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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ett spännande fynd

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Uppgifterna om att 
ett vikingatida lång-
skepp troligtvis ligger 

begravt på Göta älvs botten 
är sensationellt, men också 
mycket väntat. Med tanke 
på vad som tidigare har hit-
tats i Äskekärrsområdet har 
det snarare varit en tidsfrå-
ga innan det verkliga fyndet 
skulle göras. Med stor sanno-
likhet har det nu skett. Två 
entusiaster med en svårbo-
tad förkärlek till historia, Bo 
Larsen och Bo-Holger Has-
selqvist, gjorde en intressant 
iakttagelse på en datascan-
ning av Göta älvs botten. En 
formation med ett vikingati-
da långskepps mått gav upp-
hittarna energi att titta när-
mare. Med ekolod och IR-ka-
mera har två fritidsarkeologer 
lagt grunden för en upptäckt 
som kan ta plats bland världs-
nyheterna. Därför är det vik-
tigt för den lilla lokaltidning-
en att presentera bevismateri-
alet redan idag, imorgon har 
kanske CNN eller Discovery 
redan gjort ett filminslag och 
ingen minns ju en tvåa… Jag 
tvekade därför inte en sekund 
på Bo Larsens fråga för två 
veckor sedan, om jag ville 
följa med ut på Göta älv och 
som första tidning bekräf-
ta fyndet. 

Det blev en upplevelse. 
Strömmen var stark och 
IR-kameran var svår att pla-
cera. När vi sedan också fick 
motorhaveri, trots att vi fak-
tiskt satt i Ale Räddningstjänst 

båt, kände jag mig ännu mer 
övertygad. Det ska självklart 
vara en utmaning att finna ett 
världsarv. Vi bogserades till-
baka av en godhjärtad fiskare. 
Vad jag däremot fick med mig 
var en tämligen övertygad 
besättning. Bo Larsen och 
Bo-Holger Hasselqvist hade 
sett något i IR-kameran, men 
vi lyckades aldrig ta några 
bilder. En vecka senare begav 
sig upptäckarna ut på en ny 
färd, denna gång med en 
bättre utrustning. Resultatet 
ser ni i veckans tidning. Det 
råder inte längre några tvivel 
om att det finns något stort på 
åtta meters djup i höjd med 
Älvängen södra. Jag funderade 
på hur de ganska enkelt kunde 
finna platsen för fyndet, men 
efter att ha stegat 34 meter 
förstod jag att det inte var så 
underligt….och så bred är 
inte Göta älv. Ett föremål av 
den storleken är nästan svå-
rare att missa. Fredag 18 mars 
kommer jag skriva in i mina 
memoarer. Då fick jag se den 
första bilden på det som troli-
gen är världens bäst bevarade 
vikingaskepp. Jag fick också se 
den datascanning som är gjord 
över botten. Det framgår med 
stor tydlighet att formationen, 
klädd och nästan helt betäckt 
med lera, är ett skepp. När 
arkeologerna som nu har fått 
ta del av allt material anser 
det så intressant att de täm-
ligen omgående kommer 
att skicka ner all 
tillgänglig utrust-
ning och expertis 

för att bekräfta vad som vilar 
i djupet stiger pulsen ytterli-
gare. I detta fynd kan kanske 
turismen i Göta älvdalen få sin 
nödvändiga näring.
Vad händer nu? Ja, det vilar 
helt i arkeologernas, länsty-
relsens och rikets händer. 
Deras beslut blir helt avgö-
rande. Kostnaden för att ta 
upp skeppet kommer vara 
enormt hög och tekniken väl-
digt avancerad i den hårt tra-
fikerade och strömma farle-
den. Jag tror kanske inte att 
vi någonsin kommer att få se 
skeppet på nära avstånd, men 
dykningar och fynd runt plat-
sen kan ge värdefulla svar som 
kan användas i en utställning 
som får byggas i syfte att ef-
terlikna fyndet. Bara vetska-
pen om att det faktiskt ligger 
ett bevarat vikingaskepp från 
1000-talet i vår kommun är 
spännande och bekräftar vår 
bygds identitet. Det här är 
Sveriges framsida – och har så 
varit i alla tider. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Nol företagscenter
Industrivägen 4

449 44 Nol

0303-74 11 40

www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

ANTIK- OCH 
SAMLARMÄSSA

Lördagen den 26 mars 2011 
i Nolhagaskolan, Alingsås

Öppet 09.30 - 15.00

Allt till salu!
Servering • Entré 25 kr

VälkomnaMå-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Fin TRIKÅ i olika färger
-  Gardinstänger 99:-
- Inredning för ditt hem �������	
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Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Emil Lindén  0303-333 736

Hemsida?
Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna 
chansen till nödvändig information om ditt 
företag är ett måste. Är hemsidan gammal 
och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Alekurirens lokala IT-avdelning producerar 
snabbt och enkelt en hemsida efter dina 
önskemål.
Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver 
utvecklas hjälper vi gärna till. 

Kontakta gärna våra 
webbavdelning redan idag!

UTHYRNING AV
• Minigrävare

• Grävmaskin

• Självlastande minidumper

• Släpvagnsliftar

Tel: 0705-220832
Hamnvägen 2, Surte

SURTE
MASKINUTHYRNING


