
Polisanmälningar Kungälvs kommun, november 2019 

 

Fordonsangrepp: 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  31/10.1/1 

Moped stulen. 

 

Dumpergatan, Kungälv   28-29/10 

En bil har fått en ruta krossad. 

 

P-plats vid Gamla Torget, Kungälv  30-31/10 

Brytskador på firmabilens samtliga dörrar. Länsat bilen på verktyg.  

 

Vena, Ytterby   4-6/11 

Släpkärra lastad med byggmaterial har stulits. 

 

Arntorpsvägen, Kareby   2-4/11 

Någon har tagit sig in på ett inhägnat område och kopplat loss en släpkärra från en bil 

och stulit släpet. Släpet hittades ca 500 meter från tillgreps platsen. 

 

Kvarngatan, Kungälv   8-9/11 

Krossad ruta på höger bakdörr. Inget saknas. Låg en påse med en matlåda i bilen- kan 

vara anledningen. Så lämna inte något kvar. 

 

Kastalagatan, Kungälv   9/11 8.00-18.45 

Stöld av bil. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   9-10/11 

Stöld av bil. 

 

Kvarngatan, Kungälv   7-9/11 

Krossad bakruta på bil. en longboard stulen. 

 

Gamla torget, Kungälv   10/11 16.50-20.15 

Bakdörrarna på skåpbil uppbrutna Verktyg och maskiner stulna. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   8-9/11 

Skadegörelse på pb. Repro och bucklor i lacken på fronten. 

 

 



Gamla torget, Kungälv   11-12/11 

Krossad ruta på pb. Dator och verktyg stulna. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  9-12/11 

Stöld av moped ur ett gemensamhetsgarage. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   13-14/11 

Krossad högre bakruta på pb, Kontanter och laddare har stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   13-14/11 

Bakre reg skylten stulen från pb som stod parkerad i parkeringshus. 

 

Älvebacken, Kungälv   -15/11 

Reg skylt stulen från pb. 

 

Strandgatan, Kungälv   16/11 09.10-10.30 

Stöld av bil. 

 

Truckgatan, Kungälv   16-17/11 

Någon har tillgripit gods från tre bilar samt skadat ytterligare tre bilar. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   17/11 21.00-21.30 

Höger sidoruta fram har krossats och en mobiltelefon och bensinkort har stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   18-19/11 

På en arbetsbil har handtaget på högersidordörr slagits av. En låda med handverktyg har 

stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   19-20/11 

Bakrutan utslagen på pb. Inget stulet. 

 

Räfsalsvägen, Kungälv   20/11 16.25-16.35 

Mä är inne för att hämta barn på dagis och lämnar handväska kvar i bilen. 

Höger sidoruta fram krossad och handväskan stulen. I den låg Iphone, nycklar, 

bankkort, bankdosa, körkort mm. 

 

Dämmevägen, Skogskyrkogården, Kungälv 23/11 -12.45 

Krossad höger sidortuta bak och en ryggsäck stulen. Innehållande plånbok, bankkort, 

pass, nycklar etc. 

 

 



Borgarparken, Kungälv   22-23/11 

Krossad bakruta på bil. 

 

Häradsvägen, Ytterby   22-24/11 

Båda sidorutorna fram har krossats. 

 

Skrivarevägen, Ytterby   24/11 16.00-20.30 

Stöld av reg skylt.  

 

Skrivarevägen, Ytterby   24-25/11 

Främre reg skylten stulen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   22-23/121 

Den mindre sidorutan vänster bak har krossats. Plastkåpan under ratten har ryckts loss 

och tändningslås och kablar framtagna. Försökt att tjuvkoppla bilen. 

 

Gamla torget, Kungälv   26/11 19.00-19.20 

Ruta på passagerarsidan inslagen. 

 

Bultgatan, Kungälv   26-27/11 

Brytskador på låscylinder på skjutdörren på skåpbil. 

 

Harestad    26-27/11 

Ur en skördare har det slangats 200 liter diesel och två fettsprutor stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   26-27/11 

Främre reg skylten på bil hat stulits. 

