
KUNGÄLV Mars 2020 

 

Stöld: 

 

Hölen, Ytterby   29/2-1/3 

Uppbrutet hänglås till ladugård. Borrmaskin stulen. En vinterförvarad husbil har brutits 

upp. 

 

Vendergatan, Kungälv   -1/3 

En cykel har stulits ur ett låst barnvagnsförråd. Cykeln var fastlåst med en annan cykel 

men denna och det uppklippta låset finns kvar. 

 

Kodevägen, Kode   2/3 19.30-19.45 

Mä är inne i affären och då hen kommer ut igen är cykeln borta. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   4/3 05.00-05.15 

Försök till inbrott i källarförråd. 

Kvar på platsen ligger en vinkelslip som gm använt sig av. Förmodligen har de blivit 

skrämda och lämnat. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  4-5/3 

Uppbruten dörr till kvartersgård. Dörren vetter åt skogen och ligger helt insynskyddad.  

Någon har varit inne men det är oklart om något stulits. 

 

Pilvägen, Ytterby  5/3 02.55-03.05 

Mä ser två personer komma gående. Den ene leder en cykel. Med någon form av 

verktyg klipper de upp låset på mä:s cykel som står fastlåst vid räcket ner till källaren. 

Sedan cyklar de båda personerna från plasten. 

Mä: s make tar bilen och kör efter men hittar inte de två männen.  

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  3/3 15.00-17.00 

Cykelsadel och cykeldäck stulna från cykel. Ramen fastlåst i cykelstället. 

 

Ålseröd, Ytterby   6-7/3 

Någon har varit inne i mä:s olåste garage och stulit röjsåg, motorsåg och diesel. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  6-8/3 

Mä hade hängt ut vinterjackor på vädring. De hängde i ett litet ”gatt” intill ytterdörren. 

Tre jackor stulna. 

 



Älvebacken, Kungälv   8/3 16.40-18.00 

Stöld av cykel. 

 

Runängsgatan, Ytterby   5-7/3 

Två cyklar har stulits från uteplats. 

 

Skårsäng, Kärna   15/2-6/3 

Fyra sommardäck på fälg har stulits ur ett förråd. 

 

Nordön, båthamnen   9/3 01.23-01.35 

Båtmotor stulen. Vibrationslarmet går och ett par minuter senare klipps strömkablarna 

av. När mä kommer ut till båten ligger GPS pucken i båten. 

Eventuellt har fler båtägare drabbats. 

 

Resecenter, Kungälv   9-10/3 

Stöld av cykel. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   9/3 

Stöld av cykel. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   12/3 20.30-22.30 

Manöverpanelen till elektrisk jalusiport har fördärvats och tre handgräsklippare, en 

röjsåg och flera hörselkåpor har stulits. 

 

Glöskär, Kärna   12-13/3 

Ur två lastbilar har sammanlagt 400 liter diesel stulits. 

 

Resecenter, Kungälv   13/3 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   12/3 19.45-20.15 

Stöld av elcykel tillhörande hemtjänsten. Låst med två lås och fastlås vid stolpe.  

 

Harestad    15-16/3 

Tre båtmotorer har stulits.  

 

Lasarettsgatan, Kungälv   17-18/3 

Cykel son stod i cykelparkeringsstället har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18/3 10.00-18.00 

Mä stod fastlåst i cykelstället 3 meter utanför mä:s köksfönster då den stals. 



 

Helgonagatan, Kungälv   18/3 06.45-16.00 

Ur ett garage har fyra helt nya sommardäck stulits. Inga synliga skador på garageport. 

Flera bilar delar på garaget. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   12-13/3 

Kläder stulna från tvättstuga. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   14-19/3 

Uppbrutet källarförråd. Sommardäck och sommarkläder har stulits. 

 

Bilia, Bultgatan, Kungälv   14-16/3 

Stängslet på baksidan har klippts upp och förråd brutits upp. 

Fem uppsättningar med däck har stulits. 

 

Älvebacken, utanför Burger King, Kungälv 21/3 13.30-18.30 

Stöld av cykel. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   21-22/3 

Stöld av cykel som stod utanför huset. 

 

Fontinvägen, Kungälv   21-23/3 

Ur cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   1-23/3 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   -23/3 

Uppbruten dörr till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   22/3 

Cykel stulen. 

 

Fontinvägen, Kungälv   22-23/3 

Ur ett cykelförråd har en cykelvagn stulits. 

