
Anmälningar inkomna i Kungälvs kommun februari 2019 

 

Fordonsangrepp: 

 

P-plats vid Fars Hatt, Kungälv  31/1-1/2 

På okänt sätt har bakdörren på mä;s buss brutits upp och verktyg stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  29-30/1 

Arbetsbil uppbruten och verktyg stulna. 

 

Nytorget, Kungälv   1/2 6.45-13.30 

Sidorutan på vänster framdörr har spruckit då någon försökt at bryta upp dörren. 

 

Borgarparken, Kungälv   1-2/2 

Krossad bilruta på höger framdörr. 

 

Triogatan, Kungälv   1-4/2 

Sönderslagen bakruta på bil. Inget stulet. 

 

Smaragdvägen, Kode   4/2 01-07 

Slangat bensin från pb. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   4/2 10.40-12.10 

Repa i längs hela bilens vänstra sida. 

 

Truckgatan, Kungälv   4-5/2 

Två extra strålkastare har stulits från pb. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   31/1-2/2 

På okänt sätt har mä: s bil utsatts för skador. 

På både höger och vänster framförrar är det bucklor. Likaså på båda bakskärmarna. 

 

Vendergatan, Kungälv   6-7/2 

I ett låst boendegarage, där man endast kommer in med nyckelbricka, har mä: s bil 

utsatts för inbrott. Vänster bakruta är krossad.  Handskfacket är genomsökt. Okänt om 

något stulits. 

 

Bultgatan, Kungälv   7/2 19-19.10 

Mä ställde lastbilen utanför verkstaden och gick in för att något. Nycklarna kvar i bilen. 

När mä kommer ut är lastbilen borta. 



 

Tungevägen, Ytterby   7-8/2 

Krossad sidoruta på lastbil. Diverse små saker stulna. 

 

Tungevägen, Ytterby   7-8/2 

Krossad sidoruta på lastbil. Okänt om något stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   6-7/2 

Inbrott i bil. Nycklar, mobilladdare och headset till Iphone stulet. 

 

Kvartsvägen, Kode   7-8/2 

Lastbil, som stod utanför mä: bostad, har det varit inbrotts försök i. 

Dörrhandtaget på höger sidodörr är avslitet. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   7-8/2 

Inbrott i lastbil. Verktyg stulna. 

 

Truckgatan, Rollsbo, Kungälv  8-11/2 

Okänd har klippt upp stängslet till det inhägnade området. Brutit upp ett förråd där en 

låst lastbil stod parkerad. Brutit upp lastbilen och tillgripit verktyg. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   7-8/2 

Bakre vindrutetorkaren på pb stulen. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   10-11/2 

På okänt sätt har tanklocket brutits upp och 30 liter bensin har stulits. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   11-12/2 

Uppbrutet tanklock på lastbil. Ca 80 liter diesel stulet. 

 

Lybeck, Romelanda   10-11/2 

Inbrott i skåpet på en lastbil. Verktyg stulna. 

 

P-plats vid Fars Hatt, Kungälv  11-12/2 

Främre reg skylten på en pb stulen. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  11-12/2 

Båda reg skyltarna stulna från pb. 

 

Rexhällans gästparkering, Kungälv  12/2 20.10-20.20 

Krossad ruta på bilen högra sida. Larmet utlöstes. 



Sparråsvägen, Ytterby   8-11/2 

Sönderbrutet lås till grävmaskinens förarhytt. 

Även andra skador på grävmaskinen. 

 

Hanekullen, Kareby   7/2 00.35-00.38 

Ruta krossad på lastbilens förardörr. Två ungdomar har setts göra detta. 

 

Ängsgatan, Kungälv   11-13/2 

Krossad ruta på pb. 

 

P-plats Kungälvs sjukhus, Kungälv  14/2 13-15.15 

Mä parkerar bilen och går in på sjukhuset. Upptäcker senare bilnycklarna är borta. Går 

ut till bilen men den är då borta. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv  14/2 17.40-22.50 

Låset på bilens förardörr är uppbrutet. Innehållet i handskfacket är utrivet. Tygkasse, 

vantar, cd-skivor och sittunderlag stulet. 

 

Runängsgatan, Ytterby   15/2 01-09 

Okänd gm har tillgripit mä:s fyrhjuling. Den hittats dock ca 200 från brottsplatsen. 

Skador på tändningslås och annan elektronik. 

 

Stationsgatan, Ytterby   14-15/2 

En ruta på pb urplockad. Mindre sabotage på insidan. 

