
Kungälvs kommun, december 2020 

 

Fordonsangrepp: 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   1-2/12 

På okänt sätt har någon tagit sig i in i ett arbetsbil och ur denna stulit flera elverktyg. 

 

Klostergatan, Kungälv   2-3/12 

Höger framruta krossad och dator med laddare har stulits. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   2-3/12 

Två rutor på bilen är krossade och en jacka har stulits. 

 

Brynjegatan, Kungälv   30/11-1/12 

Frontgrillen på bilen är stulen. 

 

Åsgatan, Kungälv   1-2/12 

Bilen bakruta är sönderslagen och man har tagit solglasögon och vin. 

 

P-huset vid Ica Maxi, Kungälv  27-29/11 

Inslagen bakruta och en dator med tillhörande utrustning är borta. 

 

Vendergatan, Kungälv   30/11-1/12 

Vänster bakruta sönderslagen. Skor, kläder och hörlurar saknas. 

 

Ingegatan, Kungälv   -3/12 23.15 

Vid kontroll i allmänna utrymmen anträffades en övertäckt moped som misstänkts vara 

stulen. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   2-5/12 

Vänster bakruta krossad på bilen. En skötväska har stulits. 

 

Grindbacken, Kungälv   4-5/12 

Krossad bakruta på bil. 

 

Vendergatagan, Kungälv   30/11-1/12 

Bakruta på vänster sida har krossats. 

 

KC Älvebacken, Kungälv   5-6/12 

Höger sidoruta fram krossad. Hörluraar och kniv har stulits. 



 

Torggatan, Kungälv   4-6/12 

Höger sidoruta krossad, Kläder och verktyg stulet. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   6-7/12 

På okänt sätt har någon tagit sig i bilen-syns inga skador. En handväska med smink, 

parfym, bankkort och körkort har stulits. 

 

Bilgatan, Bilia, Kungälv   5-7/12 

Uppklippt stängsel till området och däck från tre bilar har stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv   26/11 17.30-20.00 

Krossade rutor och en ryggsäck innehållande kläder har stulits. 

 

Triogatan, Kungälv   29/11-4/12 

Skadegörelse på bilens främre stötfångare. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   8/12 04.20 

Vittne ser två män på cykel med cykelvagn krossa rutor på en bil och stjäla okänt gods. 

 

Strandgatan, Kungälv   7-8/12 

Båda sidorutorna på höger sida av bilen har krossats. Oklart vad som stulits. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   7-8/12 

Krossad ruta i bakdörren på firmabil. Kläder stulet. 

 

Gamla torget, Kungälv   7-8/12 

Inbrott i arbetsbil. Låset på bakdörren uppborrat. Bilen tömd på arbetsverktyg. 

 

Kvarngatan, Kungälv   7-8/12 

Höger framdörrs ruta krossad. En trådlös högtalare har stulits. 

 

Kvarngatan, Kungälv   9/12 00.00-05.30 

Vänster bakre sidoruta krossad. Det syns att någon varit inne i bilen och rotat runt men 

det är oklart vad som stulits. 

 

Komarken, Kungälv   8-9/12 

Krossad sidoruta på bilen och kläder stulna. 

 

Kungälv    8-9/12 

Två krossade rutor och kablar och verktyg stulet. 



 

Västra gatan, Kungälv   8-9/12 

Tre av bilens rutor är krossade och en Ikea kasse har stulits. 

 

Fontinvägen, Kungälv   8-9/12 

Krossad ruta och en ryggsäck innehållande träningskläder har stulits. 

Flera bilar ska ha drabbats. 

 

Ingetorp, Kode   8-9/12 

Krossa ruta och brytskador på bagageluckan. Kläder och skruvdragare har stulits. 

 

Skolstigen, Ytterby   8-9/12 

Krossad ruta och väska med kläder och smycken har stulits. 

 

Fiskaregatan, Kungälv   8-10/12 

Ruta på höger bakdörr har krossas och en väska med kläder har stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   7-8/12 

Höger bakdörrs ruta har krossats och handverktyg har stulits. 

 

Kvarngatan, Kungälv   8-9/12 

Inslagen bakruta och verktyg har stulits. 

 

Rosendalsgata, Oasen, Kungälv  9-10/12 

Två av bilens rutor krossade och en portfölj har stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   11-12/12 

Höger framruta sönderslagen. 

 

Kristinedalsgatan, Kungälv  11-12/12 

Bakrutan krossad och verktyg stulna. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  12/12 21.35-21.40 

Mä lämnar bilen en kort stund då rutan på passagerarsidan krossas och väska med 

mobiltelefon, bankkort, körkort etc stjäls. 

