
Kungälvs kommun maj 2021 

 

Fordonsangrepp: 

 

Torggatan, Kungälv   1-2/5 

Husbil stulen. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   1-2/5 

Krossad sidoruta på pb, bucklor och skrapmärken på karossen. 

 

Borgarparken, Kungälv   30/4-1/5 

Bilens högre främre sidoruta har krossats. 

 

Borgarparken, Kungälv   1-2/5 

Ruta krossad på firmabil. Försökt att ta sig in i skåpet men ej lyckats. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   3/5 09.10-10.10 

Två rutor på bilens högra sida sönderslagna. Ridkläder stulna. 

 

Bilia Bultgatan, Kungälv   24/4-4/5 

Anträffad stulen bil bärgas till Bilia. När mä ska hämta sin bil är den stulen ingen. 

 

Tvetgatan, Kungälv   3-4/5 

Krossad ruta på bilens högra sida. Solglasögon, laddsladdar och paket har stulits. 

 

Östra gatan, Kungälv   5/5 05.00-05.05 

Mä upptäcker att någon stjäl mopeden. 

En man lämnar platsen med mä:s moped. 

 

Tvetgatan, Kungälv   3-4/5 

Krossad höger bakruta. Kacka, laser och fuktmätare stulet. 

 

Lekmannagatan, Ytterby   4-5/5 

Krossad ruta på bilen och fiskeutrustning från bagageutrymmet har stulits. 

 

Mariebergsliden, Kungälv   4-5/5 

Inbrott i bil. Två externa hårddiskar har tagits. 

 

Gamla torget, Kungälv   5-6/5 

Höger framruta krossad och verktyg har stulits från firmabil. 



Selma Lagerlöfsgata, Kungälv  1/2-6/5 

Bil som stått en längre tid utanför en bilverkstad har stulits. 

 

Gunnarsberg, Kungälv   8-9/5 

Främre reg skylten på pb stulen. 

 

Solbräckegatan, Kungälv   7-10/5 

Staketet till området är uppklippt och någon har tagit sig in i en teleskopslastare och skruvat 

loss instrumentpanelen. 

 

Lasarettsgatan, Kungälv   7/5 07.30-16.00 

Bensin stulet från bil. Tanklocket ät löst. 

 

Valnäsgatan, Ytterby   30/4-7/5 

Släpkärra stulen. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv   3-4/5 

Skador på pb. Repor i lacken och buckla på vänster bakdörr. Ser ut som någon sparkat på 

dörren. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   15-16/5 

Inbrott i företagsbil. Ruta krossad och hörselskydd stulna. 

 

Tvetgatan, Kungälv   14-15/5 

Katalysator avsågad på pb. 

 

Trekungagatan, Kungälv   15-16/5 

Inbrott i firmabil. Ruta på pasagerarsida krossad. Oklart vad som stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   16/5 00.00-04.00 

Inbrott i bil. Arbetstelefon, nycklar, klocka, longboard, hörlurar och kosttillskott stulet. 

 

Bultgatan, Kungälv   14-17/5 

Bilen står uppallad och hjulen saknas. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   18/5 12.10-12.20 

När mä kör på Kongahällagatan kommer en sten i vindrutan. Mä ser inga personer. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv   20/5  03.30 

Tillgrepp av pb. Mä ser att hans bil som står parkerad i carporten startar och kör iväg. 

 



Borgarparken, Kungälv   6-20/5 

Stöld av moped från ett låst flerbilsgarage. 

 

Brynjegatan, Kungälv   18-20/5 

Moped stulen från innegård. 

 

Räfsalsvägen, Munkegärdeskolan, Kungälv 19/5 12.00-15.00 

Inbrott i A-traktor. Högtalare och stereo stulet. 

 

Dämmevägen, Kungälv   21-22/5 

Vänster yttre backspegel stulen från en pb. 

 

Dämmevägen, Kungälv   22-23/5 

Brytskador på bilens förardörr och vänster bakdörrs ruta krossad. 

Hundsele och hundbädd stulet. 

 

Skälebräcke, Kungälv   24-25/5 

Bilens högra bakruta krossad. Oklart vad som stulits, 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv  25-26/5 

Krossad ruta på bil. 

