
Inkomna anmälningar från Kungälvs kommun, februari-20 

 

Stöld: 

 

Runängsgatan, Ytterby   31/1-1/2 

Stöld av cykel. 

 

Trekungagatan, Kungälv   25/1-5/2 

Källarinbrott. Stöld av biltillbehör, fiskespö mm. 

 

Komministergatan, Kungälv  5-6/2 

Försök till inbrott i garage. Brytskador på dörren. 

 

Ytternvägen, Ytterby   5/2 07.00-07.10 

Två dörrar till materialförråd har brytskador. Finns övervakningsfilm där man ser en 

person komma och lämna på moped. 

 

Resecenter, Kungälv   5-6/2 

Stöld av cykel. 

 

Ytterby station   6/2 07.30-15.30 

Stöld av cykel. 

 

Kvarngata, Kungälv   7/2 05.06 

Larmet går i kommunens lokaler. En ruta har plockats ut och två bärbara datorer har 

stulits. 

 

Ytterby torg    6-7/2 

Uppbrutna och skadade lås till ett cykelförråd, barnvagnsförråd och garage. 

 

Vikingagatan, Kungälv   9/2 01.50 

Ett vittne ser att någon bryter på entrédörren till ett konditori. 

Larmet går och två personer lämnar i en bil som stod parkerad på Willys 

parkeringsplats. 

 

Skolvägen, Ytterby   8-9/2 

Uppbrutet hänglås till ett förråd. Mä kan inte se att något saknas.  

 

Tegskiftegatan, Ytterby   8/2 06.00 

Mä hör att ljud utifrån och ser en man i förrådet på tomten. 



Mä konfronterar gm som springer till busshållplatsen på Tosbyvägen där han har en 

cykel på vilken han lämnar. 

Mä kör efter med bil men hittar inte gm. 

Dagen efter kan patrull göra husrannsakan på en adress där gods från förrådet anträffas. 

Gm kan misstänkas för inbrottet. 

 

Kongahällagatan resecenter, Kungälv  11/2 9.20-15 

Stöld av elcykel. 

 

Ytterbytorg    11-12/2 

Låscylindern in till garaget är utplockad och ligger på golvet. 

Okänt om något stulits.  

 

Ytterby torg    11-12/2 

Stöld av elcykel som stor i brf:s garage. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  1/9-6/2 

Låst cykel stulen ur cykelförråd. 

 

Tofta Sörgård; Kärna   9-10/2 

Inbrott i ladugård. Stöld av div elverktyg och motorsåg. 

 

Floragatan, Kungälv   5-14/2 

Uppklippt nät till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   13-14/2 

Inbrott i källarförråd. Rotat runt bland sakerna. Oklart vad som stulits. 

Ett par stora skor kvarlämnade i förrådet. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  -18/2 

Yttre källardörren uppbruten och flera förrådsdörrar brutna. Okänt vad som stulet. 

 

Skällebräckeliden, Kungälv  17.00-18.00 

Två cyklar stulen från tomten. 

 

Bultgatan , Kungälv   5-7/2 

Grindar till inhägnat område uppbrutna och ett förråd inne på området är uppbrutet och 

verktyg stulna. Tillhör byggprogrammet, Mimer. 

 

Strömgatan, Ytterby   17-18/2 

Stulen trädgårdsbelysning. 



 

Stationsplan, Ytterby   18/2 08.50-16.30 

Stöld av cykel och cykelvagn. 

 

Snorregatan, Kungälv   18-19/2 

Stöld av cykel från egna tomten 

 

Lingonvägen, Kungälv   19-21/2 

Inbrott i garagelänga och fyra nya sommardäck på aluminiumfälgar har stulits. 

 

Vena, Ytterby   18-19/2 

Två markvibratorer har stulits. 

 

Nordön båthamnen   16-23/2 

Stöld av båtmotor, låset avsågat. 

