
Kungälvs kommun maj 2020 

 

Stöld: 

 

Borgarparken, Kungälv   29-30/4 

Inbrott i cykelförråd. Flera cyklar har fått sina lås uppknipsade. Några cyklar har skador. 

Verkar som gm blivit avbrutna då inget saknas. 

 

Torpe gränd, Kungälv   29/4-3/5 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet lås. Allt i förrådet är utslängt i en stor hög. 

Saknas kläder, skor, integralhjälm, verktyg, arbetskläder, väska och hårddisk. 

 

Resecenter, Kungälv   30/4 06.30-16.00 

Stöld av en mountainbike. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   30/4-4/5 

Cykeln ställdes utanför skolan på valborgsmässoaftonen. På måndagen efter var den 

borta. 

 

Vendergatan, Kungälv   15/4-4/5 

Inbrott i cykelförråd. Brytskador på dörr och karm.  Batteri från två elcyklar har stulits. 

 

Gråstensvägen, Kode   4-5/5 

Ur ett olåst garage på tomten har två låsta cyklar stulits. 

 

Safirvägen, Kode   5/5 03.00-08.00 

Ett levererat paket från Apotea har stulits från dörr eller brevlåda.  

Mä hittar det tomma emballaget på tomten. 

 

Bultgatan, Kungälv   3-4/5 

Försök till stöld av drivmedel från pb. Tanklocket uppbrutet och skador på tankhuset. 

 

Brynjegatan, Kungälv   17/4-3/5 

Uppbrutet hänglås till ett källarförråd. Fiskegrejer har stulits. 

 

Rubinvägen, Kode   5/5 03.50-04.10 

Mä får sms från vaktbolaget att strömmen brutits. Mä går ut och ser att proppskåpet är 

uppbrutet och att garageporten står öppen. 

Vid anmälningstillfället kunde mä inte se att något var stulet. Vitten sett en man vid 

proppskåpet i samband med att larmet gick. 



Ulveskogsgatan, Kungälv   6-7/5 

Låst cykel som stod utanför ytterdörr har stulits. 

 

Åkergatan, Kungälv   4-5/5 

Inbrott i garage och bildelar har tillgripits.8/5 

 

Kongahällagatan, Kungälv   3-8/5 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   5-6/5 

Elcykel stulen ur cykelförråd. 

 

Skurhagagatan, Kungälv   9/5 04.00-04.15 

Ur ett fristående garage med larm har två cyklar stulits. Larmbolaget ringer och när mä 

går ut ser han att ett fönster krossats på garaget. 

 

Alvebacken, Kungälv   8/5 22.30 

Elcykel stulen utanför Kongahälla center. 

 

Kastalagatan, Kungälv   8-9/5 

Elcykel stulen. Stod utanför lägenheten. 

 

Torggatan, Kungälv   15/2-15/4 

Cykel stulen. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   9-10/5 

Cykel som stod låst i cykelställ har stulits. 

 

Klostergatan, Kungälv   25/4-9/5 

Uppbrutet källarförråd. Allt ligger huller om buller. Silverbestick och ringar har stulits. 

 

Mjölkekilsgatan, Marstrand  1/3-15/4 

Ur en vinterförvarad segelbåt har det stulits utrustning. 

Fockfall, gennackerfall, häckstag och hakar har tillgripits. 

 

Rörmossevägen, Kungälv   12/5 08.0-13.30 

Utemöblemang, bord soffa och stolar, har tillgripits. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   12-13/5 

Brytskador på dörr in till Smådjurakuten. 

 



Fågelstigen, Kungälv   8-9/5 

Stöld av cykel som stod inne på tomten. 

 

Lingonvägen, Kungälv   11-12/5 

Ljuslykta stulen från tomten. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   13-14/5 

Någon/några har klippt uppstängslet till Byggmax och brutit upp skåp där gasolflaskor 

förvaras. 126 gasolflaskor stulna. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  14/5 07.00-16.00 

Stöld av cykel. Den anträffas senare en bit därifrån. 

 

Räfsalsvägen, Björkängens förskola, Kungälv 8/5 15.00-15.30 

En kvinna ertappas i soprummet. Hon avvisas. Strax efteråt upptäcker man att nyckel 

till soprummet och till ett förråd samt en Fleecetröja märkt Kungälvs kommun stulits 

från köket. 

 

Räfsalsvägen, Munkegärdeskolan, Kungälv 15/5 09.00-15.00 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   17-18/5 

Cykel stulen ur låst barnvagnsförråd. 

 

Västra gatan, Kungälv   6-7/5 

En elgrill har stulits från husets baksida. 

