
Inbrott StorGöteborg SYD 17/7-21/8 

ÖSTRA DELARNA 

Fårtickan Mölnlycke, Försök till inbrott i lägenhet, brytmärken runt låskolven 

Lerbrännargatan Mölndal, Inbrott i lägenhet genom öppen balkongdörr. Okänt tillgrepp 

Falkvägen Hindås, inbrott i villa/radhus. Målsägare bortresta- kameralarm till central. Okänt 
vad som tillgripits, möjligt signalement i kameran !! 

Södra Holtermansgatan Mölndal, Inbrott i villa genom att bryta upp altandörr. Okänt tillgrepp. 

Vitvingegatan Mölndal, försök till inbrott i villa, lite oklara omständigheter…inget tillgrepp !! 

Kronogårdsgatan Mölndal, inbrott i radhus genom öppet vädringsfönster med nät, 
mobiltelefon tillgripen 

Biblioteksgatan Mölnlycke, försök till inbrott i lägenhet. Oklara omständigheter 

Krokens väg Mölnlycke, inbrott i lägenhet i gruppboende, kontanter saknas… 

 

VÄSTRA DELARNA 

Örlogsvägen Hagen, försök till inbrott i lägenhet, byggarbetsplats ej färdigställd. Ej tillgrepp 

Pejlingsgatan Långedrag, inbrott i villa genom källardörr. Båtmotor! Och diverse tillgripet 

Kobbegården Askim, försök till inbrott i lägenhet, borrat i låscylindern när  målsägaren var 
hemma. Signalement: Kort mörkt hår, mullig iklädd blå kofta med röda ärmar,  påverkad !! 

Basungatan Frölunda, försök till inbrott i lägenhet, någon har gjort åverkan på 
lägenhetsdörren som numera glipar- inget tillgrepp !! 

Forsythiavägen Billdal, försök till ibrott i villa som är under renovering. Brytmärken i 
balkongdörr, och blommor på en dörrkarm för att se om någon var hemma. Inget tillgrepp  

Nylänningen Billdal, försök till inbrott i lägenhet, målsägaren kommer hem och ser en man 
som försöker bryta upp altandörren. Inget tillgrepp  

Arons väg Billdal, försök till inbrott i villa, brytskador på altandörr Inget tillgrepp 

Billdals Vårväg Billdal, Inbrott i villa genom uppbrutet fönster på insynsskyddad baksida. 
Dator tillgripen 

Skäpplandsgatan Flatås, försök till inbrott i lägenhet. (Granne som gått fel !!) Inget tillgrepp 

Kofferdalsvägen Billdal, försök till inbrott i villa, när målsägaren kommer hem från semester 
upptäcker han brytmärken i entré dörr- Inget tillgrepp 



Havssulegången Hagen, Inbrott i radhus genom att bryta upp altandörr. Dator smycken 
kontanter tillgripna 

Varpmossevägen Askim, inbrott i villa genom att fönster lyfts ut i 2 Olarmade rum. Övriga 
rum har larm !! Klockor och kontanter tillgripna. 

Nordreviksvägen Billdal, inbrott i villa genom att lyfta ur ruta intill altandörr på våning 2 !! 
Stor oreda , skåp och lådor genomsökta- okänt vad som tillgripits. 

Lokattsbacken Hagen,( inbrott i lägenhet-felkodat ) vid bodelning saknas smycken… 

Sjöbackevägen Billdal, Inbrott i lägenhet/försök…, krossad ruta-okänt om tillgrepp skett… 

Hållstamsvägen Askim, inbrott i villa genom att bryta upp fönster på en insynsskydda 
baksida. Målsägarna hemkomna från semestern Okänt vad som tillgripits 

Tolvskillingsgatan Högsbohöjd, försök till Inbrott i radhus. Skador i en fönsterkarm.              
Ej tillgrepp 

Kofferdalsvägen Billdal, ( Inbrott i villa- felkodat) Fastlåst gräsklippare i car-port tillgripen 

Cymbalgatan Frölunda, försök till inbrott i lägenhet. Brytskador på ett fönster. Ej tillgrepp 

 

 

 


