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Hej!
Huset öppnar äntligen upp!
I enlighet med lättnader i restriktionerna som regeringen 
och Folkhälsomyndigheten tagit fram öppnade vi upp våra 
dörrar den 1 september 2021. Alla lokaler år åter bokningsbara. 
Varsågod och boka på!

Vernissage 7 september!
Den 7:e september inviger vi en ny utställning som bjuder på 
teckningar och målningar av Nidal Sawas, konstnär, författare 
och poet från Syrien. Samma dag nyöppnar vårt café Ryati och 
introducerar dagens soppa. Kom gärna förbi Huset på höjden 
och träffa oss. Vår verksamhetsledare Lars Wassrin kommer att 
inviga utställningen i galleriet kl. 18.00.

Full fart framåt
Efter sommaruppehållet är vi nu tillbaka och finslipar detaljer 
kring höstens planerade aktiviteter. Det kommer att bli en 
fartfylld termin! Spänn fast bältet för nu åker vi! Här nedan är 
ett axplock aktiviteterna. Håll utkik på vår hemsida och sociala 
medier för mer detaljer eller kom förbi och ta en fika så berättar 
vi mer!

Ungkulturdagen
Missa inte en 
heldag på hph fylld
med kreativa aktivite-
ter, workshops, dans- 
och musikuppträdan-
den för dig som är 
13-19 år. Save the date 
18 september!

Dagens soppa
Den 7:e september 
nyinviger vi vårt fina 
café Ryati. Den 
stora nyheten är att 
vi börjar servera
dagens soppa. Hem-
lagad, god och nyttig 
lunch som serveras 
med hembakat bröd 
och sallad.

Öppettider café 
Mån-fre kl. 11-19
Lunch kl. 11-15 
Lördag kl. 12-16 
Söndag stängt

Öppettider reception 
Huset på höjden
återgick till ordinarie 
öppettider: 
Mån-fre kl. 14-20 
Lör kl. 12-16 
Sön stängt 
Mediastudios är 
öppna ons-fre.

Kontakta oss:
E-post: hph@jarfalla.se  
jarfalla.se/hph



FÖRENINGSSTÖD
Så går det till att söka finansiering

Vill ni söka 
finansiering?

Har ni en registrerad
förening?

Ja

Vilken typ av förening
har ni?

Ideell förening

Vad söker ni pengar 
för?

Verksamhetsstöd 
för längre tid

Klart!

Ekonomisk förening

Engångsaktivitet

Nej, vi vill söka som  
privatpersoner

Så här kan ni få  
pengar:

Crowdfunding

Sponsorskap

Medlemsavgifter

Vara med 
i upphandlingar

Sälja produkter 
eller tjänster

Projektbidrag

Kul!

Det finns fonder för 
privatpersoner också. 
Du kan bland annat 
söka:

Skandias Ideer  
för livet

bidrag för dig med 
funktionsvariation

ekonomiskt stöd

bidrag för studier

Se vårt bidragsregister, 
där finns det något 
för alla!

Återkommande  
årlig aktivitet

Nej

Grattis!

Det finns fler myndigheter, 
stiftelser och fonder att söka 
från. Bland annat Postkod-
stiftelsen, Allmäna Arvsfon-
den och Gålöstiftelsen.
Se bidragslistan eller Stora 
Fondboken.

Kul!

Visste ni att ni kan söka  
föreningsbidrag från  
kommunen?

Se Bidrag och stipendier  
på jarfalla.se

Spännande!

Det finns en mängd fonder 
och stiftelser som ni kan  
söka stöd från.  
En del stöd kan sökas  
löpande, andra stöd kan bara 
sökas under vissa perioder 
under året.

Härligt!

Det finns massvis med alter-
nativ för er förening.
Sök stöd till de verksamheter 
som ni planerar att starta.
Kom ihåg att planera er tid så 
ni lämnar in allt innan sista 
ansökningsdag.

Registrera förening,  
ha konstituerande  
årsmöte och rösta  
igenom stadgar


