
Anmälningar inkomna under november månad, Kungälvs kommun: 

 

Skadegörelse: 

 

Kongahällagatan, Kungälv    -30/10 

Fyra stolar inne i Kungälvs resecenter har fördärvats. 

 

Gamla Kungälvsvägen, Kungälv   2-3/11 

Skador på mä:s brevlåda och soptunnan omkullvält så att innehållit ramlat ut. 

 

Kode skola, Smaragdvägen, Kode   30-31/10 

Personalen upptäcker på morgonen mängder med glassplitter på gården, där finns även 

tändvätska och brunna pappersbitar. 

 

Koön, Marstrand    8-12/11 

Någon har med flera olika färger klottrat på mä: s arbetsbod. 

 

Kodevägen, Kode    -24/11  07.00 

Ett vittne ser två yngre killar som krossar en ruta till en frisörsalong. 

 

Fordonsangrepp: 

 

Truckgatan, Rollsbo, Kungälv   31/10-1/11 

Registreringskyltarna bortskruvade på två av kommunens bilar. Börjat på en tredje bil. 

 

Kodevägen, Kode    31/10-1/11 

Stöld av ett norskreg släp inne på Assistancekårens område. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv   31/10-1/11 

Låscylindern i vänster framdörr urplockad. Kåpa runt tändningslåset bortbruten, 

brytskador i tändningslåset. 

 

Fredkullagatan, Kungälv    1-2/11 

Vänstra yttre backspegeln på mä: s bil är bortbruten.  

 

Gamla torget, Kungälv    30-31/10 

Inbrott i lastbil. Låset på bakdörren förstört. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv    1-3/11 

Någon har med ett vasst föremål repat lacken på mä:s bil. 



’ 

Truckgatan, Kungälv    3-4/11 

Flera av kommunens bilar har utsatts för stöld av olika dela. Reg skyltar, lampor och 

strålkastare har stulits från bilarna, 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv   3-4/11 

Skador på plåt och låscylinder på pb. 

 

Hög, Romelanda    2-3/11 

Flera av däcken på mä.s bil har skurits sönder. 

 

Christian IV:s väg, Kungälv   2-5/11 

Båda yttre backspeglar och vindrutetorkare har vandaliserats på mä:s bil. 

 

Smaragdvägen, Kode    1/11 00.15-06 

Tre Hella extraljus som satt fastmonterade på en frontbåge har stulits. 

 

Kungälv     1-6/11 

Repor på motorhuv och en stor spricka i lykta höger bak. 

 

Utmarksvägen, Kungälv    7-8/11 

Ca 850 liter diesel har slangats från fyra grävmaskiner. 

 

Kastalagatan, Kungälv    7/11        00-14.30 

Med något vasst föremål har någon repat mä: sbil. 

 

Liljedalsgatan, Kungälv    8-9/11 

Vänster lilla sidoruta krossad. Stulit en tidhjälm och två paket med tvättmedel. 

 

Trekungagatan, Kungälv    8-9/11 

Ruta i vänster framdörr krossad. 

 

Prästvägen, Kareby    28/10-5/11 

En takramp med extraljus har stulits från mä: s bil. 

 

Bultgatan, Rollsbo, Kungälv   7-8/11 

Inbrott i lastbil. Låset på bakdörr uppbrutet. Okänt om något stulits.  

 

Tungevägen, Ytterby    8-13/11 

Krossad ruta i bilens vänstra framdörr. Okänt om något stulits. 

 



Gamla torget, p-plats, Kungälv   8-9/11 

Uppbruten dörr på skåpet på firmabilen. Verktyg stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv   14/11  7-16 

Båda reg skyltarna på mä: s bil är stulna. 

 

Rattgatan, Rollsbo, Kungälv   14-15/11 

150 liter diesel har stulits från en grävmaskin. 

 

Valnäsgatan, Ytterby    8-9/11 

Stöld av släpfordon. 

 

Varvskajen, Marstrand     

Repor , ca 50 cm långa, på bilens bagagelucka.  

