
Kungälvs kommun  maj-2019 

 

Fordonsangrepp: 

 

Kongahällagatan, Kungälv   28-30/4 

Tillgrepp av pb. 

 

Strandgatan, Kungälv   1/5 14.30 

I samband med 1.a maj demonstrationerna i Kungälv kastas det sten på mä:s parkerade 

bil. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  1-2/5 

Tillgrepp av pb. 

 

Torggatan, Kungälv   5-6/5 

Höger framruta krossad. Någon har rotat runt i handskfacket men inget verkar vara 

stulet. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   7-8/5 

Någon har placerat en skruv i motorcykelns tändningslås. Låset är nu skadat.  

 

Truckgatan, Rollsbo, Kungälv  7-8/5 

Ur ett parkerat lastbilssläp har flera lastpallar med livsmedel stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   7-8/5 

Inne i ett låst flerbilsgarage har mä:s bil fått vänster sidoruta sönderslagen. Två jackor 

och ett par skor har stulits ur bilen. 

 

p-plats vid Mimers Hus, Kungälv  11-12/5 

Flera bilar har utsatts för bilinbrott. 

 

P-plats vid Kornhallas färjeläger, Kärna  30/4-2/5 

Stöld från moped. Reg skylten, två backspeglar, batteriet och delar till tändsystemet har 

tillgripits. 

 

Helgonagatan, Kungälv   13-14/5 

Tillgrepp av motorcykel. 

 

Fontinvägen, Kungälv   14-15/5 



Mä: s bil står i ett gemensamhets garage som är låst och som det krävs tagg för att 

komma in i. Bakruta krossad på bilen, inget sakandes vid anmälningstillfället. 

 

Tvetgatan, p-plats vid Fredkullaskolan, Kungälv 15/5 00-05 

Vänstra bakre sidorutan krossad. Ett par träningsskor tillgripna. 

 

Tvetgatan, Kungälv   14-15/5 

På morgonen upptäckte anmälaren att det varit inbrott i hans firmabil. Skåpet baktill 

uppbrutet. Verktyg och bärbar dator stulet. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   1-16/5 

Krossad ruta på bilens förarsida. Rotat runt inne i bilen. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  7-8/5 

På okänt sätt har någon tagit sig in i mä s bil och tillgripit en ryggsäck som låg bak i 

bilen. 

 

Borgarparken, Kungälv   16-17/5 

Höger framruta inslagen. Ett par Peltor kåpor, laddare och lite annat har stulits. 

 

p-plats Vita Fläcken, Kungälv  16-17/5 

Rutan i höger bakdörr har krossats. En högtalare stulen. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   16-17/5 

Tillgrepp av moped ur cykelförråd. 

 

Egnahemsgatan, Kungälv   16-17/5 

Tillgrepp av moped. 

 

Borgarparken, Kungälv   16-17/5 

Vänster bakruta har krossats på mä:s bil och varselkläder tillgripits. 

 

Arnebo, Kareby   4-5/5 

Tillgrepp av veteranbil. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  18/5 01.30-01.45 

Mä upptäcker att en man på cykel krossar bakrutan på mä: s bil. Mannen får med sig en 

jacka, en rock och bärbar dator i väska. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   -18/5 10.40 

Höger framruta är krossad på bilen. Okänt om något stulits. 



 

Utmarksvägen, Kungälv   19-19/5 

Bensin har tillgripits ur två firmabilar. 

 

Rådjursgatan, Kungälv   19/5 02.15-02.45 

Någon har försökt att stjäla en moped. Skador på tändningslåset. 

 

P-plats i Kungälv??   17-18/5 

Höger bakruta krossad på bilen. Även skador i plåten runt rutan. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   17-20/5 

Vänster bakruta krossad på mä: s bil. Högtalare, slutsteg, baslåda, verktygslåda och 

diverse verktyg har stulits. 

 

Skälebräcke, Kungälv   19/5 04-12 

Låskolv sönderbrutet på bilen. En bensindunk innehållande bensin, lastbilsbatteri och 

slutsteg har stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   17-20/5 

Krossad bakruta på pb. 

 

Stationsplan, Ytterby   17-18/5 

Dörrlås på bilen sönderbrutet, mindre sidoruta krossad. Barnvagn, bilbarnstol och 

glasögon stulet. 

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  17/5 22.30-22.40 

När föraren av bussen kör ut från resecenter kastar någon sten mot bussen. En ruta på 

bussen krossas. 

 

Teknikergatan, Kungälv   17-20/5 

Sidodörr på husbil uppbrutet. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   20-21/5 

Två bilar på sjukhusets parkering har fått rutor krossade. 

Okänt om det är något som stulits. 

 

Energivägen, Kungälv   18-21/5 

Verktyg har stulits ur en traktor. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   19-21/5 

Vänster bakre sidoruta på bilen har krossats. Okänt om något stulits. 



 

Stationsplan, Ytterby   21/5 06.50-16 

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

 

Svarvaregatan, Kungälv   8-20/5 

Stöld av släpkärra. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   19-20/5 

Någon har klippt hål i staketet till ett inhägnat område och stulit traktordelar från en 

traktor. 

