
Inbrott syd v 0620  Östra delarna 

Fotbollsvägen Mölndal, försök inbrott i villa genom att försöka bryta upp 2 st altandörrar!! 

Svingelvägen Lindome, inbrott i villa genom att krossa/bryta upp ett köks fönster, även 
skador på ytterdörren. Tillgripet pass, digitalbox samt tv-spel 

Solhemsgatan Mölndal, försök inbrott i villa genom att 2 gärningspersoner försökt ta sig in 
via altandörr-handtaget förstört. Grannens hund hade markerat och avbrutit inbrottet !! 
Signalement: 1. ca 180 cm lång, lite kraftig iklädd mörka kläder 2. Lite tunnare, iklädd jeans 
och mörk vind/regnjacka, såg proper ut med utländskt påbrå. 

Tahultsvägen Landvetter, vittne observerar ficklampsljus inifrån huset, och möter en påverkad 
person komma ifrån huset. En bil ses lämna platsen. Signalement: man svenskt utseende svart 
jacka med luva- arbetsbyxor. Okänt om något tillgripits. 

Svingelvägen Lindome, inbrott i villa som inrymmer flera lägenheter. En ruta är krossad i 
markplan från insynsskyddad baksida. Okänt tillgrepp. 

Dammlyckevägen Mölndal, försök inbrott i villa, brytskador på dörr till groventré/garage.  

Östakullavägen Landvetter, larmbolaget ringer upp 40 minuter efter de lämnat huset… inbrott 
på våning 2 !! genom att klättra via brandstege och krossa ett sovrumsfönster. De installerade 
kamerorna bländas av ficklampsljus !!! 

Råda Portar Mölnlycke, inbrott i radhus, MODUS (tillvägagångssätt)      (ifrån anmälan)                                                               
Ingångsväg var skyddad och mörklagd, nära till gångbana/parkering. Ingångssätt var att bryta 
upp ett fönster på så sätt att hasparna gått sönder, fönster samt karm i övrigt relativt oskadat.                   
Genomsökt större delen av bostaden och oreda till medelgraden efter brottet. Känslan från 
patrull var att man sökte mindre gods/kontanter/smycken då en ny TV var kvarlämnad och i 
stort sett samtliga lådor var utdragna.  Målsägande ensamboende och äldre. 

Wättnegatan Toltorp/Mölndal, inbrott i villa genom att bryta upp ett fönster på baksidan 
huset. Stor oreda på våning 2-samtliga rum genomsökta. Okänt tillgrepp. 

Råda Portar Mölnlycke, inbrott i friliggande villa i 2 plan. Genom att krossa ruta i altandörr. 
Villan ligger mitt i bostadsområde och ingångsvägen var EJ insynsskyddad…!!! Okänt vad 
som tillgripits. 

Häggsjöhultsvägen Hindås, felkodat-skall vara inbrott i förråd, grästrimmer tillgripen. 

Prytzgatan Mölndal, inbrott i lägenhet i markplan, genom att bryta upp köksfönster. Försiktigt 
genomsökt, lämnat via sovrumsfönster. Stor insyn…okänt tillgrepp 

Eklanda äng Mölndal, inbrott i villa/radhus, målsägare kommer hem och möts av 4-5 okända 
killar-varav 2-3 varit inne i huset. Ingång via altandörr. Tillgripet smycken och klockor. 
Signalement: 4-5 mörkt klädda killar, 20-25 år, såg ut att komma från mellanöstern, 2 med 
skägg 1 med kort mohikanfrisyr (rakad på sidorna) 



Västra delarna: 

Växelmyntsgatan Högsbohöjd, inbrott i villa/radhus genom att bryta upp ett sovrumsfönster 
på den insynsskyddade baksidan. Har sedan lämnat via altandörr. Målsägaren bortrest. Okänt 
tillgrepp. 

Gamla Särövägen Askim, inbrott i villa, genom att bryta upp ett fönster. Stor oreda. Tillgripet 
guld och smycken. 

Lövviksvägen Hovås, försök till inbrott i villa genom att bryta upp ett köksfönster, larmet har 
utlöst och sannolikt skrämt förövarna. Inget tillgrepp. 

Göta Älvgatan Hagen, inbrott i villa som hyrs ut som företagsbostäder, flera rum, oklart 
tillgrepp. 

Frölunda Kyrkogata, inbrott i lägenhet i markplan genom att bryta upp altandörr. Okänt vad 
som tillgripits 

Backeskärsgatan Önnered, försök inbrott i villa, rökande granne såg ljus på baksidan huset, 
ropade och gärningsperson lämnar, krossat ruta i altandörr.  

Önnereds bryggväg, försök till inbrott i villa, inbrottsförsök på altandörr på våning 2, larm 
och säkerhetsdörrar…. 

Bronsåldersgatan Kannebäck, försök till inbrott, brytmärken i ytterdörr, Inget tillgrepp 

Bronsyxegatan Kannebäck, inbrott i villa genom att bryta upp ett sovrumsfönster, samt 
uppbruten innerdörr i villan, okänt tillgrepp. 


