
 

 

Anmälningar Kungälvs kommun oktober 2018 

 

Fordonsangrepp: 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  30/9-1/10 

Fyra inbrott i bilar har skett under natten. Två bilar har fått rutor krossade. De andra två 

är det okänt hur gm tagit sig in. Bilarna är genomsökta.  

Ur en bil stals en väska med diverse personliga saker som innehåll. 

En bil har fått instrumentpanel och mittkonsollen bortslitet. Högtalare från dörrar stulna. 

Den tredje bilen har fått färddator ur mittkonsollen samt cd växlaren i bagageutrymmet 

utslitna. Även verktyg har stulits. 

Ur den fjärde bilen har kontanter och bagagehylla tillgripits. 

 

Skolvägen, Ytterby  29-30/9 

Krossad bakruta på pb. Troligen har ingen varit inne i bilen. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby  29/9-1/10 

Krossad ruta på pb som stått parkerad på pendelparkeringen. 

 

Uddevallavägen, Kungälv  1/10  09-10 

Försök till tillgrepp av moped utanför Mimershallen.  Uppbrutet tändningslås, kåpan 

framtill trasig och låset till sadeln uppbrutet. 

 

Runängsgatan, Kungälv  1/10  07-08 

Höger bakruta på pb sönderslagen. Bilen genomsökt. Bilbarnstolar, väska med 

träningskläder, glasögon och verktyg stulet ur bilen. 

 

Kungälvsvägen, Kungälv  2-3/10 

Krossad bakruta på pb, Bilen genom letad men mä saknar vid anmälningstillfället inget. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  2-3/10 

Krossad bakruta på pb. 

 

Kungälv, Kungälv  2-3/10 

Stulen reg skylt. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby  1-2/10 

Försök till stöld av pb. Syns inga yttre skador. Rattkåpan bort ryckt, kablar klipps av 

och tändningslås lossat. 

 



 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  2-3/10 

Displayen på moden har, med något vasst föremål, skadats. 

Moped stod i flerbilsgarage. 

 

Floragatan, Kungälv  4-15/10 

Någon har dragit ut låskolven i en av bilens dörrar och tagit sig in i denna. Står i ett 

parkeringsgarage. Kan inte se att något stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  5/10 22.15-22.30 

Uppbruten packlåda på moped och saker ur denna stulet. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  5/10 19.30-22.30 

Någon har med luftgevär eller likande skjutit mot mä:s bil så att skador uppstått på 

bilen. Höger bakdörrsruta har 5 hål. 

 

Fridhemsgatan, Ranrikeäldreboende, Kungälv 5-6/10 

På personalparkeringen har mä:s bil utsatts för inbrott. Höger framdörr är uppbruten. 

Hela bilen genomsökt och saker är utdragna. Verktyg och div andra saker är stulna ur 

bilen. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv  5-6/10 

Samma parkering som ovan. Inbrott i bil. En kollega ser att det lyser inne i mä:s bil. Mä 

går ut och ser en man vid bilen. Mannen lämnar på cykel då mä ropar. 

Ruta på bilens högra sida krossad och det är rotat runt i bilen. 

Tillgripet en matkasse och en väska med kläder. 

 

Bäckgatan, Kungälv  3-4/10 

Låset på förardörren uppbrutet. Bensindunk, motorolja och handskar stulet. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv 4/10 11.45-12.00 

Krossad ruta på bilens högra sida. Allt i handsfacket är utrivet. En granne sett en person 

på cykel lämna platsen. Okänt om något stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  -3/10 23.59 

Krossad ruta på pb. Instrumentpanel bortbruten, kablar framdragna. Försök till tillgrepp. 

 

Dämmevägen, Kungälv  6/10 18.05-18.15 

Fontins motionscentral. Krossad ruta på passagerarsidan. Väska med plånbok etc stulet. 

 

 

 



 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  -6/10 17.30 

Krossad ruta på bilens vänstra sida. Bilstereo bortsliten. Kontanter och telefonladdare 

stulet. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby  6/10 8-20.30 

Krossad ruta höger bakdörr. Försökt att stjäla bilen. Tändningslåset fördärvat, krossat 

extraljus. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  6-7/10 

Tagit sig in via höger bakdörr som var olåst pga centrallåset inte funkar riktigt. En 

kylare som låg i kartong i bilen och två däck på fälg stulet. 

 

P-plats bakom Coop i Kungälv 5-7/10 

Främre sidoruta på höger sida krossad. Rafsat ut innehållet i handskfacket. Lite 

växelpengar stulna. 

