
  Kungälv – anmälningar sept-20 

 

Stöld: 

 

Odlingsgatan, Kungälv   28/8-1/9 

Stöld av cykel som stod fastlåst utanför bostaden. 

 

Ytterby station   3/9 05.45-16.10 

Stöld av cykel 

 

Stationsgatan, Ytterby   3/9 16.00-21.30 

Stöld av cykel 

 

Eriksdal    1/9 08.00-17. 

Stöld av cykel. 

 

Bagaregatan, Kungälv   3/9 11.30-16.00 

Stöld av cykel. 

 

Ängsgatan, Kungälv   5-6/9 

Cykel stulen från trädgård. 

 

Fontinvägen, Kungälv   5-6/9 

Stöld av cykel. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   2-6/9 

Cykel stulen från tomt. 

 

Mariebergsliden, Kungälv   1-2/9 

Stulen cykel. 

 

Kastellegårdsvägen, Kungälv  7-8/9 

Uppbruten låda på odlingslott. 

 

Västra gatan, Kungälv   8-9/9 

Leksaksfordon fastlåsta i cykelställ har stulits. 

 

Mariberg, Kungälv   6-7/9 

Fönster uppbrutet på gårdsbutik. Fårskinn, nötskinn, honung och kött stulet. 

 



Kongahällagatan, Kungälv   6-11/9 

Inbrott i källarförråd. Fyra verktygslådor stulna. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  6/9 04.00-05.00 

Inbrott i second hand affär.  

 

Bollestad, Kareby   13-14/9 

Inbrott i garage där flera mä har sina däck och bilar. Flera däck stulna. Fler bilar 

förstörda. Pulversläckare har tömts inne i lokalen. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   11-14/9 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet hänglås. Oklart vad som stulits. 

 

Bokvägen, Kungälv   27/8-14/9 

Cykel stulen. 

 

Vikingagatan, Kungälv   15/9 10.40-10.46 

Batteri från elcykel stulet. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   16/9  07.15-07.13 

Stöld ur olåst arbetsbil då föraren lämnade bilen en kort stund. 

Väska med mobiltelefon, körkort bankkort etc stulet. 

 

Kongahälla center   16/9 15.10-15.55 

Cykel som mä ställt utanför har stulits. 

 

Fontin, Kungälv   11/9 11.20-14.30 

Barnvagn som ställts i gemensamt förråd i trapphuset har stulits. 

 

Älvbacken, Kungälv   16/9 15.00-16.00 

Mä ser att en man i 50 år ålder stjäl hans cykel som står utanför centrat. 

 

Bronsåldergatan, Ytterby   5-9/9 

Cykel som var låst och stod i ett hönshus en bit från bostadshuset har stulits. 

 

Lyckevägen, Kärna   16/9 10.00 

Försök till stöld. En bil kör in på mä:s tomt. Föraren tutar och skriker och mä: tror att 

han gör detta för att se om någon är hemma. Mannen börjar rota omkring i bilgrejer som 

mä har på tomten. När mä konfronterar mannen säger han att han vill ha bilbatteri. 

Mä säger åt mannen att lämna. Mannen säger då att han ska komma tillbaka. Mannen 

körde en silvrig Volvo av äldre modell. 



 

Ingegatan, Kungälv   16-17/9 

Inbrott i källarförråd. En resväska stulen. 

 

Gymnasigatan, Kungälv   10/9 10.00-15.00 

Cykel stulen. 

 

Ytterby station   19-20/9 

Cykel stulen. 

 

Torsby, Kärna   20-21/9 

Gm har gått in i olåst garage och stulit en verktygssats. 

 

Torpe gränd, Kungälv   22/9 09.30-17.30 

Elcykel stulen. 

 

Klostergatan, Kungälv   22/9 18.00-21.45 

Stöld av cykel ur cykelförråd. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  25/9 10.00-18.00 

Stöld av cykel som stod utanför lägenheten. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   1-2/9 

I ett cykelförråd har det stulits saker från en cykel. En cykelväska med kläder har 

tillgripits. 

