
Polisanmälningar inkomna i april, Kungälvs kommun 

 

Fordon: 

 

Bremnäs, Lycke   28-29/3 

Ytterligare ett fordon som fått ett däck sönderskuret.  

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  22-23/3 

Inbrott i fordon, okänt hur gm tagit sig in i bilen. 

I bilen låg fjärrkontroll till garaget. 

Gm använt denna och öppnat garaget och stulits jacka och alkohol. 

 

Bultgatan, Kungälv   1-2/4 

Inbrott i bilverkstad. Datorer och däck som mä förvarde åt kunder har stulits. 

Även en lastbil och en personbil har tillgripits. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  2-3/4 

Höger bakruta krossad på lastbil. 

 

Nytorget, Kungälv   2/4 16.30-17.30 

Del av dragkrok stulen. 

 

Hermelingatan, Kungälv   4/4 01.19 

Kameralarmet går igång och mä hör bankande från utsidan. Skador på styr-och 

tändningslås på MC som stod på gången mellan huset och carporten. 

 

Västra Gatan, Kungälv   2-3/4 

Sönderslagen sidoruta på arbetsbil. Väska med jacka, träningskläder, skor och airpods 

stulet. 

 

Svartedalen, Romelanda   22/3 20.00 

Mä kör förbi ett hus. En  man kommer springandes från huset och slår en kofot i bilens 

högra framdörr. Mä kör vidare och då kastar mannen sten efter bilen så att bakrutan 

krossas. 

 

Staby, Kärna    30/3-2/4 

Någon har tömt mä:s grävmaskin på 15 liter diesel. 

 

 

 



Fästningsparken, Kungälv   7/4 23.30 

Turister parkerar sin bil vid kiosken för att vid fästningen fotografera. De är bara borta 

en kort stund. När de kommer tillbaka till bilen har vänster bakruta krossats och en 

ryggsäck innehållande mat, kläder och mediciner stulits. 

 

Svarvaregatan, Kungälv   9/4 16.30-20.00 

Bilens vänstra främre sidoruta har krossats. En jacka, pannlampa, lampa, hylsnyckelsats 

och bilstereo har stulits. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   9-10/4 

Bilen bakre reg skylt stulen. 

 

Ingetorp, Kode   10-11/4 

Tillgrepp av pb. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  11-12/4 

Inbrott i arbetsbil. Låskolven på bakdörren sönderslagen. Verktyg stulna. 

 

Selma Lagerlöfs gata, Kungälv  12-13/4 

Tre rutor krossade på pb. En hårddisk har stulits. 

 

Traktorgatan, Kungälv   14/4 00.00-06.00 

Inbrott i en lastbil och i en personbil. Båda fordonen har fått rutor krossade. Från pb har 

det slangats bensin. Oklart om det stulits något annat. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   11-14/4 

Krossad ruta på pb som parkerats i flerbilsgarage. Fiskeutrustning har stulits. 

 

Skolvägen, Ytterby   9-12/4 

Krossad sidoruta på passagerarsidan. Powebank har tillgripits.  

 

Inlandsgatan, Kungälv   12-14/4 

Inbrott i företagsbil. Sönderslagen sidoruta. Verktyg har stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   30-31/3 

Inbrott i arbetsbil. Verktyg stulna. 

 

Bultgatan, Kungälv   15/4 00.00-05.0 

En lastbilschaufför som sover i sin bil märker på då han ska byta trailer att det stulits 

charkvaror ur en trailer. 

  



 

Olserödsgatan, Kungälv   14-15/4 

Med något vasst föremål har någon gjort grova repor på vänster sida av mä: s bil. 

 

Kornhall, Harestad   2-15/4 

Mä har förvarit sim MC i en mindre lastbil för att sedan köra till besiktning. 

När mä öppnar lastbilsdörrarna vid besiktningen är mc stulen. Ett mindre hål syns vid 

låset på bakdörren. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  13-14/4 

Med något vasst föremål har någon gjort 15 cm långa repor i lacken på bilens motorhuv. 

 

Åkergata, Kungälv   13-14/4 

Inbrott o pb och hörselkåpor har stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   10-11/4 

Skador i låset på bilens föraradörr samt krossad bakre sidoruta på vänstra sidan.  