 

Inlandsgatan, Kungälv    20/11   11.50-12.30 

Krossad ruta, höger bak. Stöld av mätinstrument.  

 

Kongahällagatan, Kungälv    21-22/11 

Båda bakdäcken punkterade på mä: s bil. Under oktober utsattes bilen för vid två 

tillfällen för skadegörelse. Vindrutetorkare sönderbrutna och skador på yttre backspegel. 

 

Väktaregatan, Kungälv    -24/11   05.30 

Mä gör ett envarsgripande då han kommer en tjuv som gör inbrott i hans bil. 

 

Kodevägen, Kode    24-25/11 

Skadegörelse på mopedbil. En sten har kastats i framruta. Har förekommit skadegörelse 

på bilen tidigare också. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv   26-27/11 

Höger bakruta krossad och bilen är genomsökt och saker utkastade. Okänt om något 

stulits. 

 

Skolvägen, Ytterbyskolan, Ytterby   27/11 8-14 

Någon har slagit sönder backspegel på mä: s moped och stoppat in saker i avgasröret. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv   20-28/11 

Stulen ledramp+ båge med extraljus från bil. 

 

 

 



Gymnasiegatan, Kungälv    27/11 05-20 

Någon har gjort en lång repa i lacken längs hela vänstra sidan på mä: s då den stod 

parkerad i det nybyggda p-huset. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv   29-30/11 

Krossad ruta vänster bak på mopedbil. Uppbrutet lås på förardörren och bilen 

genomsökt. 

 

Utmarksvägen, Kungälv    29-30/11 

Båda reg skyltarna är stulna från mä:s bil. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv    29-30/11 

Vänster sidoruta bak är krossa på pb. Mobilladdare, hundkorg och diverse andra saker 

tillgripna. 

  

Ulvedalsgatan, Kungälv    23-30/11 

Uppbrutet sadel på moped. 

 

 

   

 

Stöld: 

 

Fågelstigen, Kungälv    25/10 20-23 

Stöld av cykel. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv   1/1-27/10 

Inbrott i vindsförråd. 

 

Ytterby stn, Ytterby    1/11 15-21 

Stöld av cykel. 

 

Färjevägen, Kungälv    13/10-3/11 

Någon har försökt att stjäla mä:s båt som låg vid flytbryggan. Kättinglåset är åverkats. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv   3-4/11 

Inbrott i källarförråd, cykel stulen. 

 

Fästningsholmens båtplats, Kungälv   22/10-3/11 

Två bensindunkar och ett 12 volts batteri är stulet. Fanns i förvaringsfack på båten. 

 



Vendergatan, Kungälv    1-2/11 

Inbrott i förråd. Stöld av slalompjäxor, laptop, högtalare. 

 

Hjortgatan, Kungälv    3-7/11 

Båt med utombordare på båttrailer har stulits från en gästparkering. 

 

Ängsgatan, Kungälv    6-7/11 

Inbrott i garage. Dammsugare och verktyg stulits. 

 

Ytterns IP, Ytterby    24-28/10 

Stöld av cykel. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby    12/10-9/11 

Inbrott i källarförråd. Krossat porslin och stulit kläder. 

 

Teknikergatan, OKQ8, Kungälv    

Bilist har tankat för 985 kr och smitit från betalningen. 

 

Nytorget, Kungälv    8/11  07.50-15.30 

Stöld av cykel. 

 

Mimers Hus, Kungälv    15/11    04.25 

Sönderslagen ruta på skolan. Hålet så pass litet så att ingen har kunnat ta sig in men 

möjlighet att sträcka sig in. En dator stulen. 

 

Kvarngatan, Kungälv    13-14/11 

Krossad ruta på kommunens lokal. Stöld av en elcykel. 

 

Rörmossevägen, Kungälv    12-16/11 

Uppbruten garagedörr. Stöld av verktyg. 

 

Rörmossevägen, Kungälv    10-18/11 

Dörren till ett förråd på tomten uppbruten. Högtalare och förstärkare stulet. 

 

Ytterbyskolan, Ytterby    16-17/11 

Stöld av cykel. 