 

Runängsgatan, Ytterby   16-27/9 

Inbrott i förråd. Oklart om något stulits. 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Östra gatan, Kungälv   31/8-1/9 

Uppbruten bakdörr på bil och flera verktyg har stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   1-2/9 

Mä upptäcker att avgasröret är avsågat. Katalysatorn stulen. 

 

Rexegatan, Kungälv   2-3/9 

Inbrottsförsök i bil. Brytskador på förardörren, repor i lack. 

Krossade ruta på passagerarsidan. 



 

Fästningsholmen, Kungälv   3/9 13.10-1315 

Inbrott i husbil. Hål under låset i förardörren. Mä kommer till husbilen och ser två män 

vid den. När männen ser mä lämnar den platsen i en bil. en mobiltelefon har stulits ur 

husbilen. 

 

Vendergatan, Kungälv   2-3/9 

Höger framruta krossad. En TOM väska har stulits. 

Töm alltid bilen – även en tom väska kan locka tjuv att göra inbrott då de inte vet att 

väskan är tom. 

 

Rexegatan, Kungälv   2-3/9 

Vänster framdörr uppbruten. Kläder, laddkabel etc har stulits. 

 

Christian IV:s väg, Kungälv  2-3/9 

Ruta korsad på höger sida. Oklart vad som stulits.  

 

Hällebergsgatan, Ytterby   5/9 03.45 

Okänd gm har tänt eld på på en bil. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   4-5/9 

Tillgrepp av personbil. 

 

Komarken, Kungälv   4/9 11.30-12.30 

Bakre reg skylt stulen från bil. 

 

Fästingsholmen, Kungälv   6/9 12.00-14.0 

Mä var på fästningen. När han kom tillbaka till bilen var höger bakruta krossad och eb 

ryggsäck stulen. 

 

Dämmevägen, Kungälv   6/9 18.45-19.356 

Krossad ruta på bilens förarsida. Mobiltelefon, bankkort, körkort och jacka stulet. 

 

Rexegatan, Kungälv   5-6/9 

Två rutor krossade på bil och en laptop stulen. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv  6-779 

Ett av dörrlåsen på bilen fördärvade. Handverktyg, dammsugare och väska stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   5-779 

50 liter bensin stulet från bil. Ingen synlig åverkan. 



 

Runängsgatan, Ytterby   5-7/9 

Uppbrutet lås på bakdörren på mindre skåpbil. Verktyg stulna. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv  6-7/9 

Krossad bakruta och kläder stulna. 

 

Trekungagatan, Kungälv   7-8/9 

Tillgrepp av moped. 

 

Tvetgatan, Kungälv   6-7/9 

Slangats bensin ur mä: s bil. Oklart om skador. 

 

Vikingagatan, Kungälv   6-7/9 

Högre bakruta krossad. Barnstol, barnvagn, ridstövlar och kläder stulet. 

 

Färjevägen, Kungälv    7/9 11.00-18.00 

Inbrott i husbil. Vänster sidoruta fram krossad. Pekdator och GPS stulet. 

 

Östra gatan, Kungälv   8-9/9 

En provisoriskt ditsatt plexiglas har skruvats loss från bakdörr på arbetsbil. Verktyg 

stulna. 

 

Kvarngatan, Kungälv   8-9/9 

Krossad ruta höger bak på pb. Verktygslåda stulen från bagaget. 

 

Gamla torget, Kungälv   8/9 23.00-23.20 

Sönderslagen bilruta och mobil stulen. 

 

Egnahemsvägen, Kungälv   -9/9 

Brytskador i dörrlås på bilen. 

 

Östra gatan, Kungälv   12/9 16.00-21.00 

Tillgrepp av bil. 

 

Borgarparken, Kungälv   13/9 05.25 

Vittne hör glaskross. Vänster framruta krossad på lastbil. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  12-13/9 

Rutan i högre framdörr krossad. Innehållet i handskfacket ligger utspritt i bilen. Kläder 

och bilvårdsartiklar stulet. 



