
Kungälvs kommun september 2018: 

 

Stöld: 

 

Sparråsvägen, Ytterby  2/9 14.50 

Brutit sig in genom fönster till lärarrum. Tillgripit: datorer 

 

Lilla Varvsgatan, Marstrand -2/9 02.00 

Försök till stöld av båtmotor. Någon har kapat motorfästen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  1-3/9 

Cykel stulen ur cykelrum. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv 31/8-1/9 

Cykel stulen. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv  3/9 06.15-15.50 

Cykel stulen från cykelskjulet. 

 

Ingegatan, Kungälv  28/8-3/9 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Genomsökt men inget stulet. 

 

Sparråsvägen, skola. Ytterby 4-5/9 

Uppbrutet fönster på skolans baksida. Okänt om något stulits. 

 

Skälebräcke, Kungälv  1-2/9 

Två stycken cyklar som var fastlåsta i en stolpe stulna. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv  4-5/9 

En fönsterruta har plockat ut och gm har tagit sig in i orangeriet. Stulet: en tv, en rauter, 

kaffe och en flagga. 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby  24/8-7/9 

Fyra vinterdäck stulna från ett låst förråd. 

 

Ivar Calssonsgatan, Kungälv 6-11/9 

Inbrott i vindsförråd. Okänt vad som tillgripits. 

 

Rexegården, Kungälv  10-11/9 

Inbrott i vindsförråd, ingen åverkan på ytterdörr. Tillgripit skor. 



Norrmannebo, Romelanda  11/9 8-15 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  8-12/9 

Stöld av cykel utanför Resecenter. 

 

Borgarparken, Kungälv  10-11/9 

Stöld av cykel från ett cykelförråd. 

 

Ytterby station. Ytterby  12-13/9 

Stöld av cykel. 

 

Krokens väg, Lycke  14/9 23.30-23.50 

Stöld av båtmotor. Motorn hittades en bit från brottsplatsen och kunde återlämnas till 

ägaren. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby  14-15/9 

Uppbrutet källarförråd. Verktyg, väskor och cykel stulet. 

 

Ingegatan, Kungälv  8/8-6/9 

Nätet i dörren in till källarförrådet är uppklippt. Vinterkläder och vinterskor stulet. 

 

Danske Sten, cykelparkering, Marstrand   3/9 7-15 

Stöld av två stycken elcyklar. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby  13-14/9 

Uppbrutet garage och stöld av cykel, röjsåg och andra verktyg. 

 

Stenåldersgatan, Ytterby  17/9 22.50-23 

Mä har kamera i sin carport, där ser man hur en kvinna tar en cykel. 

 

Borgarparken, Kungälv  3-17/9 

Stöld av cykel ur låst cykelförråd. 

 

Hjälmgatan, Ytterby  17-18/9 

Cykel stulen från carport. 

 

Ställets Bygata, Ytterby  17-18/9 

Cyekl stulen från tomten. 

 

 



Västerhöjdsvägen, Kärna  18-19/9 

Ur sju radhus under uppbyggnad har samtliga vitvaror stulits. 

 

Barlindsväg, Marstrand  19-20/9 

Flera gm har tagit loss båtmotorer och lagt in i medhaft fordon. 

Sju gm gripna.  

 

Tjuvkils huvud.   1-18/9 

Batteri stulet från båt 

 

Rörmossevägen, Romelanda 19-20/9 

Stöld av brevlåda. 

 

Stationsplan, Ytterby  14/9 

Cykel stulen. 

 

Instön, Marstrand  15-21/9 

Stöld ur båt. Div saker saknas bl a fiskeutrustning. 

 

Lärkgatan, Kungälv  13-20/9 

El cykel stulen. 

 

Gråbrödragata, Kungälv  31/8-21/9 

Uppbrutet källarförråd. Vinterdäck stulna. 

 

Ställets Bygata, Ytterby  17-18/9 

Stulen barncykel. 

 

Uddevallavägen, Kungälv  22-23/9 

Någon har brutit sig in i fastigheten och brutit upp 12 källarförråd. Okänt vad som 

tillgripits. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 22-23/9 

Flera källarinbrott.  

