
Kungälv oktober 2020 

 

Fordonsangrepp: 

 

 

Västra parken, Uddevallavägen, Kungälv 2/10 06.00-09-00 

Okänd person har brutit sig in i mä: s bil. Krossat en ruta och stulit en ryggsäck men 

kläder, nycklar, hörlurar, id-kort, körkort, bankkort, laptop och kontanter, 

 

Gymnasiegtan, Kungälv   3/10 21.15 

Mopedist stoppas och det visar sig att mopeden är stulen. 

 

Bultgatan, Kungälv   3-4/10 

Någon har slagit eller sparkat på mä:s bil så skador uppkommit på vänster bakdörr och 

motorhuv. 

Något vasst har dragits längs bilens vänstra sida så det blivit repor i lacken. 

 

Fontinvägen, Kungälv   4/10 16.30-16.35 

Ruta på bilens vänstra sida har krossats och en väska med termos och kex stulits. 

 

Dämmevägen, Kungälv   4/10 10.00-15.00 

Någon har slagit sönder en ruta på en mopedbil. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   4-5/10 

Krossad ruta på bilens passagerarsida och en laddsladd har stulits.   

 

Oasens parkering, Kungälv  4-5/10 

Inbrott i bil. Ruta på passagerarsidan sönderslagen och två vinterjackor och två 

hörselskydd stulna. 

 

Kodevägen, Kode   2-5/10 

Bakre reg skylt stulen. 

 

Romelandavägen, Kungälv  5/10 10.50-15.30 

Mindre ruta i vänster bakdörr krossad och en ipad och bilstereo stulet. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   4-5/10 

Krossad ruta i bakdörr. Påse med retur flaskor och burkar har stulits. 

 

 



Lagvägen, Ytterby   5-6/10 

Låset på bilens förardörr uppbrutet. Mobilladdare stulen. 

 

Oxelvägen, Romelanda   6-7/10 

Låset på skåpbilens dörrlås uppbrutet. Verktyg stulna.  

 

Helgonagatan, Kungälv   6-7/10 

Försök till inbrott i servicebil. Bakrutan krossad men då bilen var försedd med galler 

kom inte tjuven in i utrymmet. 

 

Munkegärde, Kungälv   7/10 00.05-06.30 

Krossad sidoruta. Alla fack i bilen genomsökta men inget stulet. 

 

Helgonagatan, Kungälv   6-7/10 

Brytskador på bilens sido- och bakdörrar. 

 

Kvarngatan, Kungälv   6-7/10 

Krossad framruta. Kringrört i bilen men inget stulet. 

 

Holmgången, Kungälv   8/10 14.40-16.20 

Oklart hur gm tagit sig in mä:s bil. Gods som förvardes i bagageutrymmet har stulits. 

Det är matvaror och leksaker. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   8-9/10 

Mindre sidoruta på lastbilens högra sida har krossats. Oklart vid anmälningstillfället om 

något stulits.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   2-4/10 

Moped stulen ur cykelsrum. 

 

Björkstigen, Romelanda   6-7/10 

Inbrott i bil, maskiner och verktyg stulet. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  6-7/10 

Brytskador  på sido- och bakdörr på servicebil.   

 

Lagvägen, Ytterby   12-13/10 

Krossad ruta på bil. Kläder och diskmedel stulet. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   12/10 05.25-16.45 

Krossad ruta på bilen. Verktyg och personlig utrustning har stulits. 



 

Spadvägen, Kungälv   10-12/10 

Reg skylt stulen från bil. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv  13-14/10 

Krossad vänster bakre sidoruta. Jacka och högtalare har stulits. 

 

Wetterströms hage,    13/1 00.00-10.00 

Någon har böjt bilens extraljus och dragit sönder kablar. 

 

Industrivägen, Nol   10-12/10 

Uppklippt lås på sidodörr av lastbil som står inne på företagsområde.  

Ett fastmonterat elverk, två jeppedunkar med bensin, alkablar och slangar har stulits. 

 

Vikingagatan, Kungälv   18/10 14.30-14.45 

Mä lämnar sin bil en kort stund. Under tiden har någon krossat en ruta på 

passagerarsidan. 

 

Ingegatan, Kungälv   18-19/10 

De främre strålkastarna är stulna. I samband med stölden har skador uppstått på 

kofångaren. 

 

Plogvägen, Kungälv   17-18/10 

Mä upptäcker att bilen är repad runt honom. Mest på motorhuven. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   18-19/10 

Repor i lack vid låset på förardörren. Oordning inne i bilen. Oklart om något stulits. 

