
Anmälningar inkomna under januari månad, Kungälvs kommun: 

 

Skadegörelse: 

 

Nordmannatorget   1/1 00.27 

Två rutor krossade. 

 

Skolvägen, Ytterby   1/1 06-07 

Krossad fönsterruta och lossliten namnskylt från dörr.  

 

Olsegården, Kungälv   30/12-1/1  

Mä har varit bortrest. När hen kommer hem är brevlådan  söndersprängd av 

fyrverkeripjäser. 

 

Beryllvägen, Kode   4/1 21.20-22.20 

Ungdomar skjuter fyrverkerier mot bostadshusen. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   6/1 05.10 

En person slår sönder en ruta till en föreningslokal. 

 

Ulvebackegatan, Kungälv   -16/1 11.30 

Någon har krossat en ruta på andra våningen på mä: s bostad. 

 

Sanbackaskolan, Kungälv   -19/1 17.15 

Tre st rutor är krossade 

 

McDonalds, Kungälv   18/1 23.00 

En man som går ut från McDonalds sparkar mot nedre delen av dörren så att glaset i 

dörren spricker. 

 

Stöld: 

 

Fredkullagatan, Kungälv   30-31/12 

Uppbrutet garage och stulen cykel. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  30/11-3/1 

Inbrott i källare. 

 

 

 



Solhultsgatan, Kungälv   5-6/1 

Uppbruten garageport. Elskåpet öppnat och strömmen avstängd. Stöld av bla 

borrmaskin. 

 

Vendergatan, Kungälv   19/12-5/1 

Inbrott i källarförråd, stöld av bäddmadrass. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   4-5/1 

Ljusdekoration stulen från uteplats. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  7/1 21.30-22.20 

Mä har sin båtmotor larmad. När larmet går cyklar mä snabbt ner till båten. Möts där av 

tre män som på tyska säger att de är ute och promenerar. Männen lämnar och mä kollar 

till sin båt. Ser då att kablarna till batteri och bränsleslangarana är avklippta. 

 

Hövdingagatan, Kungälv   8-9/1 

Mä har en tillfälligt arbetsbod på tomten. Inbrott i denna och verktyg stulna. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   8-9/1 

Inbrott i källare. Stöld av TV-spels konsoller och spel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   6-9/1 

Inbrott i källare 

Golfbag med klubbor och annan golfutrustning stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   10-13/1 

Inbrott i källarförråd. Cykel, resväska, stol och matta stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   14/1 00-14 

Inbrott i källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Ytterbyskolan, Ytterby   8/1 8-14 

Stöld av cykel. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  11-14/1 

Inbrott i ett tiotal källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Egnahemsgatan, Kungälv   12-15/1 

Flera källarförråd uppbrutna. Okänt vad som stulits. 

 

 



Hollandsgatan, Preem, Ytterby  18/1 12.50 

En bilist tankar utan att betala. 

 

Kungälvs Resecenter, Kungälv  17/1 06-16 

Stöld av cykel. 

 

Ringvältsgatan, Kungälv   2/1 08-20 

Stöld av cykel ur låst cykelförråd. 

 

Busshållplats Kungälvsmotet, Kungälv  22-23/1 

Stöld av cykel. 

 

Egnahemsgatan, Kungälv   24/1 00-06 

Inbrott i källarförråd. Uppbruten källardörr och låset till förrådet är uppklippt. 

Mä saknar inget vid anmälningstillfället.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   25/1 06.15-15.45 

Ur ett låst cykelförråd i källaren har mä:s cykel stulits. 

 

Hlp Kungälvs Resecenter   23/1 07.15-23.35 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   22/12-26/1 

Inbrott i källarförråd. Stöld av fiske- och dykarutrustning. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   -29/1 

Mä får ett brev i brevlådan från fastighetsägaren om att det varit inbrott i flera 

källarförråd. 

