
Polisanmälningar Kungälvs kommun september 2019. 

 

Stöld: 

 

Lingonvägen, Kungälv   29-30/8 

Mä upptäcker att dörren till redskapsbod står öppen. Motorsåg, grästrimmer, röjsåg, 

bärsele, hörselkåpor och bensindunk stulet. 

 

Kongahälla Center, Kungälv  2/9 07.30-17.20 

Stöld av cykel 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  19/8 

Stöld av cykel ur låst cykelförråd. 

 

Fästningsholmens event   -5/9 04.56 

Larmet går hos väktarbolaget som ser en person inne i butiken. När väktare och polis 

kommer till plasten är gm borta. Oklart vid anmälningstillfället vad som stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv   31/8 21.00-23.50 

Stöld av cykel. 

 

Åkergatan, Kungälv   4-5/9 

Stöld av cykel. 

 

Cykelställ vid busshlp söderut på E6:an, Kungälv 4-5/9 

Stöld av cykel. 

 

Vendergatan, Kungälv   4-5/9 

Inbrott i källare. Väldigt rörigt men mä tror inte att något stulits. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   8/9 00.30-07.30 

Inbrott i garagelänga och två elcyklar stulna. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   7-8/9 

Ytterliga ett inbrott i garagelänga. Inget stulet bara genomletat. 

 

Instön, Marstrand   2-6/9 

Två kapell stulna från båt. 

 

 



Båthamn  2 km syd Tjuvkil.  18-21/8 

Stöld av 25 liters bränsletank. 

 

Vendergatan, Kungälv   7-9/9 

Uppbrutet förråd. Sakerna låg utstridda. Oklart om något stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   6-1079 

Cykel stulen ur cykelsförråd. 

 

Kornhall, Harestad   10/9 06.45-18.00 

Cykel stulen från cykelställ vid färjelägret. 

 

Munkegärde kyrkan, Kungälv  9/9 00.30-01.05 

Larm utlöses. Krossad ruta – förmodligen ingen som varit inne.  

 

Rosendalsgatan, Kungälv   9/9 0800-15.00 

Stöld av cykel. 

 

Vedhallsvägen, Kärna   11-12/9 

Krossad ruta till bensinstation. Oklart vid anmälningstillfället om någon varit inne och 

om något stulits. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   8-11/9 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Förrådet genomsökt. Oklart om något stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   7-11/9 

Två elcyklar stulna ur ett cykelförråd. 

 

Torggatan, Kungälv   7-12/9 

Inbrottsförsök i garage. Åverkan på låset. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   13-14/9 

Brytskador på lås till garageport. 

 

Vetegången, Kungälv   13-14/9 

Stöld av cykel som stod inne på tomten. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   15/9 12.45-13.05 

Stöld av cykel. 

 

 



Fräkne gränd, Kungälv   16/9 19.50 

Mä är i föreningens gemensamma garage då någon slår på en plåtdörr som leder från 

trapphuset in i garaget. En man kommer in i garaget men vänder då han ser mä. Det 

finns skador på plåtdörren. 

 

Oxelvägen, Romelanda   15/9 04.00-05.00 

Inbrott i församlingshemmet. En tv stulen. 

 

Mittsund, Marstrand   8-13/9 

Mä:s båt ligger förtöjd vid en mindre privat brygga. Utombordsmotor stulen. 

 

Resecenter, Kungälv   13-15/9 

Stöld av cykel. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   15/9 01.00-10.00 

Uppbrutet källarförråd. Skor, kläder och armborst stulet. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   18/9 18.30-20.00 

Stöld av cykel. 

 

Nytorget, Kungälv   18/9 05.00-06.00 

Inbrott i Kungälvs Postens lokaler.  Tv, dator, mobil och kamera stulet. 

 

Bilgatan, Rollsbo, Kungälv  20/9 02.00-02.55 

Via ett kameralarm ser man tre personer inne på det inhägnade området. Staketet har 

klippts upp och bilbatterier har stulits från lastbilar. 

 

Trekungagatan, Kungälv   20-21/9 

Cykelstöld. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   15-21/9 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Rotat runt och verktyg stulna. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   10-17/9 

Hänglåset till källarförråd uppklippt. Allt i förrådet är stulet: golfutrustning, kläder, 

porslin, verktyg mm. 

 

Åkergatan, Kungälv   22-23/9 

Källardörren till mä:s förråd har skruvats loss från sina fästen. Oklart vad som stulits. 

 

 



Östra Romelanda   22-23/9 

Mä bor på landet och har sin brevlåda placerad nere vid vägen. Man kan inte se 

brevlådan från huset. Någon har tagit hela brevlådan. 

 

Åkergatan, Kungälv   -23/9 

Uppklippt hänglås till matkällare och en bordsfläkt har stulits. 

 

Arntorpsgatan, Kungälv   22-223/9 

Båten stod på inhägnat område. Bultar och slangar har sågats av och en 115 hkr 

båtmotor har stulits. 