 

Lekmannagatan, Ytterby   7/3-16/4 

Flera repor på den bakre delen av bilens tak. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  11-12/4 

Djup repa, ca 20-30 cm likt ett C, på motorhuven. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  16-17/4 

Krossad ruta i vänster framdörr. Oklart vad som stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  16-17/4 

Inbrott i bil. plånbok och kläder stulna. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   17-18/4 

Höger bakruta på bil krossad. Väska med skor och kläder tillgripet. 

 

Åkergatan, Kungälv   13-14/4 

Låset på förardörren fördärvat. Kläder och skor stulna. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  16-17/4 

Bakdörrarna på servicebil är uppbrutna och verktyg har stulits. 

 

Vitmossegatan, Ytterby   14/4 15.00-17.00 

Repor på motorhuven. 



 

Vetegången, Kungälv   20-22/4 

En personbil har tillgripits. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   23/4 -18.45 

En moped som parkerats utanför ishallen blir stulen. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  22-23/4 

Mä upptäcker när hon kör att det är något som är fel. Stannar och går ut och tittar och 

ser då att samtliga muttrar på alla fyra däcken är lösa. Någon mutter är också helt borta. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  24/4 02.00-08.00 

Fyra kompletta sommarhjul har monterats av från mä:s bil.  Stod uppallad på gamla 

vinterdäck. 

 

Triogatan, Kungälv   21/4 15.55-17.35 

Mopedhjälm som satt fastlåst på moped har stulits. Packboxen öppnats och låset 

därunder skadat. När mä kom hem och fick upp låset var sakerna som förvarats där 

borta. Det var bland annat en del ridkläder. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv  24-25/4 

Alla fyra däcken på mä:s bil är sönderskurna. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  24-27/4 

150 liter diesel stulet från en grävmaskin. 

 

Kode    27-28/4 

Tillgrepp av vespa. 

 

Strandgatan, Kungälv   27-28/4 

Sönderskurna däck på pb. 

 

Rexegatan, Kungälv   28-29/4 

Moped, parkerad utanför bostaden, har stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  18-19/4 

Låset på bilens passagerarsida är sönderbrutet. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   26-29/4 

Främre reg skylt från pb är stulen. 

  



 

Stöld: 

 

Enekullsvägen, Ytterby   31/3-1/4 

Inbrott i förråd på byggarbetsplats. 

100 meter installationskabel och kopparrör har stulits. 

 

Karebyvägen, Ingetorpsjön, Kareby  1-2/4 

En vikbar båt ( Porta bote) har stulits. 

 

Jordliden, Kungälv   2-3/4 

Stöld av cykel. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   2/4 

Stöld av cykel. 

 

Klostergatan, Kungälv   2-4/4 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppklippt. Oklart vad som stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   20-21/3 + 30/3 

Inbrott i trädgårdsförråd. Vid första tillfället stals en trimmer vid andra tillfället oklart 

om något stulits. 

 

Fregattgatan, Kungälv   4-5/4 

Uppbrutet förråd och cykel och verktyg har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   -4/4 

Stöld av cykel ur källarförråd. 

 

Vendergatan och Torpegränd, Kungälv  6-7/4 

Inbrott i flera källarförråd. 

 

Larm går till väktarbolag om rörelse inne på Kareby Bil. 

Innan detta har en kraftig smäll hörts och två maskerade personer setts. 

När väktare och polis kommer till plasten är en dör uppbruten. Oklart vad som stulits. 

 

Jordliden, Kungälv   7-8/4 

Ur ett olåst förråd har det stulits dagligvaror för ett par tusen kronor  

Trekungagatan, Kungälv   21/3 07.30-08.0 

Stöld av elcykel. 

 



Valters äng, Kungälv   8-9/4 

Inbrott i förråd. Tidigare i veckan har någon försökt att ta sig in i förrådet utan att lyckas 

men nu stod dörren öppen när mä kom ut. Oklart vad som stulits. 

 

Nereby. Kärna   15/9-9/4 

Från en vinterförvad båt har en båtmotor stulits. Man har kapat motorlåset. 

 

Tega, Ytterby   8-9/4 

En kalv har stulits från en gård. 

 

Klostergatan, Kungälv   1/3-9/4 

Inbrott i förråd. Fotogenlampa och objektiv har stulits. Enligt mä är det flera på adressen 

som haft inbrott i sina förråd. 