När mä kommer ner i källaren är hänglåset till hennes förråd uppklippt. Det är oreda 

inne i förrådet. Porslin som hon förvarat där har gått i sönder. Väska, högtalare och 

samlardocka har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   29/11-24/1 

Mä har varit bortrest under två månader. När han kommer ner i källaren upptäcker han 

att hans lås är borta och någon har ”låst” förrådet med en ståltråd. 

Ur förrådet har det stulits bland annat bowlingklot och väska, datorer, kläder, Orrefors 

glas och en hel del annat. 

 

 

 

 



 

Olaga intrång: 

 

Nordmannatorget, Kungälv  7/1 17-19 

Sex yngre män har olovligen tagit sig in på fritidsgården. Inga synbara skador. 

 

Framkallande av fara för annan: 

 

Nordmannatorget, Kungälv  30/12 16.50-16.55 

Gärningsmän har avfyrat fyrverkeripjäser mot polisbil och poliser utanför fordonet. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  30/12 21-21.20 

Okänd gärningsman har avfyrat raketer mot allmänheten och polisen. 

 

Hot mot tjänsteman/förgripelse mot tjänsteman: 

 

Nordmannatorget, Kungälv  30/12 21.30 

På grund av orolighetet med fyrverkerier mot allmänheten patrullerar polisen på torget. 

Känd gärningsman uttalar hot mot polisen. 

 

Hpl solgärde VC, Karebyvägen, Kungälv 17/1 18.55 

En yngling, 15-16 år, hotar och slår en busschaufför. 

 

Misshandel: 

 

Hlp Rollsbo, Marstrandsvägen  2/1 13-13.20 

Mä blir av annan bilist uppmanad att stanna på hållplatsen. Där blir mä slagen, med 

flera slag, i asniktet av för honom okänd gärningsman. 

 

Fordonsangrepp: 

Nu börjar inbrotten i bilar öka – speciellt firmabilar och det är då 

dyra verktyg som stjäls. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   2-3/1 

Någon har stulit mä:s bil som stod i ett låst flerbilsgarage. Kört bilen och kvaddat den 

och sedan kört tillbaka den till garaget. 

 

Vendergatan, Kungälv   31/12-2/1 

Uppbrutet tanklock på mä:s bil och bensin stulet. 



 

Vendergatan, Kungälv   4-5/1 

På okänt sätt har gm tagit sig in i mä:s bil och tillgripit sparkskydd och en låda. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  20/12-3/1 

Inbrott i buss. Inga fler uppgifter på e-anmälan. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   31/12-5/1 

Alla fyra däcken på mä: s bil är sönderskurna. 

 

Gamla Gärdegatan, Kungälv  5-6/1 

En mindre ruta på mä.s bil är krossad. Låskolven på förardörren sönderbruten. Okänt 

om något tillgripits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   4-5/1 

På okänt sätt har gm tagit sig in i bilen och stulit verktyg. 

 

Ytterby torg, Ytterby   6-7/1 

På okänt sätt har gm tagit sig in i låst garage och stulit samtliga fyra hjul från mä.s bil. 

Även bilbatteri och laddare har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   3-6/1 

Spegelglaset på högre yttrebackspegel har stulits från mä: s bil. 

 

P-plats lasarettet, Kungälv   5-6/1 

Under natten har någon med vasst föremål rispat in ”hora” på höger framdörr. 

 

Ingegatan, Kungälv   8-9/1 

En ruta krossad på mä:s bil. Tillgripit kontanter och en laddare till mobil. 

 

Vikingagatan, Kungälv   8-9/1 

Båda sidorutorna på vänster sida, på mä:s bil, är krossade. Stereo tillgripen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   9-10/1 

Någon har stulit bildelar från mä: s bil. Kylargrill och positionsljus tillgripna. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   -9/1 

Mä: s bil har fått två däck sönderskurna. 

 

Okänd plats i Kungälv   10-11/1 

Grillen på mä: s bil är stulen. 