Bilen stor i ett garage, inga brytskador på garagedörr. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   20-21/10 

Brytskador i låskolv på pb. 

 

Östra gatan, Kungälv   20/10 04.50-05.10 

Mä är på besök hos en bekant. Sover över i sin skåpbil strax intill där hans bekant bor. 

Vaknar av något ljud. En man har då öppnat skåpbilens olåsta sidordörr och ur ett skåp 

innanför dörren får mannen med sin en mindre väska och mä: s plånbok. 

Mannen springer till en mörk kombibil och hoppar in på passagerarsidan. Bilen lämnar i 

hög hastighet.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   19-21/10 

Vänster framruta krossad och ratten stulen. Det är en BMW. 



 

Tvetgatan, Kungälv   22/10 01.00-13.30 

Mä hade sin bil parkerad på Fredkullaskolans parkering. När mä kom för att hämta bilen 

var en bakruta krossad och det var brytskador runt tanklocket. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  20-22/10 

Mä körde iväg med sin bil men hörde att det lät konstigt och stannade. 

Upptäckte då att katalysatorn var stulen. Mä har en Toyota. 

 

Runängsgatan, Ytterby   22-23/10 

Krossad ruta på höger bak på bilen. Högtalare tillgripen. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   22-23/10 

Rutan vänster bak har krossats. En träningsväska med innehåll har stulits. 

 

Trekungagatan, Kungälv   23-24/10 

Rutan i förardörren har krossats och ratten stulen. En BMW. 

 

Häradsvägen, Ytterby   23-24/10 

Uppbruten tanklock och tanklucka. Bilen tömd på bensin. 

 

Kanehall, Ytterby   24/10 12.30-18.30 

Krossad ruta på bilens vänstra sida. Batteriladdare har stulits. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   11-22/10 

Någon har borrat hål i tanken på mä:s bil 

 

Häradsvägen, Ytterby   23-24/10 

Uppbrutet tanklock och ca 35 liter bensin har slangats ur bilen. 

 

Hlp Aleklätten, Romelanda  20/10 14.15-14.30 

Ur en olåst arbetsbil har det stulits verktyg. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   25/10 04.00-06.00 

Larmet på mä: s bil går och mä går ut. 

Låsen på framdörrarna samt på bagageluckan är uppbrutet. 

Två bilbarnstolar och en isofix till babyskydd har stulits. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   28/10 07.45-16.20 

Höger framruta på bilen krossad framruta. 

 



Hålta skola    28/10 15.45-16.15 

Under tiden som mä är inne på skolan för att hämta barn har en av bilens sidoruta 

krossats. Plånbok innehållande bankkort och körkort, nycklar  och solglasögon har 

stulits. 

 

Ekvägen, Ytterby   28-29/10 

Inbrott i Räddningstjänstens beredskapsbil. Ruta på höger framdörr är krossad och en 

pekdator har stulits. 

 

Ingegatan, Kungälv   29-30/10 

Mä kunde inte starta bilen. Såg då att någon sågat ett hål under bilen och tillgripit bilens 

partikellfilter. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   29-31/10 

När mä startade bilen och körde iväg lät det konstigt. Tittade då under bilen och såg att 

katalysatorn var borta. Bilen var en Toyota. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   -31/10 19.00 

Mä ser en man som står ca 5 m från mä:s bil. Mannen har en dunk och slang. Han säger 

att han bor i området och åker därifrån i en bil. Mä upptäcker att tanklocket på hans bil 

är uppbrutet och några liter bensin saknas. 

 

 

Stöld: 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   30/9-1/10 

Cykel, som stod på mä:s altan, har stulits. 

 

Stationsplan, Ytterby   1/10 17.45-17.55 

Mä står i busskuren då det plötsligt dyker upp en ung pojke i 12 års ålders. 

Han rycker väskan ur mä: s hand och springer ner i gångtunneln som leder till Björkås. 

I väskan finns pass, id-handling, nycklar och en necessär. 

 

Gamla Trollhättevägen, Kungälv  7/9-1/10 

I trapphuset har mä en laddare till permobilen. Laddaren är fastlåst med en vajer. Denna 

vajer har klippts av och laddaren stulits. 

 

Hagenvägen, Kareby   3-4/10 

Från mä:s altan har tre fastlåsta cyklar stulits. 

 

 



Rollsbo, Kungälv   1-3/10 

Låsen till två containrar har brutits upp. Inget saknades vid anmälningstillfället. 

 

Bilgatan, Kungälv   3/10 22.00-22.30 

Inbrott i två containrar. Låset till bommen in till området är uppsågat och likaså låset till 

containrarna. Verktyg stulna. 