 

Ålseröd, Ytterby   21-23/9 

Okönd gm har gått i mä: s ladugård och stulit diverse redskap och verktyg. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   23/9 14.50-19.00 

Cykel stulen. 

 

Resecenter, Kungälv   21-22/9 

Stöld av cykel. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   15-22/9 

Cykel stulen från ett låst cykelrum. 

 

Vendergatan, Kungälv   23-24/9 

Inbrott i förråd. Husgeråd och kläder stulet. 

 

Triogatan, Kungälv   24-25/9 

Inbrott på Trekunga gymnasiet. Gått in genom ett fönster och stulit pekdator, kamera  

mm. 

 

Östra Romelanda   20-23/9 

Ytterligare en brevlåda som stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   20-25/9 

Mä fick reda på att det varit inbrott i källare. När han gick ner och kollade hade det varit 

inbrott i hans förråd. Bygeln uppbruten och kläder, skor och verktyg stulna. 

 

Vendergatan, Kungälv   24-25/9 

Elcykel stulen, stod vid mä:s uteplats. 

 

 



Vendergatan, Kungälv   26/8-26/9 

Inbrott i källarförråd. Okänd gm har sågat av en del av gallergrinden vid dörrkarmen 

och sökt igenom mä:s saker. Oklart om något stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   24-25/9 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppklippt och kläder och skor har tillgripits. 

  

 

 

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Jordliden, Kungälv   31/8-1/9 

Flera skador på bilens vindruta. Sten har kastats mot rutan. 

 

Jordsliden, Kungälv   31/8-1/9 

Skador på motorhuv och vindruta på pb. 

 

P-plats, Bohus fästning, Kungälv  1/9 15.00-18.00 

Två väskor har stulits ur personbil. 

Väskorna innehöll kläder, mobiltelefon och pekdator. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  1-2/9 

Höger framruta krossad på pb. Dator stulen. 

( LÄMNA INTE saker kvar i bilen!!!!!!!) 

 

Bultgatan, Rollsbo, Kungälv  30/8-2/9 

Stöld av släpkärra. 

 

Thorilds gränd, Kungälv   31/8-1/9 

Stöld motorcross som stod under tak vid bostaden. Låst med kätting. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  4-5/9  

Bilen står i en låst garagelänga som öppnas med nyckeltag. Inga synliga skador på 

garageporten. 

Vänsterer bakre sidoruta krossad på bilen och en dokumentportfölj tillgripen. 

 

Tof5ta naturreservat, Lycke  31/8-1/9 

Repor vid bilens tanklock. 



 

Helgonagatan, Kungälv   31/8-1/9 

Inbrott i husbil. Tv-apparat, AC och verktygslåda stulet. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   1-2/9 

Tre navkapslar stulna från pb. 

 

Gymnasiegata, Maxis p-hus, Kungälv  5/9 05.30-9.00 

Krossad bakruta på bilen. Okänt om/vad som stulits. 

 

Lekmannagatan, Ytterby   3-4/9 

Vänster bakre sidoruta krossad. Kläder stulits. 

 

Vena, Ytterby   5-6/9 

Två fordon har brytskador på dörrar , en ruta krossad. Verktyg till et stort värde har 

stulits. 

 

Christan IV:s väg, Kungälv  6-7/9 

Uppbrutet lås på förardörren, Kiteskärmar och brädor samt mycket annat stulet. 

 

Byggarbetsplast längs med Lv 574, Kode 3-4/9 

Diesel har slangats ur arbetsfordon och verktyg stulits. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   25-26/8 

Tillgrepp av moped. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   6/9 02.0-23.00 

Höger bakre sidoruta inslagen. Resväska med kläder tillgripen. 

 

P-plats vid Bohus Fästning, Kungälv  8/9 15.45-17.10 

Höger främre sidoruta krossad. Handväska med div stulen och två Ullaredskassar med 

nyinköpta varor. 

 

P-plast vid Bohus Fästning, Kungälv  8-9/9 

Inbrott i husbil när mä låg och sov i bilen. 

Inga synliga brytskador. Ryggsäck med idkort och kontokort , kamera, kontanter mm 

stulet. 

 

Pendelpark Eriksdal, Hisingen  9/9 13.0-23.45 

Uppbrutet tanklock och ca 40 liter bensin stulet. 

 



Stationsplan, Ytterby   7-8/9 

Inbrott i bil. Inga synliga skador. Verktyg och fiskespön stulet. 

 

Kodemotet, Kode   10/9 08.45-14.30 

Tillgrep av moped. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   8-9/9 

Höger sidoruta fram krossad. En klocka stulen. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  23-24/8 

Stöld av backspeglar från bil vilket medfört skador på bilen. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   10-13/9 

Stöld av bil. 

 

Fontin, Kungälv   14/9 19.10-19.20 

Främre vänster lilla sidoruta krossad och en mobiltelefon stulen ur handskfacket. 

 

Vetegången, Kungälv   13-14/9 

Främre höger sidoruta krossad och hörselskydd stulna. 

 

Filaregatan, Kungälv   6-9/9 

Brytskador på skåpet baktill på arbetsbil. 

