Motion till Alingsås kommunfullmäktige om en långsiktig plan för Nolhaga slott och park
Ända sedan Alingsås stad 1921 förvärvade slottet och parken har Nolhaga varit en av vår kommuns
mest uppskattade och betydelsefulla parker. En stor grön oas belägen mitt i staden, fylld av
kulturhistoria, värdefull natur och otaliga rekreationsmöjligheter. I dess nav står Nolhaga slott – en av
kommunens främsta kulturbyggnader. Såväl Nolhaga park som slottet har stor potential som vi
Socialdemokrater dock anser förbises genom avsaknaden av en långsiktig plan för både parkens
utveckling och slottets verksamhet.
Den senaste planen för Nolhaga park fastställdes 2010 i form av en detaljplan med en genomförandetid
på 15 år. Denna utgick från äldre fördjupade översiktsplaner från 2008 respektive 1996. 2010 års
detaljplan var resultatet av ett styrgruppsarbete som bedrevs 2008-2010. Syftet med planen var att
långsiktigt skydda parkens värden, samordna dess olika delar samt öka dess attraktionskraft genom att
bygga vidare på dess befintliga kvaliteter. Planen pekade ut en riktning för parkens bevarande och
utveckling och möjliggjorde investeringar som skulle genomföras successivt kommande år. Några av
de tänkta investeringarna genomfördes, medan många andra, såsom en trädgårdsanläggning, ett
orangeri och nya gång- och cykelbroar över Säveån aldrig kom till stånd. Flera av de byggnader som
enligt planerna skulle fyllas med verksamhet – exempelvis Fiskevillan – står idag tomma. Ett
genomtänkt förverkligande av 2010 års detaljplan har alltså inte skett och någon aktuell, långsiktig plan
för parken finns inte.
Vad gäller Nolhaga slott är situationen liknande. Under många år var Nolhaga slott ett kulturhus i
ordets verkliga bemärkelse – det arrangerades utställningar, föredrag och konserter och det bedrevs
även konstpedagogisk verksamhet i slottet. I nedervåningen fanns ett café som hölls öppet under
sommarmånaderna. Detta förändrades 2005 och under större delen av 2000-talet har slottet hyrts ut
till privata aktörer och huserat restaurang- och konferensverksamhet. Under åren som gått har
åtskilliga utredningar gjorts och visioner tagits fram; senast 2014 då en utredning initierades om
slottets framtida användning. Några konkreta, långsiktiga beslut har dock inte fattats. 2019 ändrade
emellertid verksamheten i Nolhaga slott inriktning: den dåvarande hyresgästen sades upp och
kommunen övertog verksamheten. Som en del av Alingsås 400-års jubileum fylldes slottet med konst,
kultur och historia. En bra inriktning som lyckligtvis även gäller innevarande år – men någon långsiktig,
politiskt fastställd plan för slottets användning finns dock ännu inte.
Nolhaga slott och park är fantastiska resurser som vi inte ska misshushålla med utan istället aktivt
tillvarata.
Vi föreslår därför att:
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med
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Nolhaga slott och park
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