
Anmälningar Kungälvs kommun april 2019: 

 

Fordonsangrepp: 

 

Inlandsgatan, Kungälv   31/3-1/4 

Låskolven på bilens förardörr är sönderbrutet.  Det har rotats runt inne i bilen. Okänt om 

något stulits. 

 

Bultgatan, Kungälv   22-23/3 

Inbrott i demo buss. Dörr uppbruten. 

 

Torggatan, Kungälv   29/3-1/4 

Någon har brutit upp låset på lastbilens skåpsdel. Okänt om något stulits. 

 

Smedmästaregatan, Kungälv  1/4 8-14 

Längsgående repor på bilens vänstra sida. 

 

Egnahemsgatan, Kungälv   29-30/3 

Sönderslagen mindre sidoruta på pb. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  29-30/3 

Inbrott i firmabil. Okänt om något stulits. 

 

Fräknegränd, Kungälv   2-3/4 

Moped stulen ur cykelförråd. 

 

Teknikergatan, Kungälv   30/3 03.45-04.00 

På övervakningsfilm kan man se hur några personer försöker slanga bensin ur en hyrbil. 

 

Brynjegatan, Kungälv   2-3/4 

Höger främre sidoruta krossas på lastbil. Laptop och hörlurar stulna. 

 

Trekungagatan, Kungälv   5/5 13-14.30 

Båda reg skyltarna på pb stulna. 

 

Nereby, Harestad   5-6/4 

Fyrhjuling stulen från mä:s carport. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   6-7/4 

Bakruta och vänster sidoruta krossade. Brytskador på vänster framdörr. Skor tillgripna. 



 

Färjevägen, Kungälv   6-7/4 

Inbrott i källare där bilnyckel hängde. Pb stulen. 

 

Ivar Calessons gata, Kungälv  7-8/4 

Vänstra bakre sidorutan krossade. Okänt om något stulits. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   29-30/3 

Inbrott i lastbil. Ruta sönderslagen. Inget stulet. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  5-7/4 

Två rutor på lastbil krossade. Okänt om något stulits. 

 

Jordliden, Kungälv   5-7/4 

Uppbrutet tanklock på pb. Slangat ca 25-30 liter diesel. 

 

Åkergatan, Kungälv   5-8/4 

Låset på en lastbils bakdörr uppbrutet. 

 Verktyg stulna. 

 

Rexegatan, Kungälv   7-8/4 

Två stycken backspegelkåpor stulna från pb. 

 

Strandgatan, Kungälv   -29/3 

p-platsen vid Kexen. Mä:s bil har en buckla i takkanten på vänster sida och stötfångaren 

bak ser ut att ha värmts upp så plasten skrynklat sig. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   9-10/4 

Bakrutan på mä:s bil har krossats och högtalare stulits. Bilen stod i en låst 

flerbilsgarage. 

 

Vendergatan, Kungälv   10-11/4 

Inbrott i bil. Stöld av bland annat kupévärmare, startkablar, batteriladdare och 

solglasögon. 

 

Truckgatan, Kungälv   8-9/4 

Uppbrutet tanklock på pb och stulit bensin. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   12-13/4 

Krossad ruta på husvagn. En sten har kastats mot rutan så det yttersta glaset krossats och 

den inte rutan fått repor. 



 

Källeröd, Kareby   1/2-7/4 

Däcken på mä:s skogskärra har skurits sönder. Kärran stod bakom mä:s ladugård. 

 

Östra Röd, Harestad   13-15/4 

Med röd färg har någon sprayat ett hakkors på mä:s bil som stod på en släpkärra. Även 

stenar intill släpkärran har fått samma behandling. 

 

Trekungagatan, Kungälv   14-15/4 

Uppbruten bagagelucka och förardörr, okänt om något stulits. 

 

Gamla torget, Fars hatts parkering, Kungälv 15-16/4 

En mindre ruta på bilen har krossats. Bilen är genomsökt men vad mä kunde se vid 

anmälningstillfället saknades endast en vinflaska. 

 

Thorilds gränd, Kungälv   15/4 20-20.30 

En sten har kastats i vindrutan på mä:s bil som stod parkerad utanför bostaden. 

