
Anmälningar Kungälvs kommun mars 2019: 

 

Stöld: 

 

Ingegatan, Kungälv   -1/3 

Uppbrutet källarförråd. Okänt om något stulits. 

 

Ulvebackegatan, Kungälv   23/2 01-04 

Stöld av cykel 

 

Släbo, Kode    1-2./3 

Inbrott i kiosken vid fotbollsplanen. Godis har stulits. 

 

Smedmästaregatan, Kungälv  2-4/2 

Stöld av cykel. 

 

Kungälvs resecenter   25/2 17-20 

Stöld av cykel. 

 

Trekungagatan, Kungälv   26/2-4/3 

Inbrott i källarförråd.  Husgeråd, elektroniksaker, såsom kaffebryggare, vattenkokare etc 

till värde av nästan 17 000 kr har stulits. 

Tänk på att inte förvara dyra saker i källarförråd, många försäkringsbolag betalar inte ut 

ersättning för sådana saker. 

 

Thorildskolan, Kungälv   1-4/3 

På okänt sätt har gm tagit sig in i skolan. Inga synliga yttre skador. Inne i skolan har en 

dörr till ett arbetsrum brutits upp och en dator och en telefon har stulits. 

 

Tofta, Lycke    27/2-5/3 

Inbrottsförsök i tre sjöbodar. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   1/3 23.05-23.10 

Via övervakningskamera ser man en person komma in i fastigheten och bryta på  

källarförråd. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  6-7/3 

Garageport är uppbruten. Kringrört inne i garaget. Tändningslåset på en moped som 

stod i garaget är brutet. 

 



Vena, Ytterby   6-7/3 

En värmepump levereras till hus under nybyggnation, På morgonen dagen efter är den 

stulen. 

 

Mimershallen, Kungälv   8-9/3 

På okänt sätt har någon tagit sig in i hallen och brutit upp skåp i caféet. Dricker och 

godis stulet. 

 

Resecenter, Kungälv   4/3 14-19.30 

Stöld av cykel. 

 

Borgarparken, Kungälv   9-10/3 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Dämmevägen, Kungälv   8-11/3 

Hyreshus som är under renovering och är tömd på boende. I källaren förvaras verktyg. 

Gm har tagit sig in i källaren och stulit flera dyra verktyg. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  12-13/2 

Två upplagda båtar blir bestulna av sina utombordsmotorer. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  2-15/3 

Innbrott i förråd. Åverkan på låset och förrådet genomsökt. Okänt vad som stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   10-16/3 

Uppbrutet källarförråd. Två bäddmadrasser stulna. 

 

Hövdingagatan, Kungälv   16-17/3 

Två koppargrytor som mä har i sin trädgård har blivit stulna. 

 

Ulvesund, Ytterby   16-18/3 

Någon har brutit sig in i en lada där husvagnar vinterförvaras. Flera av husvagnarna har 

skadats. 

 

Ytterby torg, Ytterby   3-4/3 

Inbrott flera källarförråd. Ur ett förråd har en skinnväska innehållande pärmar med 

gamla mynt och sedlar stulits. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  10-19/3 

Mä har sin segelbåt upplagd på land. Någon har under nämnda tidsperiod stulit 

båtkapellet. 



 

Rådmansgatan, Kungälv   18-20/3 

Försök till inbrott i källare. Brytskador på den yttre källardörren. 

 

Torggatan, Kungälv   -21/3 11.00 

På okänt sätt har gm tagit sig in i mä:s källarförråd och tillgripit kylskåp, verktygslåda 

och högtrycks tvätt. 

 

Trekungagatan, Kungälv   22-23/3 

Stöld av cykel ur källare. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   28/1-17/3 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Karantänsgatan, Kungälv   31/1-3/2 

Tävlingscykel stulen ur garage. 

 

Dämmevägen, Kungälv   8-11/3 

Uppbruten dörr och stöld av verktyg och maskiner.  

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  -27/3 

Inbrott i vindsförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Resecenter, Kungälv   25-26/3 

Stöld av cykel 

 

Resecenter, Kungälv   26-28/3 

Stöld av cykel. 

