
KUNGÄLV   november 2020 

 

Fordonsangrepp: 

 

Illergatan, Kungälv   1-2/11 

Takräcke och ledramp stulet från bil. 

 

Sundhammarsvägen   28-29/10 

Grävmaskin utsatt för inbrott.  GPS utrustning och lampor stulna. 

 

Jordliden, Kungälv   30/10-1/11 

Någon har repat mä:s bil längs med hela höger sidan. 

 

Gamla torget, Kungälv   2-3/11 

Inbrott i arbetsbil. Dörr uppbruten och verktyg saknas. 

 

Skolvägen, Ytterby   20/10-3/11 

Bilen främre reg skylt har monterats bort och det har satts dit en annan reg skylt. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   4-5/11 

Bryt- och plåtskador samt krossad ruta på förardörren.  

 

Fontinvägen, Kungälv   -4/11 

Främre reg skylten på pb är stulen. 

 

Rollsbovägen, Kungälv   6/11  03.35 

Mä gick en kort stund in på sitt arbete. Under denna korta tid försvann mopeden. 

 

Smedmästargatan, Kungälv  6/11 08.30-18.00 

Bilen stod utanför brukarens arbetsplats då den främre reg skylten försvann. 

 

Strandgatan, Kungälv   7-8/11 

När mä kom till bilen stod motorhuven öppen och en ruta var nedvevad ruta. 

Solglasögon, pennor, papper och bilens instruktionsbok saknas. Finns inga brytskador 

på bilen. 

 

Strandgatan, Kungälv   7-8/11 

Brytskador runt fönstret på bilens passagerarsida. Brytskador i låset på förardörren. 

 

 



Simbadsgatan, Kungälv   6-7/11 

Krossad ruta på arbetsbil. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   11-12/11 

Krossad ruta på lastbil och nyckelknippa stulen. 

 

Gamla torget, Kungälv   10-11/11 

Uppbrutet lås på bil. Diverse elverktyg och arbetsredskap har stulits. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  11-12/11 

Två mopeder som stod inne på en tomt har stulits. 

 

Fredriksbergsgatan, Kungälv  11-12/11 

Inbrott i A-traktor. Krossad ruta fram och bak. Ipad, bilstereo och slutsteg stulet. 

 

Kornhalls färjeläger, Harestad  12/11 09.00-15.00 

Bilens stod på pendelparkeringen då det blev inbrott. Bakruta krossad. Fönsterhiss 

reglagen till båda framdörrarna, stereo, lampor dator och jacka har stulits. 

 

Östra gatan, Kungälv   13/11 02.03 

Höger bakruta vid bagageutrymmet krossat. Larmet gick igång och skrämde 

förmodligen iväg tjuven/tjuvarna. 

 

Östra gatan, Kungälv   12-13/11 

Två rutor krossade på bilen och en sportbag har stulits. 

 

Filaregatan, Kungälv   12-13/11 

Båda bilens reg skyltar stulna. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  13/11 01.00-08.30 

Krossad bakruta på bil. oklart om något stulits. 

 

Östra gatan, Kungälv   12-13/11 

Höger sidas framruta krossad. En filt och solglasögon stulna. 

 

Svarvaregatan, Kungälv   12-13/1 

Rutor på bilen krossade och låset på förardörren åverkat. 

 

Väktaregatan, Kungälv   14/11 02.40 

Mä är ute och röker då han hör en smäll. Ser då en person vid bilen som cyklar iväg. 

Mä ser då att en ruta på bilen krossats. 



 

Munkegärdegatan, Kungälv  13-14/112 

Brytskador på bilens bakdörrar. 

 

Illergatan, Kungälv   14-15/11 

Krossad ruta på A-traktorns passagerarsida. Oklart om något stulits. 

 

Diseröds centrum, Romelanda  14-15/11 

Båda framdörrarnas rutor är krossade på lastbilen. Hörselskydd och klocka stulet. 

 

Ingegatan, Kungälv   15/11 16.45 

Ett vitten ser en person resa sig upp mellan två bilar och gå därifrån. När vittnet passerar 

bilarna ser han en slang och det luktar bensin. Ser att tanklocket är uppbrutet på den ena  

bilen. 

