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Här kommer uppdaterad information hur vi på Konsthallen & Gästgivaregården just
nu förhåller oss till Covid-19 pandemin och hur vi arbetar nu och i den närmaste framtiden.
Sedan den 3 november införde Folkhälsomyndigheten och Regeringen nya hårdare
riktlinjer gällande bl.a. Halland, då speciellt när det gäller servering. Nytt är att man
inte får sitta mer än 8 personer vid ett och samma bord och att det måste gå att hålla
minst en meters avstånd till nästa sällskap. Servering skall ske till bord eller hämta vid
disk utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd till de som sitter ner.
Detta är i princip det vi har jobbat efter redan från tiden då de första restriktionerna kom i mars.
Vår vilja är att Ni som besökare skall känna Er trygga när Ni väljer att åka till Hishult och
Konsthallen/Gästgivaregården för att uppleva det vi har att erbjuda vad gäller Konst, den
vackra parken samt i lugn och ro kunna njuta av en måltid eller fika i Konsthallens café
och restaurang – det är ju det vi arbetar för att Ni skall få uppleva!
De rymliga luftiga lokalerna och de omfångsrika yttre ytorna, skall förhoppningsvis
inspirera och locka våra besökare till en säker miljö även i dessa orostider!

Från och med den 1 september har Konsthallen öppet ons-fre 12-16
och lör-sön 12-17, Gästgivaregården också har öppet för servering,
som vanligt. Även logibokningar. Utöver detta är det möjligt att göra andra
bokningar, reservationer eller catering. Ring eller maila för besked.
Givetvis följer vi alla rekommendationer för säker livsmedelshantering och håller den
lokala hygienen så säker och bra som möjligt. Allt för att våra gäster skall känna att det
är en trygg, lustfylld plats att besöka och vara på.
När det gäller årets sista utställning så följer vi nu vårt program.

Konsthallens Samlingsutställning SKÄRVOR: 24 oktober – 13 december.
Därefter gör vi ett uppehåll till den 16 januari 2021, då vi öppnar en fotoutställning
med Martin Bogren.
Har Ni andra frågor kring vår verksamhet, maila, konsthallen@hishult.com eller
ring så skall vi snarast återkomma med ett svar till Er.

Mycket välkomna till Konsthallen och Gästgivaregården!
Kjell Åke Gustafsson, 0706-230321
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