
 

 

 
 
 

TILLGÄNGLIGHET  
Alla är välkomna till Wanås Konst. Nedan finner du vår tillgänglighetsinformation. Du kan läsa om 
vilka möjligheter, men även vilka begränsningar, som finns hos oss när det gäller tillgänglighet. Har 
du särskilda behov eller vill fråga något? Vi finns här för att hjälpa er och kan enkelt nås på tel. 044 
– 660 71 eller info[a]wanaskonst.se. Under Konsthallens öppettider (dagligen under 
sommarhalvåret) kan du även ringa 044 – 253 15 68 direkt till Konsthallen. Kontaktperson: Elin 
Magnusson 
 
Har du förslag på hur kan vi bli mer tillgängliga? Berätta för oss! 
 
 
ALLMÄNT 
• Innan ni går ut i Parken, hämta gärna upp en karta i entrén. På den hittar ni information om 
byggnader och stigars framkomlighet. Karta (A3-format) kan laddas ner och skrivas ut på hemsidan.  
• Inomhusinstallationer har varierande tillgänglighet. 
• Stigarna i parken ser ut på många olika sätt. Vissa är platta medan andra är kuperade. Se exempel i 
bildspelet på hemsidan. 
• Gratis entré för ledsagare och assistenter. 
 
FÖR BESÖKARE MED ALLERGIER 
• Hundar är tillåtna på området. Ledarhundar tillåts även inomhus. 
• Caféet erbjuder laktos- och glutenfria alternativ och använder inte nötter i matlagningen. 
• Vi använder lätt parfymerade rengöringsprodukter och tvål. 
 
FÖR BARNFAMILJER 
• Restaurangen erbjuder särskild barnmeny (upp till 12 år). 
• Skötbord finns inne på vår tillgängliga toalett i Konsthallen. 
• Sittvagn finns att låna i Konsthallens entré. 
 
FÖR BESÖKARE MED HÖRSELNEDSÄTTNING 
• Ljudnivån utomhus kan ibland vara bullrig och upplevas som störande när det t ex klipps gräs. 
• Hörslinga finns i Konsthallens entré. Sätt hörapparaten på ”T” 
 
FÖR BESÖKARE MED SYNNEDSÄTTNING 
• De flesta konstverk ute i parken får man känna på. 
• Det är tillåtet att ta med ledarhund. 
• Installationerna Svindel och Lignum samt vårt videorum kan upplevas som mörka. 
• Taktila bilder av vissa konstverk finns att låna i Konsthallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FÖR BESÖKARE MED RÖRELSEHINDER 
• När Konsthallen är öppen är ytterdörrarna alltid öppna och behöver inte öppnas manuellt. 
• Handikapparkering finns bredvid Konsthallen (ca 35 meter från entrén). Vid behov finns det 
möjlighet att köra bilen fram till entrén. Ring 044 - 253 15 68 så kan vi hjälpa er. 
• En golfbil med plats för 4 personer finns att låna. Den är tillgänglig de dagar vi har öppet kl. 11–16 
och bokas i förväg tel. 044–253 15 68 eller på plats minst 1 timme innan ni vill låna den. Körkort 
krävs. Maxtid för lån 1 1/2 timme. 
• En rullstol finns att låna i Konsthallen. 
• Konsthallen är tröskelfri.  
 
TOALETTER 
• Tillgänglig toalett hittar ni i Konsthallen (2,2x2,2 m, dörröppning 90 cm).  
• Toaletten är utrustad med larm. 
• Toaletten har två handtag vid sidan om toalettstolen. 
• Dörren till toaletten är sluten. 
• Toaletten har en avlastningsyta och är utrustad med krokar. 
• Låset går att hantera med en hand. 
 
• Offentliga toaletter som är öppna dygnet runt finns vid parkeringen, en av dessa är större (1,39 m 
bred och 1,6 m lång, dörröppningar 90 cm breda).  
• Dörren in till toaletten saknar automatisk dörröppnare. 
• Toaletten har endast handtag på vänstersida om toalettstolen. 
• Tvättställ saknas i samma utrymme som toalettstolen. 
 
 
SERVICE 
• I Caféet serveras luncher med ekologiska/närodlade ingredienser. Caféet har samma öppettider 
som Konsthallen. 
• Medhavd matsäck vid avsedda bord. Grillning ej tillåten. 
• En mindre, obevakad garderob finns i Konsthallen. 
• Avfallssortering hittar ni vid parkeringen. OBS det finns inga papperskorgar i Parken. 
• Låna gärna ett ex av Konstprat, vår audioguide med andra röster än expertens. Ni hittar den i 
Konsthallen. 
 
Tillgänglighetsinformation uppdaterad: 2017-01-25. 
 
Varmt välkomna till Wanås! 
 
 