 

Fredrikbergsgatan, Kungälv  15-16/11 

Mä saknar en bilknyckel. Vet inte om han tappat den eller om den stulits. 

 

Vikinggatan, Kungälv   11-12/11 

Sönderslagen bakruta på bil. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   13-16/11 

Någon har tagit sig in i bilen genom rutan på kåpan. Centrallåset är nu trasigt. 

Stulet: GPS, transportersystem, väska, kikare, pannlampa, omformare och batteri. 

 

Torggatan, Kungälv   16/11 01.00-15.00 

Tillgrepp av bil. Extranycklar till bilen låg i handskfacket. 

 

Östra gatan, Kungälv   11-16/11 

Skador på låset på bilens högra framdörr och skador runt rutan. 

 

Fiskaregatan, Kungälv   12-14/11 

Någon har försökt att bryta upp låset på bagageluckan. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   16-17/11 

Båda bilens reg skyltar har stulits. 

 

Ivar Claessonsgatan, Kungälv  16-17/11 

Sönderslagen ruta på passagerarsidan. 

 

 



Maskingatan, Kungälv   14-17/11 

Reg skylt stulen från släp. 

 

Bronsåldersgatan, Ytterby   17/11 18.45-20.50 

Krossad ruta på bilens högra sida. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   17-18/11 

Bilen stod i p-huset. Höger främre sidoruta krossad. Bilen genomsökt. Oklart om något 

stulits. 

 

Helgonagatan, Kungälv   17-18/11 

Reg skylt stulen från bil. 

 

Fontinvägen, vid Övre Fontin skolan, Kungälv 17-18/11 

Främre reg skylt stulen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   16-17/11 

Krossad ruta på bilens högra sida. Airpods stulna. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   19/11 14.00-20.30 

Krossad ruta på bilen och plånbok innehållande körkort och diverse kort har stulits. 

 

Torggatan, Kungälv   19-20/11 

Krossad ruta på bilens vänstra sida baktill. En jacka har stulits. 

 

Stationsgatan, Ytterby   19-20/11 

Bakre vänster ruta krossad. 

 

Tvetgatan, Kungälv   19-20/11 

Vänster bakruta krossad och frisörssaxar har stulits. 

 

Kvarngatan, Kungälv   19-20/11 

Bakruta på bil krossad. 

 

Borgarparken, Kungälv   20-21/11 

Krossad ruta på taxi och taxametern stulen. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   21/11 00.30-07.00 

Krossad ruta på bilens högra sida. Dörrlåsen sönderbrutna. 

 

 



Kungälv    21/11 22.30-23.00 

Grova repor på rutan på bilens vänstra sida. 

 

Fogdevägen, Ytterby   22-23/11 

Krossad ruta på företagsbil. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   20-23/1 

Ruta på bilens passagerarsida har krossats. 

 

Ytterby    21-22/11 

Bilen var parkerad vid Ytterns fotbollsplan då någon/några har krossat samtliga rutor 

och punkterat två däck. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  22-23/11 

Sidoruta på bilens högra sida framtill har krosstas. 

 

Lagvägen, Ytterby   23/11 02.00-15.30 

Inslagen ruta på bak på bilens vänstra sida och repor på instrumentpanelen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   24/11 14.00-18.00 

Höger sidoruta bak krossad, kassar med kläder har stulits. 

 

Korsgatan, Marstrand   21-22/11 

Med något vasst föremål har något skadat mä;s bil på höger framskärm och motorhuv. 

 

Liljedalsgatan, Kungälv   24-25/11 

Båda rutorna på höger sida och vänster bakruta har krossats. Bilen när genomsökt. Man 

har stulit en aux-kabel och växelmynt. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   24-25/11 

Bilens bakruta har krossats. Skador runt vänster bakruta. 

 

Selma Lagerlöfs gata, Kungälv  24-25/11 

Vänster dörrs ruta inslagen och brytskador och repor på dörren. 

 

Kärnavägen, Kärna   20-21/11 

Pb stulen – återfunnen senare. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   24-25/11 

Krossad bakruta på bil. Gps och batteriladdare stulet. 

