
1-24 mars, Kungälvs kommun 

 

Bostadsinbrott: 

Under senaste månaden har det i Kungälv varit två fullbordade inbrott i villa/radhus och ett 

försök. 

Inga inbrott i lägenheter eller fritidshus. 

Inbrotten har skett: 

 

Huldas gata i Ytterby – ett hus under byggnation. Mellan 1-2 mars har någon tagit brutit upp 

förseglingen till garaget som ligger i anslutning till bostadshuset. Tagit sig in i bostaden och 

stulit verktyg och paket med parkett. 

 

På okänt sätt har någon tagit in i bostad på Olseängen. Det har skett 19 mars mellan kl 13.00-

17.45. Där har det stulits bankkort, körkort, kontanter, väska och bilnycklar. 

 

Ett försök  har skett i Ödsmål, Kode. Det var den 7 mars vid 10.00 tiden som mä hörde ljud 

från köket. När han gick dit såg han två män utanför huset. Han gick ut men då var männen 

borta. 

Mä upptäckte då brytskador på dörren och att det yttre glaset på en köksruta var sprucket. 

 

Bilinbrott: 

Det har skett 28 bilinbrott i kommunen under aktuell period i mars månad. 

Ett på parkeringen, Danske sten i Marstrand och fyra i Ytterby: 2 på Hällebergsgatan, 

Tungevägen och Ulvesund. 

De resterande 23 har utförts i Kungälv. 

2 på Floragatan, Arntorpsgatan, 2 i p-hus Pallisaden, Ingegatan, Bultgatan, Rattgatan, 

Traktorgatan,  Nunnegårdsgatan, Fågelstigen, Rådmansgatan Väktaregatan, Filaregatan, 

Nordmannagatan, Ytterbyvägen, Kongahällagatan, Bagaregatan, Snorregatan, Komarken 

Gunnarsberg och 2 på okänd plats i Kungälv.  

 

 

Skadegörelse på fordon: 

11 st fordon har utsatts för skadegörelse. 

Ett på okänd plats i Kode. Ett vid Skårby station. Ett på Hällebergsgatan i Ytterby. 

Åtta stycken på adresser i Kungälv: Gamla Gärdesgatan, Nunnegårdsgatan, 

Byggmästaregatan, parkering vid ICA Maxi, två på Inlandsgatan och två på Klostergatan. 

 

 



Tillgrepp bil, mc , moped: 

Inga MC  är anmälda stulna.  

Däremot har tre bilar anmälts som stulna. 

En bil stals på Lärkgatan i Kungälv. 

På Teknikergatan ( OKQ8) gick en fordonsägare in för att kolla efter tvättid, lämnade 

nycklarna kvar i bilen och den stals under tiden. 

På Tvetgatan lämnades en bil på tomgång medans mä gick in för att hämta en sak. 

 

En moped är stulen vid Thorildskolan. 

 

 

Inbrott i källare/vind: 

På Kongahällagatan har det varit sju källarinbrott, två på Selma Lagerlövsgata och ett på 

Brynjegatan. 

 

Inbrott i garage: 

Fyra garageinbrott finns anmälda. Två på Ingegatan, ett på Korpvägen och ett på 

Munkegärdegatan. 

 

Cykelstölder: 

Tio cyklar har anmälts stulna: 

I Ytterby på Skolvägen har en stulits. 

I Kungälv är det på Ingegatan, Brynjegatan, Selma Lagerlövsgata, Tvetgatan, Kongahälla 

Center, Västra Strandgatan, Gamla Trollhättevägen, Fredkullagatan och på Rosendalsgatan 

vid Thorildskolan som cyklarna stulits. 

 

Bedrägerier: 

29 st bedrägerianmälningar har inkommit. 

 