 

Nordön båthamnen   16-23/2 

Klippt kablarna och stulit båtmotorn från upplagd båt. 

 

Ytterby torg    8-19/2 

Gångjärn till förråd är uppbrutna. Elgitarr och resväskor har stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Solängens förskola, Kungälv 21-24/2 

En sten har kastats genom entrédörrens ruta. Vid anmälningstillfället saknades fyra 

mobiltelefoner. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   -20/2 

Elcykel stulen från stadshusets garage. 

 

Traktorgatan, Kungälv   20/9-3/2 

Inbrott i båt som stod på båtkärra. Cd-spelare, gps, ekolod mm har stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Solängens förskola, Kungälv 22-23/2 

På okänt sätt har gm tagit sig in och stulit ipads och mobiltelefoner. 

 

Slånvägen, Kärna   13-18/2 

Inbrott i garage som troligtvis varit olåst då inga skador finns. 

Kap/ger såg har stulits. 

 

Traktorgatan, Kungälv   24-26/2 

Stöld av cykel. 



 

Rosendalsgatan, Kungälv   26/2 -12.35 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26/2 12.30-13.00 

Stöld av hemtjänsten elcykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18-27/2 

Stöld av delar från cykel. Cykelkorg och sadel borta. Skador på bakhjul och 

frambromsar.  

 

Komministergatan, Kungälv  25-28/2 

Ur en bod på tomten har en låst cykel stulits. 

 

Krukmakargränd, Kungälv   29/2 05.05-05.10 

Mä har övervakningskamera och man kan se hur en man försöker bryta sig in i 

källarförrådet. 

 

 

 

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Gamla torget, Kungälv   28-29/1 

Inbrott i firmabil och verktyg har stulits. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   1-2/2 

Rutan på lastbilens passagerarsida har krossats. Det har rotats runt i förarhytten men gm 

har inte lyckats ta sig in i skåpet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   29/1 18-23 

Ngn har sågat loss och tillgripit bilens katalysator. 

 

Motorgatan, Kungälv   3/2 00-07.30 

Chauffören nattvilar i lastbilen. När han vaknar är bakdörrarna på lastbilen öppna och 

tre pallar med nya elektriska maskiner stulna samt att det slangats ca 600 liter bensin 

från lastbilen. 

 

 



Stationsgatan, Ytterby   2-3/2 

Någon har hällt frätande vätska på mä: s bil så det blivit frätskador i lacken. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   30/1-1/2 

Någon har sågat loss katalysatorn och stulit den. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   3-04/2 

Någon har lossat muttrarna på samtliga däck på mä: s bil och punkterat ett däck. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   4/2 17.35-17.50 

På okänt sätt, utan att det blivit några skador, har någon tagit sig in i bagageutrymmet 

och stulit en datorväska innehållande dator, och bankdosa. 

 

Bultgatan, Kungälv   4-5/2 

Någon har tagit sig in på ett företagsområde. Tillgripit god från ett plåtskjul samt ur en 

bil. Okänt vad som är stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   4-5/2 

Mä hade sin bil parkerad utan för sin arbetsplats under natten. Inbrott i bilen och 

bilstereon stulen. 

 

Traktorgatan, Kungälv   5/2 16.00 

En man är inne på ett företag. På väg ut tar han med sig en begagnad katalysator som 

ligger på golvet. Personalen stoppar honom och mannen återlämnar då katalysatorn. 

 

Snorregatan, Kungälv   6-7/2 

Uppbruten låskolv på förardörren. Bilen genomsökt men inget stulet. 

 

Svarvaregatan, Kungälv   29-30/1 

Två rutor sönderslagna på en servicebil. Gm har fått upp skåpet och alla verktyg har 

stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  7-8/2 

Krossad ruta i höger framdörr. Oreda inne i bilen men inget saknas. 