 

Kode station    6/10 08.00-16.00 

Cykel stulen. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   20/9-4/10 

Cykel, som stod utanför Mimers hus, har stulits. 

 

Kode station    6/10 08.00-16.00 

Cykel stulen. 

 

Hlp vid Nunnegårdsgatan, Kungälv  6-7/10 

Cykel stulen. 

 

Solberga, Kode   1-2/10 

En gir och kapsåg som var fastkedjade har stulits. 

 

Storskiftegatan, Ytterby   8-9/10 

Inbrott i förråd som ligger i garagelänga. Flera har varit utsatta. Oklart om vad som 

stulits. 

 

Släbo, Kode    -12/10 

Krossad ruta till kanslilokal. Projektor stulen. 

 

’Gunnarsberg, Kungälv   -12/10 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Fyra vinterdäck på fälg har stulits. 

 

Triogatan, Kungälv   11-12/10 

Genom ett olåst fönster och någon tagit sig in och stulit ca 1000 kr ur en kassalåda. 

 

Filaregatan, Kungälv   9-10/10 

Någon har skruvat av plank på staketet och tagit sig in på området och stulit fyra 

Gardena robotar. 

 

Trekungagatan, Kungälv   7-13/10 

Inbrott i källarförråd. Oklart om något stulits. 



 

Gråbrödragatan, Kungälv   15/9-13/10 

Inbrott i källarförråd. Brytskador på dörr och låsbleck. Oklart om något stulits. 

 

Kastalagatan, Kungälv   21/9-15/10 

Inbrott i källarförråd. Matta stulen. 

 

Trekungagatan, Kungälv   8-9/10 

Cykel stulen. 

 

Korngången, Kungälv   15-16/10 

Uppbrutet hänglås till garage. Från ett rum intill garaget har det stulits en dator, en 

extern hårddisk och playstation med tillbehör. 

 

Kastalagatan, Kungälv   15-16/10 

Cykel stulen. 

 

Kungälvsvägen, Kungälv   14-16/10 

Någon har försökt att ta sig in ett förråd. Brytskador i låskolven. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   13/10 10.07-10.20 

Någon har brutit upp insamlingsboxar och stulits gods. 

 

Nordön    9-15/10 

Vid tre tillfällen under perioden har humrar stulits från båt. 

 

Solbräckegatan, Kungälv   17-18/10 

Uppklippt stängsel och uppbrutna containrar på byggarbetsplats. 

 

Kode    10-18/10 

Försök till tillgrepp av vattenskoter. Överdraget och dyna saknas och skotern ligger och 

flyter löst. Den går inte att starta. 

 

Ängsgatan, Kungälv   18/10  15.00-15.30 

Mä håller på att renoverar och hade verktyg och maskiner ståendes på farstukvisten..  

Han var bara ett par meter därifrån och jobbade men hade det inte uppsikt hela tiden. 

När han kommer till farstukvisten har flera verktyg och maskiner stulits. 

 

Torpe gränd, Kungälv   19/10 16.30-17.00 

Stöld av cykel. 

 



Kongahällagatan, Kungälv   19-20/10 

Uppbrutna garageportar i garagelänga. Stängsel mellan garageplatser uppklippt och 

verktyg stulna. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   19/10 01.00-02.00 

Cykel stulen från mä: s tomt. 

 

Thorildskolan, Kungälv   10/10 11.00-15.00 

Mä hade sin cykel ståendes utanför skolan då den stals. 

 

Trekungagatan, Kungälv   27/9-18/10 

Cykel stulen ur cykelförråd. 

 

Vendergatan, Kungälv   20/10 20.00-20.40 

Mä bor på bottenplan och hade lämnat altandörren lite öppen. Under tiden som mä var 

och duschade har någon varit inne och stulit en helt ny mobiltelefon som låg kvar i 

kartongen.  

 

Brynjegatan, Kungälv   19-20/10 

Inbrott i garagelänga. Nätväggar mellan några parkeringar har klippts upp. Elverktyg , 

cykel och elgrill har stulits. 

 

Filaregatan, Kungälv   22/10 09.10 

Tre män kör in på ett av kommunens inhägnade område. De försöker stjäla metall. 

När personal går mot männen hoppar de in i bilen och lämnar utan att få med sig något 

gods. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   22/10 08.00-17.00 

Cykel stulen. 

 

Brynjegatan, Kungälv   22-23/10 

Brytskador i låset till mä:s  garageport.  Syns att någon varit inne i garaget men mä kan 

inte se att något stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   1-14/10 

Cykel stulen. 