 

Häradsvägen, Ytterby   22-23/3 

Ur förråd har en cykel stulits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   23-24/3 

Låst cykel som stod utanför bostaden har stulits. 



 

Hällebergsgatan, Ytterby   24/2 08.00-18.00 

Två cyklar som står verandan till ett radhus stjäls. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   20-25/3 

Inbrott i källare. Slipmaskin, högtryckstvätt och bildäck har stulits. 

 

Porsholmsvägen, Kungälv   26-27/3 

Inbrott i verktygscontainer. Massor av elverktyg har stulits. 

 

Strandgatan, Kungälv   25-26/3 

Cykel stulen. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  23-27/3 

I en garagelänga där det gipsskivor som mellanväggar har en vägg sparkats sönder och 

fyra sommardäck på fälg har stulits ur mä-s garage. 

 

Norrvik, Kärna   23-27/3 

Inbrott i fritidshus som ligger enligt ensligt. Ruta krossas och elverktyg och konserver 

har stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   22-30/3 

Uppbrutet källarförråd. Allt ligger huller om buller inne i förrådet. 

Mä kan konstatera att verktyg, elverktyg, julsaker och en fläkt saknas. 

 

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Lingonvägen, Kungälv   29/2-1/3 

Inbrott i personbil. På okänt sätt har gm tagit sig in i bilen. Hörlurar, solglasögon, ipad, 

sportväska, skor mm har stulits. Reg, manual och servicebok sakandes men hittades av 

en granne en bit bort från bilen. 

 

Rattgatan, Kungälv   28/2-2/3 

Lastbil som står på inhägnat område har utsatts frö skadegörelse och serviceverktyget  

för att fälla hytten saknas. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   3/3 00.30-10.00 

Krossad bakruta på b och telefon och hörlurar har tillgripits. 



 

Jörlandavägen, Kode   1-2/2 

En bom som sitter för garageportar har sågats av och hänglås ha klippts upp. 

Ur garaget har verktyg och en bil stulits. 

Bilen var utrustad med GPS och återfanns, skadad, av ägaren på en grusväg vi 

Ingelsäng. 

 

Maskingatan, Rollsbo, Kungälv  28/2-6/3 

Stöld av släp. 

 

Maxi:s p-hus, Kungälv   6/3 10.50-11.10 

Mä: s bil har utsatts för skadegörelse. En 15 cm lång repa på motorhuvens vänstra sida 

och flera mindre repor på passagerarsidan. 

 

Nordtagsvägen, Ytterby   5-6/3 

Uppbrutet tanklock på en dumpers. Den hade dagen innan lämnats med väldigt lite 

diesel så det fanns inte så mycket att stjäla. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   10-11/3 

Två dimljus har stulits från mä: s bil. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   11-12/3 

Uppbruten sidodörr på pb. Okänt om något stulits. 

 

Kungälv    11/3 11.0-12.00 

Mä fick bensinstopp på sin vespa och ställde den intill vägen. När mä en timma senare 

kom tillbaka var vespan borta. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   10-11/3 

Alla fyra däcken på mä:s bil har skurits sönder. 

 

Kungälv    24/2-6/3 

En saluvagnsskylt har stulits. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  15-16/3 

Krossad ruta på pb och skor och kläder har stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   12-13/3 

Inbrott i en lastbil. Uppbrutna bakdörrar och verktyg har stulits. 

Tvetgatan, Kungälv   14-15/3 

Höger dörrhandtag och lås på bilen är sönderbrutet. 



 

Bultgatan, Kungälv   17/2-17/3 

Två släp som mä haft på uppställningsplats har stulits. 

 

Kvarngatan, Kungälv   17-18/3 

Höger sidoruta fram på bilen har krossats. Inget stulet. 

 

Ulvesund, Ytterby   19/3 20.30-21.00 

Ca 150 liter diesel har stulits från en grävmaskin som stod i en ladugård. 

 

Apelvägen, Romelanda   19/3 22.10 

Uppbrutet tanklock på lastbil och diesel har stulits. 

 

Nordmannagatan, Kungälv   20-21/3 

Krossat vänster bakre sidoruta. Stulit en jacka och en nyckelknippa. 

 

Hollandsgatan, Kungälv   22-23/3 

Krossad bakruta på bilen, inget stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   19-20/3 

Brytskador på förardörr och bakdörrar. 

