Dari

Våra öppettider
Måndag

kl. 14-20

Tisdag

kl. 14-20

Onsdag

kl. 14-20

Torsdag

kl. 14-20

Fredag

kl. 14-20

Lördag

kl. 12-16

Söndag

Stängt

Mediastudios och bokningen av aktiviteter och lokaler är endast
öppna onsdag-lördag.

Välkommen till
Huset på höjden

Kontaktuppgifter
hph@jarfalla.se
Reception: 070-002 30 57
Bokningar: 070-002 38 98

Huset på Höjden är ett kultur- och aktivitetshus som är öppet
för alla människor och för alla åldrar. Hos oss är du välkommen att delta på aktiviteter. Du kan också skapa dina egna aktiviteter i våra olika lokaler som är en mötesplats för drömmar
och möjligheter!

Adress
Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla

Man kan också bara njuta av en god fika på vårt Café Ryati som
har öppet ordinarie öppettider. Varmt välkomna!
Med stöd av Delegationen mot segregation

husetpahojdenjarfalla

/ درى

به هوست هویدن
خوش آمدید

فعالیت های خود را سازمان دیه کنید
موسق� درست
یم خواهید آهنگ خود تان را درست کنید؟ شاید یم خواهید یک ویدیو
ی
کنید؟ یا یم خواهید آنر در سینما نمایش بدهید؟

هوست هویدن یک خانه فرهنگ و فعالیت است که برای همه افراد و برای هر سن و
همچن�ن
سال قابل استفاده است .با ما ،شما یم توانید در فعالیت ها ش�کت کنید .شما
ی
یم توانید فعالیت های خود را در مکان های مختلف ما ایجاد کنید که ن
مکا� برای رویاها و
فرصت ها است!

آیا در ی ز
چ�ی مهارت دارید و یم خواهید آنر با دیگران ش�یک بسازید؟ آرزو دارید که به
ن
دیگران ه� پ ز
آش�ی را تدریس کنید؟
اینجا همه ی ز
چ�ییکه به آن ض�ورت دارید وجود دارد!

همچن� یم توانید در کافه ت
ین
ریا� که ساعات کاری منظیم دارد ،از یک قهوه خوب لذت
بب�ید .صمیمانه خوش آمدید!

•
•
•

ساعات كارى

•
• آرایش تصویر

دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

ساعت 20 – 14
ساعت 20 – 14
ساعت 20 – 14
ساعت 20 – 14
ساعت 20 – 14
ساعت 16 – 12

بسته

استودیو رسانه و رزو فعالیت ها و مکان ها فقط
چهارشنبه – شنبه باز است.
معلومات تماس

آدرس

hph@jarfalla.se
پذیرش070-002 30 57 :
رزوها070-002 38 98 :

Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla

سالون درامه
سالون رقص
اتاق مالقات
پز
آش�خانه برای تن
پخ� غذا

•
•
•
•
•

ق
موسی�
استدیو
استدیو پودکاست
استدیو فلم
اتاق ویرایش فلم
سینما

