
Polisanmälningar inkomna oktober Kungälv kommun: 

 

Stöld: 

 

Grindstolpen, Kungälv   1-2/10 

Låst elcykel som stod utanför hemmet har stulits. 

 

Grönviksvägen, Kärna   22-29/9 

Någon har försökt slangat bensin ur mä:s båt tank. 

Lämnat tanklocket av så att vatten kommit in i tanken. 

 

Rexegatan, Kungälv   4/10 01.00-02.00 

Cykel stulen utanför mä:s entré. 

 

Släbo, Kode    3-4/10 

Inbrott i föreningslokal. Sågat hål i nederdelen av altandörr. Oklart vad som stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   28/9-2/10 

Inbrott i källarförråd. Hänglås bortklippt och en mountainbike har stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv 

Inbrott i källarförråd. Datorer och mobiltelefoner och hemövervakningssystem har 

stulits. 

 

Grindstolpen, Kungälv   2-3/10 

Cykel som stod låst utanför entrén har stulits. 

 

Fågelstigen, Kungälv   4-5/10 

Tre anmälda inbrott garagelänga/förråd. En moped och verktyg har stulits. 

 

Högalidsgatan, Kungälv   4-5/10 

Inbrott i garage. Verktyg stulits. 

 

Fräknegränd, Kungälv   4-6/10 

Bortbrutet hänglås till källarförråd. Mä varit i Tyskland och handlat. 

Sprit och vin som gömts i förrådet har stulits. 

 

Högången, Kungälv   5-6/10 

Inbrott i två garage. I ena fallet har en batteriborrmaskin stulits, oklart vad som stulits i 

det andra fallet. 



 

Trollhättevägen, Kungälv   7/10 02.00-10.00 

Stöld av cykel som var fastlåst med en kraftig vajer. 

 

Fontinvägen, Kungälv   2-3/10 

Inbrott i källarförråd. Vinflaskor stulna. 

 

Vendergatan, Kungälv   6-8/10 

Inbrott i förrådsutrymme. Oklart om något stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   4-5/10 

Uppbrutet förråd. Äldre spelkonsol stulen. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   9/10 00.00-07.00 

Inbrott i garage och fyra däck på fälg har stulits. 

 

Resecenter, Kungälv   8/10 08.00-09.00 

Batteriet från en elcykel har stulits. 

 

Yterbyvägen, Kungälv   8-10/10 

Uppbrutet förråd. Tagit tvätt som hängt i tvättstugan. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   3-10/10 

Två st elcyklar stulna från ett låst cykelrum. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   10/9-10/10 

Uppbrutet förråd och ett dokumentskåp har tillgripits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   8-10/10 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Batteri till elcykel stulet. 

 

Kulperödsvägen, Hålta   8/10 07.00-17.00 

Cykel stulen. 

 

Fontinvägen, Kungälv   4-10/10 

Hänglåset till källarförråd avklippt. Kläder och resväska har stulits. 

 

Rexegatan, Kungälv   4-8/10 

Kortläsare sönderslagen och brytskador till entrédörren till flerbilsgarage. 

 

Grindbacken, Kungälv   5/10 12.00-15.00 



MC kläder stulna från garage. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  11/10 12.50-14.15 

Uppbruten garageport. 4 vinterdäck och två fiskespön med tillbehör har stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   10/10 10.00-12.00 

Inbrott i källarförråd, tillhörigheterna utspridda på golvet. Låset uppbrutet. 

 

Floragatan, Kungälv   6-7/10 

Mä har haft barncyklar ståendes inne i trapphus. Från dessa har däck och andra delar 

stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   11-12/10 

Inbrott i källarförråd. Väska med fina Disney julsaker har stulits. 

 

Kungälvs sjukhus   8/10 08.00-15.00 

El cykel stulen från cykelställ. Mä hittar den en bit bort i ett dike. Batteriet borta. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   -11/10 

Ur ett cykelförråd har cykelväska och baklampa stulits från cykel. 

