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Älvängen

Nr 11  |   vecka 12  |  2011  |   År 16  |  100% täckning  |

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 60 • ���������	�
�����
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

�
Göteborgsv. 45 Trollhättan Tel. 0739 - 53 28 11

Telefontider:
Tis-fre 10-18

Lör 10-13

Ett par inlägg på befi ntliga 
gipsar kostar nu endast:

700:-
Välkommen till min nya lokal i 
södra Trollhättan, nära E45. 

www.inlaggsmakaren.se

Vår och dags för nya skoinlägg!

Bildbevisen!Bildbevisen!
– Troligt vikingaskepp upptäckt– Troligt vikingaskepp upptäckt

I september 2010 gjorde fritidsarkeologerna Bo I september 2010 gjorde fritidsarkeologerna Bo 
Larsen och Bo-Holger Hasselqvist en upptäckt på Larsen och Bo-Holger Hasselqvist en upptäckt på 
en datasacanning av Göta älvs botten. Nu har de en datasacanning av Göta älvs botten. Nu har de 
bevisen för att den 34 meter långa formationen på bevisen för att den 34 meter långa formationen på 
åtta meters djup troligen är ett vikingatida lång-åtta meters djup troligen är ett vikingatida lång-
skepp från 1000-talet. Ett helt unikt världsarv är skepp från 1000-talet. Ett helt unikt världsarv är 
upphittat, nu är det rikets angelägenhet och arke-upphittat, nu är det rikets angelägenhet och arke-
ologisk expertis ska dyka på det troliga skeppet. ologisk expertis ska dyka på det troliga skeppet. 
Redan i fredags tog upphittarna den första bilden Redan i fredags tog upphittarna den första bilden 
med en IR-kamera. Fyndet är gjort i höjd med södra med en IR-kamera. Fyndet är gjort i höjd med södra 
ÄlvängenÄlvängen

Läs om världsnyheten på sid 3Läs om världsnyheten på sid 3

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. söndag 27/3 mot kupong

/st

Uddevallare 
Rydbergs
chark, 
400g

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

ÖGONLYSNINGAR
Nu startar vi ett samarbete med en specialist 

i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar hos 
hund och katt.

Från och med i sommar 
kommer vi att kunna erbjuda tider för 

ögonlysning och specialistkonsultationer för 
ögonsjukdomar varje vecka!

24h
dygnetruntvård

4 april och 2 maj
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Ett första foto på trärelingen i leran på åtta meters Ett första foto på trärelingen i leran på åtta meters 
djup – med stor sannorlikhet tillhörande ett viking-djup – med stor sannorlikhet tillhörande ett viking-
atida långskepp från 1000-talet.atida långskepp från 1000-talet.

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VÅRNYTT 
FRÅN ADIDAS

ADIDAS  
CLEMENTE HIGH CANVAS
Dam & herr i flera olika färger 599KR

ADIDAS 
CLEMENTE LOW CANVAS
Dam & herr i flera olika färger 499KR

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

INVITE 

VÅFFELJÄRN
Ord pris 299:-

NU199:-

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

"Rösta med 
hjärtat 15 maj"