 

Gamla torget, Kungälv   25-26/5 

Uppbruten bakdörr på arbetesbil. Verktyg stulna. 

 

Krokbäcksvägen, Kareby   25/5 14.00-15.30 

Någon har försökt att bryta loss vänster yttre backspegel. 

 

Gamla Trollhättevägen, Kungälv  25-26/5 

Inbrott i bil. Resväska innehållande diverse kläder etc har stulits. 

 

Nordmannatorget, Kungälv  23/5 15.00-16.30 

Stöldskador på moped. Brytskador runt tändningslås och kåpan fram lossliten och fördärvad. 

 

Gamla torget, Kungälv   25-26/5 

Inbrott i firmabil. Asfaltssåg, rundpadda och elverktyg stulet. 

 

Borgarparken, Kungälv   23-24/5 

Bilen står i ett låst flerbilsgarage. När må kommer till sin bil är rutan i förardörren nervevad 

och ett par solglasögon är stulna. 

 



Lärkgatan, Kungälv   22-25/5 

Bilen har skador på båda sidor. Enligt mä är det flera bilar som utsatts för skadegörelse. 

 

Marstrandsvägen, Kungälv   28/5 09.00-09.30 

Saluvagnsskylt stulen. 

 

Gymnasiegatan, Kungälv   30/5 -04.50 

Polispatrull kör förbi och upptäcker en pb som välts på sidan. Skador på bilen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   31/5 02.00-02.40 

Uppsåtligt anlagd brand i pb. 

 

Färjevägen, Kungälv   30/5 11.00-14.30 

Inbrott i mindre skåpbil och alla verktyg stulna. 

 

Runängsgatan, Ytterby   30/4-3/5 

Skador på pb. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   30-31/5 

Brytskador på bilens båda framdörrar och repor i lacken vid bensinlocket. 

 

Vesslegatan, Kungälv   30-31/5 

Moped stulen ur garage. Hjälm och högtryckstvätt även borta. 

 

Gråstensvägen, Kode   29-30/5 

Inbrott i pb. Skador på höger bakdörr. Träningsbag, kläder, datorväska och laptop stulet. 

 

 

   

  

 

Stöld: 

 

Torsbyvägen, Ytterby   1/5 07.00 

Anmälaren hör en ruta krossas och ett larm som går igång. Tillsammans med en kollega går 

anmälaren till församlingshemmet. De ser en person springa från platsen. Ett fönster är 

krossat och sladdar hänger ut genom fönstret. 

 

Ulvegärdegatan, Kungälv   29-30/4 

En cykel, som stod utanför bostanden, är stulen. 

 



Västra porten, Ytterby   30/5-1/5 

Inbrott i garage, porten uppbruten. Skruvdragare och el cykel stulen. 

 

Älvebacken, Kungälv   19-22/4 

Inbrott i förråd. Verktyg, väskor och gastuber stulna. 

 

Strandgatan, Kungälv   1/5 14.30-15.10 

Två personer är inne på rivningsområde och lastar ut koppar och koppartråd. 

 

Stationsgatan, Ytterby   30/4-1/5 

Cykel stulen utanför bostaden. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   1-2/5 

Brytskador på yttre dörren in till källaren. 

 

Älvebacken, Kungälv   1-2/5 

Inbrott i två förråd. Ur ett stals en jacka och en verktygslåda. Oklart vad som stals i det andra 

förrådet. 

 

Bagaregatan, Kungälv   2-3/5 

Två set av tjockare dynor till utemöbler har stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   3-4/5 

Cykel stulen från altan.  

 

Kongahällagatan, Kungälv   1-28/4 

Cykel stulen från cykelrum. 

 

Gamla torget, Kungälv    5/5 02.50-03.05 

Ytterdörren till BRF förstörd. Larmet har utlösts. En sten har kastats in genom rutan i dörren. 

 

Gråbrödragatan, Kungälv   2/4-2/5 

Inbrott i källarförråd. Ståldörren in till källaren är uppbruten och beslaget på förrådsdörren 

sönderbrutet. Tavla och bohag har stulits. 

 

Smedmästaregatan, Kungälv  21-28/4 

En låst cykel stulen från inhägnat område.  

