
ALE. Jan Skog (M) 
lämnar uppdraget som 
ordförande för Kultur- 
och fritidsnämnden.

Motiven är flera.
– Först och främst 

har jag återfått livs-
glädjen med en ny njure 
och vill passa på att 
göra lite annat än att 
sitta i möte, säger han.

Jan Skog (M) tillhör Ale kom-
muns mest erfarna politiker. 
Han har suttit som kommu-
nalråd under två perioder, 
1994-1998 och 2006-2010, 
båda gångerna för Modera-
terna. Däremellan var han 
också ett av ångloken i det ny-
bildade lokala partiet Alede-
mokraterna. Efter valet i sep-
tember utsåg Moderaterna 
honom till Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande – 
ett uppdrag som inte riktigt 
blev vad han tänkt sig.

– Jag känner mig utläm-
nad. Har man suttit med i 
Kommunstyrelsen i så många 
år som jag har gjort blir det 
väldigt konstigt den dagen 
du inte längre har insikt i alla 
frågor, säger Jan Skog ärligt.

Samtidigt har han nyligen 
för andra gången fått en ny 

njure och transplantationen 
har gått bra.

– Det gör att jag känner 
livsglädje igen. Jag vill hinna 
göra lite annat än att bara sitt 
på möten. Jag har en mängd 
idéer kring saker jag vill göra 
och se medans jag känner mig 
pigg, säger han.

Turbulensen och den häf-
tiga kritik han har fått ta i 
samband med budgetbeslu-
tet, som bland annat påver-
kade resurserna till Ale Fritid 
och dess personal, har enligt 
Skog inte med beslutet att 
göra.

– Nej, absolut inte. Sådant 
händer och jag har varit med 
i politiken så länge att jag kan 
ta lite kritik.

Kvar i fullmäktige
På måndag lämnar Jan Skog 
in en begäran till Kommun-
fullmäktige om att få bli ent-
ledigad från sitt uppdrag. 
Han sitter dock kvar i full-
mäktige, Alebyggen, Skatte-
nämnden och som nämnde-
man.

– Det gör jag nog mandat-
perioden ut, sen får det vara 
nog.

En tänkbar ersättare torde 
vara vapendragaren, Isabell 
Korn (M), blott 19 år.

–Hon har skinn på näsan 
och är redan mogen upp-
draget. Jag skulle inte tveka 
att flytta upp henne. Det var 
också en baktanke när jag ac-

cepterade ordförandeposten, 
att en dag få lämna över till 
Isabell. Jag tycker den dagen 
har kommit, säger Skog.

Isabell själv säger till tid-
ningen att hon är tillfrågad av 
partiet, men att det inte finns 
några formella beslut ännu.

– Bara att ha fått frågan 
känns hedrande. Jag känner 
mig redo, även om det här 
kom fortare än väntat. När 
jag tog uppdraget som 2:e 
vice ordförande talade vi om 
att jag troligtvis skulle få ta 
över under mandatperioden, 
säger Isabell Korn.

En stor del av verksamhe-
ten under Kultur- och fritids-
nämnden utgår från Ale gym-
nasium, där Isabell än så länge 
är elev.

– Ja, men det är inget pro-
blem. Jag tar dessutom stu-
denten om ett par månader 
och att jag är ung ser jag inte 
heller som ett bekymmer. Det 
finns så mycket erfarenhet i 
nämnden och även bakom 
mig i partiet. Det kommer 
gå bra om jag väljs, säger en 
positiv kandidat.

En efterträdare till Jan 
Skog kommer att presente-
ras på kommunfullmäktige på 
måndag. Att det blir just Isa-
bell Korn är ingen vild giss-
ning.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från

Skatteverket och Ale Utveckling 
bjuder in till en 

informationskväll 
för företagare

Program:

Genomgång av aktuella regler
Förenklat årsbokslut

Deklarationsblankett NE och momsbilaga

Onsdag 6 april 
kl 18.00-21.00
Medborgarkontoret, Ale Torg Nödinge

Anmälan: Namn/Företag, antal deltagare, tfn/e-post
Till: ale.utveckling@ale.se alt Lennart Svensson tfn: 0737-73 12 89

eller Skatteverkets telefon: 010-573 52 87

OBS! Sista anmälan 4 april

För dig som har enskild firma och 
som behöver lära dig mer inför 

deklarationen 2011

Hör av dig vid förhinder!
Har du frågor kontakta oss gärna!

Jan Skog (M) lämnar uppdraget som Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Efter en lyckad 
njurtransplantation vill han passa på att göra lite annat än att sitta i möten. Kanske blir det 
motorcykeln som kommer till användning?      Arkivbild: Allan Karlsson

Jan Skog (M) lämnar Kultur- och fritidsnämnden

"Jag känner 
mig utlämnad"
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