 

Fontinvägen, Kungälv   5/9-13/10 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   16/10 01.05 

Larmet på golfklubbstugan går. Brytskador på dörr och karm. Okänt om något stulits. 

 

Åkergatan, Kungälv   15-16/10 

Cykel stulen från altan. 

 

Fågelstigen, Kungälv   11-12/10 

Inbrott i garage som ligger i länga. Cykel och annat stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18-20/10 

Mä ser en tjej som är klädd i en väldigt speciell jacka, likadan som mä har, det är en 

landslagsjacka. 

När mä gör en koll i sitt källarförråd har där varit inbrott och kläder, bl a just den 

jackan, och cykeltillbehör är stulet. 

 

Fontinvägen, Kungälv   27/9-1/10 

Inbrott i källare. Cyklar och verktyg har stulits. 



Södra Strandgatan, Marstrand  20-21/10 

Fiskebåten ligger förtöjd i fiskehamnen. Utombordare har stulits från båten. 

 

Västra gatan, Kungälv   13-14/10 

Ur en port har cyklar och golfbag och lite annat stulits. 

 

Fontin, Kungälv   21/10 12.00-12.10 

Vid en lekplats har en barnvagn med skötväska och tillbehör stulits. 

 

Nordöhamnen, Lycke   22/10 08.00-08.45 

Låst båtkärra stulen. 

 

Borgarparken, Kungälv   18-22/10 

Inbrott i källarförråd. Uppklippt lås och kläder har stulits. 

 

Grindslanten, Kungälv   21/10 15.00-17.00 

Stöld av cykel som stod inne på tomten. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   21-22/10 

Inbrott i källarförråd. Mä fick en lapp i brevlådan från hyresvärden om at det varit flera 

källarinbrott. När mä kommer ner i källaren är låset till hans förråd borta, sakerna liger 

huller om buller. Det oklart vad som stulits. 

 

Västra Gatan, Kungälv   22/10 08.0-17.00 

Uppbrutet källarförråd. Sakerna utspridda på golvet. Golfklubba, kläder och bohag har 

stulits. 

 

Jörlandavägen, Kode   20-21/10 

Inbrott i garage. Sönderslagen ruta och verktyg har stulits. 

 

Grindbacken, Kungälv   20/10 02.00-08.00 

Inbrott i garage. Kyl och frys är tömda, Cykel, borrmaskin, skruvdragare och vinflaskor 

stulet. 

 

Lekmannagatan, Ytterby   25/10 15.00-21.00 

Cykel stulen utanför äldreboendet. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   24-26/10 

Källarinbrott. Låsregeln har brutits loss från träramen. Rotat runt bland sakerna. Oklart 

vad som stulits. 

 



Fräkne gränd; Kungälv   12-26/10 

Ur ett låst cykelrum har en cykel stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   23-28/10 

Inbrott i källare. Hänglåset borta. Vinterdäck och tält stulet. 

 

Skälebräcke, Kungälv   25-28/10 

Från en portabel dieseltank som står på ett inhägnat område har 2000 l diesel stulits. 

Även verktyg har tillgripits. 

 

Skälebräcke, Kungälv   25-28/10 

Inhägnat område. 1000 liter diesel ur en tank och 4 vinterdäck på fälg har stulits. 

 

Västra parken, Kungälv   28-29/10 

Brutit upp takluckan på en foodtruck vagn och stulit livsmedel och kontanter. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   30/9-27/10 

Sönderklippt gallerdörr till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   18-21/10 

Två förrådsutrymmen har brutits upp. Oklart vad som stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv   18-21/10 

Brytskador på cykelförråd.  

 

Ytterbyvägen, Kungälv   29/10 08.30-16.30 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Håkons gata, Kungälv   25-29/10 

Stöld av cykel. 

 

Torggatan, Kungälv   21-22/10 

Stöld av cykel ur cykelrum. 

 

Domsvägen, Ytterby   17-31/10 

Inbrott i förrådsbyggnad. Cykel och skruvdragare har stulits. 

