
Inbrott Syd v 0820  (östra delarna) 

 

Åkannavägen Mölnlycke, inbrott i villa genom att bryta altandörren. Okänt tillgrepp 

Granitvägen Lindome, försök inbrott lgh. Gått in i inglasat uterum, brutit på altandörr. 

Benarebyvägen Lindome, inbrott i villa genom att bryta upp sovrumsfönster.                  
Laptop och mynt tillgripna 

Råda Portar Mölnlycke, inbrott i radhus genom att bryta upp ett sovrumsfönster. Radhuset har 
kameralarm i vardagsrum-som ej utlöst. Brottet enbart i sovrum !!! Okänt tillgrepp 

Råda Portar Mölnlycke, inbrott i radhus genom att bryta dörr till groventre/tvättstuga. Okänt 
vad som tillgripits. Lokus till plats. 

Löparvägen Hindås, inbrott i villa genom att bryta ett sovrumsfönster. Okänt tillgrepp. 

Måldomaregatan Mölndal, inbrott i villa genom altandörr på insynsskyddad baksida. 
Kontanter tillgripet… 

Annestorpsvägen Lindome, försök inbrott i villa-gärningsman kastar sten genom ruta i 
altandörr-när målsägaren är hemma !!! 

Persgärde Lindome, inbrott i radhus genom bryta upp altandörr, smycken och kontanter… 

Frökullen Hällingsjö, 2x inbrott i lägenhet genom uppbrutet fönster, okänt tillgrepp 

(västra delarna)    

Önnereds byväg , försök till inbrott, brytskador på altandörr  

Bankogatan Frölunda, försök inbrott i lgh. Brytmärken i fönster på våning 1… 

Källängsgatan Fiskebäck, inbrott i villa genom att plocka ur helt fönster på baksidan. 
Tillgripet klockor och smycken. Huset har larm som ej utlöst… 

Hovås Vassgång, inbrott i villa genom att plocka ur fönstret till badrum. Brytmärken i dörr till 
sovrum…okänt tillgrepp. 

Blåbärsvägen Tynnered, försök till inbrott i villa. Kastat sten genom altandörr. Larmet utlöst. 

Klarbärsvägen Tynnered, inbrott i villa genom att bryta upp fönster på insynsskyddad 
baksida. Okänt vad som tillgripits. 

Rödgatan Fiskebäck, inbrott i villa genom uppbrutet badrumsfönster. Tillgripet datorer 
smycken mm. Villan har larm som ej utöst… 

Karpgatan Fiskebäck, inbrott i villa genom stängd balkongdörr (ej brytmärken)okänt tillgrepp 



Askims Övergårdsväg, försök till inbrott i villa genom att bryta i entredörr- HUND hemma    
ej tillgrepp 

Dirigentgatan Frölunda, försök till inbrott i lgh. Brytskador på balkongdörr och fönster 

Akvamaringatan Tynnered, inbrott i radhus genom att lyfta ur en ruta 1x1 meter. Okänt vad 
som tillgripits 

Gitarrgatan Frölunda, försök till inbrott i lgh. Målsägaren är hemma när det brakar i 
entredörren. Hon bankar tillbaka och gm avviker. Trasig låscylinder. Ej tillgrepp 

Skärvallsgatan Fiskebäck, inbrott i villa genom att bryta upp altandörr. Smycken tillgripna 

Gamla Särövägen Askim, inbrott i villa badrumsfönster urlyft. Larm utlöst-väktare på plats. 
Huset genomsökt, smycken, pass  och alkohol tillgripet 

Södra Fiskebäcksvägen, inbrott i villa på okänt sätt. En altandörr och en källardörr stod 
öppna. Inga skador. Okänt tillgrepp 

Lövviksvägen Hovås, inbrott i enplans parhus genom att bryta upp ett fönster på en 
insynsskyddad baksida. Dator och padda tillgripet. Signalement via kameraövervakning 185-
195 cm lång kort och mörkt hår iklädd jeans…polishund på plats inget upptag (spår) 

Klåveskärsgatan Fiskebäck inbrott i radhus genom att bryta upp altandörr. Smycken tillgripna. 
Äkta smycken har tillgripits-oäkta har ratats-Kunskap !! 

Myrbäcksvägen Askim, inbrott i villa genom att bryta upp ett fönster på baksidan. Eventuellt 
fotavtryck säkrat…okänt tillgrepp 

Kumleskärsgatan Fiskebäck, inbrott i villa genom att bryta upp ett fönster på baksidan. Okänt 
vad som tillgripits. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


