
Kungälvs kommun   augusti 2022. 

 

Bostadsinbrott: 

Hör och häpna!!!!! 

Denna månaden har vi inte haft ett enda fullbordat inbrott eller försök i vare sig 

villa/radhus, lägenhet eller sommar/fritidshus. 

Helt underbart. 

Bra jobbat alla Grannsamverkare:) 

 

Fordonsangrepp: 

 
54 angrepp på fordon har anmälts under augusti månad. 

Kode: Jörlandavägen, Kvartsvägen och Hammarberg 

Romelanda: Oxelvägen och Envägen 

Kareby: Skårby 

Marstrand: Varvskajen och p-plats Strandgatan 

Ytterby: Klevavägen, Ställets Bygata, Situlagatan och Enekullsvägen 

De resterande 41 är inom Kungälv: 

Tvetgatan 6 st, Rollsbovägen och 2 st på Bultgatan. 

Orrstigen, Järpstigen, Holmgången, Västra gatan, Gamla torget, Gamla 

Gärdesgatan, Fästningsparken, Egnahemsgatan, Väktaregatan, Simbadsgatan, 

Grindenvägen, Gymnasiegatan, Svarvaregatan, Jordliden, Helgonagatan, 

Munkegärdegatan, Älggatan, Vendergatan, Älvebacken, Rexegatan, Lilla 

Kongahällagatan, 2 st på Kongahällagatan, Vikingagatan, Trekungagatan, 

Gråbrödragatan, 2 st Marstrandsvägen vid McDonalds, Lasarettsgatan, 

Fontinvägen,  2 st Olof Palmes väg och en på okänd plats i Kungälv. 

 

Tillgrepp av fordon: 

 
4 mopeder har stulits. En från Ytterby torg, 2 från Kongahällagatan och en från 

Trollhättevägen. 

En bil har tillgripits från Skårby mosse och två MC stulits från Inlandsgatan och 

Älvebacken. 

 



 

Inbrott i källare/vind: 

 
10 anmälningar om inbrott i källare/vind har inkommit. Samtliga i centrala 

Kungälv. 

Adresser som utsatts: 

Vendergatan, Egnahemsgatan, Gunnarsberg, Kongahällagatan, Trekungagatan, 3 

st på Gråbrödragatan, Inlandsgatan och Västra gatan.  

 

Inbrott i garage: 

 

Ett på Jörlandavägen i Kode och ett på Grindbacken i Kungälv. 

 

Cykelstölder: 

 
25 cyklar har stulits den senaste månaden.  

Av dessa är det 18 som stulits i Kungälv. 

3 i Ytterby, en vardera i Kareby, Kode, Romelanda och Marstrand. 

 

Bedrägerier: 

 
Hela 50 anmälningar rörande olika former av bedrägerier har gjorts. 

Trots att tidningar, tv, radio, banker, polisen etc hela tiden varnar för detta blir 

folk utsatta för bedragare. 

Sätten är många och ändras allt eftersom.  
Vad man dock kan tänka på är att ALLTID tänka efter ytterligare en gång innan 

man klickar sig vidare på en länk, lämnar ut bankuppgifter eller koder. 

Bankerna informerar hela tiden att de ALDRIG ber er uppge inloggningar. 

Ta för vana att vid samtal där ni ombeds göra någon aktiv handling – lägg på 

och ring själva upp bank, telefonbolag, försäkringsbolag eller vad det nu än må 

vara på det nummer ni själva har i era papper hemma. 

Uppmana, speciellt era äldre släktingar, vänner och bekantar att vara väldigt 

misstänksamma mot samtal och besök.  

Tyvärr är det så att dessa bedragare i stor utsträckning riktar in sig på de äldre i 

samhället. 



 

Rån: 

 
Måndag den 8 augusti någon gång mellan kl 19.45-20.30 utsattes en yngre man 

för ett rån utanför Willys i Kungälv. 

Mannen blev nerslagen av två gärningsmän och bestulen på sin plånbok. 

Har ni sett eller hört något får ni gärna kontakta polisen. 

 

 
 

 