 

Bohus fästning, Kungälv   20/5  04.45 

Inbrott på fästningen. Grind och dörr samt container uppbrutna. 

Motorsåg, elverktyg och ett mixerbord har stulits. 

 

Konvaljvägen, Ytterby   13-15/5 

Stöld av robotgräsklippare. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   22/5 11.00 

En leverans kommer till ett företag. Ställs av på pallar utanför företaget. 

Affärsinnehavaren går ut en stund efter leveransen. Då saknas ett kolli innehållande en 

bänkdiskmaskin. 

 

Gunnarberg, Kungälv   21-22/5 

Stöld av cykel från en innegård. 



Hällebergsgatan, Ytterby   16-22/5 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppklippt och en högtryckstvätt har stulits.  

 

Fridhemsgatan, Kungälv   23/5 05.03-05.06 

Mä kan på sin övervakningsfilm se hur en person stjäl en cykel. 

 

Västra Gatan, Kungälv   20-24/5 

En sten har kastats in genom ruta på hårsalong och schampo, balsam etc har stulits. 

 

Brynjegatan, Kungälv   15-20/5 

Inbrott i källarförråd och verktyg har stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   20/5 08.00-17.00 

Cykel stulen. 

 

Jordliden, Kungälv   24-25/5 

Krukväxt stulen från uteplats. 

 

Truckgatan, Kungälv   26/5 08.00-10.30 

Bakdäck stulet från cykel. 

 

Hällebergsgatan, Ytternby   26/5 07.40-07.45 

Mä tar ut sin cykel ur cykelförrådet och ställer under tiden ifrån sig sin ryggsäck. 

Pratar ett par minuter med ett par grannar. 

Under denna tid stjäls ryggsäcken. I ryggsäcken ligger en mobiltelefon. 

 

Tunge, Kode    11/5 

Cykel stjäls då den står vid skolan. 

 

Nya Torsbyvägen, Kungälv  25-27/5 

Hål har klippts i stängsel till inhägnat område. Lock på oljetank har skruvats loss och 

försök till dieselstöld har skett. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  21-27/5 

En stor rottingkruka, fastsatt i markplattor på tomten, har stulits. 

 

Klostergatan, Kungälv   27/5 19.40-19.45 

Stöld av elcykel som var fastlås med vajerlås. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   27-28/5 

Staket uppklippt till inhägnat område och 200 liter bensin slangats ur en tank. 



Vendergatan, Kungälv   27-28/5 

Uppbruten dörr till cykelförråd. Flera cyklars lås är uppbrutna. Oklart om någon cykel 

stulits. 

 

Torpe gränd, Kungälv   28/5 00.00-16.40 

Cykel stulen ur låst cykelförråd. Dörren uppbruten. 

 

Pilvägen, Ytterby   27/5 01.00-13.00 

Inbrott i friggebod på tomt. Tält, verktygslåda mm har stulits. 

 

Bergåsvägen, Ytterby   17-28/5 

Under pågående renovering har någon varit inne i förråd/garage och stulit grästrimmer, 

tält och skruvdragare. 

 

Resecenter, Kungälv   26/5 08.00-17.00 

Någon har stulit framdäcket från mä: s cykel. 

 

Sålådevägen, Kungälv   28-29/5 

Utemöbler stulna. 

 

Västra gatan, Kungälv   29-30/5 

Från mä;s innegård har en lådcykel, cykelhjälmar, dynor mm stulits. 

 

 

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Bultgatan, Kungälv   29/4-1/5 

Från en låst släpkärra har det stulits delar. 

 

Färdevägen, Kungälv   2/5 18.35-18.40 

På parkeringen vid skogskyrkogården har en pb fått vänster bakre sidoruta krossad. 

En handväska innehållande plånbok och bostadsnycklar har tillgripits. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   3/5 19.20-19.30 

Mä passerar Ica med sin A-traktor då 12-15 killar stoppar honom. Tre av killarna 

hoppar in i fordonet. Några slänger sig på motorhuven och med något okänt redskap 

repar de lacken. Några hoppar upp på flaket och bankar och slår. 

 



Fräkne gränd, Kungälv   1-2/5 

Moped stulen från ett låst cykel/mopedförråd. 

 

Svarvaregatan, Kungälv   30/4-4/5 

Tillgrepp av släpkärra med tillhörande gallergrindar. Släpet stod på ett låst inhägnat 

område. Stängslet uppklippt. 

 

Tofta, Lycke golfbana, Lycke  5/5 10.00-15.30 

En mindre ruta bakom vänster bakdörr är spräckt. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   8/5 01.37-01.42 

Mä väcks av sms att billarmet utlösts. När han kommer ner i det låsta flerbilagaraget är 

en sidoruta krossad på hans bil. Ytterligare två bilar i garaget har fått rutor krossade. 

