
Anmälningar inkomna i maj 2022 – Kungälvs kommun. 

 

Bostadsinbrott: 

Tre inbrott i villor under uppbyggnad har skett under maj månad. 

Huldas gata och Fiolmannens gata i Ytterby. Där har en värmepanna och 

parkettgolv stulits. 

I Mellan-Restad har ett fönster brutits upp men det är oklart vad som stulits. 

 

Ett försök till inbrott i bostad har skett i Sjöhåla, Kärna. Det finns brytskador 

men gm har ej tagit sig in i bostaden. 

 

Fordonsangrepp: 

 

Under den gångna månaden har 44 angrepp på fordon skett. 

35 av dessa i Kungälv: Holmgången, 3 st på Kongahällagatan, Ytterbyvägen, 

Trollhättevägen, Fontinvägen, 3 st på Gymnasiegatan, Gamla Gärdesgatan, 

Gråbrödragatan, Torggatan, Vaktelstigen, Brynjegatan, Nytorget, 

Smedmästargatan, Maskingatan, Snorregatan ,Fridhemsgatan, Floragatan, 

Munkegärdegatan, Tvetgatan, Olserödsgatan, Bagaregatan, Trekungagatan, 

Bultgatan, Rexegatan, Vendergatan och 5 st på Gamla torget. Ett har skett på 

okänd plats i Kungälv. 

 

I Ytterby har det varit 4 st bilangrepp: Ställets Bygata, Hällebergsgatan, 

Marstrandsvägen och Lekmannagatan. 

 

I Marstrand har två bilar utsatts: Lilla Varvsgatan och Långedalsvägen. 

 

I Bräcke, Kärna har det varit ett bilinbrott. 

 

På Prästvägen i Romelanda har ett fordon utsatts. 

 

På Kvartsvägen i Kode har det varit ett bilinbrott. 

 

 

 

 



Tillgrepp av bil, Mc och moped: 

 

Inga bilar har stulits denna månaden.  

2 mopeder är tillgripna: Kongahällagatan i Kungälv och Valnäsgatan i Ytterby. 

2 MC är stulna: Kongahällagatan och Gymnasiegatan samt ett försök på Västra 

gatan. 

 

Inbrott i källare och på vind: 

 

I Kungälv har det varit 5 st källarinbrott. 2 på Vendergatan, 2 på Västra gatan 

och ett på Kongahällagatan. 

 

Garageinbrott: 

 

2 i Ytterby: Odlingsgatan och Valnäsgatan. Ett i Kungälv på Bagaregatan. 

 

Cykelstölder: 

 

Runt om i kommunen har det stulits 14 cyklar under maj månad. 

8 i Kungälv, 3 i Ytterby, en i Kode, en i Marstrand och en i Hålta. 

Vi får in en del upphittade cyklar. När vi försöker matcha dessa med anmälda 

stulna cyklar saknas väldigt ofta ramnummer på anmälningarna. 

Detta är det säkraste sättet att hitta en ägare till upphittade cyklar. 

Gå och titta på era cyklar: skriv ner ramnummer så att ni har detta om ni skulle 

behöva anmäla er cykel stulen. 

 

Bedrägerier: 

 

Tyvärr fortsätter bedrägerierna i stort antal. Under maj inkom i Kungälvs 

kommun 80 st anmälningar av olika former av bedrägerier. 

Trots uppmaningar via tv/radio och tidningar samt att polisen går ut och varnar 

är det många som trots detta luras att lämna ut inloggningar och koder. 

Sätten som dessa bedragare använder sig utav ändras hela tiden. 

Senaste tiden har man blivit uppringd från ett ” telefonbolag” där man blivit 

underrättad om att dessa missat att dra av en rabatt man skulle haft. De ber att få 

uppgifter så att de kan ”sätta in pengarna” men istället försvinner det pengar. 



Själv har jag fått mail om att jag ska ha betalat aprils telefonräkning två gånger 

och att det vill återbetala pangar. Man skulle då klicka sig vidare och 

förmodligen uppge uppgifter som de vill ha. Självklart slängde jag mailet direkt 

då jag har autogiro och vet att det inte dragits dubbelt. 

 

Andra har blivit uppringda från ett inkassobolag där man sagt att någon beställt 

en dyr mobiltelefon i personens namn men att den ska skickas till annan adress. 

De vill därför ”hjälpa till” så att vederbörande inte ska få problem med 

kommande räkningar och ber om olika uppgifter. 

 

Sätten är oändliga – MEN återigen LÄGG på luren så fort ni misstänker något 

lurt. Ring själva upp aktuellt bolag på riktigt telefonnummer om ni är osäkra. 

Mail och sms – klicka inte vidare – SLÄNG och ring också om ni vill kontroller 

vad som gäller. 

 