 

Älggatan, Kungälv   30-31/3 

Stöld av cykel från mä:s tomt.   

 

  

 

Fordonsangrepp: 

 

Växelgatan, Kungälv   3/3 20-20.30 

Tagit sig in på arbetsplats och stulit diesel från en grävmaskin. 

 

Kvartsvägen, Kode   28/2-1/3 

Krossad ruta på grävmaskin. 



 

Inlandsgatan, p-hus, Kungälv  28/2-1/3 

Ruta på bilens högra sida har krossats. En Iphone stulits. 

 

Bultgatan, Kungälv   5/3 8.15-10.30 

Krossad ruta på bilens vänstra bakdörr. En ryggsäck, kikare, dunväst och andra kläder 

tillgripna. 

 

Lilla Kongahälla vägen, Kungälv  5/3 05.45-15.30 

Uppbrutet tanklock och stöld av ca 30 liter bensin. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  6/3 19-21.30 

Krossad ruta på bilen och en väska stulen.  

 

Skolvägen, Ytterby   26-27/2 

Tullgrepp av en moped. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   6-7/3 

Extraljusen på mä:s bil är stulna. 

 

Heden, Ytterby   19/2-7/3 

Uppbrutet garage. Låset på bagagelucka och låset på passagerardörren uppbrutet. En 

ruta på bilen har krossats. Fyra fälgar, slutsteg, högtalare, baslåda mm är stulet.  

 

Fontinvägen, Kungälv   8-10/3 

Inbrott i bil som stod i parkeringsgarage. Sidoruta krossad. Passerkortet till 

garageporten stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   1-4/3 

Inbrott i garage där två bilar stod. Båda bilarna har fått rutor sönderslagna. Det låg 4  

sommardäck på fälg i respektive bil. Samtliga 8 däck stulna. 

 

Fontinvägen, Kungälv   24/2-12/3 

Vänster framruta är krossad på mä:s bil. Bilen står i ett låst flerbilsgarage där det krävs 

kort för att komma in. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  6-7/3 

Vänster bakre sidoruta krossad. Brytskador på vänster framdörr. Bilens tår i en låst 

garagelänga. 

 

 



Ytterby torg, Ytterby   12-13/3 

I ett låst garage har någon tagit sig in och på okänt sätt kommit in i mä: s bil. 

Det finns inga synliga skador på bilen. Verktyg, bärbar dator och plånbok stulet. 

 

Ytterby torg, Ytterby   12-13/3 

På okänt sätt har gm tagit sig in i ett flerbilsgarage, brutit upp låset på förardörren på 

mä:s bil, vilket även medfört skador i plåten. Ett fälgkors och bensin har stulits. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   15-16/3 

Främre reg skylt från lastbil har stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  16/3 13-18 

Ruta i vänster framdörr på lastbil krossad. Vid anmälningstillfället sakande mä inget. 

 

Duvesjön, Romelanda   16-17/3 

Två mä har fått samtliga fyra däck på sina bilar sönderskurna då bilarna stod parkerade 

på uppfarten till respektive mä:s hus. 

 

Jordliden, Kungälv   18-18/3 

En mindre ruta på förardörr till lastbil har krossats. Inget saknas. 

 

Torggatan, Kungälv   20/3 2019 01-07 

Låsen till en lastbil är sönderbrutna. Det har rörts runt i lastutrymmet. Okänt om något 

stulits. 

 

Östra röd, Harestad   20/2-20/3 

Ett släp, som stått parkerat längs med vägen utanför mä:s  gård, har tillgripits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   19-20/3 

Samtliga fyra däck på mä:s bil har skurits sönder. Detta är andra gången på två månader 

som detta händer. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  18-20/3 

Sönderslagen ruta på pb. 

 

p-plats vid Fars Hatt, Kungälv  19-20/3 

Höger sidoruta på firmabil har krossats. Verktyg stulna. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv  17-21/3 

Ramp med ledlampor har tillgripits från mä:s bil. 

 



Truckgatan, Rollsbo, Kungälv  17-18/3 

Fyra av kommunens bilar har utsatts för skadegörelse. Detta har hänt vid flera tillfällen 

tidigare. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv  22/3 12-21.25 

Bakre reg skylt stulen från pb. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  26/3 17-19 

Tillgrepp av moped. 

