
Kungälvs kommun mars 2021 

 
Fordonsangrepp: 

 

Trollhättevägen, Kungälv   28/2 01.00-15.00 

Två rutor har krossats på mä:s bil. En säck med tomma kartonger och en träningsväska 

innehållande kläder och hygienartiklar har stulits. 

 

Torpe gränd, Kungälv   1-2/3 

Krossad sidoruta på vänster sida av bilen. Oklart om något stulits. 

 

Vendergatan, Kungälv   28/2-2/3 

Vänster bakruta krossad och listerna bortdragna. 

 

Ivar Claessonsgata, Kungälv  24-25/2 

Inbrott i garage och bilens tanklock borta. 

 

Torpe gränd, Kungälv   1-2/3 

Krossad ruta i förardörren. Gps och öppnare till porten stulet. 

 

Fiskaregatan, Kungälv   2/3 13.00-15.00 

Stöld av bil. 

 

Herr Arnes gata, Kungälv   1-2/3 

Krossad ruta på bil och flera verktyg stulna. 

 

Dämmevägen, Kungälv   2-3/3 

Uppbruten tanklucka och ca 15v liter diesel har stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   3/3 17.00-21.00 

Rutan i bilens högra framdörr är krossad. Ryggsäck som stod på sätet är stulen. 

Innehöll mobiltelefon och laddare, matslåda, truckkort, snus och id-kort. 

 

Skrivarevägen, Ytterby   3-4/3 

Bilens högra sidoruta krossad. Någon har rotat runt i bilen men inget verkar fattas. 

 

 

 

 



Runängsgatan, Ytterby   4/3 07.00-07.05 

Billarmet i mä:s app utlöses. Mä går ut och ser att den främre sidorutan på höger sida är 

sönderslagen. En portfölj med dator och bankdosor har stulits. 

 

Vikingagatan, Kungälv   4-5/3 

Krossad ruta och sönderslagen låskolv på förardörren. Verktyg, brandsläckare, väska 

med kläder och skor, mobilladdare och glasögon har stulits. 

 

Traktorgatan, Kungälv   6/3 07.30-13.00 

Plåt – och lackskador på bilens förardörr och krossad bakruta. 

 

Briljantvägen, Kode   5/3 11.30-17.30 

Reg skylt stulen från bil. 

 

Kungälvsvägen, Kungälv   8/3 00.00-8.00 

Rutan i vänster bakdörr har krossats och det finns brytskador på listen runt om. Inget 

verkar vara stulet. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   7-8/3 

Bilens främre reg skylt stulen. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   7-8/3 

En av bilens rutor har krossats och en väska med gymkläder och skor har stulits. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   9/3 06.30-07.20 

Mä ser en person köra iväg med hans fyrhjuling. 

 

Klevavägen, Ytterby   7-9/3 

Ljusramp stulen från en pb. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  9/3 07.30 

Mä har startat sin bil som står precis utanför bostaden. Går sedan in för att hämta en sak. 

Ser då genom fönstret att bilen rullar iväg och att en man siter på förarplatsen. Mä 

springer till bilen och lyckas ta sig in och drar i handbromsen. Mannen springer då 

därifrån. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  10/3 01.00-06.00 

Bilens högra framruta sönderslagen. Bilen har rullats fram frö att man ska komma åt 

bagageluckan. Rotat runt inne i bilen och stulit ett par hörlurar och en märkmaskin. 

 

 



Kvarngatan, Kungälv   9-10/3 

Mä upptäcker att tanklocket hänger utanför tankluckan. Ca 20 liter bensin har stulits. 

 

Stenåldersgatan, Ytterby   11-12/3 

Lastbilens höger lilla sidoruta har slagits sönder och en datorväska innehållande en 

dator har stulits. 

 

Christina IV:s väg, Kungälv  8/3 03.50-04.15 

Mä har haft sin bil på en biltvätt då en person slagit sönder bakrutan på bilen. Platsen är 

kameraövervakad så det finns på film. Oklart om något stulits. 