 

Fontinvägen, Kungälv   12-13/12 

I ett låst flerbilsgarage har det varit inbrott i en pb där jacka och diverse dokument har 

stulits. 

 

 



Ytterbyvägen, Kungälv   13/12 04.20-05.00 

Höger bakruta har krossats och en jacka, airpods och solglasögon har stulits. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   13/12 06.50-15.00 

Bakrutan krossad och verktyg och en jacka har stulits. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   11/12 17.30-17.45 

Bilens högra sida full med repor i lacken. 

 

Stationsgatan, Ytterby   14/12 08.20-09.40 

Tillgrepp av personbil. Mä har ev tappat bilnycklarna. 

 

Runängsgatan, Ytterby   13-14/12 

Krossad sidoruta på pb. 

 

Gamla Torget, Kungälv   15/12 01.50-02.20 

Två skåpbilar har fått rutor krossade. Ett vittne ser ljus från parkeringen och går ut och 

tittar. Ser då tre mörkklädda personer springer därifrån och åker iväg i en bil. 

 

Fiskaregatan, Kungälv   13-14/12 

Spegelglaset från höger yttre backspegel har stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   12-14/12 

Krossad bakruta på bil i låst flerbilsgarage. 

 

Bultgatan, Bila, Kungälv   14-15/12 

Uppklippt stängsel till området och däck från tre bilar har stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  14-15/12 

Främre reg skylten på pb stulen. 

 

 

 

Stöld: 

 

Solhultsgatan, Kungälv   30/11-1/12 

På okänt sätt har gm tagit sig in i samlingslokal. Finns inga synliga skador. 

En Tv och godis har stulits. 

 

Bultgatan, Kungälv   28-30/11 

Byggställning och verktyg har stulits. 



 

Vendergatan, Kungälv   27-30/11 

Cykel stulen från låst cykelrum. 

 

Vendergatan, Kungälv   19/11-3/12 

Cykel stulen från ett låst cykelrum. 

 

Romelanda Nedergård, Romelanda  2/12 15.00 

Förmodat försök till stöld. Mä kommer hem och upptäcker en bil inne på tomten. På 

passagerarplasten sitter en person som säger att de kört vilse. Ytterligare en man går 

tunt på mä:s tomt. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  2-3/12 

Minst två källarinbrott har skett på adressen. Hänglåsen uppklippta. Oklart vad som  

stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1-3/12 

Uppbrutet hänglås i källarförråd. Kläder har stulits. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  27-29/11 

Elcykel ur barnvagnsförråd. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   4/12 15.45-20.07 

Mä hade sin cykel vid busshållplatsen. Framhjulet har stulits. 

 

Hövdingagatan, Kungälv   04.08-04.10 

Larmet gick. Mä ser att dörren till garaget är uppryckt och hans cykel har stulits. 

 

Barfotsgatan, Kungälv   5/12 05.40-05.45 

Uppbrutet fönster i garage och en cykel har stulits. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   5/12 20.30-21.20 

Anmälaren är på väg till sitt förråd då han ser att det är någon i grannes förråd. Någon 

lyser med ficklampa där inne. 

Anmälaren knackar på fönstret och mannen går då ut och försvinner när anmälaren 

konfronterar honom. 

 

Sjöhed, Harestad   22/11-6/12 

Muttrar och slangar till drev har skruvats loss.  Drevet är kvar men någon har försökt att 

stjäla det. 

 



Rådmansgatan, Kungälv   5/12 21.35-22.00 

Elcykel stulen. Hemtjänsten var inne hos en vårdtagare då kommunens cykel stals. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   2-6/12 

Inbrott i förråd. Oklart vad som stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   6/12 14.45 

Väktare kommer på person som försöker bryta upp en elcykel. Personen blir gripen. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   7/12  03.00-04.45 

Larmet går på Mimers hu. Två fönster är uppbrutna. Oklart om något stulits. 

 

Solbräckegatan, Kungälv   5-7/12 

Låset på grinden till inhägnaden är uppklippt. Uppbruten bygel på container och flera 

däck på fälg har stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   23/11-5/12 

Inbrott i låst cykelförråd och cykel stulen. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   1/11-6/12 

Brytskador på hänglås och bygel till källarförråd. Har dock inte lyckats ta sig in. 

