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RONDEN

Måndag 12 november

Kiosktjuvar
Kiosken i Bohus centrum 
utsätts för inbrott. Livsmedel 
och kontanter tillgrips.

Polisen kontrollerar en bil 
i Nödinge. En person visar 
tydliga tecken på narkotikapå-
verkan. Han är också misstänkt 
för innehav av narkotika.

Onsdag 14 november

Inbrott i klubbhus
Inbrott i Nödinge SK:s klubb-
stuga på Vimmervi idrottsplats. 
En dator tillgrips.

Torsdag 15 november

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Fönstret till 
sovrummet bryts upp och gär-
ningsmännen flyr från platsen 
med diverse gods, bland annat 
en dator och smycken.

Polisen kommer till Ale gym-
nasium för att hämta en person 
till förhör. I samband med detta 
upprättas en anmälan om nar-
kotikabrott, eget bruk.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
bryter upp ytterdörren och 
tar sig in i fastigheten. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 17 november

Narkotikabrott
En person grips för narkotika-
brott i Surte, eget bruk.

Butikspersonal ser hur en 
person som besöker Kvantum 
på Ale Torg öppna en burk 
energidryck för att sedan 
tömma innehållet. Vidare 
öppnar mannen en burk ansikt-
skräm och en geléburk och tar 
för sig av innehållet. Persona-
len tillkallar polis som griper 
den misstänkte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/11 – 19/11: 51. Av 
dessa är sex bilinbrott och fyra 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

ALAFORS. En brand utbröt 
i en industrilokal i Alafors 
på onsdagseftermiddagen. 
Räddningstjänsten fick 
larmet vid 17-tiden.

– När vi kom fram brann 
det i takkonstruktionen, 
såväl invändigt som utvän-
digt, säger insatsledare 
Johan Häger.

Brandmän från sta-
tionerna i Nol och Surte 
deltog i släckningsarbetet, 
som pågick under flera 
timmar. Räddningstjänsten 
lämnade inte platsen förrän 

vid kvart i tio-tiden.
– Det finns i nuläget 

ingen fastställd brandor-
sak. En person som bedri-
ver verksamhet i Ahlafors 
gamla fabriker upptäckte 
branden och larmade oss, 
berättar Johan Häger.

Det pågår en renovering 
av industrilokalerna, som 
angränsar Ahlafors Gym. 
Fastigheten drabbades av 
vattenskador.

Inga personskador rap-
porteras.

JONAS ANDERSSON

En brand utbröt i Ahlafors gamla spinnerifabrik på ons-
dagseftermiddagen.

Brand i Ahlafors fabriker

SURTE. Att leva med 
ADHD, Aspergers syn-
drom eller något annat 
neuropsykiatriskt funk-
tionshinder är ingen 
ovanlighet.

Jenny Ahto vet hur 
det är och som stöd 
för personer i liknande 
situation startar hon 
nu en lokal Attention-
förening i Ale.

Hon fick själv diagnosen 
ADHD för tre år sedan, 
vilket besvarade många av 
frågorna hon ställt sig hela 
livet.  För Jenny Ahto från 

Surte blev det en befrielse att 
kunna sätta ord på det hon 
kände inombords.

Efter att ha blivit medlem i 
Riksförbundet Attention och 
gått på ett par träffar i Kung-
älv fick hon idén att starta 
upp en lokal förening i Ale 
och i tisdags hölls den första 
träffen i Ale aktivitetscenters 
lokaler i Nödinge. 

– Tanken är att träffas på 
ett avslappnat sätt, känna 
gemenskap och prata om 
precis vad som helst. Bara att 
få tillfälle att utbyta praktiska 
tips betyder mycket. Sedan 
är planen att längre fram 
kunna plocka upp vad som 
pratas mycket om och kanske 
bjuda in representanter från 
exempelvis Försäkringskas-
san eller Arbetsförmedlingen 
som kan svara på frågor eller 
olika föreläsare, säger Jenny 
och tillägger:

– Det är även ett bra till-
fälle för myndigheterna att 
träffa personer med olika 
funktionsnedsättningar för 
att få bättre förståelse. Alla 
f u n g e r a r 
olika och 
jag tror att 
m y n d i g -
h e t e r n a 
b e h ö v e r 
s a m v e r k a 
mer för 
att kunna 
a n p a s s a 

stödet efter varje persons 
individuella behov.

Hon poängterar också att 
alla är välkomna att delta på 
träffarna, som kommer att 
hållas två gånger i månaden. 
Inget medlemskap behövs. 

– Attention är inte bara för 
oss med en diagnos utan även 
för anhöriga eller personer 
som misstänker att de har en 
diagnos. 

Genom kontakter med 
kommunen, affischering och 
marknadsföring via Face-
book hoppas Jenny Ahto på 
att nå ut till aleborna och visa 
att föreningen finns. 

Träffarna kommer att 
ske på tisdagskvällar ojämna 
veckor i Ale aktivitetscenters 
lokaler. Nästa tillfälle är den 
4 december och därefter den 
18. 

– Jag känner att det här är 
jätteviktigt och tror att det 
behövs i Ale.

Attention!

– Förening för personer med dolda funktionsnedsättningar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

RIKSFÖRBUNDET 
ATTENTION
Attention är en intresseorganisa-
tion för människor med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar 
såsom ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, språkstör-
ningar och OCD (tvångssyndrom). 
Riksförbundet arbetar för att 
barn, ungdomar och vuxna med 
diagnoser ska bemötas med re-
spekt och få det stöd de behöver 
i skolan, på arbetsmarknaden och 
på fritiden. 
I uppgifterna ingår bland annat 
att bilda nätverk och stödgrup-
per och att sprida kunskap om 
funktionsnedsättningarna och 
medlemmarnas behov. 
Lokala föreningar fi nns över hela 
Sverige och nu även i Ale.

Nu på söndag (25/11)

signerar ROLF BERG 
sina tomtar hos oss!

Rolf Berg signerar:      
1/12 Liseberg
2/12 Kungälv

14/12 Kungälv
15/12 Liseberg

Välkomna!

SÖNDAGSÖPPET

 VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15 • SÖNDAGAR 11-16  
VÄSTRA  GATAN 71, KUNGÄLV TEL 0303-166 75

lodosemuseum.se

Lördag 24 november kl 14

TEATERDRÄKT
 Ida Lagnander, dräktskaparen bakom 

kläderna till spelen ”Drömmen om 

Birgitta” och ”Vid Ljuda Os”, berättar  

om hur karaktärer skapas med hjälp 

av dräkt. Prova kläder från 

teaterspelen och filmerna om Arn.

Fri entré. Välkommen!

NÖDINGE. På lördag är det dags för höstens 
första författarfrukost. Elin Boardy, från 
Göteborg, gästar Ale bibliotek. Elin är bib-
liotekarie och redaktör för kulturtidsskrif-
ten Fantasin.

Elin Boardy romandebuterade 2008 med 
”Allt som återstår” som fick mycket stor 
uppmärksamhet. ”Mot ljuset” heter hennes 
andra roman.

Nästa författarfrukost blir lördagen den 
15 december då Ale bibliotek får besök av 
Erik Andersson från Alingsås.

JONAS ANDERSSON

Författarfrukost
Elin Boardy är huvudpersonen på lördagens 
författarfrukost på biblioteket i Nödinge.

– Elin Boardy till Nödinge

Vill stötta andra. Jenny Ahto från Surte startar upp en Attention-förening i Ale.


