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Fågelstensvägen Lindome, Fredag kväll kl 22.00 hör målsägaren i ett radhus hur en ruta 
krossas(altandörr) därefter hur lådor dras ut och genomsöks. Hon låser in sig i sovrummet och  
larmar. Polishunden tappar ett bra spår i närheten (bil…) 2 st gärningspersoner som pratar 
utländskt språk. Tillgripet: Smycken, förtjänstfullt fotograferat i god Grannsamverkansanda !! 

 

Klintegatan Mölndal, inbrott i villa, gm. har klättrat upp på en utbyggnad och brutit sig in 
badrummet på 2:a våning, där med något vasst gjort ett hål i rutan intill vredet och öppnat det.  
Ut genom ett köksfönster på bottenvåning. Smycken tillgripna, Lokus . 

 

Smedjevägen Rävlanda, inbrott i villa som stått tom under sommaren. Trolig ingång: gammalt 
fönster med fönsterhakar (brytmärken på karmen) väl insynsskyddat…                                 
tillgripet klocka och smycken, LOKUS 

 

Sagbäcksvägen Lindome, inbrott i villa (otjänligt försök),  en narkotikapåverkad 
ensamkommande (19 år) slänger en sten in i en ruta på nedervåningen. Han grips av 
målsägaren på plats inne i huset och överlämnas till polis. Inget tillgrepp.   Lugnt ingripande      

 

Raneredsvägen Lindome, inbrott i villa på okänt sätt. Tillgripet dator och Ipads, telefon samt 
skruvdragare.  Lokus , varit bortrest, inlägg sociala medier, ej tömd brevlåda… 

 

Matildebergsgatan Krokslätt, försök/förberedelse till inbrott, målsägaren observerar  ca kl 22  
på lördagkvällen en okänd kvinna i sin trädgård. När hon blir upptäckt avviker hon över en 
annan villatomt. Signalement 25-årsåldern långt mörkt hår, blek hy (missbrukare) Med stor 
sannolikhet har vi identiteten på kvinnan, men tillkortakommanden i rättssystemet gör att 
vidare åtgärd ”ej kommer leda till någon fällande dom”. 

 

Råda Portar Mölnlycke, inbrott i radhus genom att slita upp en altandörr till en insynsskyddad 
tomt. Oklart vad som tillgripits. Lokus  Ett vittne hade observerat en okänd man, ca 175 cm 
smal, iklädd röd tröja med blå detaljer samt en blå keps. Kanske en gm…? 

 

Prytzgatan Mölndal,  inbrott i lägenhet genom att bryta upp ett köksfönster (1:a plan) Stor 
oreda i lgh. Okänt vad som tillgripts. Lokus till platsen  