 

Gamla torget, Kungälv   8-9/3 

Ruta i förardörren på en firmabil har krossats. Specialverktyg har stulits. 

 

Skogskyrkogården, Dämmevägen, Kungälv 13/3 17.00-1715  

Krossad ruta på pb och en väska innehållande körkort, bankkort etc har stulits. 

 

Enekullsvägen, Kungälv   12-13/3 

Någon har fördärvat båda de yttre backspeglarna och punkterat samtliga fyra däck. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   14/3 10.00-15.00 

Mä har satt på nya däck då någon återigen får däcken sönderskurna. Denna gång har 

någon även slagit med något på höger bakskärm så plåt- och lackskador uppkommit. 

 

Liljedalsgatan, Kungälv   14-15/3 

Sönderslagen ruta på firmabil och en ryggsäck innehållande kläder och skor har stulits. 

 

Filaregatan, Kungälv   12-15/3 

Bilens högra lilla sidoruta har krossats. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   14-15/3 

Bakre reg skylt stulen. Skador på främre reg skylt då man försökt få loss den. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   16-17/3 

Bilens båda reg skyltar är stulna. 

 

Rådmansgatan, Kungälv   17-18/3 

Krossad ruta på pb och kläder stulna. 

 

Kongahälla Center, Kungälv  18.00-19.00 

Sidodörr på firmabil uppbruten och en verktygsvagn med verktyg har stulits. 



Östra Porten, Ytterby   19-20/3 

Sönderslagen sidoruta och nycklar har stulits ur handskfacket. 

 

Östra Porten, Ytterby   19-20/3 

Bakre höger sidoruta krossad. Overall stulen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   19-20/3 

Krossad bakruta på pb. 

 

Fontin, Kungälv   21/3 17.00-18.30 

Höger bakruta inslagen och en jacka och handväska med innehåll har stulits. 

 

Grindenbacken, Kungälv   21-22/3 

Inga yttre synliga brytskador på bilen. Mittkonsollen stulen. ( BMW) 

 

Västra Strandgatan, Kungälv  -22/3 

Brytskador vid ett av bilen främre rutor.  

Instrumentpanel, ratt, stereo, växellåda och GPS stulet. 

 

Myrbackavägen, Kareby   20-21/3 

Okänd gm har ur ett fordon stulit 20-40 liter diesel. 

 

Christian IV:s väg, Kungälv  23/3 14.30-14.50 

Bil stulen. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  20-24/3 

Någon har försökt att bryta sig in i mä:s bil. Skador på passagerardörren. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   24/3 22.15-22.25 

Rutan i vänster bakdörr krossad och en jack har stulits. 

 

Roddaregatan, Kungälv   24-25/3 

Högre främre sidoruta är inslagen. En väska med en dator och en väska med verktyg har 

stulits. 

 

Grindbacken, Kungälv   21-25/3 

Någon har tagit sig in i mä:s bil då den stod parkerad på tomten. Två par solglasögon 

och cd skivor är borta. 

 

Vikingagatan, Kungälv   25-26/3 

Bilen båda sidorutor bak har krossats och en kasse innehållande mat har stulits. 



Borgarparken, Kungälv   25-26/3 

Stulen bil som stod i ett låst flerbilsgarage. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26-27/3 

Däcken på bilens högra sida är sönderskurna. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26-27/3 

Två av bilens däck har skurits sönder. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   27-28/3 

Bilens båda reg skyltar har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   27/3 17.00-19.00 

Med något vasst föremål har någon repat mä:s bil. Vindruta har krossats och likaså den 

yttre vänstra backspegeln. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   28-29/3 

Bilens bakruta har slagits sönder och matlådor har stulits. 

 

Teknikergatan, Kungälv   26-29/2 

Stulen släpvagn. 

 

Skälebräcke, Kungälv   28/3 12.00-14.00 

Två dekaler stulna från mä:s bil. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   26-28/3 

Alla bilens däck är sönderskurna. 