 

  

 

  

 



Skadegörelse: 

 

Mimershallen, Kungälv   20-21/9 

Någon har slagit sönder ett handfat inne på en toalett. 

 

Ställets Bygata, Ytterby   4-5/10 

Stol på altan sönderslagen. 

 

McDonalds, Kungälv   6/10 03.00-04.00 

Krossad ruta på entrédörr och sönderlaget bänk och stolar på uteserveringen. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   12-14/10 

Krossad ruta i en entrédörr. 

 

Lökebergsvägen, Hålta   11-12/10 

Med våld har någon dragit omkull mä: s brevlåda från sitt fäste. Brutit upp luckan och 

slitit av den. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  11-14/10 

Två av kommunens träd har av okänd huggits ner. 

 

Mimers hus, Kungälv   16/10 08.00-15.00 

Okänd gm har orsakat skada på en toalett genom någon form av ”hemmagjord bomb.” 

 

Nordmannatorget, Kungälv  19/10 23.05 

Larmet på vårdcentralen går. När patrull kommer till plasten befinner sig en stor grupp 

med ungdomar på torget. Ingen har varken sett eller hört något??!!  Skador på 

entrédörren. 

 

Mariedalsvägen, Kode   20/10 02.10 

Mä hör ljud utifrån och ser en, för honom, okänd man utanför bostaden. En ruta på 

huset har krossats. Patrull kommer till plasten och gm medtagen. 

 

Sparråsskolan, Ytterby   18-21/10 

Sex av skolans rutor har krossats. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   -23/10 

Klotter på bostadsbolagets fastighet.  

 

 

 



 

Fordonsangrepp: 

 

Tunge, Kode    30/9-1/10 

Ur en bandgrävmaskin har gps utrustning stulits. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   27/9 18-19 

Någon har dragit ur en bränsleslang ur en moped. 

 

Byggmästargatan, Kungälv  29-30/9 

Brytskador i tändningslås på moped. Även skador på sadel och framskärm. 

 

Resecenter, Kungälv   1/10 10-18.30 

Tillgrepp av moped. 

 

Hpl Kodemotet   17-30/9 

Krossad ruta bilens baklucka samt krossad sidoruta vänster fram. En påse med öl ovh 

solglasögon har stulits. 

 

Gymnasiegatan, P-huset,Kungälv  1/10 14.30-23.30 

En av bilens låskolvar är utdragna. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   1/10 02.30 

Mä och bekant kommer mot bilen då de ser en man på cykel intill bilan. Han cyklar från 

plasten när han upptäcker mä. Det finns brytskador vid dörrkarmen höger framdörr. 

 

Brogarparken, Torggatan, Kungälv  2/10 04.30--- 

Anmälaren ser två personer som går runt och tittar in i bilar. När patrull kommer till 

plasten lämnar en moped. Ett fordon med krossad bakruta upptäcks. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   1-2/10 

Sönderslagen ruta i höger bakdörr. Verktyg stulna. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   1-2/20 

Tillgrepp av moped. 

 

Strandgatan, Kungälv   1-2/10 

Sönderslagen bakruta på pb. Låda med skruvdragare stulen. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   1-2/10 

Repor på en av bilens dörrar. 



 

Gymnasiegatan, p-huset. Kungälv  2-3/20 

Brytskador på fleras ställen på bilen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   3-4/10 

Sönderslagen bakruta på skåpbil. Oklart vad som tillgripits. 

 

Rexegatan, Kungälv   3-4/10 

Krossad ruta på vänster sida baktill. Oklart vad som stulits. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   3-4/10 

Försök tillgrepp moped. Tändningslåset bortbrutet. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   4-5/10 

Tre bilar har haft inbrott. 

Krossade rutor och väskor, bilbarnstol, två flak med öl och fyra sommardäck på fälg har 

stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   4-5/10 

Höger bakre sidoruta krossad. Oklart vad som stulits. 

 

Fästningsholmen, Kungälv   5/10 18.50-19.10 

Uppbruten bil. Väska som ”gömts” under framsätet har stulits. Innehållande plånbok 

och mobiltelefon. 

