
Kungälv Anmälningar december 2019. 

 

Fordonsangrepp: 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   30/11 14.15-22.00 

Inbrott i pb. Jacka och korg innehållande diverse saker har stulits. 

 

Floragatan, Kungälv   30/11-1/12 

Krossad ruta på höger framdörr. Pekdator, parfym och kontanter har stulits. 

 

Kvarngatan, Kungälv   28/11-2/12 

Handtaget på förardörren är bortslitet och det är skador i plåten runt detta. En 

mobilhållare har stulits. 

 

Hollandsgatan, Kastellegårdsskolan, Ytterby 3/12 07.30-15.30 

Tillgrepp av pb. 

 

Västra Porten, Ytterby   30/11-2/12 

Inbrott A-traktor. Högtalare, slutsteg och verktyg stulna. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   30/11-1/12 

Krossad ruta på förardörren. Inget stulet. 

 

Gamla torget, Kungälv   3-4/12 

Uppbrutna bakdörrar på mindre lastbil och verktyg har stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   3-4/12 

Uppbruten sidodörr på arbetsbil och verktyg stulna. 

 

Ängsgatan, Kungälv   24/11-4/12 

Brytskador i låscylinder på bilens förardörr. 

 

Vikingagatan, Kungälv   8-9/12 

Högre främre sidoruta krossad. 

 

McDonalds parkering, Marstrandsvägen ; Kungälv 5/12 20.00-20-45 

Glaset på höger yttrebackspegel krossat. 

 

 

 



Fredkullagatan, Kungälv   8-9/12 

Den mindre sidorutan på bilens högra sida på en Epa traktor har krossats. Klocka, pass 

och nycklar har stulits. 

 

Vikingagatan, Kungälv   8-9/12 

Två inslagna rutor på bilen och cd skivor har stulits. 

 

P-plats vid Bohus fästning, Kungälv  9-10/12 

Bakre reg skylt stulen. 

 

Nordmannagatan, Kungälv   9/12 00.00-11.0 

Två rutor krossade höger fram på bilen. Handskfacket genomletat. 

Lampa och cigaretter har stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   10-12/12 

Krossad ruta på firmabil. Okänt vad som stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   8-9/12 

Tre av kommunens fordon har utsatts för stöld. Extraljus och ledljusramp har stulits från 

fordonen.  

 

Åkergatan, Kungälv   14/12 03.20 

Mä vaknar av billarmet. Går ut och ser att det är brytskador vid handtaget på en av 

dörrarna. 

 

Västra parken, Kungälv   14/12 04.30-12.00 

Två rutor krossade på Mä:s  foodtruck. 

 

Rexegatan, Kungälv   14-15/12 

Två torkarblad stulna från bilens framruta. 

 

Tvetgatan, Kungälv   7-8/12 

Krossat glas på höger baklykta på bilen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   12-13/12 

Ruta på höger sidodörr har krossats. Handskfacket har genomsökts. Oklart om något 

stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   17-18/12 

Krossad ruta på lastbilens högra framdörr. Klättringsutrustning och en väska som stod i 

förarsätet har stulits. 



Ivar Claessons gata, Kungälv  18-19/12 

Tillgrepp av moped som stod låst utanför radhusdörr. 

  

 

Stöld: 

 

Ytterbyskolan, Ytterby   31/11 00.00-15.00 

Uppbrutet fönster, Skåp inne i skolan uppbrutet och Playstation, Nintendo och spel har 

stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   11/11-1/12 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet hänglås. Barnvagnar, sommardäck på fälg, resväskor 

och cyklar har stulits. 

 

Ängsgatan, Kungälv   20/11-2/12 

Inbrott i förråd. Okänt vad som stulits. 

 

Hamngatan, Marstrand   30/11-1/12 

Försök till inbrott. Brytskador i lås och på dörr till ateljé. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   -3/12  10.30 

Uppbruten garagedörr. Vittne sett tre personer på platsen. Oklart vad som stulits.  

 

Östra porten, Ytterby   1-2/12 

Cykel stulen ur låst förråd på tomten. 

 

Kornhall, Harestad   3-4/12 

Uppklippt staket till uppställningsplast för vinterförvarade båtar. 

Åverkan på sju båtar samt stulna bensintankar. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   5/12 01.57 

Kameralarm utlöses. Två mörklädda personer syns. Uppbruten container. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   29/11-23/12 

Arbetsljus och varningsljus stulna samt stöld av diesel. 

 

Munkegärde, Kungälv   5-12/12 

Inbrott i bil. sönderslagen sidoruta. Ett paket med glas har stulits. 

 

 

 



Vendergatan, Kungälv   2-6/12 

Inbrott i källare. Skada på ett kasseskåp. Mä vet inte om något är stulet ur kassaskåpet 

då det inte går att öppna. 

 

Västra porten, Ytterby   1-2/12 

Cykel stulen ur garageport. 

 

Traktorgatan, Kungälv   -8/12 18.55 

Inbrott i garage. Okänt vad som stulits 

 

Kongahälla Resecenter, Kungälv  7/12 09.20-21.15 

Stöld av el cykel. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   9-10/12 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppbrutet. Allt i förrådet ligger i en enda stor röra. 

Okänt vad som stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   9/12 07.45-08.00 

I samband med att föräldrar möts för att lämnar över barn kommer två ynglingar 

springades och rycker åt sig barnens ryggsäckar.  Två ryggsäckar innehållande barnens 

personliga saker, bland annat mobiltelefon och laptop. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/11-6/12 

Mä har under nämnda tid haft två källarinbrott. Vid första tillfället stals inget. Andra 

gången stals en resväska och julsaker. 

 

Sjöstigen.  Kungälv   8-10/12 

Stöld av cykel. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  11/12 01.00-02.30 

I anslutning till trapphuset har mä ett förråd. Hänglåset till förrådet är uppbrutet. Oklart 

vad som stulits.  

 

Skrivarevägen, Ytterby   25/11-9/12 

Stöld av cykel. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   10-12/12 

Inbrott i källarförråd. Rört runt där inne, oklart vad som stulits. 

 

Långåkersgatan, Kungälv   1-2/12 

Två stycken stålskulpturer stulna från tomten. 



 

Ica Maxis parkering, Kungälv  13/12 18.15 

Mä håller på att packa in kassarna i bilen. Har ställt sin väska bredvid bilen då någon tar 

den. I väskan finns plånbok, nycklar, glasögon med mera. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  11-14/12 

Uppklippt stängsel till två källarförråd. Förråden är genomsökta. Oklart vad som stulits. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   11-12/12 

Inbrott i Brf:s fastighet, skador på flera dörrar till källargången. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  15-16/12 

Uppklippt nät till ett källarförråd. Inget stulet. 

 

Sundsviksvägen, Lycke   9-10/12 

Två låsta cyklar har stulits från en carport. 

 

Tvetgatan, Kungälv   17-18/12 

Två markspottar vid entré har stulits. 

 

Rån: 

 

Torpe gränd, Kungälv   19/12 13.50-14.10 

Två killar möter 4 killar mellan 16-18 år. De fyra avtvingar mä jackan med hot om att 

slå och hugga honom. Då mä och vittne kan avlämna bra signalement kan tre av gm 

gripas av polis en stund senare. 

 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Prästbol, Kode   12/12 07.30-17.40 

Uppbrutet fönster på baksidan, oklart vad som stulits. 

  

 

 


