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OBS!
Med anledning av 
coronaviruset kan 
aktiviteter ställas in 
med kort varsel. 
Läxhjälpen i samarbete 
med Rädda barnen är av 
samma anledning 
inställd tills vidare. 

Zumba
Nu startar vi åter upp 
husets populära 
zumba! Öppet för både 
nybörjare och erfarna.

Start: 3/9
Tid: Torsdagar kl. 18-19 
Anmälan: Drop-in 
Kostnad: kostnadsfritt 
Arrangör: Huset på 
höjden

Lär dig programmera 
appar
Under 8 veckor kan du 
lära dig att 
programmera appar till 
mobilen för att tjäna 
egna pengar! 

Start: 4/9
Tid: Fredagar kl. 18-19 
Anmäl dig till 
hph@jarfalla.se 
Kostnad: kostnadsfritt!

Hej!
Under en sommar då vi alla fått hålla avstånd till 
varandra och uppmuntrats att umgås utomhus så har 
husets stora terrass kunnat utnyttjas för olika 
aktiviteter: Sportoteket har haft sommarjobbare på 
plats hela sommaren för utlån av sportutrustning, 
biblioteket har under några veckor haft pop up-
bibliotek och de privatpersoner som innan sommaren 
anmälde intresse för våra odlingslådor har sett till att 
såväl blommor som grönsaker gett grönska till husets 
terrass! 

Språkkafé med samhällsinformation
Med start den 9:e september drar huset igång ett 
språkkafé. Hit är du som pratar flytande svenska liksom 
du som vill träna på svenska språket välkommen. Varje 
vecka medverkar dessutom en representant från någon 
av kommunens verksamheter och svarar på frågor om det 
han eller hon jobbar med.

Var med och påverka terrassen!
Ända sedan huset öppnade har det kommit många 
spontana förslag på vad som borde finnas på husets 
2000 kvm stora terrass. Nu kan dessa idéer bli verklighet! 
Huset driver under hösten ett projekt som bland annat 
innebär en omröstning om just detta. Håll utkik på vår 
hemsida och sociala medier för mer information längre 
fram i höst!

2:a september 
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