 

Trädgårdsgatan, Kungälv   12-13/9 

Höger sidoruta bak har krossats på pb. En keps stulen. 

 

Väktaregatan, Kungälv   12-13/9 

Bakre sidoruta krossad och golfskor stulna. 

 

Västra gatan, Kungälv   13-14/9 

Brytskador på förardörrens låskolv samt runt handtaget. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  12-13/9 

Krossad ruta på bilens vänstra bakdörr. Bilen genomsökt och två flytvästar stulna. 

 

Älvebacken, Kungälv   13-14/9 

Bilens högra bakruta sönderslagen. Oklart vad som stulits. 

 

Grindbacken, Kungälv   10-14/9 

Höger bakdörrs ruta krossad. Oklart om något stulits. 

 

Parkering vid Bohus fästning  14/9 13.50-14.00 

Mä borta från bilen endast en kort stund. Sidoruta krossad. Oklart vad som stulits. 

 

Parkering vid Bohus fästning  14/9 -14.30 

Brytskador i förardörrens låscylinder. Mobiltelefon, smycken och högtalare stulet. 

 

Bilgatan, Kungälv   14-15/9 

Lastbilskapell har skurits sönder och gm har tagit sig in i trailern. Oklart vad som stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   16/9 17.30-19.15 

Någon har förmodligen slagit hål i bakre kofångaren. 

 

Hollandsgatan,  p-plats Kastellegårdsskolan 17/9 16.02-16.06 

Mä parkerar en kort stund för att hämta sina barn inne på skolan. Mä ser en man slå 

sönder en bilens rutor och ta mä: s väska. Mannen försvinner i en mörkblå Volvo. 

En bärbar dator, nycklar,väska men plånbok innehållande diverse kort och en 

mobiltelefon stjäls. 

 

Fästningsholmen, Kungälv   17/9 11.00-12.15 

Uppbrutet fönster i husbil. 

Bärbar dator och ryggsäck stulet. 

 



Bilgatan, Kungälv   11-12/9 

På okänt sätt har något tagit sig in i mä:s lastbil och stulit en datorladdare . 

 

Tvetgatan, Kungälv   17-18/9 

Låset på bilens förardörr uppbrutet. Brytskador runt låsetkolven. Jacka, dator och 

verktyg stulet. 

 

Enekullsvägen, Ytterby.   18/9 19.20-19.30 

Polispatrull påträffar en person på en stulen moped. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   18-19/9 

Inbrott i lastbil. Ruta krossad. Glasögon, solglasögon och förstoringsglas stulet. 

 

Vedhallsvägen, Kärna   20-21/9 

Mä.s bildörr stod öppen och bilen var genomsökt. Locket över säkringarna var öppnad. 

 

Hallbjörntorp, Kärna   21/9 01.45-03.15 

Inbrott i bil som stod i garage. Bilen genomsökt. Ett par solglasögon saknas. 

 

Lyckevägen, Kärna   20-21/9 

Mä.s två bilar, som stod utanför bostaden, är genomsökta. Saker är kring flyttade men 

inget skadat eller saknas. Bilarna var olåsta. 

 

Hallbjörntorp, Kärna   21/9 05.00 

Någon har tagits sig in i mä: s bil och stulit tre glasögon. 

 

Hallbjörntorp, Kärna   21/9 02.00-03.30 

Mä fick på morgonen reda på att det varit flera bilinbrott i området och såg då att även 

någon varit inne i deras bil. Inga skador på bilen som eventuellt varit olåst. Oklart om 

något stulits. 

 

Filaregatan, Kungälv   19-21/9 

Inbrott på kontor och nycklar till lastbil har tagits ur nyckelskåpet. Därefter har lastbilen 

stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   21-22/9 

Uppbrutet lås på lastbilens lastutrymme och en betongborr har stulits. 