 



Gamla Gärdesgatan, Kungälv  25-26/11 

Inbrott i mopedbil. Uppbruten bagagelucka. Dator i väska och sportväska stulen. 

 

Oxelvägen, Romelanda   26-27/11 

Bilens bakruta har krossats. Mobiltelefon stulen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   25-26/11 

Två bilar har fått däck punkterade, troligtvis med en kniv. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  28/11 01.00.-20.30 

Krossad ruta på bil. Mediciner, nycklar och kontanter stulet. 

 

Vendergatan, Kungälv   29-30/11 

Inbrott i bil. Höger framruta krossad. Handväska, systemkamera med objektiv, nycklar 

och mobilladdare stulet. 

 

Kastalagatan, Kungälv   29-30/11 

Krossad ruta på bil. Ryggsäck, dator och skor stulna.   

    

   

 

   

 

Stöld: 

 

Svartbrödragatan, Kungälv   1-2/11 

Någon har brutit upp låset på en på tomten friliggande förråd och stulet en cykel. 

 

Grindklykan, Kungälv   1-2/11 

På okänt sätt, troligen genom manipulation av vajrarna i garageporten, tagit sig in i 

garaget och stulit en elcykel. 

 

Kungälvs sjukhus   2/11 07.30-15.30 

Cykel stulen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   24/10-1/11 

Ur ett låst cykelrum har en cykel stulits. 

 

Kodevägen, Kode   3-5/11 

Innbrott i affärslokal. Ruta i entrédörr sönderslagen. 

 



Rundsvallen, Ytterby   4-5/11 

Elcykel och cykelvagn stulen ur ett olåst garage. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   5-6/11 

Sönderslagen ruta på Kvarnkullen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   1-8/11 

Elcykel är stulen från ett låst förråd. 

 

Solberga kyrkogård, Kode   4-5/11 

Inbrottsförsök i verkstadsbyggnad. Låset på garageporten fördärvat. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   6-7/11 

En ruta är krossad till på ett skjul på baksidan av Skarpe Nord. Någon har varit inne i 

skjulet och rotat runt. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   6-9/11 

Ur ett barnvagnsförråd har en barnvagn stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   6-9/11 

Ur ett cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   4-5/11 

Låst cykel utanför bostaden har stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   11/11 09.00-18.00 

Flera förråd har varit utsatt för inbrott. Låset på mä:s förråd är uppklippt och ett par 

väskor är stulna. 

 

Myren, Marstrand   11/11 12.45-15.20 

Ur ett låst förråd har någon stulits diverse elverktyg. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   7-9/11 

En ljusslinga på Maxi:s fasad har stulits. 

 

Lekmannagatan, Ytterby   12/11 11.00-12.00 

Cykel har stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   12/11 06.50-16.15 

Cykel stulen. 

 



Humleskärsvägen, Lycke   11-12/11 

Mountainbike stulen. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  8/11 02.00-07.00 

Inbrott i shop på padelcorten. Fyra rack och två väskor stulet. 

 

Signehög, Romelanda   30/10 12/11 

Ur en bod på tomten har en cykel stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   10-11/11 

Gångjärnen till förråd söndersågade. Två luftgevär och verktygslåda stulet. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   -12/1 

Ytterligare förråds inbrott. Verktyg stulna. 

 

Myren, Marstrand   25/10-12/11 

Elcykel stulen från ett låst cykelförråd. 

 

Myren, Marstrand   8-10/11 

På okänt sätt har någon fått upp låset till mä: s förråd och stulit vin. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   11-12/11 

Stulen cykel som stod i cykelställ utanför bostaden. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   14-15/11 

Cykel stulen. 

 

Myren, Marstrand   1-6/11 

Elscooter stulen ur låst förråd. 

 

Kareby äng, Kareby   13-16/11 

Inrott på byggarbetsplats. Verktyg till ett stort värde har stulits. 

 

Motorgatan, Kungälv   14-16/11 

Uppklippt staket och någon har rotat runt i ett olåst uthus. Ur ett lastskåp på husvagn har 

det plockats ut saker. 

