
Kungälvs kommun februari 2021: 

 

Fordonsangrepp: 

Kungälv    27/1 12.00-16.00 

Främre passagerardörr har repats.  

 

Tvetgatan, Kungälv   31/1-1/2 

Krossad ruta i bilens förardörr.  

Airbag, ficklampa, alkomätare och parfym är stulet. 

 

Christian IV:s väg, Kungälv   31/1-1/2 

Två rutor har krossats på bil. 

 

Liljedalsgatan, Kungälv   1-2/2 

På bilen har två rutor slagits sönder. Jacka, verktyg är borta. 

 

Vikingagatan, Kungälv   28-29/1 

Rutan i vänster bakdörr har krossats. En bildammsugare har stulits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   3-4/2 

Båda bilens norska reg skyltar är stulna.  

 

Gamla torget, Kungälv   3-5/2 

Skador på vänster bakdörrs lås. 

 

Gamla torget, Kungälv   3-4/2 

Höger sidoruta sönderslagen. 

 

Torggatan, Kungälv   31/1-6/2 

Främre reg skylt stulen. 

 

Kongahälla Center, Kungälv  5/2 06.30-15.30 

Någon har gjort hål under dörrlåset på förardörren och tagit sig in i bilen. 

Verktyg och maskiner har tillgripits. 

 

Älvebacken, Kungälv   5/2 06.45-14.00 

Hål under handtaget på bilens förardörr och verktyg saknas i bilen. 

 

 



Torggatan, Kungälv   7-8/2 

När mä startade sin bil lät det väldigt högt och konstigt. Han lämnade in sin bil och det kunde 

konstateras att katalysatorn saknades. 

 

Älvebacken, Kungälv   8/2 12.57-13.37 

Ur en firmabil har fyra verktygslådor stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   9-10/2 

Katalysatorn har stulits från en personbil. 

 

Gamla torget, Kungälv   10-11/452 

Någon har brutit sig in i firmabilens skåp och stulit verktyg. 

 

Västra gatan, Kungälv   12-13/2 

Bakruta krossad på företagsbil. Datorväska och pekdator stulet. 

 

Västra gatan, Kungälv   11/2 12.55 

Uppbruten baklucka och verktyg stulna. 

 

Floragatan, Kungälv   11-12/2 

Bilen står i ett låst flerbilsgarage. Någon har brutit upp tanklocket och stulit en dunk med 

spolatvätska som stod framför bilen. 

 

Trekungagatan, Kungälv   08.00-13.00 

Avgasröret på bilen är avsågat och katalysatorn stulen. 

 

Rollsbvägen, Kungälv   12-15/2 

Någon/några har tagits sig på Närhälsan område och slagit sönder en backspegel på en av 

tjänstebilarna. De har också slagit sönder utemöbler. 

 

Ingegatan, Kungälv   13-14/2 

Ruta på bilens höger sida är sönderslagen och ett par ipods har stulits. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   12-15/2 

Från två lastbilar och en traktor har ca 150 liter diesel stulits. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   12-13/2 

Höger sidoruta bak har krossats på en pb. 

 

 

 



Uddevallavägen, Kungälv   15/2 16.00 

Mä kör med sin bil på vägen då ett gäng med killar kastar snöboll på bilen.  Mä vänder om 

för att prata med killarna. Fler killar har då anslutit och de börja slå och sparka på mä: s bil. 

Det blir plåtskador, bucklor och repor på flera ställen på bilen. 

 

Gamla torget, Kungälv   15-16/2 

Uppbruten bakdörr på skåpbil och dammsugare och arbetsredskap har stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   14/2 14.30-15.30 

Reg skylt  stulen. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  9-12/2 

Tanklocket på mä:s bil har stulits. 

 

Äslingsvägen, Lycke   19/2 

Mä är på Spa och har bilnyckeln i badrocken som försvinner för mä. 

