
Kungälvs kommun: 

Sammanställning av anmälningar inkomna under februari månad. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Under februari har det varit 3 st inbrott i villa/radhus. Inga lägenhetsinbrott. 

Två av inbrotten har skett på Strömgatan i Ytterby. Det ena var den 2/2 mellan klockan 19.00-

21.10 då man brutit sig in i vardagsrummet via ett uterum. 

Det andra inbrottet på samma gata har en tidsperiod på 31/1 - 3/2 men det är väl troligt att 

även detta har inträffat den 2/2. Här har ett fönster till vardagsrum lyfts ut från karmen. 

Finns inte uppgivet på anmälningarna vad som stulits. 

 

Det tredje inbrott har gjorts på Smaragdvägen i Kode. Där har en ruta krossats. Inte heller här 

finns något tillgripet gods med på anmälan. 

 

Bilinbrott: 

 

Under denna period har 27 fordon utsatts för inbrott. Samtliga har skett på adresser i Kungälv. 

Trekungagatan, Båtstigen, Bilgatan, Fregattgatan, Olserödsgatan, Torggatan, Filaregatan, 

Rosendalsgatan, Fontinvägen, Ytterbyvägen, Floragatan, Strandgatan, Tvetgatan 3 st, 

Fågelstigen 2 st, Kongahällagatan 3 st, Älvebacken 3 st, Gamla torget 2 st samt 2 st på okänd 

adress i Kungälv. 

 

Skadegörelse på fordon: 

 

4 inkomna anmälningar inkomna på skadegörelse. 

2 i Ytterby: Odlingsgatan där bil fått repor i lacken, Hällebergsgatan där däck punkterats. 

2 i Kungälv: Kongahällagatan, någon sparkat eller slagit av en yttre backspegel och 

Kvarngatan där 3 fordon fått sina bakrutor krossade. 

 

Stöld av bil, mc, moped: 

 

En bil har stulits ur garage på Prästvägen i Kareby. Bilen återfinns, via bilens GPS, i 

Skepplanda. 

 

 

 

 



Inbrott i källare/ vind: 

 

5 st anmälningar om inbrott i källare/vind. Alla fem har skett på adresser i Kungälv. 

3 av dem har skett på Ytterbyvägen, ett på Lärkgatan och ett på Torggatan. 

 

Inbrott i garage: 

 

Garageinbrott under februari månad: 5 st. ( Det på Prästvägen där bilen stals som sedan 

hittades i Skepplanda.) 

De övriga fyra har skett i Kungälv. 

Ingegatan- där en cykel stals, Munkegärdegatan – där stals däck och fälgar, Rollsbogatan och 

Helgonagatan. 

 

Cykelstölder: 

 

7 cyklar har stulits. Två i Ytterby: Östra porten och Ytterby station. 

De övriga 5 i Kungälv. Trekungagatan, Älvebacken, Lärkgatan, Torggatan och Ingegatan.  

 

Bedrägerier: 

 

De olika bedrägerianmälningarna fortsätter att komma in. 

Denna månad har 45 st anmälningar gjort. 

 

Personrån: 

 

Den 26/2 vid 21.20 rånas en 15 årig mä på sin jacka, halsduk och mössa. Det är fyra gm i övre 

tonåren som tilltvingar sig sakerna. Brottet sker i nära anslutning till Kode fritidsgård. 

 

Ytterligare ett personrån sker vi Gunnarsberg 28/2 kl 01.10-01.15. Gm slår mä i huvudet och 

tar pass och kontanter från mä. 

 

 


