
Kungälvs kommun, april 2021 

 
Fordonsangrepp: 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   2-3/4 

Krossad bakruta på bil. Väska innehållande tennisrack, padelrack, skor och kläder. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   30/3-2/4 

Brytskador på handtaget till bilens bagagelucka. Avbrutna vindrutetorkare på bakrutan 

och skador på vindrutan. 

 

Munkegärde, Kungälv   2-/4 

Krossad ruta på bilens vänstra sida. 

 

Övre Knaverstad, Kode   3/4 09.30-14.20 

Mä var på golfbanan. När hen kom tillbaka till bilen hade något krossat rutan i höger 

framdörr och tagit en väska. 

 

Prästvägen, Kareby   1-4/4 

Ur en mobilkran har något stulits ca 100 liter diesel, uppbrutet tanklock. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   6/4 13.00-20.00 

Moped stulen. 

 

Sankt Halvarsgatan, Kungälv  19-20/3 

Vänster sidoruta bak på bilen krossad. Kläder och väska stulet. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  6/4 13.00-14.00  

Reva i plåten på bilens förardörr. 

 

Rollsbo, Kungälv   6-8/4 

Stulet släp. 

 

Kongahälla center, Kungälv  7/4 12.00-4.00 

Skador i tändningslås på vespa. 

 

Älvebacken, KC, Kungälv   8/4 13.10-14.45 

Ruta krossad på firmabil och tre sup brädor stulna. 



Fästningsparken, Kungälv   8/4 14.30-16.40 

Ruta krossad på pb. Ryggsäck och väska stulet. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   8/4 16.45-17.00 

Låset i förardörren på en firmalastbil har skadats och gm har kunnat ta sig in i 

lastutrymmet. Mobiltelefon, slagborrmaskin och laserinstrument har stulits. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   18-19/3 

Uppbrutna lås på bilens båda framdörrar. Brytskador i tändningslås. Skador på cd 

spelare. Tält, mutterdragare och garagedomkraft stulet. 

 

Traktorgatan, Kungälv   8-9/4 

Stulen bärgningsbil. 

 

Helgonagatan, Kungälv   8-9/4 

Brytskador mellan tanklock och kaross. Skador i lacken. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   9/4 13.15-21.10 

Sönderslagen bakruta på pb. Oklart om något stulits. 

 

Hlp Ulvegärde, Karebyvägen, Kungälv  9/4 23.30 

Patrullen anträffar en misstänkt stulen moped. 

 

Helgonagatan, Kungälv   8-9/4 

Tanklockslåset uppbrutet och trasigt. Repor i lacken runt luckan. Försökt att slanga 

bensin. 

 

Ytterby station, pendelparkeringe, Ytterby 4-11/4 

Inslagen ruta på bilens passagerarsida. 

 

Tvetgatan, Kungälv   10-11/4 

Häger sidoruta bak på bilen har krossats. Repor och bucklor på bilen ta och motorhuv. 

Baslåda som var fastskruvad i bagaget har ryckt loss så att det blivit skador. Även 

taklampa inne i bilen har slitits loss. Öl har hällts över sätena. 

 

Fasanstigen, Kungälv   11/4 02.30-02.40 

Grannar ser att det står en man vi mä:s moped.  

 

Tofta Norsgård, Kärna   9-10/4 

Främre reg skylt bortryckt.  

 



Kongahälla Center, Kungälv  12/4 19.00-19.30 

Reg skylt stulen från moped. 

 

Gamla torget, Kungälv   12-16/4 

Ruta i lastbil krossad. Inget stulet. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv  14-15/4 

Inbrott i företagsbil och diverse verktyg har stulits. 

 

Tyftervägen, Romelanda   14-15/4 

Främre reg skylt stulen från pb. 

 

Helgonagatan, Kungälv   15-16/4 

Någon har hällt vit färg över mä:s bil. 

 

Ander Prästgatan, Kungälv   15-16/4 

Katalysatorn tillgripen från mä:s bil. 

 

Smaragdvägen, Kode   14-15/4 

Skada på låset till tankluckan. Diesel stulet. 

 

Gamla torget, Kungälv   14-15/4 

Inbrott i firmabil. Låskolven på bakdörr uppbruten. Verktyg stulna.  