 

Parkering vid Ytterns idrottsplats, Ytterby 6/10 00.30-08.40 

Två bilar har haft inbrott. Krossade rutor. Oklart om något stulits. 

 

Fågelstigen, Kungälv   4-6/10 

Mä: s bil står i en garagelänga. Någon har tagit sig in i längan och försökta tt bryta upp 

bakluckan. Bakrutan fördärvad. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/9-7/10 

Mä varit bortrest och upptäcker att vänster förardörr på bilen är uppbruten. Kablar 

lossdragna och förmodligen har gm försökt att stjäla bilen. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  2-3/10 

Inga synliga skador på arbetsbil. Massor med arbetsverktyg tillgripna. 

 

Rexegatan, Kungälv   3-4/10 

Inbrott i hantverkarbil. Uppbruten bakdörr och verktyg stulna. 



 

Fontins motionscentral, Kungälv  5/10 17.45-19.30 

Sönderslagen sidoruta i bakdörr. Jacka , solglasögon, skor, plånbok mm stulet. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   7/10 21.20 

Mä har parkerat sin vespa utanför bostaden, Hör ljud utanför och går ut. Ser en man sitta 

på huk vid vespan. Mannen springer till en cykel och cyklar därifrån.  

Tändningslåset på vespan är uppbrutet. 

 

Torggatan, Kungälv   7-8/10 

Krossad bakruta på firmabil. Tillgripet massa gods som tillhör firman. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   1-2/10 

Krossad bakruta, låscylindern på förardörren skadat samt skador på dörren. 

En sportväska innehållande träningskläder och skor stulet. 

 

Trädgårdsgatan, Kungälv   8/10 05.30-07.10 

Krossad ruta på passagerardörren. Det är ett av Räddningstjänstens fordon och en 

fordonsdator har stulits. En svartklädd man på moped var synlig i området. 

 

Fredrikbergsgatan, Kungälv  5-8/10 

Hål i plåten under låset på förardörren. Kläder, bensindunk, cykelhjälm mm har stulits. 

 

Vallgatan, Kungälv   7-8/10 

Tillgrepp av moped. 

 

Gymnasiegatan, p-hus, Kungälv  8-9/10 

Mä ser att en notis från hans larm kommit kl 00.00 men har såg inte detta förrän vid 05 

tiden. 

Ruta höger bak på bilen har krossats. Väska med kläder och hörlurar har stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   8-9/10 

Bakruta på bil krossad. Skateboard, våtdräkt och andra saker stulna. 

 

Borgarparken, Kungälv   8-9/10 

Krossad ruta på vänster bakdörr. Okänt om något stulits. 

 

Hlp Lökeberg, Hålta   5-6/10 

Stöld av moped. 

 

 



Fräkne gränd, Kungälv   8-9/10 

Bilen stod i låst flerbilsgarage. Brytskador i låset på förardörren. 

 

Torggatan, Kungälv   8-9/10 

Framrutan på pb krossad. 

 

Färjevägen, Kungälv   9-10/10 

Ruta krossad på firmabil. Gm har fått upp skåpet och tillgripit verktyg. 

 

Grindbacken, Kungälv   10-11/11 

MC som stod på garageuppfarten har stulits. Mä hörde vid 04.15 motorljud och tror att 

det var då notorcykel stals. 

 

Kyrkogatan, Östra gatan, Kungälv  8-9/10 

Krossad ruta på bilens passagerardörr. Kläder, ryggsäck och verktyg stulna. 

 

Dumpergatan, Kungälv   4-7/10 

Tillgrepp av hästtransport släp. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   11/10 20.30 

Någon har sparkat/slagit loss höger yttre backspegel på bilen. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   11-14/10 

Från en grävmaskin har det stulits arbetsbelysning, blink ramp och tuta. 

 

Hpl Nordmannatorget, Kungälv  12/10 21.45 

När bussen passerar torget kastas något mot bussen  och rutan bakom förarplatsen 

krossas. 