 

Signalgatan, Rollsbo Kungälv 21-24/9 

Någon har tagit sig in på företagets område och stulit 150-200 liter diesel. 

 

Floragatan, Kungälv  7-25/9 

Uppbrutet vindsförråd. Oklart vad som stulits. 

 



Brynjegatan, Kungälv  25-26/9 

Inbrott i källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Tjuvkils huvud.  24-26/9 

Stulen utombordare. 

 

Brynjegatan, Kungälv  25—26/9 

Inbrott i källarförråd. Porslin och vinterkängor stulna. 

 

Uddevallavägen, Kungälv  2379 03-06 

Inbrott i källare/cykelförråd. Två cyklar, kläder och div verktyg stulna. 

 

Västra gatan, Kungälv  27/8-21/9 

Stulen cykel ur cykelförråd. 

 

Gårdskiftegatan, Ytterby  26-27/9 

Stulen cykel. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 23-24/9 

Inbrott i källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Solskiftegatan, Ytterby  1-16/9 

Stöld av cykel. 

 

Stationsplan, Ytterby  26-27/9 

Stulen cykel 

 

Tjuvkils hamn  24-29/9 

Stöld av båtmotor. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  1-30/9 

Flera källarinbrott. 

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Vendergatan, Kungälv  2/9 02.45 

Anmälaren ser en man inne i garaget som försvinner iväg på en moped när anmälaren 

ropar. Inbrott i firmabil. Krossad sidoruta.  

Tillgripet: väska, nycklar och hörlurar. 



 

Fästningsholmen, Kungälv  3/9 20-20.30 

Krossad ruta på A-traktor. Tillgripet: en väska innehållande plånbok, körkort etc. 

 

Gymnasiegatan, Ica parkeringen, Kungälv 4/9    19.40-19.45 

Vänster bakruta krossad, en väska som låg i baksätet tillgripen. 

 

Fjärdingsgatan, Ytterby  1-2/9 

Skador i plåten vid tanklocket och bensin tillgripet. 

 

Runängsgatan, Ytterby  4-5/9 

Med något vasst föremål har någon åsamkat skador på fem av hemtjänsten fordon. 

Samtliga fordon har fått däck punkterade. 

 

Beryllvägen, Kode  3-4/9 

Inbrott i lastbil. Tillgripet: fjärrkontroll till lift, handsfree, mobilladdare, brandsläckare 

och instruktionsböcker. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  6-7/9 

Mc stulen ur ett låst garage. 

 

Rexegatan, Kungälv  8/9 04-05 

Mc stulen från ett låst parkeringsgarage. 

 

Kode   8/9 12.15-19.30 

Uppbrutet tanklock på personbil och diesel tillgripet. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  8-10/9 

Mc stulen ur ett flerbilsgarage. Inga skador på garageport. 

 

Rexegatan, Kungälv  6-10/9 

Inbrott i personbil inne i flerbilsgarage. Tillgripit kontanter. 

 

Ivar Claessonsgatan, Kungälv 9-10/9 

Inbrott i personbil. Stulet garagenyckel, glasögon och laddare. 

 

Västra Gatan, Kungälv  7-1079 

Inbrottsförsök i bil. Skador längs fönsterlist på passagerarsidan. Även vissa plåtskador. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  12/9 9.30-16 

Reg skylt från moped tillgripen. 



 

Oxelvägen, Romelanda  12-13/9 

Inbrott i firmabil. Skador på dörrlås och lås till bakdörrar. 

Tillgripet Verktyg, hörlurar och dieselolja. 

 

Skolvägen, Ytterby  11-12/9 

Försök till inbrott/skadegörelse. En bakre sidoruta har ett stort jack mitt i rutan. 

Glassplitter utanför och inne i bilen. 

 

Vikingagatan, Kungälv  12-13/9 

Bakrutan på mä:s fordon har krossats. 

 

Ingegatan, Kungälv  11-12/9 

Mä: s moped som, utanför bostaden, stod parkerad och låst med styrlås och extra 

kedjelås har stulits. 

 

Skolvägen, Ytterby  13-14/9 

Krossad bakruta på pb. 

 

Torsbyvägen, Ytterby  14/9 5-9.30 

Skador på tändningslås på moped. 