 

Inlandsgatan, Kungälv  6-8/10  

Skyddslocken som sitter på fälgarna stulna. Märke BMW. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 7-8/10 

Inbrott i servicebil. Alla verktyg stulna. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 5-8/10 

Ruta vänster bak krossad på pb. Ryggsäck och skor stulet. 

 

Borgarparken, Kungälv  8-9/10 

Två av HSB servicebilar som står i flerbilsgaraget har haft inbrott. Rutor krossade för 

att ta sig in. Bland annat stals en värmekamera värd 40 000Kr. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 5/10 00.30-8.30 

I ett gemensamt flerbilsgarage har någon brutit upp låset på förardörren på en pb. 

 

Borgarparken, Kungälv  8-9/10 

Tillgrepp av personbil. Rattkrycka avsågad, borrat i tändningslåset. Bilen anträffades 

400meter från brottsplatsen. 

 

Tvetgatan, Kungälv  4-5/10 

Inbrott i firmabil. Länsad på elverktyg, batterier och laddare. 

  

Borgarparken, Kungälv  8-9/10 

Höger framdörr uppbruten och rutan krossad. Verktyg och maskiner stulet. 



 

 

 

Bergsvägen, Kode   10-11/10 

Mä har blivit bestulen på ca 20 liter bensin då hans bil slangats. 

 

Skogskyrkogården, Dämmevägen, Kungälv 11/10 16.15-16.55 

Höger framruta på pb krossad. Väska innehållande plånbok, id kort etc stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   -12/10 12.00 

Krossad ruta på Lb , okänt om något stulits. 

 

Åkergatan, Kungälv   -13/10 07.40 

Höger bakre sidoruta krossad på pb, okänt om något stulits. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv  11-12/10 

Uppbrutet tanklock men de har inte lyckats stjäla någon diesel. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   14-15/10 

Krossad ruta på bilens förarsida. 

 

Truckgatan, Rollsbo, Kungälv  1-3/10 

Reg skylt och belysning stulet från släpkärra. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  14-15/10 

På en arbetsbil/skåpbil har en ruta på förarsidan krossats. 

 

Fästningsholmen, Kungälv   13/10 15-15.30 

Vänster sidorruta på pb krossad. 

 

Fontin, Kungälv   14/10 12.15-13.45 

Skoldator stulen ur en olåst bil. 

 

Torggatan, Kungälv   12-15/10 

Inbrott i företagsbil där flera verktyg stulits. 

 

Kungälv    15/10 00-06.30 

Krossad ruta på Lb. 

 

Brynjegatan, Kungälv   15-16/10 

Mä:s bil står i garage. Finns inga synliga skador på porten så möjligtvis har mä glömt 

låsa porten. En sidoruta på bilen är krossad och verktyg stulits ur bilen. 

 



 

 

Fredkullagatan, Kungälv   16/10 00.30-06.00 

Mä:s bil står på en öppen boende parkering. Höger bakre sidoruta har krossats och en 

väska innehållande arbetskläder är stulet. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   15-16/10 

Uppbrutet lås på förardörr till en firmabil. Okänt vad som stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv   11-12/10 

Uppbruten mindre lastbil. Tillgripit planlaser för markarbeten och tillbehör till detta. 

Värde ca 16000Kr. 

 

Strandgatan, Kungälv   16/10 8-17 

Inbrott i bil. Ingen synlig yttre åverkan. Gm rotat runt i bilen. Stulit solglasögon, 

rattkrycka och mobilhållare. 

 

Grindenvägen, Kungälv   16-17/10 

Inbrott i firmabil. Okänt vad som stulits. 

  

Brynjegatan, Kungälv   12-15/10 

Inbrott i firmabil. Verktyg stulna. 

 

Brynjegatan, Kungälv   12-15/10 

Gm har brutit sig in i servicebil och stulit verktyg till ett värde av 10 000kr. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   12/10 7.30-16.30 

Med okänt föremål har ngn orsakat skador på mä:s motorcykel.   

Repor i lacken på tanken och lossat bensinslangen. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   18/10 19.30-19.50 

Uppbrutet tanklock. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   21/10 10.30-12.10 

Gm har, med okänt föremål, repat mä:s bil längs hela höger sidan. 

 

Halltorpsvägen, Kode   22-23/10 

Båda reg skyltarna stulna från mä: sbil. 

 

Dannemarksgatan, Ytterby   12-14/10 

Någon har med ett vasst föremål repat höger framdörr på Mä:s  bil. 