 

Grindbacken, Kungälv   26/3 17.30-18.30 

Uppbruten packbox på moped och hjälm stulen. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   28-29/3 

Höger sidorframruta krossad. Rotat runt i handskfacket och p-mynt stulits. 

 

Hjortgatan, Kungälv   28-29/3 

Någon har varit inne i mä:s bil. Sakerna i handskfacket har tagits ut och lagts i pasagerar 

sätet. Del 1 av reg bevis saknas. 

(Förvara INTE reg bevis i bilen!!) 

 

Jordliden, Kungälv   29-30/3 

En mindre sidoruta i vänster framdörr är krossad. Mä tror inte att någon varit inne i 

lastbilen. 

 

Kvarngatan, p-plats vid Kvarnkullen, Kungälv 29-31/3 

Låset på pasagerardörren är uppbrutet. Det är kringrört inne i bilen. Bland annat har en 

mobilladdare stulits. 

 

 

Skadegörelse: 

 

ICA Maxi Kungälv   3/3 17.50 

Två killar i 14-15 års åldern är uppe på taket och sprutar med en brandsläckare. 

 

Humlegången, Kungälv   10/3 05.45 

Mä vaknar av högt motorljud och smällar. När mä går upp och tittar är det en vit skåpbil 

som kört in i mä: s staket och rivit ner stora delar av detta. Bilen lämnar och tyvärr 

hinner mä inte se något reg nummer. 

 

 



Hällerbergsgatan, Ytterby   ?-26/2 

På en yta av ca 8m2 har det klottrats på en fasad:  står bland annat:  ORB   TBC 

 

Västra gatan, Kungälv   16/3 01.40-01.55 

En person som av ordningsvakterna blir avvisad från en krog sparkar sönder en 

glaslykta. 

 

Sanbackaskolan, Kungälv   15-18/3 

Två rutor har krossats och ägg har kastats på flera rutor. 

 

Sanbackaskolan, Kungälv   20-21/3 

En stor sten har kastats in genom en ruta till ett klassrum. Upptäckts på morgonen då 

lärare kommer in i salen. Sten ligger på golvet inne i salen. 

 

Sanbackaskolan, Kungälv   21/3 17.30 

På eftermiddagen krossas två fönster på skolan. Förhoppningsvis finns det, enligt 

anmälaren, ett vittne till händelsen.  

 

Sandbackaskolan, Kungälv  22/3 18-20 

Återigen utsätts skolan för fönsterkross. Tre rutor krossade. 

 

Helgonagatan. Kungälv   24/3 04.50-05.00 

Mä vaknar av ett ljud och går upp och ser att en sten kastats mot vardagasrumsfönstret. 

Endast yttre glaset har krossats.  

 

Nordmannatorget, Kungälv  26/3 21.30-22 

En uppbrunnen moped. 

 

Duvesjön, Romelanda   sept 2018-30/3 2019 

Vid ett tillfälle i höstas och två gånger under mars månad har mä fått sin brevlåda 

sönderslagen. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Traktorgatan ,Kungälv   2/3 9-22 

Inbrott i bostad, okänt hur gm tagit sig in. 

Tillgripit nycklar, mediciner, kläder och ett guldur. 

 

Prejelvägen, Kungälv   1-8/3 

Brytskador på ytterdörren. Syns inte att någon varit inne i huset. Mä ska dock se om 

något saknas och återkommer i sådana fall. 



 

Inbrott i fritidshus: 

 

Grandalen, Romelanda   16/2-2/3 

Uppbrutet fönster till fritidshuset. Gm har även varit inne i garaget. Vid 

anmälningstillfället kunde mä inte upptäcka att något var stulet. 

 

Rån: 

 

Karebyvägen, Kungälv   13/3 13-13.15 

I höjd med Trollbacken blir en kvinna attackerad av tre killar i 14-15 års åldern. De vill 

ha cigaretter och då det inte får det tar en av killarna upp ett knivliknande föremål och 

tillfogar mä en skada på vänster kind samt rispar flera gånger på hennes jacka. 

 

 

 


