
Huset på höjdens 
Nyhetsbrev

Aug 
2022

Program 
Öppen terrass

Tis 17/8
13.00-19.00 
Terrassen öppnar!

Ons 17/8 
16.00-18.00 
Aktivitetskafé med 
tema: Politik. Gäst: 
Vänsterpartiet 

Tors 18/8 
13.00-15.00 

Samarbete med 

Öppna förskolan

17.00-19.00 

Spontanfotboll med 

IF Wasa

Lör 20/8 
15.30-20.30

Summer Vibes 

musikfestival

Mån 22/8 
16.00-18.00

Aktivitetskafé med 

tema: Politik. Gäst: 

Liberalerna

17.00-19.00 Prova-

på-skulptur med 

kulturskolan

Hej!
Nu har höstterminen dragit igång med en rivstart! 
Innan våra ordinarie aktiviteter kommer igång så 
bjuder vi på en massa annat som du inte vill missa!
 

Succén öppen terrass är tillbaka!

Kulturdag för unga
Huset på höjden och Järfälla kultur 
planerar en kulturdag för barn och unga. 
Med reservation för ändringar relaterade 
till den rådande coronasituationen har vi 
siktet inställt på den 16:e maj. Vill du och 
din förening bidra till dagen på något 
sätt? Kontakta receptionen på 
hph@jarfalla.se! 

Under v.33 och v.34 öppnar 
vi upp terrassen igen! Mån-
fre (start tisdag 16/8) 
mellan kl 13-19 kan du 
komma och fika i vårt 
utecafé, göra pärlarmband, 
måla med vattenfärger på 
staffli, spela sällskapsspel 
och leka i vatten- och 
sandstationen. 
Välkommen!

Summer Vibes 20 augusti
En festival för alla åldrar, där barn och ungdomar får prova 
på aktiviteter samt höra många unga talanger på scen.

Från 15:30-17:45 kan du testa 
på musikstudio, cheerleading, 
sabarr (en dansstil från 
Senegal), ansiktsmålning och 
henna. Spela fotboll, schack 
och pingis.
Från 17:45-20:00 är det 
uppträdanden nonstop med 
över 10 grymma unga artister 
på scen samt dansuppvisning 
av dansgaraget och unga mål. 
Festivalen arrangeras av 
föreningen Unga Mål.



Aktivitetskafé 
Huset på höjdens aktivitetscafé 
är en omtyckt mötesplats. Till 
aktivitetscaféerna är alla 
välkomna, såväl den som 
pratar flytande svenska som 
den som vill öva på svenska 
språket. I och med att det är val 
i höst har vi efter önskemål 
bjudit in de politiska partierna 

som är representerade i Kommunfullmäktige. 
Tanken med aktivitetscaféerna är att alla deltagare 
samtalar i ögonhöjd på lika villkor.

Aktivitetscaféerna kommer att ske utomhus på Huset 
på höjdens terrass (inomhus vid dåligt väder). Vi 
kommer på samma terrass samtidigt erbjuda 
aktiviteter för barn och ungdomar, så att de vuxna 
kan vara med i samtalet på aktivitetskafét.

Onsdag 17 aug 16.00-18.00: Vänsterpartiet 
Måndag 22 aug 16.00-18.00: Liberalerna 
Tisdag 23 aug 16.00-18.00: Socialdemokraterna 

Ordinarie aktivitetskafé har start den 15 september.

Öppen syateljé är tillbaka! 
Äntligen har vi hittat en ledare för vår öppna syateljé. 
Masouda kommer att vara er behjälpliga på lördagar 
mellan 13-16!  Nybörjare som självgående - välkomna! Ta 
med ditt eget tyg om du vill sy något eget! Start 27/8.

Nyhet: Öppen pysselverkstad 
Vi anordnar öppen pysselverkstad med massor av pärlor 
för att göra armband eller pärlplattor, samt färger och 
papper för att rita och måla. Detta sker parallellt med 
öppna syateljén på lördagar. 

Nya öppettider
Vi förlänger öppettiderna på lördagar och öppnar upp 
mediastudios på måndagar och tisdagar! Även caféet 
utökar sina tider och håller öppet till stängning nu. 
Våra nya öppettider är: Måndag - fredag: kl. 15.00 - 20.00 
Lördag: kl. 11.00 - 17.00

Fortsättning
Program
Öppen terrass

Tis 23/8 
16.00-18.00
Aktivitetskafé med 
tema: Politik. Gäst: 
Socialdemokraterna 

17.00-19.00 Prova-
på-skulptur med 
kulturskolan

Tors 25/8 
13.00-15.00
Samarbete med 
Öppna Förskolan

17.00-19.00 
Spontantfotboll med 
IF Wasa

Lör 27/8 
Familjelördag!
11.00-17.00  Med 
hinderbana från kl. 
12! Fri entré!



E-post: hph@jarfalla.se
Hemsida: jarfalla.se/hph
Sociala medier: husetpahojdenjarfalla

Kalendarium 
HT22

Augusti
16/8 Start: Öppen terrass
20/8 Summer vibes
22/8 Start:    
          Musikcoaching
23/8 Start: Läxhjälp
24/8 Start: 
          Förtidsröstning
25/8 Spinnträff
27/8 Start: Familjelördag
27/8 Start: Öppen 
          Syatelje
27/8 Start: Öppen 
          pysselverkstad
30/8 Start: Babyrytmik
31/8 Start: Dancehall 

September
5/9 Start: Poesikväll 
       med PRO
5/9 Start: Schack
10/9 3xULL
15/9 Start: Aktivitetskafé
21/9 Upptäck KomTek
24/9 Familjelördag
24/9 Barnteater: Tidfri
24/9 Start: Svenska med 
baby pappagrupp

Oktober
1/10 Kul med Ull
26/10 Upptäck KomTek
29/10 Familjelördag
31/10 Föredrag & Öppet 
Hus med Schack

November
12/11 3xULL
16/11 Upptäck KomTek
19/11 En kväll med 
mammaambassadörerna
26/11 Familjelördag

December
3/12 3xULL
17/12 Familjelördag

Familjelördagar
Nu inför vi ett nytt koncept - familjelördagar! Den sista 
lördagen i varje månad kommer vi erbjuda extra roliga 
aktiviteter. Den första familjelördagen går av stapeln den 
27/8 och då firar vi med en stor 25 meter lång uppblåsbar 
hinderbana ute på terrassen - kom och tävla och se vem 
som klarar den fortast! Inomhus erbjuder vi öppen 
pysselverkstad med pärlor och färg, öppen syateljé  samt 
prova-på-musikstudio för barn. Grill, pingis & schack finns 
ute på terrassen. Alla aktiviteter är kostnadsfria. 

Slöjdresidens på Huset på höjden
Tre personer har tilldelats residenset Plats för ull i Järfälla: 
Mustafa Al Darwish, Rami Khoury och Josefin Sefastsson.   

Kontakta os s:

De kommer under hösten att 
arbeta experimenterande 
med ullen tillsammans med 
människor lokalt, så det 
kommer att finnas 
möjligheter för besökare och 
boende att både ta del av 
och vara involverade i 
residensdeltagarnas arbete. 
Residenset tilldelas med 
stöd från Region Stockholm. 

Håll koll på oss 
Det är mycket som pågår här på huset på höjden - och 
för att lättast få reda på vad som händer här varje vecka 
rekommenderar vi att följa oss på instagram eller 
facebook: husetpahojdenjarfalla ;-)


	Tom sida