 

Väktaregatan, Kungälv   25-29/3 

Främre reg skylt stulen från pb. 

 

Storrådas gata, Kungälv   27-28/3 

Försök till stöld av släpvagn. 

 

Porsholmsvägen, Lycke   29-31/3 

Skador på båda sidor om låset till bagageluckan. Bottenskivan/plattan i bagageutrymmet 

har stulits. 

 

Skogskyrkogården, Dämmevägen, Kungälv 31/3 16.40-17.00 

Mä har parkerat intill kyrkogården och lämnat kvar en väska i bilen. 

Ruta i förardörren har krossats och väskan stulen. 



Väskan innehöll mobiltelefon, bankkort, kreditkort, körkort och andra legitimationer 

och ringar. 

 

 

 

Stöld: 

 

Aspvägen, Ytterby   28/2-1/3 

På morgonen upptäckte mä att förrådsdörren står på vid gavel. 

En cykel och två radiostyrda bilar saknas. 

 

Klostergatan, Kungälv   28/2-1/3 

Gångjärnen till mä:s källarförråd är bortskruvade och saker är flyttade. 

 Oklart om något saknas. 

 

 

Älvebacken, Kungälv   1/3 08.00-18.00 

Cykel stulen från Resecenters cykelparkering. 

 

Klostergatan, Kungälv   28/2-1/3 

Inbrott i tre källarförråd. 

Ur ett har iphones stulits. 

 

Klostergatan, Kungälv   1/10-1/3 

Mä:s cykel ställdes in i det låsta cykelsförrådet i höstas. När hon nu skulle hämta den 

var den borta. 

 

Filaregatan, Kungälv   3/3 06.15-06.30 

Larmet går på ett företag. Uppbruten dörr och två datorskärmar stulna. 

 

Skrivarevägen, Ytterby   3-4/3 

Låst cykel som stod utanför mä:s dörr är stulen. Kvar låg det uppklippta låset. 

 

Prästvägen, Romelanda   2-3/3 

Tre st värmepumpar har stulits från område där nybyggnation av bostäder pågår. 

 

Ytterby torg, Ytterby   3-4/3 

Låscylinder bortbruten på dörr in till källargång. Alla källarförråd intakta. I cylinder till 

annan källargång har någon stoppat in en cigarettfimp så att dörren inte går i lås. Är 

tanken att återkomma??? 

 



Östra Röd, Harestad   -4/3 

Post har stulits ur mä:s brevlåda. 

 

Ytterby torg, Ytterby   3-4/3 

Brytskador till port in till Bostadsrättsförening. 

 

Kastalagatan, Kungälv   26/2-6/3 

Inbrott i förråd. Bänt loss låset. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   4-5/3 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset bortbrutet. Kläder stulna. 

 

Årsnäs, Kode   3/3 01.00 

Mä har arbetat sent. När han kommer hem sitter han kvar en stund i bilen, ser då en 

person komma ut från förrådet med mä:s cykel och cykel iväg. 

 

Ytterby torg, Ytterby   1/2-8/3 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Dammsugare, kläder, verktyg och en garderob. 

 

Bultgatan, Kungälv   1-8/3 

Mä har ett förråd i ett garage. Låset har brutits upp. Det är oklart vad som stulits. 

 

Ytterby torg, Ytterby   7/3 14.00-15.00 

Inbrott i ett av BRF:s förråd. 

 

Vendergatan, Kungälv   5-8/3 

Flera källarförråd uppbrutna. 

 

Skrivarevägen, Ytterby   8-9/3 

Stöld av cykel som stod i carporten. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   8-9/3 

Uppbrutna gångjärn till ett källarförråd. En tv har stulits. 

 

Ytterby torg, Ytterby   10/3 03.00-04.00 

Inbrott i flera källarförråd och cykelförråd. Hänglåste på mä:s förråd är sönderslaget. En 

modelljärnväg är stulen i det förrådet. Oklart vad som stulits i de övriga förråden.  

