
Kungälvs kommun 1/12 – 20/12. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Ett bostadsbrott under perioden. Det har skett i en lägenhet på Rådmansgatan i Kungälv någon 

gång mellan den 9-13 december. Ett fönster har brutits upp och lägenheten har genomsökts. 

Oklart vad som stulits. 

 

Bilinbrott: 

 

18 stycken bilinbrott där samtliga skett i Kungälv. 17 i de centrala delarna och ett på 

Ulvedalsgatan. 

 

Skadegörelse på bil: 

 

6 anmälningar på skadegörelse på bil har inkommit. Två av dessa har skett i Kode de övriga 

fyra i centrala Kungälv. 

 

Stöld av bil, Mc och moped: 

 

Hela 5 bilar har stulits. Det är inte vanligt att det stjäls bilar så att fem bilar stulits i Kungälv 

under tre veckor är mycket. En av bilarna stod på tomgång för att bilen skulle värmas upp så 

det får man tänka på att inte lämnar uppstartade bilar utan tillsyn. 

En av bilarna stals efter att mä blev av med väska vari bilnycklarna låg. 

 

En MC har stulits från Gunnarberg i Kungälv. 

 

Inbrott i källare/vind: 

 

Vi har haft fem inbrott. Samtliga i Kungälv. Av dessa har 2 skett på Västra gatan, ett på 

Vikingagatan, ett på Kastalagatan och ett på Gamla Gärdes gatan. 

 

Inga garageinbrott. 

 

Cykelstölder: 

 

En cykel har stulits i Ytterby. 

 

 

 



Bedrägerier: 

 

27 anmälningar med olika sorters modus på bedrägerier har inkommit. 

Det kan vara att man blir uppringd från en bank eller företag och man förmås logga in med 

sitt bank id. 

Flera har fått sms med länkar om att det är ett paket som inte skickas till må om inte en 

mindre fraktsumma betalas. Man får då klicka sig vidare på en länk och via bank id betala. 

Efter det dras flera, ibland stora, summor från mä:s konto. 

 

Någon har blivit uppringd från ”någon säkerhetsavdelning” och uppmanad att spärra sitt kort. 

När man då går in med bank id lyckas ”uppringaren” komma åt kontot och pengar försvinner. 

 

 

 