 

Hollandsgatan,Ytterby   5-7/10 

Stöld av släp. 

 

Västra gatan, Kungälv   15-16/10 

Stöld av moped. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   15-16/10 

Stöld av Rawbike- klassad som moped stulen ut cykelförråd. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  16-17/10 

Ruta krossad på bil och högtalare har stulits. 

 



Munkegärdegatan, Kungälv  17/10 08.00-12.45 

Stöld av moped som stod på garageuppfarten vid mä: s hus. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  17-18/10 

Uppbruten förardörr. Stor oreda inne i bilen. Oklart om något stulits. 

 

Teknikergatan, Kungälv   -17/10 23.40 

Mä upptäcker att höger framruta på bilen har krossats. Någon har rotat runt inne i bilen. 

Okänt om något stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   17-18/10 

Inbrott i firmabil och verktyg har stulits. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   17-18/10 

Vänster bakruta på bilen har krossats. Saker utspridda inne i bilen. Oklart om något 

stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   19-20/10 

Inbrott i husbil. Lilla sidorutan på förardörren är krossad. Gps, bilradio, tv, och bohag 

har stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   19-20/10 

I ett låst flerbilsgarage har en bil fått en ruta på passagerarsidan krossad. 

 

Nordmannagatan, Kungälv   20/10 00.00-12.30 

Två rutor på bilens höger sida har krossats. Verktygslåda, billykta, blinkerglas och 

dieselpump har stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   18-21/10 

Moped stulen, stod utanför porten. 

 

P-plats bakom Mimers hus, Kungälv  21/10 20.10-22.40 

Krossad bakruta på pb. En pappkasse med pet flaskor tillgripet.  

 

Tvetgatan, Kungälv   22-23/10 

Höger bakre sidoruta på bilen har krossats. Damsugare och kläder har stulits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   22-23/10 

Sönderslagen bakruta på pb. Elscooter stulen ur bilen. 

 

 



Vendergatan, Kungälv   19-20/10 

Mä har sin bil i ett låst flerbilsgarage. Brytskador på förardörrens lås. Fällt en del av 

delabara baksätet och kommit åt saker i bagaget. Startkablar, batteriladdare, 

kupévärmare, cykelhållare, verktyg mm har stulits. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   22-23/10 

Krossad vänster framruta. En stor sten låg på förarsätet. Gitarrer, hörlurar, kamera med 

objektiv har stulits. 

 

Gymnasiegatan, Maxi p-hus, Kungälv  -23/10 19.30 

Höger passagerardörrs ruta krossad och en väska som låg på sätet har stulits. 

 

Gymnasiegatan, Maxi p-hus, Kungälv  23/10 14.00-23.00 

Vänster bakruta krossad. Elektroniksaker har stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   23-24/10 

Tillgrepp av pb. 

Bilen påträffas på rull den 25/10 och en person grips. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   19/10 15.00-20.00 

Ur bil har ett handikapps p-tillstånd tillgripits. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   23/10 17.0-23.00 

Ica Maxis personalparkering. Krossad bakruta. Väska med tandblekningsmedel stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   24/10 17.45-20.30 

Krossad ruta höger sida bak. Verktyg och arbetskläder stulet. 

 

Vikingagatan, Kungälv   25/10  04.00-04.30 

Bilbrand, Uppsåtligt orsakats. 

 

Vikingagatan, Kungälv   25/10  -04.50 

I samband med släckning av ovanstående fordon upptäckts att ett fordon som står 

parkerat intill har krossad ruta vänster fram. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   30/9-1/10 

Från en grävmaskin har gps puckar stulits. 

 

Rexegatan, Kungälv   23-24/10 

Låset på passagerardörren har brutits loss. Batteriet har kopplats bort. En väska med 

kläder och ordningsvakts utrustning har stulits. 



 

Uddevallavägen, Kungälv   26/10 10.30-12.00 

Tillgrepp av pb. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  25-26/10 

Lampskydden till extraljus har stulits och vänster yttre backspegel har slagits sönder. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   22-27/10 

Höger sidoruta fram har krossats. Handskfack och andra utrymmen har genomsökts. 