 

Rexegatan, Kungälv   8-9/2 

Flera bilar har haft inbrott. Rutor krossade på bilarna och stor oreda och förstörelse inne 

i bilarna. Usb laddare och solglasögon är i nuläget anmält som stulet. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   8-9/2 

Tillgrepp av moped som stod låst utanför bostaden. 



 

Ytterbyvägen, Kungälv   07.30-08.00 

Höger framdörrs ruta krossad. Allt utrivet från handskfacket och det är rörigt inne i 

bilen. 

Plånbok, böcker, hörlurar och kläder är stulet. 

 

Torggatan, Kungälv   7-9/2 

Främre reg skylt och extraljus har stulits från mä: s bil. 

 

Tvetgatan, Kungälv   10/2 04.20 

Tre bilar skadas vid brand. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   9-10/2 

Sönderslagen ruta på bil. Okänt om något stulits. 

 

Trädgårdsgatan, Kungälv   -10/2 11.20 

Allmänhet observerar att ett parkerat fordon har tre krossade rutor. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   9-10/2 

Högre främre sidoruta krossad. Kläder och hårförlängning har stulits. 

 

Rexegatan, Kungälv   9-10/2 

Båda främre torkarbladen är stulna. 

 

Gamla torget, Kungälv   10-11/2 

Fem firmabilar har haft inbrott. 

Diverse verktyg har stulits. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   10-11/2 

200 liter diesel är stulet från en grävmaskin. 

 

Åkergatan, Kungälv   10-11/2 

Krossad ruta och vinkelslip har stulits. 

 

Ulvesund, Ytterby   9-10/2 

Motorladdare har stulit. Bilen stod på laddning och motorhuven var inte riktigt stängd. 

 

Ivar Calessons gata, Kungälv  10-11/2 

Krossad ruta på bilen och en kasse med kläder stulna. 

 

 



Filaregatan, Kungälv   8-9/2 

Skador på låset i vänster framdörr och på instrumentpanelen på en firmabil. 

Verktyg stulna. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   8/2 

Stöld av moped låst med kättinglås. 

 

Skurhagagatan, Kungälv   9-10/2 

Krossad ruta på firmabil och verktygsväska stulen. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   6-7/2 

Inbrott i bil. Verktyg stulna. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   10-13/2 

Mä.s bil stod i ett öppet p-garage då bakre vänster sidoruta har krossats. 

En ficklampa stulen ur bilen. 

 

Fasanstigen, Kungälv   13-14/2 

Höger framruta på bil krossad, hörselskydd stulna. 

 

Åkergatan, Kungälv   13-14/2 

Vänster bakruta krossad. Solglasögon stulna. 

 

Gamla torget, Kungälv   15-16/2 

Skador på bilens dörrlås. Väskor med kläder stulna. 

 

Trankärrsliden, Kungälv   14/2 04.00-05.00 

Billarmet går. Inslagen ruta höger fram. Inget stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   12-14/2 

Vänster sidoruta krossad. 

 

Kvarngatan, Kungälv   15-16/2 

Fyra fordon utsatta för inbrott, krossade rutor. 

Vid ett fall har reg beviset stulits.   FÖRVARA INTE DETTA I BILEN!! 

 

Kristinedalsgatan, Kungälv  15-16/2 

Bakrutan på bilen krossad. Skruv har stulits. 

 

Östra gatan, Kungälv   15-17/2 

Vänster bakruta krossad. USB kabel stulen. 



 

Munkegärdegatan, Kungälv  14-17/2 

Höger sidoruta krossad på arbetsabil. Glasögon och handskar stulna. 

 

Västra gatan, Kungälv   14-17/2 

Kåporna till båda yttre backspeglar stulna.  

 

Utmarksvägen, Kungälv   16-17/2 

Höger sidoruta krossad på pb. Oklart vad som stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   17/2 18.30-22.15 

Höger främre sidoruta krossad. Oklart vad som stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  16-17/2 

Krossat två rutor på pb. 