¨ 

Gunnarsberg, Kungälv   7-8/5 

Fem bilar har utsatts för inbrott. Diverse saker har stulits. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  9/5 08.00-18.00 

Skador på pb på höger sida. 

 

Strömgatan, Ytterby   10-11/5 

Uppbrutet tändningslås på moped och en skruv har körts ner i låset. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   10-11/5 

Moped stulen. 

 

Filaregatan, Kungälv   8-11/5 

Hydraulhammare stulen från grävmaskin. 

 

Tvetgatan, Kungälv   11-12/5 

Krossad ruta på bilens vänstra bakdörr. Väska innehållande träningskläder och skor 

tillgripet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   11-12/5 

Två rutor på pb har krossats och en jacka har stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   7-8/5 

Uppbrutet lås i förardörren. Väska med träningskläder och diverse papper har stulits. 

Brytskador även på bakre skåpsdörren. 

 

 



Sjöhed, Harestad   7/5 07.00-18.00 

Tillgrepp av en fyrhjuling. 

 

Tvetgatan, Kungälv   11-12/5 

Inbrott i bil. en laddare har stulits. 

 

Prästvägen, Kareby   10/5 15.30-16.00 

En bil stulen från bilfirma.  

Personalen upptäcker att nyckeln till ett fordon saknas och ser då att denna bil är stulen. 

 

Västra gatan, Kungälv   9-11/5 

Med något vasst föremål har någon repat bilen på höger sidan över dörrarna och 

bakskärmen. 

 

Älvebacken, Kungälv   12/5 

På okänt sätt har någon haft sönder handtaget på bilens vänstra bakdörr. 

 

Fontinvägen, Kungälv   11-12/5 

I ett låst flerbilsgarage har bilens lås brutits upp och en jacka och väska stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   6-7/5 

I ett låst flerbilsgarage har mä haft inbrott i sin bil och ett par solglasögon har stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   12/5 22.50 

Mä: s granne som är ute och hör ett billarm, strax därefter körs mä,s bil från plasten.  

 

Västra Porten, Ytterby   6-12/5 

Inbrott i arbetsbil. Troligvis tagit sig in i bilen via höger framdörr då gummilisterna där 

är skadade. Diverse verktyg har stulits. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   12-14/5 

Krossad ruta på pb. Hundbur, en väska och skor har stulits. 

 

Fogdevägen, Ytterby   15/5 00.45-11.10 

Rutan på höger framdörr krossad och ett par solglasögon har stulits. 

 

Bergåsvägen, Ytterby   14-15/5 

Inbrott i A traktor. Plånbok med innehåll, filt, parfym och Aux kabel stulet. 

 

Svartbrödragatan, Kungälv   15-16/5 

En moped stulen och försök till stöld av en annan moped. 



Den stulna mopeden återfanns senare . 

Lasarettsgatan, Kungälv   14-16/5 

Framdörr och bakdörr på skåpbil uppbrutna.  

Verktyg stulna. 

 

Hällsunga, Kärna   14-16/5 

Traktorgräsklippare stulen. 

 

Bilgatan, Kungälv   9-11/5 

Ur pb har bensin slangats. Tanklocket uppbrutet. 

 

Rexegatan, Kungälv   15/5 00.00-10.00 

Inbrott i bil. Oklart om något stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   7-14/5 

Mä har sin moped i ett garage. Någon har försökt att stjäla den. Skador i tändningslåset. 

Backspeglarna är bortplockade. Blinkers och kåpor sitter löst. 

 

Storskiftegatan, Ytterby   19/5 07.00-13.30 

Bilens tanklock bortbrutet och bilen tömd på bensin. 

 

Storskiftegatan, Ytterby   19-20/5 

Uppbrutet tanklock men mä kan inte se att det försvunnit någon bensin. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   20/5 16.50-17.15 

Någon har avlägsnat samtliga muttrar till mopedens bromsskiva. 

 

Sankt Halvarsgatan, Kungälv  21/5 01.00-01.15 

Ett vittne ser att två män bryter sig in i en firmabil. Sidodörr uppbruten och maskiner 

stulna. 

 

Tvetgatan, Kungälv   22-23/5 

Någon har försökt att stjäla diesel. Tankluckan loss bruten och skador på tanklocket. 

 

Gymnasigatan, Kungälv   22-23/5 

Cross moped stulen. 

 

Åsebyberg, Kode   23/5  

Mä har GPS på sin stulna MC och denna visar sig befinna sig i Åsebyberg. 

