
Nu kommer statistik från andra kvartalet av 2014. 

Kungälv kommun:

9801/ fullbordade inbrott 9802/ fullbordade inbrott 0826/ fullbordade inbrott
i villa/radhus: i lägenhet: i fritidshus:

5 st 1 st 4 st
Kärnavägen-Kärna Kongahällagatan-K-älv Svartedalen
Munkegärdeg.-K-älv Kolonigatan-Marstrand
Halltorpsv.-Kode Marstrand
Parkgatan-Marstrand Lygnholmen
Prästvägen 

Tjuven har, på de olika ställen, tagit sig in på varierande sätt. Vanligaste är dock krossa 
eller bryta upp fönster eller dörrar som vetter mot baksida eller ligger insynsskyddat.
Alla inbrotten i bostad har skett under dagtid eller tidig kväll då ingen varit hemma. När
inbrotten i fritidshus skett är svårare att fastställa då dessa stått tomma längre tider.

Aktuellt gods som tillgrips är genomgående små saker som är lätta att bära med sig 
såsom smycken, id-handlingar, mobiltelefoner, nycklar, ipad etc.
Vi ett tillfälle har en 32" platt tv stulits.

Vid ett tillfälle har alla vitvaror stulits. Vi har haft 3 liknande stölder den senaste tiden i 
vårt område ( Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust) Det är då villor som är under 
uppbyggnad och precis när vitvarorna kommit och inte hunnits installerats har de stulits.

Att id-handlingar är intressanta för tjuven beror på att dessa sedan kan användas i 
diverse bedrägeri / id kapningar etc. Detta orsakar den drabbade stora problem.
Därför är det jätte viktigt att ni förvarar sådana handlingar på säkra ställen. 

Av de drabbade adresserna är det på ett ställe ( Halltorpsvägen ) som man har 
Grannsamverkan.  Detta visar ju att man inte är helt säker trots att man är aktiv i sin 
förening men sett över tid har det klart visat sig att områden där en fungerande 



Grannsamverkan finns klarar sig bättre från inbrott än de områden som inte har 
Grannsamverkan.

Som ni ser är det ju väldigt spritt i vår kommun med inbrotten.
Det är därför väldigt svårt för oss att genom patrullering förebygga dessa brott.
Vi är därför väldigt tacksamma att ni ute i områdena har ett vakande öga och hjälper 
varandra.  Vi tar också gärna emot iakttagelser och tips.

Vi önskar er en inbrottsfri sommar med mycket sol och bad.

Dan Norin o Carina Björklund