 

Räfsalsvägen, Kungälv    

Ventilationsruta på A-traktor uppbruten. Sönderbrutet lås på dörr. Stöld av en 5 l 

bensindunk, stereo och högtalare. 

 

Torggatan, Kungälv   15-16/2 

Någon har repat mä:s bil. fem repor på passagerarsidan. 

 

Borgarparken, Kungälv   5-6/2 

Inbrott i två av HSB´s fordon. Fordonen stod i låst flerbilsgarage. Stöld av div verktyg. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   17-18/2 

En ruta på bilens högra sida är krossad. Brytmärken runt fönsterlisten. Inget saknas. 

 

Maskingatan, Kungälv   7-18/2 

Stöld av reg skylt från släp. 

 



Vendergatan, Kungälv   8-10/2 

Inbrott i bil – inga synliga skador på bilen. Stöld av väska, kläder, skor, solglasögon och 

stereo. Värdet på det stulna / ganska högt. 

LÄMNA INTE KVAR SAKER I BILEN. Tänk på att försäkringsbolaget förmodligen 

inte ersätter er för saker som inte ska förvaras i bilen. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  19-20/2 

Krossad sidoruta på bil. Okänt om något är stulet. 

 

P-plats vid Fars Hatt, Kungälv  19-20/2 

Höger sidoruta krossad. Stulet instruktionsboken som låg i handskfacket. 

 

Fontinvägen, Kungälv   19-20/2 

Krossad ruta på bil. Stereo, tillbehör till mobil och en tröja stulet. 

 

Gillholmen, Kärna   18-20/2 

Krossad ruta på bil, Stöld av glasögon och en lampa. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   7-8/2 

Sönderslagen framruta, brytskador på förardörr. 

 

Tvetgatan, Kungälv   21-22/2 

Inbrott i bil (okänt sätt) Plånbok stulen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   17-18/2 

Uppbrutna bakdörrar på skåpbil. Verktyg tillgripna. 

 

Kärna    18-20/2 

Husbil tillgripen. Bilen har sedan blivit överskriven på KVD. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  22/2 1515 

Ryggsäck stulen ur olåst bil utanför Second Hand. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   23-23/2 

På okänt sätt har någon tagit sig in mä:s bil. Inre backspegel nerriven, en påse med 

extralampor stulna.  Tanklocket uppbrutet och 15 liter bensin stulet. 

 

P-hus Vendergatan, Kungälv  19-25/2 

Inbrott i bil. Verktyg stulna. 

 

 



P-plats Marstrands havshotell  11/2 11-13.30 

Men något vasst föremål ha någon repat höger framdörr på mä:s bil. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   23-25/2 

Handtaget på bagageluckan på mä.s bil är sönderbrutet och vindrutetorkaren böjd. 

 

Skolvägen, Ytterby   25-26/2 

Tillgrepp av moped. 

 

 

 

Stöld: 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/1-1/2 

Uppklippt galler till källarförråd. Sommardäck, kläder och skor stulet. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   29-30/1 

En limegrön mountainbike har stulits. 

 

Södra entrén vid Kungälvs sjukhus  29/1-2/2 

Stöld av cykel. 

 

Fräknegränd, Kungälv   20/1-2/2 

Från ett låst cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   2/2 04.28 

Via kamera kan man se personer som bryter sig in i flerbilsgaraget. Två bilar får rutor 

krossade, en arbetsbil är uppbruten och verktyg stulna. 

 

Trekungagatan, Kungälv   15/12-5/2 

Stöld av promenadscooter. Stod i ett låst cykelförråd, fastlåst med en kätting. 

 

Vendergatan, Kungälv   6-772 

Inbrott i cykelförråd. Två cyklar stulna. 

 

Resecenter, Kungälv   5/2 07-17 

Mä.s cykel stod i cykelstället. Cykellampor som var fastmonterade är stulna. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  28/1-9/2 

Inbrott i garagelänga. Fyra sommardäck på fälg och cykel stulna. 

 



Ytterby station, Ytterby   4-5/2 

Stöld av cykel. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  11/2  03.11.03.50 

Larmet går på skolan. När patrull kommer till platsen är en ruta krossad och en dörr står 

öppen. Okänt vad som stulits. 

 

Briljantvägen, Kode   11/2  03.00-05.00 

Uppbruten garageport. Okänt vad som stulits. 

 

Ytterbyskolan, Ytterby   8-11/2 

En ytterdörr är uppbruten. 20-25 elevskåp har brutits upp och innehållet i dessa har 

slängts ut. 