 

 



 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby   23/10 18.15-20.00 

På p-platsen vid Ridhuset har mä haft inbrott i sin bil. Mindre sidoruta krossad och en 

väska innehållande bland annat körkort, mobil , glasögon och smycken stulen. 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby.   23/10 16.45-18 

 På samma ställe som ovan. Försök till inbrott. Skador vid handtaget och låset på mä:s 

bil. 

 

Dämmevägen, Kungälv   23-4/10 

Krossad sidoruta på mä:s firmabil. Maskiner och verktyg stulet. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv  18-24/10 

Mä: s bil anträffas vii Kornhallsvägen. Har stulits från pendelparkeringen vid eriksdal. 

 

Södra Gränden, Kungälv   25-26/10 

Krossad ruta i höger förardörr. Väska innehållande plånbok, kk, visakort etc stulet. 

 

Nordmannagatan, Kungälv    

Ruta krossad på vänster bakdörr. Skinnjacka och verktyg stulna. 

 

Tvetgatan, Kungälv   27-28/10 

Någon har vält mä:s el moped och klippt av kablar. 

 

Tvetgatan, Kungälv   27-28/10 

 

Delar har stulits från mä: s bil. Grill, gallren vid positionsljusen och kåporna till de yttre 

backspegarna är borta. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   27/10 13.15-21.30 

Delar har stulits från mä:s bil. Kylargrill och dekorram för dimljus saknas. 

 

Tvetgatan, Kungälv   27-28/10 

Stöld av moped. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  28/10 03.30-04 

Fyra däck på mä: s bil är sönderskurna,, framrutan krossad och plåtskador på höger 

framdörr. 

 

Växelgatan, Kungälv   27-29/10 

Diesel har stulits från tre arbetsfordon. 

 



 

 

Nordmannatorget, Kungälv  28/10 21-21.10 

Mä: s bil har utsatts för skadegörelse. En yttre backspegel har brutits loss och glaset 

krossats. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   12/10 14-15 

När mä är inne på tappen för att betala stjäl någon ett par glasögon och en alkomätare ur 

bilen. 

 

Brynjegatan; Kungälv   30-31/10 

Låskolv och handtag fördärvat på mä: s bil bil på förardörren. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  30-31/10 

Mindre sidoruta krossad på bilen, kommit in i skåpet och stulet verktyg. 

 

Tvetgatan, Kungälv   25-31/10 

Någon har, då mä: s moped stått i ett gemensamt cykelförråd, brutit upp tanklocket och 

två förvaringsutrymmen på mopeden. 

 

 

 

 

Stöld: 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  8-29/9 

Stöld ur garage. Cykel och högtryckstvätt tillgripet. 

 

Lökebergs strand, Lökeberg  28/9-1/10 

Stulen motorbåt. 

 

Nytorget, Kungälv  2/10  06.15-20 

Stöld av cykel. 

 

Briljantvägen, Kode   2-3/10 

På okänt sätt har någon tagit sig in i låst garage. Inga synliga skador. Fyra dubbdäck på 

fälg stulet. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   15/8-15/9 

Ur ett gemensamt cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   6/10 02.45-02.50 

Tidningsbud blir bestulen på brev. 



 

 

 

Borgarparken, Kungälv   6/10 8-9 

Stöld av cykel. 

 

Kockholmen, Tjuvkil   23/9-6/10 

Utombordsmotor, 9.8n hkr, stulen. Båten låg vid bryggan. 

 

Eriksdal, Hisingen   5-6/10 

Stöld av cykel. 

 

Älvkullevägen, Kärna   4-7/10 

Cykeln stod vid bussterminalen. Någon har skadat cykeln. Hjulen skeva, däcken 

punkterade, bränt på sadeln. 

 

Brynjegatan, Kungälv   4-5/10 

Låsbelaget på källarförrådet uppklippt.  Livsmedel stulna. 

 

Kastalagatan, Kungälv   7/10 11-14.15 

Stöld av barnvagn som stod i trappuppgång. 

 

Briljantvägen, Kode   29/9-7/10 

Fyra däck har stulits ur ett flerbilsgarage. 

 

Färjevägen, Kungälv   5-6/10 

Båt stulen – anträffad i Önnereds hamn. 

 

Tvetgatan, Kungälv   4-8/10 

I en föreningslokal har en dator stulits. Inga skador på dörr. Flera som ha nyckel till 

lokalen. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   7/10 01-01.05 

Dörrarna till två kontor inne i skolbyggnaden är uppbrutna. Okänt om något stulits. 

