
Inbrott Syd v1948  Öster: 

Västra Eklanda höjd, inbrott i villa/radhus genom att bryta upp 2! Fönster, och sedan 
genomsökt bostaden. Tillgripet 1 laptop och 1 PlayStation. Lokus till plats. 

Vänortsgatan Mölndal, inbrott i lägenhet, kraftiga brytskador i entredörr, familjen borta några 
timmar…,oklart tillgrepp. 

Rågkornsgatan Bifrost, försök till inbrott i villa, okänd gm. har krossat en ruta till uterum och 
därifrån försökt bryta upp en altandörr. 

Prästgärdevägen Härryda, försök till inbrott i lgh., någon har krossat en ruta i entredörren. 
Inget tillgrepp. 

Ålegårdsgatan Balltorp, försök till inbrott i villa/radhus, brytmärken på altandörr  2 st  på film 
GM 1; Mörk Lyle and Scott mössa, mörk Parajumper jacka, mörk halsduk   uppdragen över 
munnen, blå jeans svarta skor, ljus hy.  GM 2; Blå jacka med Yamaha-märke, mörk ryggsäck, 
mörka träningsbyxor med vit  text på höger ben samt märke vänster lår, Nike träningsskor 
med flerfärgad  sula vit/röd, maskerad för ansiktet, ljus i hyn.      Inget tillgrepp 

Labacka Höjd Kållered, inbrott i villa, uppbruten altandörr, huset genomsökt. Tillgripet: pass, 
Dator, 55 tums TV !! silverbestick smyckeskrin. Lokus 

Splintvedsgatan Balltorp , inbrott i lägenhet, glaset i altandörr krossat. Badrum genosökta 
Klockor tillgripna. Lokus 

Aspliden Mölndal, inbrott i villa, altandörr till sovrum uppbruten, huset försiktigt genomsökt. 
1 macbook och kontanter tillgripet. Lokus 

Peppareds äng Balltorp, försök inbrott i lägenhet. Badrumsfönster sönderbrutet. Ej tillgrepp 

Prytzgatan Mölndal, inbrott i lägenhet, uppbrutet sovrumsfönster, skåp och lådor genomsökta, 
tillgripet smycken och väska (kopia) Lokus, Blodspår säkrat !! 

Kronogatan Mölndal, försök inbrott villa, gm har försökt att bryta upp en altandörr. Inget 
tillgrepp 

Hagåkersgatan Mölndal, inbrott i lgh. Genom att bryta upp ett fönster. Okänt tillgrepp. Ingen 
Lokus då innehavaren städat undan… 

Sörgårdsgatan Krokslätt, inbrott i lgh., genom att klättra upp via ett bord och bryta ett fönster. 
Stor oreda i lgh., tillgripet bärbar dator och högtalare. Lokus 

Väster: 

Aprikosgatan Fiskebäck, försök till inbrott i radhus gnom att knäcka ett handtag till ett 
skjutdörrparti. Målsägaren vaknar 02.45 av oljud, öppnar entredörren och möter gm. som 
verkar slö och påverkad :  man ca 50 år, 180 cm lång brun mockajacka och löst sittande 
byxor. Talade svenska med brytning, förmodligen mellanöstern. Keps. Inget tillgrepp 



Hults gata Askim, försök/förberedelse till inbrott i villa, okänd har kopplat ur grannens 
uytterbelysning och under altanen har det placerats ett tubliknande föremål. En cigarettfimp 
säkrad, inget tillgrepp. 

Odlarevägen Grimmered, inbrott i villa genom att bryta ett fönster i vardagsrum, okänt 
tillgrepp, Lokus 

Gitarrvägen Frölunda, försök inbrott lgh., skador på lås i entredörr, inget tillgrepp 

Nitarevägen Ekebäck, inbrott i villa genom att lyfta ut rutan i altandörren. 2 datorer och 
smycken tillgripna. Lokus 

Trälåsvägen Grimmered, uppbrutet fönster till sovrum. Smycken tillgripet. Lokus 

Frölunda Kyrkogata, inbrott i lgh., ruta i altandörr delvis krossad. Okänt tillgrepp Lokus 

Sexrörsgatan Frölunda, inbrott i villa genom att bryta upp entredörr, därefter tillgripit gods i 
bostaden. Gm. är kvar i huset nar familjen kommer hem. Han kvarlämnar godset i medhavd 
väska, springer ut och avviker på sin cykel. Han är fotograferad innan (rörelselarm) och kan 
med lätthet identifieras. Känd vaneförbrytare i området . Han är häktad för recidiv-fara       
(förhindra fortsatt brottslig verksamhet). 

Distansgatan Frölunda, försök inbrott i lgh., okänd har kommit över en nyckel och försökt ta 
sig in i lgh. (nyckeln låg i postbox)  kvinna i 30-årsåldern brunt hår, svart jacka 

Ängåsgatan Frölunda, inbrott i villa genom att bryta upp altandörr. Okänt tillgrepp 

Sedumgatan Grimmeredl, inbrott i villa genom att bryta upp ett badrumsfönster i markplan. 
Bärbar dator kontanter och 4 pass tillgripna… 

Bäckslingan Brottkärr, inbrott i villa genom fönster i bottenvåning, övervåningen genomsökt. 
Okänt vad som tillgripits, Lokus 

Beryllgatan Tynnered, inbrott i lgh. Genom att klättra upp på balkongen (2.5 m) och sedan 
bryta sig in via balkongfönstret. Lägenheten genomsökt. Tillgripet mobiltelefon kontanter 
smycken. Lokus 

Grimmeredsvägen 148, försök till inbrott i lägenhet på boendet. Okänd har förstört låset till 
lgh. Ej tillgrepp 

Skogslundsgatan Påvelund, inbrott i villa genom att bryta upp altandörr till sovrum. Huset 
genomsökt, okänt tillgrepp, Lokus 

Askims Ängsväg Askim, inbrott i villa genom att bryta upp altandörr. Tillgripet gods guld och 
smycken.  

 