 

Västra Porten, Ytterby   -7/12 15.25 

Fyra unga personer ses bryta på hus och förråd. Hundpatrull till platsen. Efter ett tag 

kommer fyra underåriga pojkar tillbaka för att hämta sina cyklar och de erkänner. 

 

Torggatan, Kungälv   18/11 00.00-14.00 

Inbrott i flera källarförråd. Lås och gångjärn uppbrutna. Oklart vad som stulits ur 

respektive förråd. 

 

Ytterby    8/12 

På  olika ställen har under dagen en kvinna tagit sig in hos äldre under förespegling att 

hon kommer från hemtjänsten. Då kvinnan tidigare jobbat inom hemtjänsten har vissa 

känt igen henne. Hon har bland annat kommit över receptbelagda mediciner.  Hon har 

även fått kort och koder av brukar för att hämta ut medicin vilket dock inte lyckats. 

Oklart vid anmälningstillfällena vad som stulits. 

 

Kastalagatan, Kungälv   -7/12 

På okänt sätt har någon tagit sig in i förråd och stulit saker. 

 

 



Askvägen, Romelanda   8/12 14.00-16.15 

Två av förskolans telefoner och en privat telefon har stulits. Ett körkort från fodralet till 

den privata telefonen hittats på cykelbana någon km från förskolan. 

 

Trollhättevägen Mimers hus, Kungälv  2/12 14.00-15.20 

Elektriker är på skolan och arbetar. En skruvdragare har stulits. 

 

Äslingsvägen, Lycke   14/11-6/12 

Växelhus har stulits på styrpulpetsbåt. 

 

Diserödsvägen, Kungälv   7/11-5/12 

Motorsåg som förvarades i garage/förråd har stulits. Då mä är hemma är garaget olåst 

och den har troligtvis stulits vid ett sådant tillfälle då det inte finns några brytskador på 

dörren. 

 

Skäggstorp, Kode   10/12 06.00-14.00 

En sten har kastats in genom en ruta till tvättstugan. Finns även brytskador på karmen 

runt fönstret. 

Troligtvis har ingen varit inne i bostaden. 

 

Havregången, Kungälv   10/12 18.00-20.00 

Uppbruten dörr till uterum och krossad ruta till tvättstuga. Inget tyder på att någon varit 

inne. 

 

Älvebacken, Kungälv   9-10/12 

Elcykel stulen. 

 

Kärnavägen, Kärna   11-12/12 

Uppbrutet lås på baksidan av butik. Dator och kontanter har stulits. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  12/12 21.18 

Patrull påträffar person som är uppenbart påverkad. Personen har en elcykel som 

misstänkts vara stulen. 

 

Torpe gränd, Kungälv   3-7/12 

Ur cykelrum har en cykel stulits. 

 

Kongahällagatan, Rese center, Kungälv  11-13/12 

Cykel stulen. 

 

 



Krokens väg, Lycke   27/11-11/12 

Drevet från båtmotor har stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   12-14/12 

Brytskador på dörrar. 

 

Torpe gränd, Kungälv   11-14/12 

Vid nybyggnation av lägenheter har någon brutit sig in och stulits verktyg. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  11-13/12 

Låst cykel som stod utanför skolan har stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   8/11-5/12 

Ur ett låst cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   15/12 14.00-16.30 

Under dagtid har en skruvdragare stulits från byggarbetsplats. 

 

Ingegatan, Kungälv   9-16/12 

Uppklippthänglås till källarförråd och ett 100 tal tidningar har stulits. 

 

Högången, Kungälv   15-16/12 

Inbrott i garage. Livsmedel har stulits från kyl och frys. Vinflaskor och årgångsglögg 

samt diverse annat har också tillgripits. 

 

Solbräckagatan, Kungälv   16-17/12 

På okänt sätt har någon tagit sig in i padelhallen. Finns inga brytskador. Dammsugare, 

verktyg och vitvaror har tillgripits. 

 

Runängsgatan, Ytterby   16-17/12 

Stöld av ett dubbat cykelhjul. 

 

Skadegörelse: 

 

Beryllvägen, Kode   29/11-1/12 

På garagets gavel har någon med grön/gul sprayfärg skrivit  ”DÖD”. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   4-5/12 

Två rutor har med en sten krossats.  

 

 



 

Mordbrand: 

 

Munkegärdeskolan, Kungälv  2/12 12.37 

Någon har anlagt en brand i en papperskorg inne på skolan. Personal lyckades släcka. 

Räddningstjänsten bedömer att fanns risk att branden skulle spridit sig om den inte hade 

släckts i tid. 