 

p-plats vid McDonalds, Kungälv  18/9 17.00-18.00 

Avbrutna torkablad till bakrutan på mopedbil. Bakrutan sprucken. 

 



Hallbjörntorp, Kärna   20-21/9 

Någon har rotat omkring i mä:s bil. Inget är stulet. Flera bilar i området har varit utsatta. 

 

Gamla torget, Kungälv   18/9 16.00-17.00 

Sönderbruten dörr och sidoruta på husbil. Stulet ett par extranycklar och en surfplatta. 

 

Bynjegatan, Kungälv   19-20/9 

Repor på tak, motorhuv och passagerardörr på mä:s bil. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   24-25/9 

Uppbrutet lås på bilens vänstra framdörr. En jacka och ett bankkort har stulits. 

 

Västerhöjdsvägen, Kärna   19-20/9 

Inbrott i bil – inget stulet. 

 

Maskrosvägen, Kärna   26-27/9 

Buckla på taket på mä: s bil. Mä tror att det kastats en sten på taket. 

 

Tungevägen, Ytterby   26-27/9 

Ruta på vänster framdörr har krossats. Ur bilen har bland annat två byggfläktar  

Tillgripits. Dessa påträffas på måndagsmorgonen i ett skogsparti vid Sanbackaskolan i 

Kungälv. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   25-27/9 

Krossad ruta på lastbils framdörr. Oreda inne i bilen och ett tankkort har stulits. 

 

Berget, Romelanda   -26/9 

Två fordon har fått samtliga fyra däck sönderskurna. 

 

Ställets Bygata, Ytterby   29-30/9 

Höger främre sidoruta krossad på mä:s arbetsbil. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  29/9 01.30-01.35 

Sönderslagen ruta på passagerarsidan och däcken sönderskurna på mä: s bil. 

 

Västra gatan, Kungälv   -30/9 16.15 

Mä upptäcker att en reg på bilen saknas. 

 

 

 

 



Skadegörelse: 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   2-3/9 

Fönster till två cykelrum har krossats. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   6/9 22.20-22.30 

Två rutor till mä: s bostad har krossats. Mä ser fyra killar utanför. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   12/9 02.30 

Fyra fönsterrutor krossad till mä:s lägenhet. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   1/6-18/9 

I hissen på Resecenter har det med både tusch och sprayfärg klottrats på väggar, tak och 

golv. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  18-19/9 

Med silvermetallicfärg har det på fastigheten klottrats  ” UGO5  eller UGO”. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   -23/9 

Klotter på fasaden på polisstationen. ”ACBA” 

 

Bostadsinbrott: 

 

Energivägen, Kungälv   7/9 00.00-08.00 

Uppbruten ytterdörr och ett krossat fönster. Stor oreda inne i bostaden. Verktyg stulna. 

 

Hallbjörntorp, Kärna   21/9   03.00-03.30 

Mä vaknar av att det är några okända i huset. Mä jagar iväg dem och de flyr i en mindre 

skåpbil. Polispatrull möter den misstänkta bilen när de är på väg till brottsplatsen. 

I bilen finns tre gärningsmän som grips då det i bilen finns gods som kan härledas till 

bostadsinbrottet. 

 

Rån: 

 

Älvebacke, Kongahälla Center  4/9 13.00-13.30 

Gm har tagit saker från mä:s bil. När mä försöker ta tillbaka sina saker blir han slagen 

av gm och hotade med kniv. 

 

Gymnasigatan, Kungälv   25/9 18.00-18.15 

Två gärningspersoner försöker med hot och våld att tilltvinga sig en moped. 



 

Ofredande: 

 

Prejelvägen, Kungälv   19/9 00.30 

Mä:s fönster blir utsatta för äggkastning. Det har skett vid flertalet tillfällen. 

 

Olaga intrång 

 

Vendergatan, Kungälv   7-24/9 

Någon har på okänt sätt tagit sig in i ett teknikrum och där ställt gods. 

   

 

 

   