 

Granvägen, Ytterby   22-23/5 

Två mopeder stulna. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  20-21/5 

Bucklor på tak och motorhuv på mä:s  bil. Någon har gått/hoppat på bilen. 

 

Torggatan, Kungälv   5-8/4 

Extraljus stulet från pb. 

 

Jordliden, Kungälv   4/2-1/4 

Med något vasst tillhygge har något gjort djupa repor i lacken på vänster framskärm och 

dörr. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   28-30/4 

Uppbrutet tanklock på pb och bensin stulits. 

 

Rattgatan, Rollsbo, Kungälv  19-24/5 

Stöld av diesel från större dragbil. 

 

Trekungagatan, Kungälv   24-25/5 

Båda de yttre sidorbackspeglarna har vridits bakåt på mä: s bil. 

 

Östra porten, Ytterby   26/5 00.45-00.55 

Mä.s  son kommer och ser att det står en bensindunk och slang vid mä: s bil. 

Intill står en Volvo kombi i silver med två personer i som hastigt lämnar. 

Försök till stöld ab bensin. 

 

Kvarngatan, Kungälv   26/5 03.15-03.45 



När mä kommer till sin bil ser han at två rutor är krossade och låset på förardörren är 

uppbrutet. Mä ser två personer en bit bort på väg därifrån. En cyklar och en åker på en 

skateboard. 

Telefonladdare, telefonhållare och Gps stulet. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  21-22/5 

Med något vasst föremål har någon orsakat flera små hål i bilens högra bakskärm. 

 

Tvetgatan, Kungälv   25-26/5 

Inbrott i företagsbil. Höger bakre sidoruta krossad. Hudkräm stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   27/5 05.30-07.30 

Vänster bakdörrs ruta krossad. MC-handskar, överkast och kuddar stulna. 

 

Bilgatan, Kungälv   24-27/5 

Båda bilens reg skyltar stulna. 

 

Gamla torget, Kungälv   27/5 01.30-04.30 

Höger sidoruta fram krossad. Inget stulet. 

 

Kristinedalsgatan, Kungälv  26-27/5 

Vänster bakre sidoruta krossad. En urdrucken vodkaflaska låg på golvet i bilen. 

 

Ulvegärdegatan, Kungälv   20-21/5 

Tillgrepp av moped som stod på husets veranda.  

 

Lasarettsgatan, Kungälv   27/5 10-20 

Båda bilens reg skyltar stulna. 

 

Trekungagatan, Kungälv   27-28/5 

Med något vasst föremål har någon repat lacken längs hela bilens vänstra sida.  

 

Kastalagatan, Kungälv   29/5 

Mä släpper in en man som ringer på och vill låna toaletten. När mannen lämnat 

upptäcks att bilnycklarna saknas och bilen stulen.  

 

Gymnasiegatan, Kungälv   30-31/5 

Krossad ruta i bagageluckan och verktyg stulna. 

 

 

 



Stöld: 

 

Ingegatan, Kungälv   26-29/4 

Stöld av cykel. 

 

Busshållplats, Munkegärde, Kungälv  2/5 12.45-16.15 

Stöld av cykel. 

 

Torggatan, Kungälv   26-30/4 

Ur ett låst källarförråd har cykel stulits. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   30/4-1/5 

Bostadsföreningens trädgårdsmöbler har stulits. 

 

Bushållplats, Honeröd, Romelanda  2/5 8.35-17.15 

Cykel som var fastlåst i ett träd har stulits. 

 

Resecenter, Kungälv   1-4/5 

Stöld av cykel. 

 

Bensinstation, Kärna   5/5 12.10 

Bilist tankar utan att betala. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   4-6/5 

Ett släp som står fastkedjat inne på Skarpe Nord stulet. 

 

Thorildskolan, Kungälv   6-7/5 

Stöld av cykel. 

 

Mimers gränd, Kungälv   7-8/5 

Stöld av cykel. 

 

Hedvigsholmsgatan, Martstrand  1/9-18 –2/5-19’ 

Utombordsmotor stulen från båt under vinteruppställning. Båten var inplastad och stod 

med aktern intryckt mellan andra båtar. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   3-9/5 

Cykel stulen ur låst cykelförråd.  

 

Hollandsgatan, Ytterby   10/5 08-15 

Stöld av cykel från cykelställ vid Kastellegårdsskolan. 



 

Gråbrödragatan, Kungälv   9-10/5 

Regnskyddet till mä:s lastcykel har stulits. 

 

Klostergatan, Kungälv   10/5 12-14 

Cykel stulen. 

 

Andersprästgatan, Kungälv  9-10/5 

Stöld av cykel. 

 

Vedhallsvägen, Kärna   10-11/5 

En tupp och tre hönor samt de sex ägg som hönorna ruvade på har stulits från ett 

hönshus. 

 

Bultgatan, Rollsbo, Kungälv  12/5 02.38 

Via ett kameralarm ser man fyra personer som försöker svetsa hål i en container. 