 

Klockarevägen, Kungälv   9-10/4 

Från husets baksida har en gasolflaska till en grill stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   9-10/4 

Uppbrutet postfack och en nyckel som låg däri har stulits. 

 

Strandgatan, Kungälv   10-11/4 

Inbrottsförsök på Coop och på den intilliggande fiskbilen. 

 

Snäckliden, Kärna   20/3-11/4 

Inbrott i förråd som ligger i anslutning till bostadshuset. En moped  har stulits. 

 

Åkergatan, Kungälv   8-9/4 

Inbrott i verktygscontainer. Verktyg stulna. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   3-6/4 

Batteri samt laddare till elcykel har stulits. 

 

Parkgatan, Kungälv   9-12/4 

Två cyklar har stulits från en innegård. 

 

Trekungagatan, Kungälv   9-13/4 

Källarinbrott. Cykel och golfutrustning har stulits. 

 

Snorregatan, Kungälv   14-15/4 

En cykel har stulits. På marken ligger en grensax som tillhör mä. Denna har troligvis 

använts för att klippa upp låset. 



 

Solbräcke, Kungälv   14-15/4   

Bänt sönder karmar och brutit upp dörrar. Två värmepannor har stulits. 

 

Västra Porten, Ytterby   16-17/4 

Stöld av cykelvagn. 

 

Nordöns marina   17/2-1674 

Stöld av båtmotor. Kablar mellan motor och båt är avklippta. 

 

Gulf Vedhallsvägen, Kärna  20/4 03.00-04.15 

Inbrott i butiken. Ruta krossad. Oklart vad som stulits. 

 

Hagenvägen, Kareby   15-19/4 

Elcykel som satt fastlås baktill på en husbil har stulits. 

 

Energivägen, Kungälv   4-5/4 

Inbrott i källare. Skador på galler mellan två förråd, skor och kläder har stulits. 

 

Kastalagatan, Kungälv   18/4 

Mä var på besök och ställde barnvagnen i trapphuset utanför lägenhetsdörren. 

En stund senare var den borta. 

 

Trekungagatan, Kungälv   20/4 12.35-22.45 

Cykel fastlåst i cykelställ stulen. 

 

Rörstigen, Kungälv   17-21/4 

Cykel stulen från radhustomt. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   21/4 15.00-19.00 

Cykels stulen. 

 

Trekungagatan, Kungälv   10-22/4 

Vid två tillfällen under ovan period har det varit inbrott i källare. 

Vid båda tillfällena har det försökts att ta sig in i flera förråd men man har ”bara” 

lyckats komma in i ett vid varje tillfälle. 

 

Filaregatan, Kungälv   20-21/4 

En ruta har krossats med hjälp av en sten och tre mobiltelefoner som legat på 

fönsterbrädan har stulits. 

 



Kovikshamn, Kärna   15/9 2019 – 20/4 

Ett avtaget och hopvikt kapell till en snipa har stulits ur båten som var vinterförvarad. 

 

Stenstavägen, Lycke   17/3-11/4 

Ett garage vid ett fritidhus har utsatts för inbrott. Dörr och karm är sönderbrutet. 

Oklart vad som stulits.  

 

Trekungagatan, Kungälv   13-14/4 

Inbrott i källarförråd. Fiskeutrustning, skridskor och tält har stulits.  

 

Klostergatan, Kungälv   22-23/4 

Inbrott i fyra källarförråd. Finns ingen åverkan på den yttre källardörren som öppnas 

med tagg. Ur ett av förråden har det stulits golfbollar. 

 

Kungälvs Resecenter   23/4 15.00-21.45 

Cykel stulen. 

 

Kstellegårdsgatan, Kungälv  17-18/4 

Ur förråd på radhustomt har det stulits en cykel och två par skidor. 

 

Vendergatan, Kungälv   27/3-24/4 

Ur gemensamt cykelförråd har cykel stulits. Kvar finns framdäcket vilket var fastlåst i 

det väggmonterade cykelstället. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   10-24/ 

Inbrott i källarförråd. Oklart om något stulits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   25/4 12.15-12.25 

Låst cykel stulen utanför biblioteket. 