Polispatrull  blir kallade till Äslingsvägen där ett fordons tår mitt i vägen, Visar sig vara mä:s 

bil. då nycklarna finns i bilen kan den köras tillbaka till mä.s som inte varit medveten om att 

bilen varit stulen. 

 

Norrmannebo, Romelanda   20/2 01.47 

En person tar sig in i mä.s garage och stjäl en moped. 

 

Fontinparken, Kungälv   21/2 11.30-12.30 

En rispa i lacken på bilens högra bakdörr. 

 

Floragatan, Kungälv   10/12-22/2 

Två mopeder stulna. 

 

Flateby, Harestad   23-25/2 

Personbil stulen. 

 

Truckgatan, Kungälv   25-26/2 

Tillgrepp av pb. 

 

Bilia, Bultgatan, Kungälv   24/2 12.00-13.00  

Fyra sommarhjul har stulits från en ny bil. 

 

Nordmannagatan, Kungälv   15/10-27/2 

Försök till tillgrepp av MC. Skador i tändningslåset på Mc:s som står i ett låst 

parkeringsgarage under Nordmannatorget. 



 

Ulvegärde, Kungälv   26-2772 

Repor i lacken på bilens vänstra bakdörr. 

 

Stationsgatan, Ytterby   28/2 01.25 

Patrull kommer till platsen då vitten sett två personer smyga runt bland bilarna. Personer 

hinner dock försvinna. Tre bilar har fått rutor sönderslagna. 

 

Herr Arnes gata, Kungälv   27-28/2 

Inbrott i A-traktor. Krossad sidoruta. Bil- verktyg stulna. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   28/2 01.00-14.00 

Rutan i höger framdörr sönderslagen. Hörlurar och byxor har stulits. 

 

Vikingagatan, Kungälv   27-28/2 

Båda rutorna på bilens högra sisa har krossats. Inget verkar vara stulet. 

 

Kvarngatan, Kungälv   28/2-1/3 

Rutorna på höger sida av bilen är krossade.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   28/2-1/3 

Höger ruta på fram på bilen är inslagen. 

 

 

Stöld: 

Prästvägen, Romelanda   18/1 09.30-10.00 som stod f 

Z-fix med tillhörande mottagare och sticka har stulits. 

(Höjdmätarinstrument) 

 

Bultgatan, Bilia, Kungälv   1/2 23.30-23.50 

Väktare jagar bort person som klippt upp staketet till området och försöker stjäla fälgar. 

Sex hjul är avplockade från två nya bilar men gärningsmännen får inte med sig dessa. 

 

Bilgatan, Kungälv   3/2 -04.35  

Uppbruten lem på dragbil och en större mängd däck är stulna. 

Två personbilar stoppas och i dessa finns det däck. Fyra personer gripna. 

 

Ivar Claessonsgatan, Kungälv  24/12-3/2 

Inbrott i vindsförråd. Kläder, dammsugare och verktyg har stulits. 



 

Trollhättevägen, Kungälv   7/2 18.45-19.10 

Två män tar sig in i Boastadsrättens källarutrymme och bryter sig in i fem källarförråd. 

Cykel, fläkt, kläder, tennisrack och ryggsäck är stulet. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  2-8/2 

Inbrott i seniorcaféet. Troligvis har de tagit sin in genom altandörr då låset på dörren är 

skadat. Inne i lokalen är tre kassaskåp uppbrutna men dessa var tomma. En cafévagn saknas. 

 

Vidkärrsvägen, Ytterby   19/1-8/2 

Inbrott i källarförråd. Verktyg, symaskin, täcken, kuddar, värmefilt och sylt har stulits. 

 

Rexegatan, Kungälv   8-10/2 

Inbrott i garage, fyra sommardäck har stulits. 

 

Rexegatan, Kungälv   10-11/2 

Ur ett flerbilsgarage har fyra vinterdäck på fälg stulits. Dessa var upphängda vid mä:s 

parkeringsplats. 