 

Brynjegatan, Kungälv   1-8/10 

Inbrott i samma källarförråd vid tre tillfällen under ovan period. Uppklippt hänglås. 

Stulet resväska, byrå, spegel och madrass. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   6-7/10 

Flera förråd uppbrutna. Ur ett stals kläder och skor till ett värde av 15 000kr. 

 

 



 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   5-/10 

Inbrott i köket fridhemskullens förskola och äldreboende. 

En degblandare värd 30 000kr och en grönsakshackar värd 20 000kr stulet. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   4-8/10 

Ur en cykel bod på tomten har en cykel stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  -9/10 9.55 

Två tjuvar blir påkomna vid inbrott i flera vindsförråd. 

 

Hollandsgatan, återvinningscentral, Ytterby 8-9/10 

Inbrott i personal bod. Uppbruten dörr. Stulet nycklar till flera andra 

återvinningscentraler. 

 

Ivar Calessons gata, Kungälv  8-9/10 

Hänglås till vindsförråd uppklippt. Kläder och skor stulits. 

 

Dämmevägen, Kungälv   10/10 10.30-11 

Stöld av barnvagn vid lekplats. Mä är vid lekplatsen då någon helt fräckt tar 

barnvagnen. 

 

Eriksbergsvägen, Marstrand  6/9-25/9 

Vid en redskapsbod på tomten vid en sommarbostad har två kajaker med paddlar och 

vagnar stulits. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   9-10 

Cykel stulen ur garage. 

 

Ulvesund, Ytterby   28-29/9 

Inbrott i husvagn som står för vinterförvaring. Okänt om något stulits. 

 

Ytterby torg, Ytterby   10/10 11.15-12.15 

Elcykel stulen från hemtjänsten. 

 

Granvägen, Ytterby   10-11/10 

Ur en friggebod på tomten har en motorsåg och en grästrimmer stulits. 

 

Ivar Calessons gata, Kungälv  -9/10 

Inbrott i vindsförråd. Mä har inte kunnat kontrollera vad som stulits. Flera andra har haft 

inbrott och gods ligger utdraget i gången. 

 



 

 

Fräkne gränd, Kungälv   10-11/10 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset avsågat. Okänt vad som stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   9/10 00-08 

Fastighetsägaren anmäler att det varit inbrott i garaget och att det är åverkan på 

styrsystemet för in- och utpasseringen till garaget. Flera av hyresgästerna har drabbats 

av bilinbrott. 

 

Västra gatan, Kungälv   12-13/10 

Via garaget eller trapphuset har gm tagit sig in i källargången. Brutit upp hänglås och 

stulit div saker  bl a grästrimmer, skruvdragare, borrmaskin, två cyklar och skor. 

 

Vendergatan, Kungälv   12-13/10 

Cykel som stod låst med vajerlås inne på en gård har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   14/10 5.20-5.55 

Larmet i Kungälvsbostäders lokal utlöses. En ruta har lyfts ut och en dator stulits. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   11/10 10.15-16.40 

Cykel stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   14/10 06.20-15.20 

Ur cykelförrådet vid ambulansinfarten har en cykel stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   13-15/10 

Sönderklippt lås till källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  11-13/10 

Inbrott i garage, okänt ur gm kommit in, inga synliga brytskador. Rotat runt i garaget 

och stulit div bohag och verktyg. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   12-13/10 

Två st elcyklar som stått vid entrén till vårdcentralen stulna. 

 

Kungälvs Resecenter, Kungälv  12/10 09-16 

Stöld av cykel. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv   13-14/10 

Stulen cykel. 

 

 



 

 

Brynjegatan, Kungälv   6-7/10 

Flera källarförråd utsatta för inbrott. 

 

Årsnäs, Kode   10/10 00.20-01.00 

Gm har kapat hänglås till ett förråd och stulit en åkgräsklippare och bensindunk. 

 

Torggatan, Kungälv   7-12/10 

Ur ett låst cykelförråd har mä:s cykel blivit stulen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   6-8/10 

Stöld av cykel. 

 

Solberga, Kode   18/10 14-15 

Från en allmän toalett på kyrkogården har någon stulit en toalettstol. 

 

Ulvegärde busshållplats, Kungälv  20/10 17.30-22.40 

Cykel stulen. 

På kvällen påträffar en polispatrull mt gm med mä:s cykel som nu är återlämnad till mä. 

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  11-19/10 

Cykel stulen. 

 

Häroldsvägen, Kungälv   15-16/10 

Någon har gått in i mä:s olåsta garage och tillgripit diverse verktyg. 

