
Kungälvs kommun januari 2022 

 

Bostadsinbrott: 

Under januari månad har det varit 4 fullbordade bostadsinbrott och ett försök. 

Adresser som varit utsatta är: Skälebräcke och Östra gatan i Kungälv. I Ytterby är det Olles 

gata och Esters gata som haft inbrott. 

Vi inbrottet på Esters gata kunde patrull snabbt vara på plats och bil med gm och stöldgods 

stoppades. Två personer gripna. 

 

Försöket var i Lundby Kareby där mä vakande på morgonen av något ljud och gick upp och 

tittade men såg inget. Senare upptäcktes att två glas i treglasfönster krossats av en sten och det 

var fotspår nedanför fönstret. 

 

Inga anmälningar på inbrott i fritidshus har inkommit. 

 

Bilinbrott och skadegörelser på bilar: 

 

40 anmälningar på inbrott och skadegörelse på bilar har inkommit under januari månad. 

Av dessa har 31 skett i Kungälv, 6 i Ytterby, 2 i Kode och ett i Kareby. 

 

I Kareby är det på Hagenvägen, I Kode på Hammarhöjden och Ödsmål, i Ytterby på Östra 

porten, Klevevägen, Tungevägen, Olles gata och 2 på Runängsgatan. 

 

I Kungälv har brotten skett på: 

Vikingagatan , Pallisadens p-hus, Vendergatan, Utmarksvägen, Hantverkargatan, 

Fredkullagatan, Skälebräcke, Fågelstigen, Järpstigen, 2 på Tvetgatan, 3 på Kongahälla Center, 

Grindenbacken, Bilgatan,  3 på Inlandsgatan, Vetegången, Maskingatan, 2 på Brynjegatan, 3 

på Älvebacken, Ytterbyvägen, Nordmannatorget, Ivar Claessons gata, Trekungagatan och på 

en okänd plats i Kungälv. 

 

Tillgrepp av bil, moped eller mc: 

 

En bil tillgreps på Grindenvägen då mä gått ut och varmkört bilen. Lämnat den med nyckeln i 

och motorn igång en stund. När mä kommer till bilen är den borta. 

 

Inbrott i källare eller vind: 

 

Endast en anmälan har inkommit på inbrott i källare och det är på Ytterby torg. 

 

 



Inbrott i garage: 

 

Två anmälda inbrott i garage. Häradsvägen i Ytterby och Fräkne gränd i Kungälv. 

 

Cykelstölder: 

 

5 cyklar har stulits och samtliga stölder har skett i Ytterby. 

Häradsvägen, Notarievägen, Skrivarevägen, Ytterby torg och Västerängen. 

 

Bedrägerier: 

 

Tyvärr fortgår bedrägerierna. 36 anmälningar har inkommit där folk utsatts för fullbordade 

bedrägerier eller försök. Det är på nätet eller via telefonsamtal. 

 

Rån: 

 

Mitt i månaden utsattes en ungdom för ett rån nattetid i Västra Parken i Kungälv. 

Med hot om våld tilltvingade sig gm mä: s jacka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