 

Arntorp, Kareby   27/9-27/11 

Stöld av bil. 

 

Dämmevägen, Kungälv   27/11 14.00-16.10 

En mindre ruta på höger framdörr har krossats. Rotat runt i bilen men inget tycks vara 

stulet. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   27/11 16.50-17.05 

Ruta i höger framdörr har krossats. En ryggsäck stulen medans mä hämtade på 

förskolan. 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby   27/11 17.45-18.10 

Sönderslagen ruta på bil.   



  

 

 

 

Björkåsliden, Ytterby   27/11 16.15-16.20 

Mä hämtar på förskolan. Ruta på passagerarsida krossad. Ryggsäck stulen. 

 

Gamla torget, Kungälv   27-28/11 

Verktyg stulna ur arbetsbil. Okänt hur man tagit sig in, inga synliga skador på bilen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   15-29/11 

Stöld av bil. Mä anträffar sin bil på Kvarngatan i Kungälv. 

 

Solbräckegatan, Kungälv   25-28/11 

Stulen saluvagnsskylt. 

 

     

 

 

 

Stöld: 

 

Torrebräcke, Kärna   2-3/11 

Någon har gått in i mä: s olåsta garage och tillgripet ett släp och verktyg. 

 

Kärna skola    1-4/11 

Krossad ruta i balkong in till biblioteket och en dator har stulits. 

 

Kastalagatan, Kungälv   4/11 10.20 

Mä ställde barnvagnen i porten medans hon bar upp barnet. När hon strax efteråt kom 

ner var vagnen borta. 

 

Nordön    21/9-2/1 

Ljusramp stulen från båttrailer. 

 

Fontinvägen, Kungälv   2-3/11 

Kläder stulna från gemensam tvättstuga. 

 

Bertil Göranssons väg, Kungälv  3-4/11 

Stöld av båtmotor. 

 



Tvetgatan, Kungälv   4/11 14.00-16.00 

Stöld av cykel. 

 

Runängsgatan, Ytterby   9/11 01.45 

Personalen på ett vårdboende vakan av ljud på avdelningen. En maskerad man är då 

inne och bryter på brukares skåp. Personelen skriker och mannen lämnar då. 

 

Östra Porten, Ytterby   10/11 03.0-08.30 

Stöld ur förråd. 

 

Stationsplan, Ytterby   8-10/11 

Stöld av cykel. 

 

Triogatan, Kungälv   12.00 

Vitten ser hur två yngre män försöker stjäla en cykel. De lyckas inte men stjäl ett däck. 

 

Fontinvägen, Kungälv   29/10 12.00-16.00 

Mä glömmer kvar sin handväska och mobil i barnvagnen som ställs utanför bostaden. 

När hon sedan ska hämta sakerna är mobilen borta. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   13/11 07.00-20.00 

Stöld av cykel. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   13-14/11 

Inbrottsförsök i garage. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   13/11 22.30-22.45 

Mä är på väg till Ica postbud med en dator som han ska skicka tillbaka. Mä stannar på 

vägen för att knyta skorna, ställer då ifrån sig kassen. Då kommer, bakifrån, två män på 

cykel och tar kassen med datorn. 

 

Jäger, Kode    4-15/11 

Fyra däck på fälg har stulits från mä:s gårdsplan. 

 

Stationsplan, Ytterby   16/11 06.05-14.00 

Stöld av cykel. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   15-16/11 

Brytskador på fastighetens ytterdörr. Förrådsdörren har skruvats av. Skor och hundbur 

stulits. 

 



Kongahällagatan, Kungälv   30/10-15/11 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Två elcyklar har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18-19/11 

Inbrott i källare. Uppbrutet källarförråd.  Fyra cyklar, en barnvagn, en sparkcykel och en 

segway har stulits. 

 

Galärgatan, Kungälv   14-15/11 

Stöld av skottkärra. 

 

Krokholmen, Tjuvkil, Lycke  -15/11 

Mä upptäcker att någon sågat av låset till hans båtmotor. Motor och åror stulna. 