 

Skäggstorp, Kode   19/9-19/10 

Fyra batterier stulna från båt, två bilbatterier stulna. 

 

Ädelstensvägen, Kode   7-17/10 

Fyra nya vinterdäck har stulits från ett gemensamhets garage. 

 

Lärkgatan, Kungälv   31/8-23/10 

Mä har haft sin cykel i cykelhuset på gården. Ett hjul och baklampa stulet från cykeln. 

 

Prästvägen, Kareby   17/9-11/10 

Från ett hus som står obebott har stup och hängrännor och fönsterbleck stulits. 

 

Kungälvs Resecenter, Kungälv  26-27/10 

Stöld av cykel. 

 

 



 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26-27/10 

Tre inbrott i källarförråd. 

 

Skolvägen, Ytterby   19/10 07.10-15 

Stöld av cykel. 

 

Svartedalen Romelanda   7-13/10 

Stöld av motorgräsklippare. 

 

Tunge, Ytterby   29-30/10 

Två mä har fått fönster resp dörr till förråd/garage uppbrutet. 

 

Åsgatan, Kungälv   25-26/10 

Stöld av cykel. 

 

Ytterby stn, Ytterby   18-20/10 

Stöld av cykel. 

 

Ivar Claessons gata. Kungälv  26-27/10 

Inbrott i vindsförråd. Stöld av leksaker och dataspel. 

 

Torggatan, Kungälv   30-31/10 

På okänt sätt har gm tagit sig in i mä: s bil och stulit verktyg. 

 

Borgarparken, Kungälv   5-8/10 

Tagit sig in i mä: s bil och stulit verktyg. 

 

Bäckgatan, Kungälv   31/8-15/10 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

 

 

 Skadegörelse: 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv  -2/10 

Patrullen kommer på en kille, iklädd overall och mask, som vid brofästet med svart 

sprayfärg målar på fundamentet. 

 

Fästningsparken, psyk mottagningen, Kungälv 9/10 13.50 

En patient som är arg på en läkare slänger in en sten genom en ruta. 

 



 

 

Smaragdvägen, Kode   16-17/10 

Någon har försökt att bryta upp förskolans leksakslåda på gården. Inget saknas. 

 

Smaragdvägen, Kode   12-15/10 

En av Kode skolans förrådsdörrar har brutits upp. Cyklar omkullvälta och fördärvade 

innebandyklubbor. 

 

Olserödskolan, Kungälv   18-19/10 

Klotter. Gm har sprayat på ett av skolans förråd.    MGK GHOST     och   MKG 

 

Lekmannagatan, Ytterby   12-14/10 

Någon/några har roat sig med att, på skolgården, elda skolans plastlelsaksbilar. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  19-21/10 

En ruta på fritidsgården är krossad. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   23/10 21-21.15 

Någon har kastat en eller flera stenar mot ett av mä:s fönster så detta gått sönder. 

 

Almvägen, Romelanda   27/10 00.30 

Någon har under natten sprängt mä: s postlåda och kastat ägg på fönster och fasad. 

Mä:s sambo hörde ljud vid halv ett på natten 

 

Björkås förskola, Ytterby   27-28/10 

Några har eldat uteleksaker och en förvaringslåda. 

 

 

Rån: 

 

Gångvägen Hollandgatan, Ytterby  7/10 16.30 

Två personer ger sig på an yngre man. Överöser honom med sparkar och slag och stjäl 

två armband och en klocka. Männen har huvor överdragna för ansiktet. 

 

Inbrott bostäder/ fritidshus: 

 

Årsnäs, Kode   7-9/10 

Uppbruten altandörr på sommarbostad. Stulet vin, öl och nycklar. 

 

Årsnäs, Kode   8-9/10 

Uppbruten altandörr. Ca 15 hus i området varav ytterligare ett haft inbrott ( se ovan) 



 

 

Tillgripet tv, kläder, alkohol. Ur ett förråd har en gräsklippare stulits. 

 

Romelanda Nedergård, Romelanda  27/10 14-17 

Ett fönster har brutits upp. Stor oreda i huset som är genomsökt. Smycken och 

silverbestick saknas. 

 

Övrigt: 

 

Framkallande av fara för annan.  22/10   9.15 

På gården till Solängens förskola hittas utspridda tabletter. Okänt vad det är för sorts 

tabletter. Inskickade för analys. 

 

Ofredande    27/10 18.45 

Mä hör att det kastas något mot sovrumsfönstret. Ser två personer utanför som försöker 

gömma sig. Det är potatis som kastats mot fönstret. 

 

 

 

 


