
Inbrott Syd v 0920 

Östra delarna: 

Skogsgläntan Mölnlycke, inbrott i radhus genom att bryta ett fönster på baksidan. Okänt vad 
som tillgripits. 

Brattåsvägen Landvetter, inbrott i radhus genom att bryta upp ett fönster på den 
insynsskyddade baksidan, smycken tillgripna, hemelektronik alkohol pass kvar i bostaden… 

Fässbergsgatan Mölndal, inbrott i villa genom att bryta ett köksfönster. Larm aktiverat, stege 
rest på baksidan huset…okänt vad som tillgripits 

Solhemsgatan Mölndal, inbrott i villa genom att bryta ett fönster på baksidan av huset. 

Glasbergsgatan Mölndal, inbrott i villa genom att krossa ruta i altandörr. Därefter öppnat 
dörren…okänt vad som tillgripits 

Frälsegårdsgatan Mölndal, försök inbrott i villa, tydliga brytmärken i fönsterram,  

Idunagatan Mölndal, krossat ruta i garaget, sedan brutit upp ruta till tvättstuga och gjort 
åverkan på låst dörr till huset. Klockor tillgripna 

Hulebäcksvägen Mölnlycke, inbrott i villa på plan 2, där gm. slängt en sten genom altanruta. 
Tillträde har skett via ett takparti i anslutning. Utgång genom köksfönster. Kontanter 
tillgripna 

Åby Allé Mölndal, försök till inbrott i lägenhet, åverkan på cylinderlåset…inget tillgrepp 

Skogsgläntan Mölnlycke, inbrott i radhus genom att krossa fönster intill altandörren, dotter 20 
år kommer hem och hör ljud i huset, gärningsmannen springer. Okänt tillgrepp. Flera 
iakttagelser av gm: man 25-30 år, ca 175 cm lång, mörk i hyn (utländskt utseende) iklädd 
mörka kläder av ”baggy” modell, hade en keps/mössa på huvudet med ”boll”… 

Skogsgläntan Mölnlycke, inbrott i radhus genom att krossa ruta intill altandörr. Okänt 
tillgrepp. 

Skogsgläntan Mölnlycke, inbrott i radhus genom att bryta upp fönster bredvid altandörr, okänt 
vad som tillgripits. 

 

Som ni förstår är det med mycket stor sannolikhet samma gärningsperson på de 4 inbrotten på 
Skogsgläntan, som är ett radhusområde. Finns stor anledning att spana efter personen i 
Mölnlycke- då gärningsmannen verkar extra aktiv… 

 

 



Västra delarna: 

Lokattsbacken Hagen, inbrott i lägenhet genom att bryta vardagsrumsfönster på bottenplan. 
Okänt vad som tillgripits 

Gamla Särövägen Askim, inbrott i villa genom källaren. Son 15 år hemma i huset och ropar 
när han hör steg i källartrappan, tjuven springer då ut ifrån huset. Inget signalement. Inget 
tillgrepp 

Järnbrotts prästväg Frölunda, inbrott i lägenhet genom att bryta fönster på markplan. 
Kontanter Ipad och kamera tillgripet 

Bronsgjuteregatan Kannebäck, försök till inbrott i villa, målsägaren hör ljud ifrån sin altan 
och konstaterar att altandörren är uppbruten. Inget tillgrepp. 2 gärningspersoner utan 
signalement… 

Ryetvägen Hovås, inbrott i vila genom krossad ruta på baksidan av huset. Målsägaren tror de 
avbröt brottet när de kom hem, inget signalement, oklart vad som tillgripits vid anm. Tillf. 

Hovås Herrgårdsväg, inbrott i villa genom att lyfta ur en glaskasset ur ett fönster på baksidan 
av huset. Oklart vad som tillgripits 

Långedragsvägen Långedrag, inbrott i villa genom att med stege ta sig till balkong och bryta 
upp altandörr våning 2. Huset genomsökt endast våning 2 eftersom det finns larm på vån.1 

Gamla Särövägen Askim, inbrott i villa genom att bryta upp ett fönster, det öppna fönstret 
observeras av granne som ringer. Målsägarna bortresta smycken tillgripna 

Kupeskärsgatan Önnered, försök till inbrott, brytmärken kring lås entredörr, inget tillgrepp 

Brevduvegatan Hagen, inbrott i villa genom att montera bort nedre skivan i 
altandörren…Okänt vad som tillgripits. 

 

 

 

 

 

 