 

Gamla torget, fars hatts parkering, Kungälv 15-16/4 

På okänt sätt har någon tagit sig in i mä: s lastbil och tillgripit okänt gods. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   15-16/4 

En ruta på mä:s bil, som stod i ett p-hus, har krossats.  Servicebok, instruktionsbok, 

körjournal och tankkort har stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   -12/4 

Repro och bucklar kring tanklocket på mä:s bil. 

 

Gamla brogatan, Kungälv   14-15/4 

Den högra främre sidorutan är sönderslagen. Rotats runt inne i bilen.  

GPS, nycklar och hörselkåpor har stulits. 

 

Fräkne gränd; Kungälv   16-17/4 

En moped har stulits ur ett låst cykelförråd. 

 

Arntorpsgatan, Kungälv   20/4 

Krossad framruta på pb. 

 

Strandgatan, Kungälv   22-23/4 

Djupa repor i lacken runt hela bilen. Stöld av list. 

 



Arntorp, Kungälv   21.22/4 

Sönderslagen bakruta på arbetsbil och verktyg stulna.  

 

Solskiftegatan, Kungälv   -18/4 17.00 

Mä upptäcker att någon med ett vasst föremål repat lacken på höger fram och bakdörr 

på mä: s bil.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   25/3-24/4 

Tillgrepp av pb som stod på långtidsparkering. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  24/4 02.30-06.30 

Samtliga fyra däck på fälg har stulits från parkerad bil. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  23-24/4 

En grill från pb har stulits. 

Mä har sedan nyår blivit utsatt för flera bilinbrott. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  25/4 12-14.30 

Repor på bilens framskärm. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   23-24/4 

Repor på bilens tak. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   16-17/4 

Inbrott i servicebil. Krossad bakruta och gallret uppsågat. Verktyg stulna. 

 

Briljantvägen, Kode   -19/4 12.00 

Mä upptäcker en skada på bilen. En sprick i stötfångaren vänster bak. 

 

Truckgatan, Rollsbo, Kungälv  26-27/4 

200 liter diesel stulet från en lastbil. 

 

Lysegården, Romelanda   19/4 00-05.30 

Två golfbilar stjäls men återfinns en bit bort. De har vandalisterats: rutor krossade, 

tändningslås brutet, fälg och däck sönderkörda. Batterierna är stulna. 

Ytterligare två golfbilar har fått rutor krossade. 

 

Kastellegårdsskolans p-plats, Ytterby  26-27/4 

Reg skylten på moped stulen. 

 

  



Stöld: 

 

Tvetgatan, Fredkullaskolan, Kungälv  1/4 02.23-02.27 

Inbrottslarmet går. Två fönster uppbrutna. Okänt vad som stulits. 

 

Parkgatan, Marstrand   -1/4 

Stöld av cykel. 

 

Klåverön, Marstrand   10-31/3 

Inbrott i friggebod. Stöld av gräsklippare, verktyg och kläder. 

 

Diseröd, Romelanda   1-2/4 

Mä har sin husvagn uppställd på ett inhägnat område. Handtaget uppbrutet, tv och 

stereo stulet samt viss skadegörelse inne i husvagnen. 

 

Kaponjärsvägen, Marstrand  22/3-3/4 

Cykel stulen från en soprum. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   29-31/3 

Källarinbrott – stöld av cykel, tv-spel, konsol och böcker. 

 

Kungälvs Resecenter, Kungälv  2/4 17-22.30 

Stöld av el cykel. 

 

Klostergatan, Kungälv   1-16/2 

Stöld av cykel. 

 

Tvetgatan, Kungälv   2-5/4 

Inbrott i förråd tillhörande förskola. Hänglåset uppbrutet och en grästrimmer har stulits. 

 

Rundsvallen, Ytterby   -6/4 15.00 

Ngn har kapat låset och fästena och tillgripit motorn på mä:s upplagda båt. 

 

Kongahälla köpcenter   2-4/4 

Stöld av elcykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   -4/4 

Inbrott i källarförråd. Gm tagit sig in på okänt sätt. Fyra däck på fälg, leksaker och 

kläder har stulits. Det ska vara flera förråd som utsatts för inbrott enligt mä. 