 

Kastellegårdsskolan parkering, Ytterby  22-23/3 

Krossad bakruta och en verktygslåda har stulits ur bilen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   22-23/3 

Krossad bakruta på pb. Bagageutrymmet genomsökt. Inget stulet. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   23/1-23/3 

Bilen har stått parkerad under två månader innan den blev stulen. 

 

Torggatan, Kungälv   23-24/3 

Höger bakre sidoruta krossad i VW Caddy. Ur skåpet har verktyg stulits. 

 

Floragatan, Kungälv   22-23/3 

Höger bakruta krossad. Kläder, proteinpulver, pläd, parfymer, hörlurar och plattång har 

stulits. 

 

 

 

 



Kristinedalsgatan, Kungälv  23-24/3 

Ur ett olåst förråd har två mini motorcykelar och en dunk med bensin stulits. 

Bagageluckan på en bil som står på tomten var uppställd och inne i bilen var det rotat 

runt. Ett par solglasögon saknas. 

 

Alvägen, Romelanda   25/3 19.30 

Mä hade lagt ut sin moped till försäljning. Köpare kommer till platsen. 

Han vill provköra mopeden och mä går till slut med på det. 

”köparen” kör iväg och återkommer inte. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   25-26/2 

Krossad ruta på främre höger sidoruta. Oklart vad som stulits. 

 

Jordliden, Kungälv   20-25/3 

Krossat höger främre sidoruta på bilen och stulit ett par handskar. 

 

Fontinvägen, Kungälv   25-26/3 

Skador i låset på bilens förardörr. 

 

Grindstolpen, Kungälv   10/3 00.00-03.00 

Skador på låset på bakdörren på firmabil.  

 

Bilia, Bultgatan, Kungälv   -26/3 

Vid en bilbrand i Kungsbacka upptäcks att skyltarna är stulna från Bilia i Kungälv. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   28-29/3 

Höger främre sidoruta krossad och en dashcam stulits. 

 

Bremnäs, Lycke   27-28/3 

Fram och bakdäck på höger sida har skurits sönder med något vasst föremål. 

 

Karebyvägen, Kungälv   28-29/3 

Krossad ruta i framdörr. Massa smårepor på fronten som att det kastats grus på bilen. 

Ett USB minne har stulits. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   28-29/3 

Skadad ruta på passagerarsidan. Rotat igenom bilen men mä kan inte se om något 

stulits. 

 

 

 



Gunnarsberg, Kungälv   5/1-30/3 

Brytskador i vänster dörrlås. Plåt och lackskador runt låscylindern.  

Katalysatorn stulen från bilen. 

 

Filaregatan, Kungälv   10/3 

Uppbrutet lås på bilens baklucka. Inget stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   29-30/3 

Något föremål har körts in i låset på förardörren. 

 

Bremnäs, Lycke   28-29/3 

Ett stor hål i höger bakdäck, gjort med okänt föremål. 

 

 

Ofredande: 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  1-2/3 

Någon har tömt ca 1-2 liter avföring under mä:s balkong. Förmodligen har det kastats 

mot väggen och runnit ner. 

Samma sak hände för drygt en månad sedan. 

 

Lingonvägen, Kungälv   6/3 18.00-21.00 

Ägg har kastats mot mä: s husfasad. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Ev försök eller skadegörelse. 

Tungevägen, Ytterby   3-4/3 

En sten har kastat genom rutan i balkongdörr som är i markplan. 

 

Valters äng, Kungälv   7/3 03.43 

En ruta i markplan har plockats ut. Gm tagit sig in i källaren varvid larmet gått och 

förmodligen har då gm lämnat. 

Finns spår efter ytterskor i källaren. 

Vid anmälningstillfället kunde mä inte att upptäcka att något saknas. 

 

 

 

 

 



Inbrott fritidshus: 

 

Svartedalen, Romelanda   17-31/3 

Fönster krossat till fritidshuset. Stor oreda inne i huset. Låset till ladugården uppbrutet. 

Oklart vad som stulits. 

 

Skadegörelse: 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   9-10/3 

Någon har med blå färg sprayat tags på fasaden. 

Det är 6 st till storlek ca 1m x 60 cm. 

”  UGG”      ”ÅFK” 

 

Ytternvägen, Ytterby   9-13/3 

En av Kungälvs kommuns gräsklippare som stod i ett olåst förråd på Yttern har utsatts 

för skadegörelse. 

Rutan till hytten är trasig, däck punkterats och gummilister dragits bort. 

 

Strandgatan, Kungälv   15/3 04.50 

Larmet till en affär går. Ytterrutan på skyltfönster har krossats. 

 