Mä tror att gm tar sig in med låsbricka. Det är lite brytskador på den yttre dörren men 

mä tror att det bara är ”för syns skull”. 

 

 



Ytterby torg, Ytterby   9-10/3 

En man och en kvinna har tagit sig in i föreningens garage. De tittat igenom alla bilar, 

ca 15 stycken. De har även fördärvat låsanordningen in till cykelförrådet. 

Oklart om något har stulits. 

 

Bilgatan, Kungälv   11-12/3 

Någon har brutit sig in i företagets container och stulit verktyg och arbetselektronik. 

 

Västra gatan, Kungälv   11-12/3 

Försök till inbrott. Brytskador på dörr in till en pizzeria. 

 

Bilgatan, Kungälv   11-12/3 

Inbrott i verktygscontainer. Hylsnyckelsats stulen. 

 

Ytterby torg, Ytterby   7-9/3 

Uppbrutet källarförråd. Verktyg, jacka, diverse bohag och resväskor har stulits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   12-15/3 

Elcykel stulen ur låst cykelförråd. 

 

Klostergatan, Kungälv   22-23/2 

Cykel stulen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   11-15/3 

Elcykel och barncykel stulen från ett cykelförråd. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   13-14/3 

Inbrott i källarförråd. Dammsugare, mattor och kläder har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   15-16/3 

Åverkan, brytskador på hänglås till källarförråd. 

 

Runängsgatan, Ytterby   -15/3 

Uppbrutet källarförråd. Inget verkar saknas. 

 

Hällebergsgatan, Kungälv   14-15/3 

Källarinbrott. Uppbrutet lås och alla lådors innehåll är uttömt på golvet. 

Kläder, skor, snowboard, ljusstake mm är stulet. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   17-18/3 

Låst cykel utanför lägenheten har stulits. 



 

Enekullsvägen,,Ytterby   5-18/3 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   18/3 14.30-22.30 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet hänglås. Polermaskin och verktyg saknas. 

 

Södra strandgatan, Marstrand  10-11/3 

Krossad ruta till entrédörr. Säkerhetsglas stoppade dock gm för att ta sig in. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   22/3 0800-16.00 

Olåst cykel som stod vid personalingången till stadshuset har stulits. 

 

Kastalagatan, Kungälv   12/1-6/3 

Ur ett låst cykelrum har en låst cykel stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   17-18/3 

Inbrott i källarförråd. Hänglåset uppklippt. Fyra sommardäck på fälj och en 

massagebänk stulet. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  19-20/3 

Inbrott i garagelänga. Rotat runt bland saker men inget tycks vara stulet.  En bil har 

dock fått en repa i lacken. 

Färjevägen, Kungälv   21-26/3 

Cykels stulen. 

 

Grindbacken, Kungälv   22/3 01.30-01.40 

På övervakningsfilm ser man två personer gå in i förrådet och ta en cykel. 

 

Pendelparkeringen, Kode motet  25/3 09.00-17.0 

Fatslåst cykel har stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv   26-27/3 

Ett hål har slagits i väggen som består av gipsskivor. Hålet var igensatt efter 

gårdagsnattens inbrott då en bil stals. Nu nytt hål. Man ser två personer gå runt och 

kolla bland bilarna. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   27/3 14.35 

En 8 åring går och pratat i sin telefon då två, endast något äldre, barn tar telefonen från 

mä och springer från platsen.   

 



Klostergatan, Kungälv   26/3 08.00-17.00 

Cykelns framdäck och broms har stulits. 

 

Sparråsvägen, Ytterby   26-29/3 

Uppbruten byggbod och container. Gods har stulits. 

 

Sankt Halvarsgatan, Kungälv  25-28/3 

Inbrott i flera källarförråd. 

Fridhemsgatan, Kungälv   29-30/3 

Cykel stulen från ett låst cykelförråd. 