 

Komministergatan, Kungälv  16/9 03.00-04.30 

Bakre högre sidoruta krossad. Div biltillbehör samt en låda med porslinstomtar stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   16/9 06.50-15.30 

Frontgrillen stulen från pb. 

 

Runängsgatan, Ytterby   15-16/9 

Ca 30 l bensin har slangats ur pb. 

 

Fontinvägen, Kungälv   16-17/9 

Bilruta krossad. Okänt vad som stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   17-18/9 

Krossad sidoruta på pb. Okänt vad som stulits. 

 

Solvagnsgatan, Kungälv   8-18/9 

Tillgrepp av moped. 



 

Hollandsgatan, Ytterby   14/9 02.05-02.20 

Någon har sparkat eller slagit bort en av de yttre backspeglarna på mä:s epa traktor. 

Kablar händer nu löst och det har blivit lackskador. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   6-8/9 

Försök till tillgrepp av MC. Skador i tändningslåset.  MC:n går inte att starta.  

 

Fontinvägen, Kungälv   18-19/9 

I ett p-garage har en ruta krossats på pb. Det har rotats runt i bilen men inget tycks vara 

stulet. 

 

Bultgatan, Rollsbo, Kungälv  18-19/9 

Från ett inhägnat område har tre markvårdsmaskiner stulits. Sammanlagt värde över 2 

miljoner. 

 

 

Fredkullagatan, Kungälv   21/9 03.00-04.00 

Uppbruten låskolv på vänster framdörr. Larmet gick så mä vaknade. 

Ryggsäck med div gods har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   20-21/9 

Någon har med ett vasst föremål repat i lacken på vänster bakdörr. 

 

Dämmevägen, Kungälv   23/9 

Okänd gm har tänt eld på en pb. 

 

Floragatan, Kungälv   22-23/9 

Krossad ruta på bilens vänstra sida. Plånbok med id handlingar och bankkort stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   20-22/9 

Med ett vasst föremål har någon repat ett "schackmönster" på bilens vänstra framdörr. 

 

Torggatan, Kungälv   23/9 05.00-09.00 

Förardörrens lås uppbrutet. Glasögon, fiskespö, instruktionsbok och cigaretter stulet. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  22-23/9 

Rutan på vänster bakdörr krossad. Arbetsjacka, matlåda och vindavvisare stulet. 

 

 

 



Ivar Claessons gata, Kungälv  20-2179 

Flera rutor krossade på pb. Handskfacket stod öppet men mä kunde inte se att något var 

stulet. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   22-23/9 

Inbrott i servicebil. Rutan på bakdörren sönderslagen. Hörselkåpor stulna. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   22-23/9 

Sönderslagen ruta på pb. Verktyg stulna. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   24/9 16.00-20.50 

Krossad bakruta på pb. Kontanter, kamera och mobil stulet. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   24-25/9 

Moped som stod intill bostaden stulen. 

 

Solbräckegatan, Kungälv   9-10/9 

Samtliga låskolvar på två arbetsfordon, skåpbilar, har brytskador. Oklart om någon varit 

inne i bilarna då anmälaren inte kunde upptäcka att något var stulet. 

 

Nordöhamnen, Nordön   1/8-579 

Stöld av båttrailer. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   27-28/9 

Båda reg skyltarna på bilen har stulits. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   28/9 00.30-10.30 

Två mopeder som stod på husets uppfart har stulits. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   27-28/9 

Extraljusen från pb har stulits. 

 

Parkeringen vid Skogskyrkogården, Fontin 28/9 12-13.45 

Två fordon har utsatts för inbrott. Krossade rutor och saker som varit ”gömda” under 

säten har stulits. Väska, plånbok och mobil. 

 

 

 

   

 

 



 

 

Nedskräpning: 

 

Fredkullaskolan, Tvetgatan, Kungälv Började i våras och fortgår 

Ett par kvällar i veckan samlas flera tjejer i 20 års åldern vid skolans lastbrygga. 

När de lämnar ligger McDonalds förpackningar, cigarettpaket och fimpar, burkar etc. 

Personal på skolan har sagt till dem men de bemötts mycket otrevligt. Några av tjejerna  

har bil.  

 

Skadegörelse: 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  16/9 19.20 

Mä är hemma i bostaden då det hörs glaskross. 

 Köksfönstret har krossats. 

 

Diserödsvägen, Romelanda  18-19/9 

Gräsmattan framför Tyfters förskola har körts sönder med någon form av moped eller 

cross. På bänk och bord finns avföring. Detta har hänt tidigare att mänsklig avföring har 

hittats inne på förskolans område. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  25-30/9 

I ett låst cykelrum har mä:s cykel utsatts för skadegörelse. Sladdar till hastighetsmätaren 

har ryckts loss och displayen skadats. 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Västra Rollsbo, Ytterby   12/9 15.00-18.00 

Mä är hemifrån ett par timmar. Vid hemkomst upptäcks att någon tagits sig in i huset 

via en dörr på baksida. Huset är genomsökt och pass, laptop, playstation och gitarr har 

stulits. 

 

 