 

Färjevägen, Kungälv   5-6/5 

Stöld av båtmotor, kablage, batteri och bensin. 

 



Ivar Claessonsgata, Kungälv  9-24/4 

Inbrott i källarförråd. Läderstövlar stulna. 

 

Hålta Annex, Hålta   5-7/5 

Ruta på vinden sönderslagen. Någon har varit inne utan att larmet utlösts. 

Oklart om nåtot stulits. 

 

Valters äng. Kungälv   7-8/5 

Inbrott i garage och två cyklar stulna. 

 

Vendergatan, Kungälv   16/4-9/5 

Inbrott i källarförråd. En racercykel har stulits. 

 

Tvetgatan, Kungälv   3-4/5 

Cykel som stod utanför entrén har stulits. 

 

Mjölkekilegatan, Marstrand  8-10/5 

Stöld av båtmotor från båt som stod på land. 

 

Truckgatan, Kungälv   8-9/5 

Låsen på två containrar har sågats upp och verktyg har stulits. 

 

Enekullsvägen, Ytterby   9-10/5 

Inbrott i källarförråd. Uppbrutet hänglås. Oklart vad som stulits. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   7/4-10/5 

Cykel stulen ur flerbilsgarage under bostaden. 

 

Tvetgatan, Kungälv   6-7/5 

Stöld av cykel som stod utanför bostaden. 

 

Kareby ängar, Kareby   1-10/5 

Container uppbruten på byggarbetsplats. Verktyg till ett stort värde har stulits. 

 

Torpe gränd, Kungälv   1-12/5 

Ur ett låst cykelförråd har en cykel stulits. 

 

Hållsunga, Kärna   11-12/5 

Inbrottsförsök i källare till fritidshus. Brytskador på dörren och försök till att plocka bort en 

glasruta. 

 



Gamla Brogatan, Kungälv   13/5 15.30-15.32 

Mä hade sin väska ståendes bakom sin moped. Lämnade mopeden två minuter och då 

försvann väskan. 

 

Maribergsliden, Kungälv   13/5 22.00-22.35 

Cykel stulen från carport. 

 

GROV STÖLD  Kongahällagatan, Kungälv  14/5 16.00-18.00 

Två personer lurar sig in till en äldre kvinna under förutsättning att de behöver hjälp med att 

skriva en lapp. 

När de lämnar saknas kontanter och smycken. 

 

Torggatan, Kungälv   8-13/5 

Cykel stulen från ett cykelförråd. 

 

Husfrejargatan, Kungälv   9-10/5 

Två kaniner har stulits från sina burar i trädgården. 

 

Filaregatan, Kungälv   15-16/5 

En glasruta på Pingstkyrkans secondhand har krossats. Oklart vad som stulits. 

 

Hövdingagatan, Kungälv   14-15/5 

Två kaniner saknas i buren på tomten. Buren är hel och haspad utifrån. 

 

Stationsgatan, Ytterby   14/5 07.00-15.00 

Bakhjul på cykel har stulits. 

 

Odlingsgatan, Kungälv   17-18/5 

Cykel stulen. 

 

Inlandsgatan, Kungälv   1-14/5 

Cykel stulen från låst cykelförråd. 

 

Kungälvs resecenter, Kungälv  18/5 06.30-17.00 

Cykel stulen. 

 

Floragatan, Kungälv   19-20/5 

Inbrott i förråd. Skateboard, innebandyklubbor och golfprylar stulet. 

 

Tvetgatan, Kungälv   21/5  05.00 

Inbrott på korttidsboende. Brytskador på ett fönster och altandörr. 



Två bärbara datorer, en ipad, en ryggsäck, en plånbok och en bilnyckel har stulits. 

Bilen har sedan tillgripits. 

 

Ytterby    21/5 01.00-0530 

Inbrott i förråd. Tigersåg och trimmer stulet. 

 

Oskarsbergsgatan, Ytterby   20-21/5 

Sönderslagen ruta på bil som stod på garageuppfart. Plånbok innehållande körkort och olika 

betalkort stulet. 

 

Skrindvägen, Kungälv   10-11/5 

Sex stolar i teak och dynor stulna från altan på husets baksida. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby   1/1-14/5 

Cykelkärra stulen från lägenhetsförråd. 