 

Gullbringa golfklubb   22/11 06.35-07.00 

Okänd gm har på okänt sätt tagit sig in och brutit upp flera innerdörrar. Dator och 

kassalåda stulet. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   4-21/11 

Stöld av cykel ur källare. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   22/11 03.30-03.45 

Någon har slangat diesel ur en större tank på baksidan av Skarpe Nord. 

 

Grindklykan, Kungälv   22-23/11 

Inbrott i förråd. Flera jackor stulna. Mä ser att de ligger ute på försäljning på Face book. 

 

Ädelstensvägen, Kode   20-21/11 

En skottkärra har stulits från scoutstugan. Vägglampa och vattenutkastaren har 

fördärvats. Lösa saker så som sittbänkar och cykelställ har lagts ut på gatan inne i 

bostadsområdet till hinder för bilarna. 

 

Ädelstensvägen, Kungälv   22-23/11 

Krossad ruta till kallförråd. Flera yxor stulna som senare hittats på en lekplast i 

närheten. 

 

Kärna skola, Kärna   -23/11 06.07 

Inbrottslarmet går och väktare kommer till platsen. Altandörr till slöjdsal står öppen och 

verktyg har stulits. 

 

Hedvigsholme, Marstrand   9-23/11 

En utombordsmotor har stulits från en vinteruppställd båt. 



 

Vendergatan, Kungälv   19-24/11 

Inbrott i källarförråd. Mä har två förråd som utsatts. Det ena är låset borta på. 

På det andra har ett nytt lås satts upp så mä inte kan komma in i sitt förråd. 

Okänt vad som stulits. 

 

Hög Romelanda   25-26/11 

Två uppsättningar av vinterdäck och en robotgräsklippare har stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   25-26/11 

Uppbrutet källarförråd. Kläder, resväska, julsaker mm har stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   15-25/11 

Uppbrutet hänglås till källarförrås. Tre flak med cider har stulits. 

 

Ekvägen, Ytterby   26-27/11 

Cykel stulen ur carport. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   27/11 00.10-11.30 

Uppbrutet hänglås till förråd. Elbas och gitarrförstärkare stulet. 

 

Grindvakten, Kungälv   15-26/11 

Inbrott i garage. Cykel, högtryckstvätt mm har stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   21-27/11 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Sakerna utslängda i korridoren. En vattenpipa har 

stulits. 

 

Resecenter, Kungälv   28/11 06.40-15.20 

Stulen lådcykel. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   23-28/11 

Källarinbrott. Verktyg stulna. 

 

 

Skadegörelse: 

 

Sandbackaskolan, Kungälv  8-11/11 

En sten har kastat in genom en ruta som krossats. Ett järnrör har slängts in genom en 

ruta ovanför en ytterdörr. 

 



Gymnasigatan, p-huset Ica Maxi, Kungälv 8/11 20.30-21.00 

Försök till skadegörelse. 

En väktare hör en kraftig smäll inifrån p-huset. Han ser nio ungdomar springa från 

platsen. På övervakningsfilm ser man hur ungdomarna fyller en petflaska med något 

och skakar flaskan. De lämnar flaskan och strax efter kommer smällen.  

Som tur är skadas ingen eller någonting. 

 

Byvägen, Kode   21/11 10.00-12.00 

Nerkörd brevlåda. 

 

Egnahemsgatan, Kungälv   -17/11 

Klotter på Gbg:s Energis egendom. 

 

Västra gatan, Kungälv   28-29/11 

Sten har kastats mot glasparti som fått krosskador. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Grindstolpen, Kungälv   18/11 06.15-18.30 

När mä kommer hem upptäcks att altandörren är uppbruten.  

Saker är kringflyttade. Kontanter som legat i en låda i hallen saknas och en Forexpåse 

med Euro är också borta. 

 

Tungevägen, Ytterby   26/11 08.45-16.50 

En sten har kastats genom altandörr. Okänt vad som stulits. 