 

Ytterby torg, Ytterby   19-20/4 

Stulen montainbike. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   25/4 01.00.12.00 

Ur cykelförråd har en cykel stulits. Wirelåset uppklippt. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   23-26/4 

Ur låst cykelförråd har en cykel stulits. Dörren uppbruten. 

 

Ytterby station, Ytterby   22-23/4 

Cykel stulen. 



 

Torpe gränd, Kungälv   14-26/4 

Inbrott i två källarförråd. Oklart om något stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  23-24/4 

Mä har garage i länga utan mellanväggar. Finns ingen åverkan på portarna men på något 

sätt har gm tagit sig in garaget och tillgripits 4 vinterdäck på fälg. 

Däcken återfinns en bit bort då ett fordon som blivit av alla fyra sommardäcken står 

uppallad med mä:s vinterdäck. 

 

Tvetgatan, Kungälv   27-28/4 

Cykel som var fastlåst på en radhusuppfart har stulits. 

 

Fasanstigen, Kungälv   27-28/4 

Förråd inne på tomten är uppbrutet och en cykel har stulits. 

 

Torpe gränd, Kungälv   28-29/4 

Mä är helt nyinflyttad och har inte fixat något lås till sitt källarförråd. Ur förrådet har det 

stulits gardiner. Finns ingen åverkan på dörren in till källargången. 

 

 

Ofredande: 

 

Myren, Marstrand   11/4 22.30-22.35 

    18-19/4 

Vid två tillfällen har mä utsatts för äggkastning på fönstren. 

  

 

 

 

 

Skadegörelse: 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  -26/3 

Förmodat motorfordon har kört sönder gräsmattorn runt skolan. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   4/4 02.15 

Mä hör en ruta krossas. Tror att det kommer från utsidan men ser, då han går upp, att 

det är det yttre glaset på sovrumsfönstret som krossats. 

 

 



Torsbyvägen, Ytterby   4/4 01.00 

Mä uppger att grannen berättat att han hörde en smäll på natten. Mä upptäckte på 

morgonen att hans brevlåda var söndersprängd. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   -6/3 

På en fasad tillhörande Förbo har det klottrats. Oläslig tag. 

 

Strandgatan, Kungälv   11/4 01.02 

Anmälaren hör ljud och ser en man vid en butik. När patrull kommer till plasten har 

mannen avvikit men en ruta till en butik har krossats. 

 

Torsby kyrka, Kärna   9-14/4 

På garagefasad har det klottrats med svart färg. Ett ansiktsmotiv i storlek 120 x 120 cm 

 

Mc Donalds, Marstrandsvägen, Kungälv  19/4 00.0-04.00 

Varit mycket folk inne på restaurangen och ganska stökigt. Upptäckte att glasytan på 

beställningskiosken skadats. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   26/4 03.30-03.35 

Ett ungdomsgäng har kastat in en vägskylt genom ett sovrumsfönster. 

Mä hör och ser personer utanför sitt fönster. 

 

Bräcke Förskola, Kode   -28/4 

En plåtlåda vid entrén är sönderslagen/söndersparkad och fågelpiggar på taket är 

söndervridna. 

 

Kareby skola, Kareby   24-26/4 

Någon/ några har sparkat/slagit sönder bord och bänkar som finns inne på skolans 

område. Andra bord har välts omkull. Ett brunnslock har dragits bort från brunnen. 

 

Hede förskola, Kode   10-29/4 

Ledstången ner till källaren har sparkats/slagits sönder. Det har eldats på skylten som 

sitter på grinden in till förskolan och inne på området är det nedskräpat. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Olserödgatan, Kungälv   3-4/4  22.00-07.30 

Mä är hemma och upptäcker på morgonen att dörren till groventrén är uppbruten. 

Bilnycklarna saknas och när mä går ut i garaget är bilen stulen. 

Senare samma dag hittar mä själv sin bil vi Borgarparken i Kungälv. 

 



Skårby station, Kareby   10-11/4 

Ett fönster har krossats till vardagsrummet i mä:s lägenhet. 

Hemelektronik har tillgripits. 

 

Mordbrand: 

 

Svartedalen, Romelanda   7/4 10.30-11.30 

Mä är ute på en promenad. När han återkommer hem ser han att det bolmar rök ur 

vardagsrumsfönstret. Räddningstjänsten kommer till plats och de hittar en sten och en 

bensindunk inne i rummet. 