 

Vedhall    18/1-6/2 

Inbrott i två containrar. Kablar och varmvattenberedare har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/1-16/2 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Kläder stulna. 

 

Mimers hus, Kungälv   16-17/2 

En bildskärm har stulits från biblioteket.  

 

Lärkgatan, Kungälv   18-19/2 

En cykel har stiulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   5/1-20/2 

Inbrott i källarförråd. Rört runt i förrådet. Oklart vad som stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18-21/2 

 

uppklippt nät till ett källarförråd. En högtalare har stulits. 

 

 

 

 



Enekullsvägen, Ytterby   15-20/2 

Mä ser att det är skador i låset på grannförrådet. Förmodligen har gmtagit sig in i grannens 

förråd och klättrat över till mä:s förråd. Där ha gm sågat och borrat i låset på mä:s cykel men 

inte fått med sig cykeln. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  20-21/2 

Cykel stulen ur förråd. 

 

Brynjegatan, Kungälv   19-22/2 

Uppklippt lås till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Floragatan, Kungälv   1-21/2 

Uppklippt hänglås till källarförråd. En 65” tv som stod längst in i förrådet har stulits. 

Allt som stod framför tv har plockats ut för att komma åt tv:n. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   22-23/2 

Uppbruten förrådsdörr. Oklart vad som stulits.  

 

Ytternvägen, Ytterby   22-23/2 

Sönderslagen ruta till omklädningsrum på ytterns idrotsplats. Oklart om något stulits. 

 

Skolvägen, Hpl Ytterby station, Ytterby  23/2 11.45-11.50 

Vitten ser tre yngre killar stå vid cykelstället och greja med en cykel. Till slut bär en av 

killarna med sig cykeln och de tre killarna hoppar på tåget. 

 

Västra gatan, Kungälv   24-25/2 

Staket runt fastighet har klippts upp och flera cyklar har stulits. 

 

Gymnasigatan, Kungälv   24-25/2 

Cykel stulen. Stod låst utanför lägenhetsdörr på andra våningen. 

 

Torpe gränd, Kungälv   25/2 06.00-12.00 

Från groventrén till en förskola har en vagn, kläder och skor stulits. 

 

BilAB, Trollhättevägen, Kungälv  22/2 10.00-12.00 

Fyra däck på originalfälg har stulits från en lastbrygga. 

Två personer gripna. 

 

Ytterby station, Ytterby   23/2 06.30-18.00 

Cykel stulen. 

 



Brynjegatan, Kungälv   20-21/2 

Inbrott i två källarförråd. Hänglås uppklippta. Ur den ena förrådet har laptop, pokerväska 

och kläder stulits. 

 

Ställets Bygatan, Ytterby   25-26/2 

Två cyklar, som stod utanför bostaden, har stulits. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   22-23/2 

Inbrott i kanotklubbens lokaler. Lokaler hyrs av karateklubben.  

Ett fönster till köket har slagits sönder. Korv, drickor och en vattenkokare har stulits. 

 

Strandgatan, Kungälv   24-25/2 

Cykel, som var fastlåst i ett stuprör, har stulits. 

 

Brynjegatan, Kungälv   26/2 12.05-14.45 

Cykel stulen ur ett cykelförråd. 

 

 

Skadegörelse: 

 

Floragatan, Kungälv   19-20/2 

Någon har varit inne på mä:s balkong och vält saker. Blomkrukor har skadats. 

 

Skälebräcke, Kungälv   21/2 00.30-00.45 

Någon har med tullhygge slagit sönder ett fönster för mä. 

 

Dösöbacka, Romelanda   25/2 15.45 

En bilist kör genom häcken in i mä:s trädgård. Kör vidare ut genom grinden. 

Rödbokshäck fördärvad. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Skälebräcke, Kungälv   22/2 

Någon har slagit sönder rutan i altandörren. Stulit två luftgevär.  

 

 