 

Signalgatan, Kungälv   15/11 18.00-23.50 

Inbrott i kontorslokal. Flera datorer har stulits. 

 

 



Fontinvägen, Kungälv   16-17/11 

Barnvagn stulen ur låst cykelförråd. 

 

Olof Palmes väg, Kungälv   -17/11 13.00 

Mä: dator har stulits på Nordiska Folkhögskolan. 

 

Vendergatan, Kungälv   16-17/11 

Uppbrutna lås till källarförråd.  Ur ett har högtalare och godis stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv   5-15711 

Cykel stulen ur cykelrum. 

 

Mimers hus, Kungälv   17/11 01.48-01.55 

Larmet går. Fönster uppbrutet, Oklart vad som stulits.  

 

Klostergatan, Kungälv   16-17/11 

En elcykel och en vanlig cykel som låsta stod i cykelställ utanför bostaden har stulits. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   1-19/11 

 

Inbrott i förråd. Hänglås uppbrutna på mä:s förråd och matkällare. 

Ur förrådet har det stulits kläder. 

 

Trosbyvägen, Ytterby   20/11 01.20-04.25 

Vid två tillfällen har larmets utlösts under denna tidsperiod. Inga skador på skalskyddet. 

Två rutor inne i korridor har krossats och en ny dataskärm i kartong har stulits. 

 

Stationsgatan, Ytterby   19-20/11 

Cykel stulen. 

 

Resecenter, Kungälv   9-10/11 

Cykel stulen. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv  17/11 02.00-03.00 

Via övervakningsfilm kan man se en person bryta sig in och slå sönder kylskåp och 

stjäla drickor. 

 

Filaregatan, Kungälv   23/11 04.00 

Krossad ruta på Kongahälla Bilcity. 

 

 



Kongahällagatan, Kungälv   20-22/11 

Uppbrutet hänglås på källarförråd. Däck och fälgar har stulits. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   29/10-9/11 

Elcykel stulen från garage. 

 

Fräknegränd, Kungälv   6-25/11 

Cykel stulen ur ett cykelförråd. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   25/11 21.30-21.31 

Mä hör ljud från entrén och går dit. Tre män springer från platsen, Brytskador på dörren. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   22/11 00.00-03.00 

Flera källarförråd har brutits upp. Granne som bor ovanför hörde oväsen vid nämnda 

tid. 

Ur ett av förråden har det stulits massa verktyg, båtmotor och däck på fälg. 

 

Skolvägen, Ytterby   27/11 02.17-02.18 

Inbrott i Förbos lokaler. Datorer stulna. 

 

Vendergatan, Kungälv   29/11 05.30-06.30 

Två personer ses bryta på cyklar. En person grips efter en stund. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   29/11 13.00-15.15 

Elcykel stulen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   269-30/11 

Elcykel stulen. 

    

 

 

 

Skadegörelse: 

 

Borgarparken, Kungälv   3/11 10.00-11.20 

Någon har plockat bort dörrkarmen till lägenheten och gjort ett hål i väggen 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  5/11 23.09-23.18 

Gm har krossat en ruta. 

 

 



Marstrandsvägen, Kungälv   5/11 15.30-16.10 

Söndersparkarad ruta i entrédörren till McDonald. 

 

Kode station    11-12/11 

Båda däcken sönderskurna på cykel. Styre och handtag har skruvats bort etc. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   -15/11 

Patrull bil kallad till plasten. På flera ställen i källarutrymmet har det anlagts små 

bränder. 

 

Stationsgatan, Ytterby   23/11 2020 02.17 

Krossad ruta på vårdcentralen. 

 

Skolvägen, Ytterby   23-24/11 

Krossad ruta i entrén dörren till Förbos lokaler. 

Ser ut som att någon skjutit med ett luftvapen. 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Ormo, Ytterby   5/11 08.00-1700 

På okänt sätt har gm tagit sig in i bostaden. Finns inga brytskador. Möjligtvis har gm 

kommit in genom en olåst altandörr. Oklart vad som stulits. 

 

Västerhöjdsvägen, Kärna   13-14/11 

Uppbruten altandörr på baksidan. Bärbara datorer, playstation, spritflaskor och 

systemkamera stulet. 