 

Munkegärdegatan, Kungälv   13-14/1 

Krossad bakruta på mä:s bil. skador på bagagelucka. Tillgripit bashögtalare. 

 

Vendergatan, Kungälv   16-17/1 

Långa repor längs med båda sidor på mä:s bil. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   17-18/1 

Tanklocket öppnat och bensin har slangats ur bilen. 

 

Räfsalsvägen , p-plats MG skolan, Kungälv 18/1 12-14 

Någon har skurit sönder ett däck och hoppat på motorhuven. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   18-19/1 

Bensin har slangats ur mä: s bil. 

 

Maskrosvägen, Kärna   19/1 02.30-14.30 

Främre sidoruta krossad, försökt stjäla stereon men misslyckats. Tagit hållare för 

mobiltelefon. 

 

Lingonvägen, Kungälv   19-20/1 

Med något vasst föremål har någon repat motorhuven på mä:s bil. 

 

Skurhagagatan, Kungälv   19-2/1 

Stöld av pb, Volvo V70. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   19-23/1 

Med någon form av verktyg har låset i höger framdörr brutits upp. Ur bilen har 

kontanter tillgripits. 

 

Stenåldersgatan, Ytterby   14-15/1 

Någon har borrat hål i tanken på mä:s bil och stulit bensin. 

 

Smedmästaregatan, Kungälv  25-27/1 

Inbrott i bil. Okänt sätt och okänt om något stulits. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   28/1 08.10-08.30 

Under tiden som föraren av en mindre lastbil lastar ur verktyg sträcker sig någon in i 

förarhytten och tillgriper en portfölj, dator, glasögon, solglasögon, GPS, och lite andra 

saker. 

 



Helgonagatan, Kungälv   29-30/1 

Sönderslagen bakruta på firmabil. Vad mä kunde se var inget stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   29-30/1 

Inbrott i mindre lastbil, firmabil. Batteriladdare stulen. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   29-30/1 

Stängslet till inhägnad uppbrutet och tanklocket på en grävmaskon uppbrutet. Cirka 250 

liter diesel stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   30/1 07-08 

Mä parkerar sin bil utanför arbetsplatsen. En timma senare är bilen borta. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv    28-30/1 

Uppbrutet lås på skåpet på arbetsbil. Verktyg stulna. 

 

Filaregatan, Kungälv   27-30/1 

Inbrottsförsök i bil. Låset och plåten runt låset på vänster framdörr är skadat. 

 

Tvetgatan, Kungälv   29-30/1 

Lilla rutan på passagerarsidan är sönderslagen och verktyg stulna.  

 

Rån: 

 

Vikingagatan, p-platsen vid Willys, Kungälv 10/1 10.10-10.20 

Två personer, en man och kvinna i 20-25 års åldern, försöker råna en äldre man. 

Mannen blir omkullknuffad. Gm får inte med sig något. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Kongahällagatan, Kungälv   11-13/1 

Försök. Brytskador på lägenhetsdörr. 

 

Rexegatan, Kungälv   23/1 11-20.20 

Fönstret på balkongdörren i lägenhetens nederplan är uppbrutet. Smycken stulna. 

 

Mordbrand: 

 

Munkegärdeskolan, Kungälv  15/1 13.20 

Okänd gm har tänt eld i en papperskorg på en toalett. 



 

Narkotikabrott: 

 

Många anmälningar gällande narkotikabrott.  Polisen har under januari haft två riktade 

insatser mot narkotika. 

 

BEDRÄGERIER: 

 

Vill än en gång göra er observanta på telefonsamtal eller mail där ni ombeds att lämna 

ut era kontouppgifter, såsom kontonummer, koder etc till era bankkonton. GÖR 

ALDRIG DETTA. Varje dag inkommer det anmälningar där folk blivit lurade på 

mindre och större summor pengar. Pengar som inte återfås från banken då man själv 

gjort en AKTIV handling och lämnat ut kontouppgifterna. 

 

 

  

 

 

 