Nycklar har också tillgripits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   28/1-10/2 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Fyra sommardäck på aluminiumfälg har tillgripits. 

 

Ytterby station, Ytterby   9-11/2 

Stöld av cykel 

 

Vendergatan, Kungälv   10-11/2 

Uppklippt lås till källarförråd. Inga brytmärken på dörraran in till källargången.. 

 Verktyg stulna. 

 

Ytterby station, Ytterby   8-11/2 

Stulen cykel. 

 

Stationsplan, Ytterby   14-31/1 

Stulen cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   4-13/2 

Uppklippt lås till källarförråd. Fyra däck på fälg stulna. 

 

Skålgropsgatan, Ytterby   -13/2  

Två cyklar stulna från carport. 

 

Fredkullaskolan, Tvetgatan, Kungälv  -13/2 22.35 

Uppbrutet fönster. Tv skärm och apple.tv stulna. 

 

 



Ytterby torg, Ytterby   14-15/2 

Brytskador på dörr och krossad ruta till en livsmedelsbutik. Försök till inbrott. 

 

Vendergatan, Kungälv   8-9/2 

Inbrott i källare. Stulet kläder och skor. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   15-18/2 

Uppklippt staket till firmas område. Tillgripet en motor från båt på trailer. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   15-17/2 

Cykel stulen. Stod precis utanför bostaden. 

 

Runängsgatan, Ytterby   17-18/2 

Cykel stulen från trapphus. 

 

Lunna golfklubb, Kode   1/9 2018- 16/2 2019 

Inbrott i husvagn. Gasolflaska och verktyg stulna. 

 

Runängsgatan, Ytterby   16-18/2 

Stöld av cykel ur källarförråd. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18-19/2 

Inbrott i fem källarförråd. Entrédörr och dörr in till källardelen är uppbrutet. Okänt vad 

som stulits. 

 

Sanbackaskolans idrottshall, Kungälv  13-16/2 

Flera skåp uppbrutna. Saker tillhörande skolan och idrottsföreningar stulet. 

 

Fontin, Kungälv   13/11 2018- 15/2 

Stöld av cykel. 

 

    

 

Skadegörelse: 

 

Olserödskolan, Kungälv   2/2 12.10-12.40 

Brand inne på en handikappstoalett. Någon har eldat toalettpapper och på handtag. 

 

Sparråsskolan, Ytterby   1/2-3/2 

Någon har eldat vid entrén till vagnskjul. Glaslykta och del av vägg brandskadat.  

 



Munkegärdekyrkan, Kungälv  8-10/2 

Med röd/orange sprayfärg har någon eller några sprayat  ” LÖ 05 ” ca 50x 60 cm stor på 

tre dörrar och en husfasad på soprum och förråd tillhörande kyrkan.  

 

Sandbackaskolan, Kungälv  8-11/2 

Två rutor krossade. 

 

Nordmannafritidsgård, Kungälv  13/2 18-21.45 

Tre rutor krossade. 

 

Kastalagatan, Kungälv   16/2 03.25 

Två personer ses krossa en fönsterruta till en lägenhet. 

 

Munkegärdeskolan, Kungälv  -18/2 

Två rutor på entrédörr krossade. 

 

Mimers Hus, Kungälv   -18/2 

Klotter vid entrén till vaktmästeriet.   ”  Maya –Moho mad” 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18/2 10-13 

Skador på en lägenhetsdörr. Flera slagmärken på dörren. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  17/2 15-16 

Mt har sparkat ner ventilationssnurra från trumman på taket.   

 

Bostadsinbrott: 

 

Västra gatan, Kungälv   13/2 16-20 

Uppbrutet fönster. Smycken stulna.  

 

Strandgatan, Kungälv   19-20/2 

Försök. Brytmärken på köksfönstret. 

 

Traktorgatan, Rollsbo   -27/2  14.55 

Entrédörren till bostaden är uppbruten. Okänt om något är stulet. 

 

Inbrott i fritidshus: 

 

Jägersberg, Kode   27/1-17/2 

Mä upptäcker, när de kommer till sin stuga, att någon försökt att bryta sig in där. 



Brytskador och borrmärken på bläcket där hänglåset sitter. En ruta krossad. Ingen har 

varit inne. 

 

Rån: 

Fontinvägen, Kungälv   20/2 14.00 

En person som är ute och rastar sin hund möter två manspersoner som med kniv 

tilltvingar sig mannens plånbok. 

 