 

Ripstigen, Kungälv   17-18/2 

Krossad bakruta på bil och en jacka har stulits. 

 

Lekmannagatan, Ytterby   18/2 08.00-15.00 

Moped stulen. 

 

Rogstorp, Kareby   16-18/2 

Stöld av hästsläp. 

 

p-plats vid Kungälvs sjukhus.  17-18/2 

Stöld av pb:s katalysator. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  18-19/2 

Uppbruten bakdörr på en firmabil och verktyg stulna. 

 

Skålldal, Kode   18-19/2 

50 liter diesel har stulits från en lastbil. 

 

Gamla torget, Kungälv   18-19/2 

Krossad ruta på förarsidan av en bil. Inget stulet. 

 

Parkering vid Bohus fästning, Kungälv  19/2 17.45-17.55 

Brytskador vid höger framdörrs fönster. Tillgripit väska innehållande plånbok med 

bankkort och kontanter, smycken och kläder. 

 



Gråbrödragatan, Kungälv   13-18/2 

Någon har repat mä:s bil. Repor längs hela höger sidan. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   18/2 06.45-07.15 

Bilen parkerad utanför Maxi och mä var inne i affären en stund. När mä kom ut var det 

skador på vindrutan och vänster yttre backspegel trasig. 

 

Kungälv    20-21/2 

Ur arbetsbila har två verktygsmaskiner stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   21-22/2 

Båda sidoblinkers har stulits från pb. Kablarna förstörda. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   23/2 01.30-09.30 

Båda reg skyltarna stulna från pb. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   1/1-22/2 

Cross stulen ur garage. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   24-25/2 

Stöld av moped. 

 

Solrosvägen, Kärna   24-25/2 

Inbrott i firmabil och verktyg har tillgripits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  24-25/2 

Sönderslagen ruta på passagerarsidan. Handskfacket genomsökt, oklart om något stulits. 

 

Slånvägen, Kärna   24-25/2 

Inbrott i firmabil. Maskiner och verktyg stulna. 

 

Sankt Halvarsgatan, Kungälv  16-23/2 

Höger sidoblinkers stulna från pb. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   19-26/2 

På bilens vänstra sida är flera repor i lacken. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  29/2 03.15-09.10 

Uppbrutet förråd- en moped och en cykel har stulits. 

 

 



Munkegärdegatan, Kungälv  28-29/2 

Elcykel och cykelvagn har stulits. 

 

Häradsvägen, Ytterby   26-28/2 

Uppbrutna förrådsdörrar. En MC stulen. 

 

Borgarparken, Kungälv   29/2 03.00-15.00 

Krossad bakruta på mä: s pb. 

 

Trankärrsliden, Kungälv   29/2 22.59 

Mä ska låsa sitt förråd och påträffar då av en gm inne i förrådet. 

När mä konfronterar gm hotar denne med en såg. Han lämnar och får med sig lite saker 

som när polis kommer till plasten påträffas dumpat en bit från huset. 

Det är även brytskador i tändningslåset på mä moped som stod inne i förrådet. 

 

  

 

 

 

Skadegörelse: 

 

Mimers hus, Kungälv   18/2 14.15 

Någon har eldat i papperskorgar inne på två toaletter på skolan. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   -12/2 

Klotter på husfasader. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   19-20/2 

Med något vasst föremål har något skurit ut en fyrkant i mä:s lägenhetsdörr. Detta har 

skett på ytterligare två dörrar i samma trapphus. 

  

Bostadsinbrott. 

 

Akvamarinvägen, Kode   3-4/2 

Brytskador på altandörr och dess karm. Smycken stulna. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv  10/2 14.30-21 

En granne som ser till bostaden då mä är bortrest ser att ytterdörren står öppen. 

Garderobsdörr och byrålådor i hallen står öppna. Övrigt i huset orört. 

Förmodligen har gm blivit skrämd. 