 

Älvebacken, Kungälv   29/3 15.00-16.00 

Elsparkcykel stulen. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   29-30/3 

Brytskador i låset till cykelrummet. Vet ej om något stulits då det inte går att låsa upp 

och komma in. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   1/12-20  --30/3-21 

Uppbrutet lås till källarförråd där fyra sommardäck på fälg har stulits. 

 

Uddevallavägen, Kungälv   30/3 08.30-10.45 

Cykel stulen ur låst trapphus. 

 

 

 

 

  

 

Skadegörelse: 

 

Marstrandsvägen, Kungälv   27-28/2 

Någon har slagit sönder en stol inne i restaurangen och stulit en matta i entrén. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   7/3 14.00 

Mä hör en smäll mot rutan. Förmodligen en sten som kastats. Mä ser en person i 15 års 

ålders springa från platsen. 

 

Sparråsskolan, Ytterby   4-5/3 

Två rutor har krossats. De vetter mot baksidan där det är ett skogsområde. 

 



Sparråsskolan, Ytterby   5-8/3 

Ytterligare två rutor har slagits sönder. Även dessa på baksidan. 

 

Skäggstorp, Kode   --5/1 

Någon har förstört skyddsglaset till ägovägssignalen och lampan i den. 

 

Runängsgatan, Ytterby   12-13/3 

Porttelefonen uppbruten. 

 

Södra Strandgatan, Marstrand  -16/3 

Någon har slagit sönder båtens varmvattenberedare och stulit två ficklampor. 

 

Duvesjön, Romelanda   20/1-10/2 

Någon/några har slagit sönder, eldat och klottrar på samfällighetens dansbana. 

 

Simbadsgatan, Kungälv   20/3 01.30-01.50 

Någon har tänt eld på en mindre motorbåt som blivit totalförstörd. 

 

Sanbackagatan, Kungälv   21-22/3 

Ytterglaset på en av kyrkans rutor i bottenplan som vetter mot Nordmannatorget har  

krossats. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   -23/3 

På väggen intill hissdörren på entréplanet har någon i väggen ristat in ett hakkors. 

 

Norrmannebo, Romelanda   22-24/3 

När mä skulle hämta sin post i brevlådan av plåt var luckan borta och brevlådan alldeles 

sotig. Rester av uppbränd post låg i lådan. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   27/3 00.45-00.54 

En person grips för att ha slagit sönder enfönsterruta till djursjukvården. 

 

Sankt Halvarsgatan, Kungälv  23-27/3 

Inbrott i källarförråd. Inga skador på de yttre dörrarna men fönstren till tvättstugan stod 

öppna så gm har förmodligen tagit sig in den vägen. 

Uppbrutet lås till förråd. Oklart vad som stulits. 

 

Christian IV:s väg, Kungälv  31/3 21.45 

Vittne ser två personer kasta sten mot fastighet. En sten träffar en ruta som går sönder. 

 

 



Ofredande: 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   7-8/3 

Någon har kastat ägg på mä:s bil. 

 

Ulvegärdegatan, Kungälv   8/3 21.10 

En för mä helt okänd person står utanför altandörren. När mä öppnar upplever mä 

mannen som hotfull. Mä blir i kull knuffad och mannen lämnar platsen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   28/3 

En grupp med barn har kastat ägg och småsten mot mä;s balkong. 

 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Fågelstigen, Kungälv 

Försök till inbrott   3/3 02.00 

Mä vaknar av något ljud. På morgonen upptäcks skador på altandörrens handtag. 

 

Häradsvägen, Ytterby   18/3 09.00-09.10 

När mä sitter och äter frukost hörs en smäll och glaskross. Mä ser en yngre man springa 

in i sovrummet och hör honom riva runt därinne. Mannen lämnar ganska snabbt. 

Oklart vid anmälningstillfället vad som stulits. 

 

Sommarstugeinbrott: 

 

Östra Röd, Harestad   1/11-20 – 30/3-21 

Uppbrutet fönster på sommarstugan, hål i dörren till friggebod och uppklippt lås till 

förråd. 

Moped, gräsklippare, bestick och flera tv apparater har stulits. 