 

Hammarberg, Kode   18-19/4 

Uppbrutet lås på skåp i skåpbil. Stor mängd verktyg stulna. 

 

Ängsgatan, Kungälv   18-19/4 

Krossad ruta på företagsbil. Oklart vid anmälningstillfället om något stulits. 

 

Ingetorp, Kode   18/4 14.00-17.15 

Bilen stod parkerad vid golfbanan då en mindre ruta på bilens högra sida har krossats 

och en handväska har stulits. 

 

Hamngatan, Kungälv   19/4 15.15-15.25 

Någon har slagit något i bilens vindruta så den buktar in i mitten och det blivit trasigt 

runt kanterna. 

 

Gamla torget, Kungälv   19-20/4 

Uppbrutet lås på lastbil och verktyg stulna. 

 



Kongahällagatan, Kungälv   12-16/4 

Katalysator stulen från pb. 

 

Ingegatan, Kungälv   19-20/4 

Uppbruten sidodörr och verktyg stulna. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  -19/4  

Någon har skrapat med något vasst längs med bilens ena sida. 

 

Gamla torget, Kungälv   20/4 23.45 

Ett vitten ser hur två personer begår inbrott i bilar på parkeringe. Vittnet konfronterar 

dem som och de försvinner då i bil. På väg därifrån slår en av männen till vittnet.  

 

Lingonvägen, Kungälv   20-21/4 

Moped stulen. 

 

Jörlandavägen, Kode   19-22/4 

Reg syltar på två släpvagnar har stulits. 

 

Lärkgatan, Kungälv   18/4 18.40-18.50 

Vittne ser hur några personer försöker bryta sig in i en firmabil. Brytskador i låset på 

förardörren och handtaget på bakdörren är skadat. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   22-23/4 

Kåpan kring motorcykelns tändningslås är demonterad och skador i låset. 

 

Gamla Trollhättevägen, Kungälv  23-24/4 

Höger bakdörrs ruta är krossad och två väskor med kläder har stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   24/4 15.00-15.30 

Någon har varit inne i bilen. Det syns dock inga skador. Verktygslåda, kläder, nycklar 

och diverse papper har stulits från bilen. 

 

Sankt Halvardsgatan, Kungälv  24-25/4 

Med något vasst föremål har något skurit sönder två av bilens däck. 

 

Arntorpsgatan, Kungälv   24/4 05.40-05.55 

Patrull stoppar fordon som visar sig vara falsk skyltad och stulen. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv  23-26/4 

Inbrott i pb. Verktyg och id-handlingar stulna. 



Rollsbovägen, Kungälv   28/4   01.00-02.10 

Två personer har tagit sig in på ett inhägnat område och monterat av katalysator och 

andra delar från en bil.  

 

Strandgatan, Kungälv   27-28/4 

Rutan i bilens vänstra bakdörr har krossats. Cigaretter och leksak är stulet. Dokument 

försvann från bilen men återfanns i en container i närheten. 

 

Eriksdal, ( Göteborg)   26/4 12.00-20.00 

Reg skylt stulen. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   29/4 06.45 

Arbetsbil stulen. Anträffas senare av patrullen på Torggatan. 

 

Älvebacken, Kungälv   29/4 11.30 

Ur en Post nord bil stjäls ett paket. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  30/4 00.30-06.20 

Ruta på bilens förarsida är krossad. Det är brytskador runt fönster- och dörr list. 

Lackskador på båda bilens framdörrar. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   30/4 00.00-07.00 

Två rutor på bilens högersida har krossats. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   29-30/4 

Vänster bakruta sönderslagen. Oklart om något stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   29-30/4 

Katalysator stulen från pb. 

 

Stationsgatan, Ytterby   24-30/4 

Bilens grill är stulen. Stora skador på störfångaren. 

 

Fogdevägen, Ytterby   29/4 04.00-06.00 

Truta på höger sida av bilen sönderslagen. En jacka och necessär har stulits. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   30/4 02.00 

Mä fick notis i sin call-app att larmet på bilens utlösts. Rutan i höger framdörr 

sönderslagen och ett par solglasögon har stulits.   