 

Brynjegatan, Kungälv   22-23/5 

Uppbrutet källarförråd.  Oklart vad som stulits. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv  20-21/5 

Cykel stulen från trädgård. 

 

Dämmevägen, Kungälv   21-22/5 

Elskåp uppbrutet vid klubbstuga i Fontin. 

 

Fräkne gränd, Kungälv   01.48 

Larmet på byggarbetsplats löser ut då en övervakningskamera plockas ner. En man på en 

stulen cykel grips. 

 

Nunegårdsgatan, Kungälv   22-2575 

Inbrott i källarförråd. Cykel, kläder och resväska har stulits. 

 

Fridhemsgatan, Kungälv   23/5  14.00-16.00 

Cykel stulen. 

 

Helgonagatan, Kungälv   25-27/5 

Brytskador på dörr till gemensamt cykelförråd. En cykel har stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv   22-28/5 

Cykel stulen från ett cykelförråd. 

 



Floragatan, Kungälv   1/4-24/5 

Inbrott i förråd. Ryggsäck, kokkärl, matbestick, enmanskök och färgburkar stulet. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv  22-28/5 

Inbrott i källare. Cykel, tre resväskor, madrass, kläder och skor har stulits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv   26-29/5 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Kläder stulna. 

 

Ytterby torg, Ytterby   27/5 21.30-21.50 

Skador på dörrkarm in till brf;s hobbyrum i källarutrymmet. 

 

  

Skadegörelse: 

 

Häradsvägen, Ytterby   23-26/4 

Tre av skolans fönster har utsatts för skadegörelse. Ytterglaset har krossats, ser ut som 

kulhål. 

 

Sandbackagatan, Kungälv   30/4-3/5 

Två fönsterrutor sönderslagan på skolan. 

 

Vendergatan, Kungälv   13/5 15.00-17.45 

Låset och låskistan runt låset är skadat. 

Jordliden, Kungälv   14/5 00.00-05.00 

Någon har vält tre stora krukor med jord och blommor. 

 

Smaragdvägen, Kode   12-1475 

Flera fönster har krossats på skolan. 

 

Gamla torget, Kungälv   11-15/5 

Krossat hölje till ytterbelysningslampa. 

 

Snorregatan, Kungälv   24/5 07.30-17.10 

Rutan bredvid entrédörren har ett mindre hål i ytterglaset. Ser ut som någon skjutit något 

mott glaset. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby  24/5 19.59 

Larmet på skolan går. Någon har tagit sig genom att krossa ett fönster. Oklart vad som 

stulits. 

 



Lekmannagatan, Ytterby   25-26/5 

Fönster krossad på förskolans personalrum. 

 

Vikingagatan, Kungälv   27/5 22.59 

Polis kallas till platsen då vittne sett en man krossa rutorna i entrédörren.  

 

Nedskräpning: 

 

Sanbackagatan, Kungälv   28-30/5 

Stora mängder skräp har slängts på Kastalakyrkans parkering. Detta har förekommit vid flera 

tillfällen tidigare.  

 

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Kongahällagatan, Kungälv   17/5 12.00-15.50 

Ytterdörren uppbruten. Oklart vad som stulits. 

 

Rån: 

 

Rosendalsgatan, Kungälv   24/5 11.00-11.30 

Med en kniv riktad mot mä tilltvingar sig gm en mobiltelefon. 

 

Utmarksvägen, Kungälv   28/5 18.00-19.00 

Mä är ute och går då han blir nersparkad bakifrån. Runt honom är sju killar i 15-16 års 

åldern. I fallet tappar mä sin mobiltelefon där även hans bankkort ligger. 

Killarna uppmanar honom att ge dom kortkoden. När han vägrar slår och sparkar de honom. 

De försvinner med hans telefon, bankkort, klocka och kontanter. 

 

Föregivande av allmän ställning: 

 

Vävra Hålta    29/5 18.05 

Två personer uppger sig komma från polisen. De frågar om hon sett en rysk man. 

En av ”poliserna” frågar om han får fotografera taket då han är intresserad av tak. 

De visar inga id-kort. De lämnar i en vit Volvo, 

   