 

 



Ulvebackegatan, Kungälv   10/10 2018- 6/4 2019 

En sittdela till mä:s utemöbler har stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   3-10/4 

Källarinbrott. Hänglåset till förrådet uppklippt. Ridstövlar och hästtäcke har stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   11-12/4 

Inbrott i källarförråd. Vid anmälningstillfället kunde mä inte se att något saknades. 

 

Nereby, Harestad   31/12 2018-15/4 

Presseningen på upplagd båt har skurits upp och motorn stulits. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   15/2-15/4 

Stöld av cykel ur ett cykelrum. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   10/4 09-15 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   14-15/4 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Ett löpband har stulits. 

 

Ytterby torg, Ytterby   15/2-15/3 

Inbrott i källare. Uppklippt lås och dykarutrustning har stulits. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  28/1-5/2 

Inbrott i vindsförråd. X-box och longboard stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/10-19/4 

Uppklippt lås till källarförråd. Vinterdäck och dynor stulna. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   17-22/4 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Floragatan, Kungälv   20/3-11/4 

Inbrott i förråd. Stöld av ficklampor. 

 

Busshållplats Ulvegärde, Kungälv  23/4 05.40-19.00 

Ett batteri stulet från en elcykel. 

 

Posttorget, Kungälv   20/4 02-02.30 

Stöld av cykel 



 

Sandbackaskolan, Kungälv  9-11/4 

Stöld av cykel. 

 

Hedesvägen Kode   18-22/4 

En vagnramp och en cykel har stulits från förskola. 

 

Skårs äng, Kärna   26/4 15.45-20.15 

Stöld av cykel 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26-29/4 

Stöld av cykel ur cykelförråd 

 

Brynjegatan, Kungälv   28/3-25/4 

Stöld av cykel.  

 

Skadegörelse: 

 

Bastubäcksvägen, Kode   15/2-22/3 

Vid två tillfällen under nämnda tidsperiod har någon rivit ner lamphållare på mä:s mur. 

Vid ett tredje tillfällen har kablarna till lamphålaren klipps av. 

 

Thorilds gränd, Kungälv   5/4 19-20.35 

Fönsterruta krossad. En sten har kastats mot fönstret. 

 

Svartbrödragatan, Kungälv   9-10/4 

Någon har klippt av övertråden i mä:s nätstaket. Detta har gjort att en sektion på ca 2,5 

meter har fallit ihop. 

 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   7/4 01.35 

Tre unga män kastar ner en kundvagn från tredje våningsplanet i parkeringshuset. 

På nervägen träffar kundvagnen en armatur som skadas. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   7/4 02.57 

Förmodligen samma tre fortsätter ”roa sig” inne i parkeringshuset. 

De binder fast en kundvagn i en bil, kör sedan runt i hög hastighet inne i garaget så att 

kundvagnen fördärvas. 

 

Thorilds gränd, Kungälv   15/5 20.15 

Sten har kastats mot mä: s hus så att takpannor skadats. 



Detta är ett återkommande problem. Ungdomar står på utkiksplatsen och kastar sten ner 

mot hus och bilar nedanför. Flera har fått skador på bilar och hus. Det är inga små stenar 

och träffas någon person kan detta medföra allvarliga skador eller ännu värre. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  17-18/4 

Någon har kastat en hammare genom ett fönster till mä:s bostad. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  19/4 20-22 

Flera rutor till fritidsgården krossade. Blomkrukor och takpannor fördärvade. 

 

Dösebacka, Romelanda   22/4 21.55 

Uppbränd husvagn.  

 

Nordmannatorget, Kungälv  24/4 19.30-20 

Ungdomar kastar sten mot en väktarbil.  

 

Nordmarkens fritidsgård, Kungälv  24-25/4 

Återigen har fritidsgården utsatts för skadegörelse. Tredje gången på en vecka. 

Förmodligen har någon/några dröjts dig kvar i lokalen efter stängning och därinne 

fördärvat förrådsdörrar. 

 

Olaga intrång: 

 

Fästningen, Kungälv   26/4 21.30-22.00 

På okänt sätt har fem personer, iklädda keps, tagit sig in på fästningen och ur en 

cateringsvagn tagit matvaror och hällt ut/ sprutat ut på marken. 

 

Ofredande: 

 

Duvesjön, Romelanda   19-23/4 

Vid två tillfällen under påsk har mä fått krossade råa ägg i sin brevlåda. 

 

 

 

 

 