 

 



 

Stöld: 

 

Trollhättevägen, Kungälv   26/3 01.50-02.30 

Inbrott i två källarförråd. 

 

Mellerstad Restad, Hålta   1-2/4 

Mä bygger ett atterfallshus. Någon har lyckats trycka in en fönsterkram och ta sig in. 

Stulit maskiner och verktyg. 

 

Kastellegårdsgatan, Kungälv  4/4 16.50 

Mä går bredvid sin cykel med väskor i cykelkorgarna då en person cyklar förbi och tar 

väskorna. 

 

Vikingagatan, Kungälv   4/4 17.00-18.00 

Cykel stulen då den stod låst utanför Willys. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  2/4 20.00-24.00 

Mä renoverar badrum på andra våning och ut och in flera gånger under tiden. Någon har 

stulits maskiner och verktyg. 

 

Vendergatan, Kungälv   5/4 

Mä var på promenad med barnvagn och hade lagt sin väska under vagnen. När mä kom 

hem var väskan borta. 

 

Älvebacken, Kungälv   2/4 21.00-23.35 

Cykel stulen vid resecenter. 

 

Fontinvägen, Kungälv   1/1-5/4 

Cykel stulen ur låst cykelsförråd. 

 

Vendergatan, Kungälv   6/4 04.30-08.00 

Vittne möter, i källaren, en okänd person som flyttat ut högtalare från ett förråd. När han 

upptäcker att han är sedd lämnar han direkt. Det finns brytskador på dörrar. 

 

Nordtag, Ytterby   6-7/4 

Någon har tagit sig in på inhägnad byggplats och stulit en markvibrator. 

 

Kastellgårdsskolan, Ytterby  8-9/4 

Uppbrutet fönster. Skåp och hurtsar har genomsökts. Oklart vad som stulits. 

 



Herr Arnes gata, Kungälv   9-10/4 

Uppbruten dörr till BRF:s gästlägenhet och Tv stulen. Även brytskador på två 

förrådsdörrar. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  9-11/4 

Uppbruten källardörr och brytskador på lås till källarförråd. 

 

Ytternvägen, Ytterby   10-11/4 

Brytskador på tre dörrar till omklädningsrum. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   9-11/4 

Stöld av trädgårds set om bord och två stolar. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   1-374 

Stöld av cykel från källare. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  ½-12/4 

Mä hade ställt ut sina sommardäck på altanen då han skulle byta hjul senare. 

Samtliga däck stulna. 

 

Älvebacken, Kungälv   2-13/4 

Ur ett låst cykelförråd har två cyklar som var fastlåsta med varandra stulits. 

Kodelåset uppklippt. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   13/4 16.15-16.30 

Anställd på salongen ser en okänd man i personalrummet. På övervakningsfilm ser man 

sedan hur mannen försökt att bryta upp kassaapparaten. 

 

Kongahälla rese center, Kungälv  14/4 08.20-16.15 

Cykel stulen. 

 

Halltorp, Ytterby   6-9/4 

Mä håller på att bygga ett hönshus och har en kap/ger såg på stativ ståendes i ett 

intilliggande skjul. Kapen har stulits. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  1874 02.00-04.00 

Någon försöker bryta sig in i källaren. Vitten ser och gärningsmannen lämnar då han är  

upptäckt. 

 

Olserödsgatan, Kungälv   19/3-18/4 

Inbrott i källarförråd. Ingen åverkan på de två yttre dörrar som öppnas med tagg. 



Oklart vad som stulits. 

 

Vårdcentyralen, Nordmannatorget, Kungälv 19/4 23.15 

Flera rutor krossade och datorer har stulits. 

 

Kristinedalsgatan, Kungälv  19-20/4 

Cykel som var fastlåst med vajerlås i cykelställ har stulits. 

 

Odlingsgatan, Kungälv   13-19/4 

Cykel stulen. 

 

Älvebacken, Kungälv   21-22/4 

Inbrott i källarförråd. Oklart vad som stulits. 

 

Älvebacken, Kungälv   22/4 16.35-17.00 

Stöld av el scooter. 

 

Vältvägen, Kungälv   23/4  05.00-05.05 

Mä vaknar och tittar ur. Ser en man vid en bil precis utanför som snabbt lämnar. 

