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Hej!
Vi märker inte bara av fler härliga soltimmar 
nu i februari, vi ser även ljuset i tunneln! Vi har 
många spännande nyheter och aktiviteter  på 
gång som rör Huset på höjden!

Fototävling för unga
Tycker du om att fotografera? Huset på höjden arrang-
erar fototävlingen ”Mitt Söderhöjden”. Vi vill att du ska 
få visa din bild av Söderhöjden! Lämna in ditt bidrag till 
fototävlingen och hjälp oss att lyfta allt det fina och po-
sitiva som händer i området! Du skickar in ditt bidrag 
via vår anmälningslänk, en jury väljer ut de 10 bästa 
bilderna som sedan kommer att få visas på två vernis-
sage, ett på Huset på höjden och ett i konsthallen på 
Hyllan i Jakobsbergs bibliotek.  
Vinnaren av fototävlingen vinner 30 timmar i vår fo-
tostudio, där professionell teknik finns att låna, samt 
en heldag tillsammans med en fotograf där du kommer 
att få en grundkurs i stillbildsfoto samt bildredigering. 
Var med och skicka in ditt bidrag till Huset på höjdens 
fototävling! Tävlingen pågår mellan 1 och 31 mars. Läs 
mer om tävlingen samt skicka in ditt bidrag på www.
jarfalla.se/hph

Digitalt 
Hembygds- 
muséets leksaks-
utställning
En ny utställning 
har kommit till Jär-
fälla Hembygdsmu-
seums montrar. Här 
finns leksaker från 
1896 till 1970-talet. 
Vi har tagit bilder på 
montrarna samt lagt 
in en kort bildtext, 
utställningen finns 
att se på vår hemsi-
da www.jarfalla.se/
hph. 
_________________

Sportlovsaktivtet: 
Vinterlandskap
Vi bygger ett land-
skap med berg, snö 
och is. Kanske med 
en uppstigande sol 
som speglas i den 
frusna sjön? Och 
en isprinsessa som 
åker skridskor. För 
dig åk 2-4. Välkom-
men med din anmä-
lan på jarfalla.se/
komtek. 
 
När: tisdag 2 mars
Tid: kl. 9-13
Vem: åk 2-4
Var: Huset på Höj-
den, Engelbrektsvä-
gen 47
Kostnad: 100 kr.
Anmälan: obligato-
risk, på www.jarfalla.
se/komtek
Arrangör: KomTek 



Terrassen-vinnare
Nu är tävlingen  avslutad, alla intresserade har fått rös-
ta fram vad som ska byggas på terrassen under våren. 
Det vinnande bidraget är: tak som skydd för regn och 
sol! På andra plats: sittplatser i grupp. Dessa två förslag 
kommer att bli verklighet inom kort. 

Förlängning av nuvarande
Corona-restriktioner
Huset på höjden har fortsatt stängt för allmänheten till
och med 10 mars. Vi öppnar dock upp för bokningar av 
kulturskolan samt föreningar med verksamhet för per-
soner födda 2002 och senare som kan genomföra sin 
verksamhet utifrån gällande restriktioner för grupp-
storlek. Vi öppnar också vissa mediastudios för perso-
ner födda 2002 och senare.

Sjukt smart - en turnerande  
utställning av Tekniska muséet
Tekniska muséet kommer till Huset på höjden under 
april månad med sin turnerande utställning “Sjukt 
Smart - innovation i kampen mot Corona”. Det är en ut-
ställning med 9 olika stationer där du bland annat kan 
följa smittan i realtid och söka på land och stad och se 
hur smittläget ser ut där. Du får lära dig att skriva ut 
ett visir med 3D-printare, testa en värmekamera och 
lära dig hur man använder den för att upptäcka smit-
ta, samt prova på olika spel, göra quiz, läsa intervjuer 
med vaccinforskare och mycket mer. Utställningen 
finns på plats från 29 mars till och med sista april. Vi 
tar emot förbokningar från skolklasser och föreningar 
som vill göra studiebesök, kontakta hph@jarfalla.se 
med önskemål om dag och tid. Utställningen planeras 
även vara öppen för allmänheten på helgen beroende 
på det rådande läget just då, alternativt kommer vi ta 
emot förbokade besök från privatpersoner.

Digitalt  
Aktivitetskafé  
Känner du dig 
instängd under 
de rådande om-
ständigheterna? 
Vill du träffa nya 
vänner digitalt, trä-
na på det svenska 
språket, eller sitta 
och pyssla ihop 
med andra? Då är 
du välkommen att 
anmäla dig till vårt 
digitala aktivitets- 
kafé! 
 
Dag: Torsdagar
Tid: 16.00-19.00
Anmälan: www.bit.
ly/husetpahojden 
Arrangör: Huset på 
höjden
_________________ 

Digitalt Studie-& 
yrkesvägledning  
För dig upp till 
25 år som saknar 
sysselsättning och 
gymnasieexamen, 
välkommen att få 
vägledning i hur du 
kan komma vidare 
samt få hjälp med 
att skriva CV. Det-
ta pågår samtidigt 
som aktivitetska-
féet. 

Dag: Torsdagar
Tid: 16.00-18.00 
Anmälan: www.bit.
ly/husetpahojden 
Arrangör: Järfälla 
kompetenscentrum

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


