
 SERVICE & TILLGÄNGLIGHET 
 

Wanås Konst strävar efter att bli så tillgängligt som möjligt. Vår vision är att ge tillgång till konsten på 

Wanås Konst oavsett bakgrund, förkunskaper eller kapacitet. 
 

Vi är här för att hjälpa er och nås under öppettider på 044-661 58.  
Vårt arbete pågår, har du frågor eller synpunkter? Kontakta info@wanaskonst.se 

 
 
 

I ENTRÉN
 VID PARKERINGEN 

 
 
 
 
 

 

SERVICE  
Parkering finns i entréområdet. Vid behov kan bil köras 

fram till Konsthallen entré, ring 044-66 158 för assistans. 

Buss 1 maj – 28 sep finns en buss som måste förbokas.  
Se reseplaneraren.skanetrafiken.se  

Taxi Hjärsås Taxi tel. 044-651 00 eller 

www.hjarsasbussotaxi.se  
Toaletter finns vid parkeringen och i Konsthallen  

Rullstolar kan lånas i Konsthallen  

Barnvagnar kan lånas i Konsthallen  

Skötbord finns i Konsthallen  
Sopsortering finns vid parkeringen  
Matsäck intas i parken eller vid bord bakom Loftet  

Café Fredholms Café serverar ekologisk lunch och fika, 
barnmeny finns. Caféet är tillgängligt med rullstol. Ingången 

har en mindre nivåskillnad, tröskelfritt inomhus.  
Hundar i koppel är välkomna ute. Ledarhundar och 

assistanshundar även inne. 
 
FRAMKOMLIGHET  
• Wanås Konsts utställningar finns i Wanås bokskogspark, i   
Konsthallen och i flera av godsets gamla ekonomibyggnader 

finns inomhusinstallationer.  

• Parkens stigar har varierad tillgänglighet med olika   
typer av markbeläggningar, mestadels grus. Ibland är 

nivåskillnaderna stora med relativt branta backar. Tala med 

personalen och se karta för information.  
• Konsthallen (inklusive information och butik) har öppna 

dörrar och tröskelfri entré.  

• Inomhusinstallationerna har 1–2 steg entré och varierad 

tillgänglighet. Tala med personalen.  

 
 
 
 
 

 

AUDIOGUIDE Wanås Konst erbjuder  
Konstprat – en audioguide om konstverk i samlingen 

med andra röster än expertens. Låna den i entrén eller ladda 

ner den till din egen mediaspelare på www.wanaskonst.se 

 
  GUIDADE VISNINGAR m.m. 
 
 

VISNINGAR OCH WORKSHOPS FÖR PERSONER 

MED SYNNEDSÄTTNING Tillsammans med en pedagog 

upplever gruppen konsten och arbetar praktiskt i vår 

ateljé. För att boka visning och/eller workshop kontakta 

pedagogik@wanaskonst.se 

 
PÅ EGEN HAND Vi har reliefutskrifter av ett urval av 

konstverken i samlingen för utlåning, fråga i entrén eller 

kontakta pedagogik@wanaskonst.se. 
 
AUDIOGUIDE Låna vår audioguide i entrén eller ladda ner till 

din egen mediaspelare på www.wanaskonst.se 

 
  GUIDADE VISNINGAR m.m. 
 
 

VISNINGAR & WORKSHOPS FÖR PERSONER MED 

HÖRSELNEDSÄTTNING. Från och med hösten 2014 erbjuder 

vi visningar på teckenspråk liksom visningar och workshops 

där vi arbetar aktivt med stödtecken. För att boka visning på 

teckenspråk eller visning och/eller workshop med stödtecken 

kontakta pedagogik@wanaskonst.se 

 
VIDEOGUIDE  
Wanås Konst kan idag erbjuda Konstprat - en audioguide 

om konsten i samlingen med andra röster än expertens.  

Vi arbetar med att även kunna erbjuda filmklipp med 

teckenspråk. Vill du vara en del av arbetet? Kontakta 

pedagogik@wanaskonst.se 

 
 
 

 

 