 

Kastalagatan, Kungälv    1/8-20/11 

Stöld av cykel. 

 

 



Nordön, Lycke    1/10-16/11 

Båtvagga har stulits från norra hamnen. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv    23/11  20.30-21 

Mä ser två gärningsmän som stjäl fyra däck på fälg från tomten. 

 

Stationsgatan, Ytterby    16-17/11 

Stöld av cykel 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby    17-24/11 

Stöld av el cykel som stod i ett cykelförråd. 

 

Vetegången, blåmesens förskola, Kungälv  23-26/11 

En dörr till ett förråd är avhängd när personalen kommer på morgonen. 

Okänt om något stulits. 

 

Mimers Hus, Trollhättevägen, Kungälv   24-25/11 

På okänt sätt har gm tagit sig i restaurang programmets lokaler. Lokalerna är 

genomsökta och det är tillstökat. Datorer och köksknivar är stulet. 

 

Ädelstensvägen, Scoutkårens lokaler, Kode  23-24/11 

Uppbrutet förråd. Okänt stulet. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv   2-4/11 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet hänglås. Sakerna utspridda i korridoren. Verktyg stulna. 

 

Torggatan, Kungälv    20-26/11 

Ur ett cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Björkås förskola, Ytterby    24-25/11 

Hänglåset till ett förråd är uppklippt och gångjärnet knäckt. Okänt om något stulits. 

 

Hollandsgatan, Preem, Ytterby   27/11 

Vid två tillfällen under dagen tankar personer och smiter från att betala. 

Sammanlagt värde ca 850 kr. 

 

Nordön, Lycke    14-28/11 

Någon har varit inne i mä:s  vinter upplagda båt. Instrumentkonsollen är bortskruvad 

och man har tagit en stege och strålkastare. 

 

 



Ofredande: 

 

Fredkullagatan, Kungälv    2/11 20.00 

Ägg har kastats på mä:s fönster. 

 

Botstadsinbrott: 

 

Vitmossegatan, Tega Västergård, Ytterby  31/10-1/11 

Uppbruten dörr till tvättstuga i villa som är under uppbyggnad. 

Inget saknas vid anmälningstillfället. 

 

Grönmossegatan, Ytterby    8-9/11 

Ett hus under uppbyggnad har haft ett inbrottsförsök. Brytskador på altandörr. 

 

Lilla Risby, Hålta    8-9/11 

Ett hus som renoveras och där ingen bor under renoveringen har inbrott. 

Värmepump och vitvaror samt verktyg stulits. Värdet på det stulna ca 200 000kr. 

 

Runängsgatan, Ytterby    -15/11  10.30 

På okänt sätt har någon tagit sig in i mä:s bostad och tillgripit ett halsband, körkort och 

bankkort. 

 

Väktargatan, Kungälv    20/11  12-14.30 

Sönderslagen ruta i altandörr. Stulet hårddiskar och kontanter. 

 

Grindklykan. Kungälv    23/11   10.30-10.30 

Två män i 20 års ålders försöker bryta sig in via altandörren på baksidan. Mä kommer 

dem och de lämnar i en grå äldre bil. Okänt märke, möjligen Renault. 

 

Tvetgatan, Kungälv    27/11  07.30-13 

Lägenhetsinbrott. Lägenheten ligger på sjunde våningen, ytterdörren är uppbruten och 

kontanter stulna.     

  

 

Rån: 

 

Hpl Fars Hatt, Kungälv    13/11     20.30-21 

En yngre kvinna blir rånad. Hon får slag i ansiktet och hotad med kniv. Hon blir 

fråntagen väskan och de smycken hon bar på sig. 

 



Olaga intrång: 

 

Kode skola, Kode    16-19/11 

Uppbrutet förråd inne på skolgården. Kvarlämnat tändvätska, foliepapper och tänd 

kubb. 

 

Hot mot tjänsteman: 

 

Kongahällagatan, Kungälv    20/11  11.45 

En man i 20-25 år hotar en väktare att säga att väktaren inte har där att göra och att han 

känner igen väktaren. Väktaren upplever mannen som mycket hotfull. 