När polis kommer till plasten har gm lämnat utan att lyckats ta sig in i containern. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   9-11/5 

Uppklippt hänglås till lägenhetsförråd. Bland annat har en låda med julsaker tillgripits. 

 

Fågelstigen, Kungälv   10-11/5 

Uppbrutet förråd och en cykel stulen. 

 

Borgarparken, Kungälv   11-13/5 

Någon har försökt att bryta upp dörren in till utrymmet där lägenhetsförråden ligger. 

Inget förråd är uppbrutet så förmodligen har gm inte kommit in.  

 

Fontinvägen, Kungälv   12-13/5 

Mä upptäcket att hennes rullator som hon har ståendes vid hissen utanför sin dörr. Var 

borta. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/3-10/5 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppklippt och militärkläder har stulits. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   13-14/5 

Mä har cyklar i ett kallförråd intill bostaden. Förrådet har brutits upp och två cyklar 

stulits.  

 

Fågelstigen, Kungälv   14-15/5 

Inbrott i flera fristående förråd. Ur ett av dem har kast- och flugfiskespön tillgripits. 



 

Tvetgatan, vid Fredkullaskolan, Kungälv 122/5 

Stöld av cykel. 

 

Borgarparken, Kungälv   3-17/5 

Ur föreningens cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Hamngatan, Marstrand   16-17/5 

Gm har tagit sin in under kapellet på mä: s båt och stulit två förlängningssladdar och 

kabelskydd. 

 

Borgarparken, Kungälv   17/5 00-06.30 

Inbrott i cykelrum och flera cyklar har stulits. 

 

Utanför Swedbank, Kungälv  15/5 8-17 

Stöld av cykel 

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  17/5 07.40-16.30 

Stöld av cykel. 

 

Fräknegränd, Kungälv   13-20/5 

Mä har fått sin cykel stulen ur ett cykelförråd som brutits upp. 

 

Kämpegatan, Kungälv   21-22/5 

Robotgräsklippare stulen. 

 

Vedhalls småbåtshamn, Kärna  21/4-21/5 

Försök till stöld av båt. 

 

Herr Arnes gata, Kungälv   19-20/5 

Inbrottsförsök i lägenhetsförråd. Skador på lås och dörr. 

 

Madängsgatan, Kungälv   8-23/5 

Ur garage har en barncykel stulits. 

 

Fågelstigen, Kungälv   20-24/5 

Hänglås till förråd är ett uppbrutet och två fiskespön har stulits. 

 

Ytterby busstation   25-26/5 

Stöld av cykel. 

 



Vendergatan, Kungälv   14-17/5 

Mä brevlåda i trapphuset är uppbruten, Okänt om något stulits. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   21-26/5 

Från mä:s altan har det stulits en gasolgrill, dynor, fiskeutrustning, verktyg mm. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   25-26/5 

En router har stulits från hyresgästföreningens lokal. 

 

Fågelstigen, Kungälv   25-27/5 

Inbrott i förråd i garagelänga. Dörren stod öppen när mä kom. Ser inga skador på 

låskolven, okänt hur gm tagit sig in. Verktyg och mat ur frys har stulits. 

 

Ytterby torg, Ytterby   24-25/5 

Någon har borrat hål i brickan till kodlås till brf:s källarförråd. Även åverkan på lås till 

cykelförråd. Tror inte at någon varit inne i förråden. 

 

Kastalagatan, Kungälv   22-29/5 

Ur ett låst cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  22/5 7-17.30 

Cykel stulen. 

 

Busshållplats Munkegärde, Kungälv  29/5 07.45-17.15 

Cykel och cykelhjälm stulen. 

 

Ivar Claesons gata, Kungälv  20-31/5 

Mä blev av med nycklar, bland annat nyckel till garaget. Den 31/5 uppräckte mä att 

garageporten stod öppen och det var inga skador. Två elcyklar och två batterier var 

stulet.  

    

 

Skadegörelse: 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  3-6/5 

En hammare har kastats in genom ett fönster på skolans lokaler. 

 

Rörmossevägen, Kungälv   6/5 18.05-18.20 

Mä:s granne hör en smäll. När mä kommer till sin brevlåda ser han att denna är 

söndersprängd. Detta är fjärde gången det sker. 

 



Mimers Hus, Kungälv   3/5 -21.00 

En personal upptäcker att det i utrymmet som är ett uppehållsrum där ungdomar 

"hänger" fördärvats saker. 

Växter har ryckts upp ur krukor, stolar och bord är kringkastade. Ramar har ryckts ner 

från väggarna och kastats i golvet så att glaset krossats. 

 

Ofredande: 

 

Rävsal, Kareby   16-17/5 

Någon har kastat ägg på mä: s hus. Detta har skett tidigare, både på långfredag och 

påskafton. 

 

Prejelvägen, Kungälv   -23/5 

Vid flera tillfällen under lång tid har mä utsatts för ofredande genom att någon kastat 

ägg på mä:s fönster. 

 

 