När mä går ut är utemöblerna borta. 

 

Älvebacken, Kungälv   24-25/4 

Inbrott i förråd. Klocka stulen. 

 

Älvebacken, Kungälv   25/4 09.30-09.45 

Granne kommer på person i källare som springer när grannen kommer. Bygel till 

förråets hänglås är uppbruten och två kartonger har ställts ut i källargången. 

 

Vendergatan, Kungälv   24-25/4 

Dörrar ner till källargången är uppbrutna och låsen fördärvade. 

 

Sankt Halvardsgatan, Kungälv  -24/4 02.20 

Sönderslagen ruta i källardörren. Vitten ser misstänkt gå in i ett förråd. 

I förrådet hittar polis saker som stöldgods. Gärningsmannen känd av polisen. 

 

Vendergatan, Kungälv   25-26/4 

Inbrott i källarförråd. Brytskador på dörr in till källarutrymmet samt uppbrutna hänglås 

till två förråd. Oklart vad som stulits. 

 

Kongahälla Resecenter, Kungälv  25-2674 

Cykel stulen. 



 

Rosendalsgatan, Kungälv   25/4 17.00-20.15 

Inbrott i simsällskapets kontorslokal. Stor oreda därinne. Två datorer och en smart 

klocka stulet. 

 

Älvebacken, Kungälv   24-25/4 

Nätet till mä.s källarförråd är knipsat. Man har försökt att dra ut en jacka. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv   -20/4 

Ytterdörr till kommunhuset är uppbruten. Förvaringsskåp har brutits upp och fem 

datorer och en minidator har stulits. 

 

Sankt Halvardsgatan, Kungälv  22-25/4 

Cykel stulen ur ett cykelförråd. 

 

Midsommarliden, Marstrand  25-26/4 

Gm har sågat bort en bit av stången som går genom båtmotorn för att få loss motorn och 

stulit den. 

 

Lyckevägen, Kärna   21-22/4 

Två stycken viboplatter ( paddor) har stulits från en inhägnad byggarbetsplats. 

 

Sankt Halvardsgatan, Kungälv  25-26/4 

Inbrott i källaren och en cykel stjäls. 

 

Häradsvägen, Ytterby   29/4 10.00-13.00 

Handtag på garage är sönderslaget. Ruta krossad på bil inne i garaget och en cykel är 

stulen. 

 

Häradsvägen, Ytterby   29/4 

Låset till garaget är uppbrutet. Två cykelbatterier är stulna. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   29/4 13.55 

Vittne ser pågående cykelstöld. Polis till plats och en person grips. 

 

    

Ulvegärdgatan, Kungälv   30/4 01.00-04.00 

Någon har varit inne i förrådet som sitter ihop med carporten. Förrädsdörren stod öppen 

när mä kom ut. Oklart om den varit låst då inga brytskador finns. 

Mä återkommer med godslista. 

 



Ulvedalsgatan, Kungälv   29-30/4 

Inbrott i förråd som liger intill huset. Cykel, yxa och kofot har stulits.  

 

 

 

Skadegörelse:  

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  4/4 14.00-16.00 

Flera rutor krossade. 

 

Fredkullagatan, Kungälv   7/4 14.30-14.40 

Vittne sett en man på cykel kasta sten mot fönster så att två rutor krossas. 

 

Vikingagatan, Kungälv   9-12/4 

Sex rutor på skolan har krossats. 

 

Hlp Kode station   10/4  

Upptäcks att någon lagt makadam på rälsen. 

 

Häradsvägen, Ytterby   10/4 23.00-23.10 

Någon har kastat eller skjutit något mot mä: s fönster så att ett hål med sprickor runt 

omkring uppstått i fönstrets yttersta glas. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  2074 16.19 

Men en lång bräda har gm slagit mot övervakningskameran så att skador uppkommit. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   23-26/4 

Sönderslagen och nerklottrad hiss. Glastak över cykelställ har krossats. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   27-28/4 

Någon har skjutits mot ett skyltfönster så att skada uppkommit på rutan. 

 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Blankas gata, Kungälv   11-12/4 

Uppbruten altandörr till bostad. Oklart vad som stulits. 