 

Grindslanten, Kungälv   14-15/10 

Stöld av ljusslinga.  Mä har den senaste tiden drabbats vid två tillfällen tidigare, då 

försvann en palm och en dörrkrans. 

 



Lilla Risby, Hålta   22/10 07.00-17.00 

Cykel stulen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   17/10 07.30-17.00 

Ett återkommande problem med att någon stjäl saker från ett gemensamt cykelförråd. 

Denna gång blev mä av med ett regnställ. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   24-25/10 

Cykel som var fastkedjad inne i trappuppgång har stulits. Kedjan uppklippt. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   25-26/10 

Inbrott i cykelförråd och cykel stulen. 

 

Tegneby, Kode   24-25/10 

Någon har öppnat grind och tagit en 6 månads tjurkalv. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   26/10 03.05.03.08 

Ett tidningsbud lämnar sin cykel och går in i en trappuppgång ett par minuter. När han 

sedan kommer ut är cykel borta. 

 

Häradsvägen, Ytterby   23-24/10  

Någon har brutit upp grannens garageport och klippt upp gallret in till mä:s garageplats. 

Där har det stulits kapsåg, tigersåg och lasermätare. 

 

Skolvägen, Ytterby   23-25/10 

Brytskador på dörr till vindsförråd. 

 

Trekungagatan, Kungälv   19-26/10 

Uppbruten dörr till källarförråd. Kartonger har flyttats runt. En sollampa och en kartong 

med bohag hars stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   9/10 07.30-07.35 

På väg till skolan går mä in i Kongahälla Center. Där rycker en person skoldator från 

mä. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   19/9-28/10 

Inbrott i källarförråd. Förrådgallret uppbrutet och kopparbyttor har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   16/10 20.00-21.00 

Cykel stulen. 

 



 

Nämndemansvägen, Ytterby  20-25/10 

Cykel stulen fån husets uppfart. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   16-30/10 

Cykel stulen från en gemensamt cykelförråd. 

 

 

Skadegörelse: 

 

Simbadsgatan, Kungälv   -2/10 

Med vit, grön, svart och silverfärg har det på elhus, stolpar och vägmärken klottrats. 

Det står ”gais”   ”polishat”   ”IFK”. 

 

Resecenter, Kungälv   -2/10 

På elhus, busskurer och stolpar har det med lila färg klottrats oläsliga taggar och 

klistrats upp klistermärken med fotbollsbudskap. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   -2/10 

Klotter på soprum. 

 

Nordiska Folkhögskolan, Kungälv  17-18/10 

På tre ställen har någon tänt eld. 

I en papperskorg, i ett sopkärl och på en pappershög intill en vägg. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   11-16/10 

Klotter på fasad och krossad ruta. 

 

Västra gatan, Kungälv   23-25/10 

Någon har försökt att klättra upp på taket via stuprännan och då tagit stöd på markisen 

som släppt från sitt vägfäste. En sladd till larmets utomhussiren har slitits av samt 

väggflagga med fästa är losslitet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   25/10 13.20 

Vittne ser 6-7 st killar 12-13 års ålder klottra inne i gångtunneln. 

Det har använt svart sprayfärg och skrivit,  F T P         KMN442 

 

 

 

 

 



Bostadsinbrott: 

 

Rexegatan, Kungälv   2/10 12.00-13.40 

Uppbrutet fönster. Oklart vad som stulits. 

 

Körsbärsgatan, Marstrand   9-10/10 

På okänt sätt har någon tagit sig in i bostaden och stulits kontanter och smycken. 

 

Smaragdvägen, Kode   15-19/10 

Mä har varit bortrest. Uppbrutet fönster och stor oreda inne i bostaden. Oklart vid 

anmälningstillfället vad som stulits. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   23-24/10 

Mä kommer hem efter nattjobb och ser att nederdelen av altandörren är uppbruten. Det 

är smutsigt inne i vardagsrummet men vid anmälningstillfället sakande mä inget. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   30-31/10 

Uppbrutet fönster. Skospår i hela bostaden. Smycken stulna. 

 

Ofredande: 

 

Västra Porten, Ytterby   3-4/10 

Ägg har kastats på fasaden till mä:s bostad och på trädgårdsplattorna. 

 

Floragatan, Kungälv   30/10 05.00 

Fem, sex ägg har kastats mot ett fönster. I rabatten under rutan ligger eldat papper. 

 

Rån: 

 

Rollsbovägen, Kungälv   31/10 04.00 

Fyra, för mä okända gärningsmän, har tillsammans och i samförstånd sparkat och slagit 

mä och tvingat honom att lämna ifrån sig flera märkesklädesplagg. 

 

 

  