Patrull till plasten och MC återfinns. 

 



Simbadsgatan, Kungälv   20/5 18.00-19.00 

El scooter stulen. 

 

Västra gatan, Kungälv   23-24/5 

Krossad ruta till mopedbil. Nycklar stulna. 

 

Trappgränd, Kungälv   22-23/5 

Krossad ruta till bilens bagageutrymme. Bilen var packad för resa. 

Tält luftmadrasser etc stulet. 

 

Svarvaregatan, Kungälv   20-22/5 

Stängsel till företagsområde uppklippt. Från fyra av företagets fordon har katalysatorer 

stulits. 

 

Väderhattsgatan, Kungälv   23-24/5 

Någon har försökt att stjäla mä:s husvagn som stod parkerad inne på tomten. 

Husvagnen har dragits ut, ca 20 meter på gatan, och då stöd benen var nere syns det 

repor i gatan efter stödbenen. 

 

Östra Porten, Ytterby   26-27/5 

Båda bilens reg skyltar har stulits, 

 

Maskingatan, Kungälv   27/5 05.00-23.00 

Främre reg skylt stulen från bil. 

 

Ängsgatan, Kungälv   27-28/5 

Inbrott i firmabil. Golfutrustning och kläder stulet. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   27-28/5 

Uppbrutet tanklock på bil och ca 10 liter bensin har slangats. 

 

Borgarparken, Kungälv   28/5 00.10-16.20 

Vänstra bakrutan krossas. 

 

Traktorgatan, Kungälv   1/1-28/5 

Ur en låst container har det stulits en moped. Containern uppbruten. 

 

Åkergatan, Kungälv   27-28/5 

Uppbrutet lås på bil och verktyg stulna. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   22-25/5 



Den yttre backspegeln på höger sida är bortslagen. 

 

Smidesvägen, Kode   27-29/5 

Låst moped, som stod under altanen, har stulits. 

 

Bultgatan, Kungälv   27/5 15.00-16.00 

Diverse papper som låg på bilens passagerarsäte har stulits. 

 

Ingetorp, Kode   29/5 

Stulen pb. 

 

Borgarparken, Kungälv   28-29/5 

Låset på förardörren fördärvat. Oklart om något stulits. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   26-29/5 

Sönderslagen ruta på pb. 

 

Herr Arnes gata, Kungälv   28/5 00.00-06.00 

Krossad ruta på passagerarsida. Handskfacket öppnat. Oklart om något stulits. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   29-30/5 

Passagerarrutan och backspegeln krossad. 

 

Hällebergsgatan, Kungälv   30-31/5 

Höger främre sidoruta krossad. Det är rotat runt i bilen. Oklart om något stulits. 

  

 

  

 

Skadegörelse: 

 

Bräcke förskola, Kode   8-11/5 

Sönderklippt staket in till området. Inne på lekområet har massor med glas krossats. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   14-15/5 

Ruta på skolan har krossats. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   21/5 02.45 

Mä hör ljud vid dörren. Visar sig att någon gjort hål i ytterdörren. 

 

 



Plogvägen, Kungälv   22-23/5 

Mä vaknar av en smäll men tänker inte mer på det. 

På morgonen ser mä att två rutor krossats med hjälp av sten. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   24/5 02.4503.27 

Känd gm har krossat ruta i ytterdörr. 

 

Strandgatan, Kungälv   24/5 08.00 

Larmet går i butik. En sten har kastats in genom rutan i ytterdörren. 

Vaktbolag ”spikar för” rutan. Natten efter blir det inbrott. Den förspikade skivan bryts 

bort och varor stjäls. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   23-24/5 

Skador på bikupa, Den sparkas sönder och välts. 

 

Ekebackens förskola, Kärna  25/5 05.40 

En person har gjort sönder en ytterdörr och lagt sig inne i skolan. Upptäcks när personal 

kommer till skolan. 

 

Kareby skola    22-25/5 

Uppbrutet förråd. Inne i förrådet har det sprayats med färg. Likaså på lekmaterial och 

asfalt inne på skolområdet. Det har eldats på gården.  

 

Tunge skola, Kode   27-28(5 

Någon/ några har slagit sönder bänkar inne på skolan område. Papptaket på vindskydd 

har dragits sönder. 

 

Trädgårdsgatan, Kungälv   23-25/5 

Skador på träram runt ruta i entrédörr, sprickor i rutan. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   31/5 00.30-00.37 

Anlagd brand container vid återvinningscentralen. 

 

Sparråsskolan, Ytterby   31/5 00.40-01.00 

Anlagd brand i sopcontainer. 

 

 

 

 

 

 



 

 


