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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

NOL. ETC Battery and Fu-
elCells Sweden AB hade i 
förra veckan två modera-
ta riksdagskvinnor på besök. 
Camilla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet och parti-
ets ansvarige ledamot för en-
ergifrågor i Näringsutskottet, 
Cecilie Tenfjord-Tofby, 
gästade Nol. Ales kommu-
nalråd Mikael Berglund pas-
sade på att slå följe med sina 
partivänner.

Transportsektorn står idag 
för omkring 35 procent av 
koldioxidutsläppen och kli-
matförändringarna ställer 
krav på stora omställning-
ar. Det var bakgrunden till 
riksdagsledamöternas besök, 
som ville få information om 
ETC:s arbete med avancera-
de batterier och bränsleceller 
för elbilar.

– Alliansens målsättning 
är att Sverige ska ha en fos-
silfri fordonsflotta år 2030. 
Detta är ett mycket högt upp-
satt mål som kräver forskning 
och ny teknik när det gäller 
klimatsmarta drivmedel och 
förnybara energikällor, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

NÖDINGE. På onsdag 
invigs ett nytt café på 
Ale Torg.

Ett redan beprövat 
koncept på Västra 
Gatan i Kungälv kopie-
ras nu till den här sidan 
älven.

– Jag har länge fun-
derat på att utveckla 
verksamheten och nu 
var tillfället det rätta, 
säger ägaren Malin 
Friman.

I snart tre år har Tant Rut fun-
nits i Kungälv. Utvecklingen 
har pekat spikrakt uppåt.

– Framförallt det gångna 
året har vi märkt en stor 
ökning av antalet cafégäster, 
berättar Malin.

En ombonad miljö, präg-
lad av gammaldags stil, och 
trevlig personal tror Malin 
Friman är två viktiga fram-
gångsfaktorer.

– Mysfaktorn lägger vi stor 
vikt vid. Sedan är det natur-
ligtvis avgörande att du har 
bra produkter att sälja. Mo-
rotskaka, chokladboll, muf-
fins och kanelbulle utgör fa-
voriterna i vårt sortiment.

Det har varit bråda dagar 
för Malin den senaste tiden. 
Julstöket hemma har fått stå 
åt sidan, den mesta tiden har 
hon istället ägnat iordning-
ställandet av caféet.

– Det är mycket som ska 
klaffa och hantverkarna har 
verkligen fått jobba för hög-
tryck.

Tanken är att Malin Friman 

själv ska arbeta i Nödinge och 
ha personal som sköter verk-
samheten i Kungälv.

– Det ska bli riktigt roligt 
att få komma igång. Läget 
på torget är perfekt och jag 
hoppas verkligen att alebor-
na ska gilla vårt koncept, 
som förutom kaffe och bak-
verk också omfattas av lätta-
re luncher.

Har du något favorit-

bakverk att rekommende-
ra i juletid?

– Vår saffransbulle med 
mandelmassa är en höjdare. 
Det är en personlig favorit, 
avslutar Malin Friman.

Riksdags-
ledamöter 
besökte 
ETC

De moderata riksdagskvinnorna Camilla Waltersson Grönvall 
och Cecilie Tenfjord-Tofby vid sitt besök på ETC i Nol i förra 
veckan.

Tant Rut – nytt café på Ale TorgTant Rut – nytt café på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På onsdag öppnar Tant Rut på Ale Torg. Malin Friman hälsar 
alla fikasugna besökare hjärtligt välkomna.
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Elnätsavgifter
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om justerade elnätsavgifter från och 
med 1 januari 2012. Ale Elförening påförs en kostnadsökning på 2,5 % från 
stam- och regionnät. Elnätsavgiften består av två delar, en fast och en rörlig. 
Prisjusteringen avser endast den fasta delen. Den rörliga överföringsavgiften 
per kilowattimme förblir oförändrad enligt 2011 års nivå. Prisjusteringen för 
lågspänningsabonnemang 16 A till och med 200 A innebär en höjning av 
elnätsavgifterna med i genomsnitt 1,9 %.

Energiskatt
Sveriges regering har fattat beslut om att energiskatten på el ska räknas 
upp med konsumentprisindex. Ny energiskatt från och med 1 januari 2012 
blir 36,25 öre/kWh inklusive moms (29,00 öre/kWh exklusive moms). För 
lågskattekommuner blir ny energiskatt 24,00 öre/kWh inklusive moms (19,20 
öre/kWh exklusive moms).
För mer information, besök vår hemsida www.aleel.se eller kontakta oss på 
telefonnummer 0303-332400

Prisjustering från 1 januari 

Elnätsavgifter 2012 per månad Kr exkl. moms Kr ink. moms

16 A Lägenhet 91 114
16 A Villa 180 225

20 A 224 280
25 A 283 354
35 A 394 493
50 A 566 707
63 A 707 883
80 A 904 1130

100 A 1108 1385
125 A 1394 1743
160 A 1808 2259
200 A 2333 2917
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