 

Stationsplan, Ytterby  14/9 07-10-15 

Åverkan på tändningslås. Kedjelås och skivbromslås uppbrutna. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv  14-15/9 

Någon har punkterat båda framdäcken på mä: s bil. 

 

Dämmevägen, Kungälv  15/9 18-18.30 

Vänster bakruta på pb sönderslagen. Okänt om något tillgripits. 

 

Diamantvägen, Kode  15-16/9 

Någon har stulit kylaremblemet, lejonet, från motorhuven på mä:s bil. Det har blivit 

skador i lack och plåt. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv  16/9 13.20 

Vittne ser en person i mörk jacka med pälskrage krossa en ruta på pb. 

 

Borgarparken, Kungälv  15-16/9 

Höger framruta krossad på pb. 

 



Slånbärsvägen, Kungälv  14-15/9 

En ruta på bilens högra sida krossad. Väska med div innehåll stulet. 

 

Floragatan, Kungälv  10-17/9 

På okänt sätt har någon tagit sig in i mä:s garage och försökt att stjäla motorrcykeln. 

Styr- och tändningslås är bortbrutna. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  18/9 02.05 

Krossad ruta på pb och anlagd brand inne i bilen. 

 

Arntorpsgatan, Kungälv  17-18/9 

Ca 100 diesel stulet från en bandgrävmaskin. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  16/9 00-09 

Höger framruta krossad på pb. Fordonshandlingar, garagedosa och hörlurar stulna. 

 

Västra gatan, Kungälv  17-18/9 

Höger framdörr på pb uppbruten, skador runt lås och handtag. 

 

Lilla Kongahällgatan, Rödbo 18/9 13-19.15 

Uppbruten dörr på bilen på pendelparkeringen Eriksdal. Väska tillgripen. 

 

Kaprifolvägen, Kärna  15-19/9 

Bakre reg skylt stulen från pb. 

Höger framruta på pb krossad. Väska med innehåll stulet. 

 

 

Kongahällagatan, Kungälv  20-21/9 

Två bilar har fått rutor sönderslagna. 

 

Dämmevägen, Kungälv  21/9 20.25 

Mä står parkerad vid motionscentralen. När han kommer till sin bil är det en okänd man 

som står och rotar i bilen. En ruta är sönderslagen på bilen. Mannen springer därifrån 

och lämna i en volvo. Gm får med sig en väska med kläder och skor. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv 21-22/9 

Krossad sidoruta på pb. Bag med innehåll stulen. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 22-23/9 

Låskolven på vänster sidodörr på pb uppbrutet. Tillgripet GPS, mobiltelefon och 

laddare. 



 

Fredriks Bagges gata, Marstrand 21-23/9 

Mä parkerat sin bil på Muskevikens p-plats. När mä kom till bilen var där fullt med 

glassplitter runt hennes bil och på taket. Ett stor jack i plåten på förardörren. Bilen intill 

hade fått en ruta sönderslagen. 

 

Skolvägen, Ytterby  23-24/9 

Uppbruten bakdörr på firmabil. Stulet maskiner och diverse verktyg. 

 

Borgarparken, Kungälv  24/9 05-16 

Uppbruten bakdörr på pb. Stulet dator, laddare och verktyg. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  22-24/9 

Bakruta sönderslagen. Reservdunk med 50 liter diesel stulet. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 21-24/9 

Ruta på firmabil sönderslagen. Okänt vad som stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv  21-24/9 

Uppbrutet lås på förardörr. Okänt vad som stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  -24/9 

Tre stycken parkerade bilar har fått sina bakrutor skadade.  

 

Jörlandavägen, Kode  24/9  7-19 

Någon har försökt att tillgripa en ”klistermoped” och även slangat diesel ur två 

vägvältar samt med sprayfärg klottrat på fyra vägvältar. 

 

Fontinvägen, Kungälv  24-25/9 

Tre fordon har i ett låst flerbils garage haft inbrott i sina bilar. Ur en bil tillgreps 

golfutrustning. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv 24-25/9 

Någon har borrat hål vid låskolven på förardörren. Okänt vad som stulits. 

