
Kungälvs kommun december 2022 

 

Bostadsinbrott: 

Ett lägenhetsinbrott har skett på Kongahällagatan mellan 221124-221204. 

Mä upptäcker skador på dörrens lås och att det stulits smycken. 

 

På Spadvägen i Kungälv utlöses ett kameralarm 221214 kl 12.33-12.40. 

Tyvärr hinner gm lämna innan väktare och polis kommer till plasten. 

Altandörren är sönderslagen och smycken och kontanter har tillgripits. 

 

Fordonsangrepp: 

33 anmälningar om olika fordonsangrepp har inkommit under december månad. 

28 av dessa har skett på olika adresser i Kungälv: 

Kongahällagatan, Kungälvsvägen, Östra gatan, Ingegatan, Västra Strandgatan, 2 

st Munkegärdegatan, 2 st Rollsbovägen, Västra gatan, Ytterbyvägen, 3 st 

Bultgatan, Vikingagatan, Ulvebackegatan, Trollhättevägen, vid Skarpe Nord, 

Utmarksvägen, Gamla Trollhättevägen, Filaregatan, Solbräckegatan, 

Gunnarsberg och 3 st på okänd plats i Kungälv. 

 

Ytterby: Enekullsvägen 

Kode. Hedsvägen och okänd plats i Kode 

Hålta: Vid Hålta skola. 

Kärna: Hallbjörntorp 

Tillgrepp fordon: 

En bil har stulits från Inlandsgatan. 

 

 



Inbrott i källare /vind: 

6 anmälningar om inbrott i källare/vind är gjorda. Samtliga 6 har skett i 

Kungälv: 

2 st Floragatan, 2 st Trekungagatan, Inlandsgatan och Fräkne gränd. 

Inbrott i garage: 

2 garageinbrott. 

Staby i Kärna och Bergåsvägen i Ytterby. 

 

Stöld av cykel: 

6 cyklar är anmälda stulna. I Kungälv. Fräknegränd, Ytterbyvägen, 

Trollhättevägen och Kongahälla Center. 

Ytterby: Hällebergsgatan och Bergåsvägen. 

Bedrägerier: 

71 st anmälningar på olika former av bedrägerier. 

Detta är ett brott som ökar väldigt i hela Sverige och inte enbart hos oss i 

Kungälv/Ale. Det är varor som köps på nätet och som man sedan inte får. Det är 

olika former av telefonsamtal, sms eller mail där man blir ombedd att lämna sina 

konto- och inloggningsuppgifter, det är fakturor som kommer utan att man 

beställt något, olika former av tävlingar på sociala medier där man uppger sina 

uppgifter för att delta och sedan dras det pengar från kontor etc etc. 

Som jag alltid skriver :  så skriver jag det igen : LÄMNA ALDRIG ut dina 

konto och inloggningsuppgifter.  

Se länkarna i mailet där kan ni läsa lite om bedr’gerier. 

 