Oklart vad som stulits. 

 

Dumpergatan, Kungälv   26-27/10 

Söndersparkat lås till garage och en moped har stulits. 

 

Baggesväg, Kode   26-27/10 

Tillgrepp av moped. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   27-28/10 

Tre fordon har fått rutor krossade. Oklart vad som stulits. 

Ytterligare en bil har haft inbrott. Inga synliga skador på den. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   25-26/10 

Krossad ruta på pb och jacka och plånbok stulits. 

 

Selma Lagerlövsgata, Kungälv  26-27/10 

Krossad bakruta och väska med volleybollar, kamera och två matkassar har stulits. 

 

Marstrandsvägen, Kungälv   28/10 18.55 

Någon kastar en sten mot mä: s bil och bakrutan krossas. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   29/10 19.00-20.30 

Krossad ruta på bilens vänstra sida. En väska stulen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   29-30/10 

Uppbrutet lås på bilens vänstra framdörr. Solglasögon, kängor, adapter och kläder har 

stulits. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   26/10 13.00-13.30 

Repskador efter något vasst föremål på vänster framdörr. 

 

 



Västra Gatan, Kungälv   29-30/10 

Tre av bilens däck är sönderskurna. 

 

Fågelstigen, Kungälv   29-30/10 

Krossad ruta på vänster framdörr. Oklart vad som stulits. 

 

Dumpergatan, Kungälv   29-30/10 

Tre lastbilar har utsatts för inbrott och skadegörelse. 

 

Gamla torget, Kungälv   29-30/10 

Inbrott i bil. Vänster framruta krossad och verktyg stulna. 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby   31/10 18.15-19.45 

Bilen stod parkerad vid stallet. Vänster bakruta krossad och handväskan som låg bakom 

förarsätet har stulits. 

 

 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Ängsgatan, Kungälv   2/10 8-11 

Försök. Brytskador vid dörr. 

 

Notraievägen, Ytterby   10/10 13.00-20.30 

Inbrott i villa. Ruta på baksidan krossad. Oklart i dagsläget vad som stulits. 

 

Häroldsgatan, Kungälv   9-12/10 

Uppbruten altandörr. Förmodligen har gm skrämts iväg då det inte syns några spår inne 

att det varit någon inne i bostaden. 

Larmet har aktiverats och det kan vara det som skrämt gm. 

 

Fjärdingsgatan, Ytterby   18/10 13.00-15.15 

Grannar ser att två personer lämnar mä: s hus och går till en bil sim står parkerad på 

gatan.  

När mä kommer hem upptäcker hon att en dörr brutits upp. 

Tillgripet: pekdator, tv-spel, sprit. En 65 tums tv står på utsidan. Förmodligen har de 

inte kunnat få med sig denna. 

Inte vanligt att så stora saker tillgrips. 

 

 



Fräkne gränd, Kungälv   23/10  03.50 

Mä är i sin bostad och hör en smäll. En ruta till bostaden har krossats och en man står 

utanför fönstret. Mannen har tagit en högtalare som stått innanför fönstret. 

 

Brynjegatan, Kungälv   23/10 eftermiddag/kväll 

Två lägenheter i samma uppgång, på första våning har haft inbrott. Dörrarna uppbrutna 

och lägenheterna ”försiktigt” genomletade.  Oklart vad som stulits.  

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  30/10 ca 12.45 

Två lägenhetsinnehavare hör att någon försöker öppna deras ytterdörrar. 

De hör att något sätts in i låset och det lirkas för att få upp dörren. 

En mä väsnas och då upphör ljudet.  Gm lyckas inte komma in i någon av lägenheterna. 

 

 

Rån 

 

Kongahällagatan, Kungälv   28/10 22.30-22.50 

Under knivhot tilltvingar sig misstänkta att mä kör dem till Göteborg. Där tar de bilen 

och mä:s mobiltelefon och mä släpps av. 

 

 