 

Simbadsgatan, Kungälv  25/9 14.30-18.30 

Flera mindre hål på bakrutan på mä:s bil. Förmodligen ”stenskvätt” från moped etc.  

 

Herr Arnes gata, Kungälv  25/9 8.40-9.00 

Ur en parkerad servicebil stjäls ett personlarm. 

 



Gymnasiegatan, Kungälv  26/9 13.10-14 

Krossad bakruta på pb och dator tillgripen. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv  23-24/9 

Inslagen ruta på passagerarsidan på pb. Okänt vad som stulet. 

 

Fontinvägen, Kungälv  24-25/9 

I ett fler bilsgarage har en pb fått bakrutan sönderslagen. Nycklar till grävmaskin och 

container stulet. 

 

Växelgatan, Kungälv  27/7-27/9  

Vi flera tillfällen under ovan period har mä fått diesel stulet ur entreprenadmaskiner 

som står på inhägnat område. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv  20-21/9 

Krossad bakruta på skåpbil. Verktyg tillgripna. 

 

Fontinvägen, Kungälv 23-25/9 

I ett flerbilsgarage har mä fått sidoruta krossad på sin bil Två stycken Croisett 

ugnsformar stulna. 

 

Borgarparken, Kungälv  23-24/9 

En gatsten har kastats in i bakrutan på mä: s bil. Väska innehållande åtta köksdemo 

luckor stulet. 

 

Trekungagatan, Kungälv  29/9 03.25 

En gm bryter sig in i ett av bostadsföreningens förråd. Har med sig en stulen moped 

som stals vid Ytterby station den 28/9 mellan kl 7-12. 

 

Ytterns IP, Ytterby  28/9 18-19 

En ruta sönderslagen på bilens högra sida. En ryggsäck stulen. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  26-27/9  

Inne på BilAB:s område får mä en ruta sönderslagen på sin bil. En väska stulen. 

 

Kungälvs vägen, Kungälv  28-29/9 

En moped stjäls ur en carport. I Samband med detta skadas bilen som står i carporten. 

Repor på bagageluckan. 

 

 

 



Ulvesund, Ytterby  23-29/9 

Inbrott i husvagn. Uppbrutet dörrlås.  Rotat runt i skåp och lådor. Okänt om något 

stulits.  

 

Fredkullagatan, Kungälv  23-30/9 

Krossad ruta på bilens bakdörr. Ca 100 cd skivor stulna. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv 23-30/9 

Krossade rutor på höger sida av bilen. Bilen genomsökt. Okänt om något stulits. 

 

 

Skadegörelse: 

 

Nereby, Harestad  31/8-2/9 

Någon har på okänt sätt sänkt mä: s båt till botten. 

 

Diseröds skola, Romelanda 31/8-3/9 

Ett bollplank på skolagården har skadats genom att någon /några dragit upp 

betongplintar och böjt fästena så att planket ligger längs med marken. 

 

Rörmossevägen, Romelanda. 14/9 18.00 

Mä hör en kraftig smäll. Någon har förstör mä: s brevlåda med någon forms av 

fyrverkeripjäs. 

 

Ytterbyskola   22/9 23.53-58 

Tyger och annat brännbart material har lagts i en hög på lekplatsen och tänt på. 

Skador på konstgräset. 

 

Komministergatan, Kungälv 22-23/9 

Mä vaknade på natten av en smäll men gick inte upp och tittade vad det var. På 

morgonen upptäckte mä att någon, med en fyrverkeripjäs, sprängt sönder mä:s brevlåda. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  -7/9 

Förbos fastigheter har utsatts för skadegörelse genom klotter. 

” TBC”    ”SMILEY” ”URB”   ””ORB” 

Intrång i förvar: 

 

Duvesjön, Romelanda  6-8/9 

Någon har brutit upp mä:s brevlåda som ligger 100 meter från bostad. Oklart om något 

stulits. 



 

Inbrott i villa, radhus och fritidshus: 

 

Fasholmsvägen, Marstrand  9-13/9 

Inbrott i fritidshus. Ett fönster till ett sovrum som vetter mot havet och är insyns skyddat 

är krossat. Samtliga skåp och lådor är genomsökta och innehållet utslängt på golvet. 

Det som tillgripits är alkohol. 

 

  


