Huset på höjdens mötesrum

Sociala köket
Antal platser:
Ca 14 personer runt
bordet. Möjlighet att ta in
extra bord/stolar.
Projektor:
Det finns en
nedrullningsbar
projektorduk framför
fönstret, samt projektor
monterad i taket. HDMIkabel finns inkopplad.
Övrigt:
Finns matlagningsdel i
anslutning, med 3 spisar
/diskbänkar/diskmaskiner
Mötesdelen/matsalsdelen
bokas alltid som en enda
lokal ihop med köket, det
är aldrig två parallella
bokningar i rummen.
Har ni bokat catering via
café Ryati behöver de
tillgång till Sociala köket
för att laga mat, undvik
då att boka Sociala köket
för möte.

Processrummet
Antal platser:
Ca 15 beroende på
möblering. Extra bord
och stolar finns att ställa
fram.
Projektor:
Projektor/projektorduk
finns inte, dock finns
möjlighet att projicera
mot väggen. Projektor
bokas i receptionen.
Övrigt
Whiteboard

Mötesrummet
Antal platser:
6 platser runt bordet
Projektor:
Ej projektor, däremot en
43" skärm med HDMIkabel (adaptrar finns)
Övrigt:
Whiteboard

Lobbyn
Antal platser:
Max antal i lokalen är
150 personer. Det finns
möjlighet att ställa fram
bord och stolar. Det finns
60 kopplingsbara stolar

Projektor:
Projektorduk och
takmonterad projektor
finns, samt HDMI-kabel.
Ljudanläggning
(högtalare, mixer,
mikrofoner) finns att låna.
Det finns även en
monterbar scen (upp till
4x4 meter) att låna.

Övrigt:
Lobbyn ligger i
anslutning till entrén,
cafét och receptionen.
Bedömning görs därför
av om aktiviteten
fungerar i utrymmet.
Det är möblerat i olika
sektioner, varav möjlighet
finns att endast boka upp
en del lobbyn, eller
tömma allt på möbler för
att sätta fram
föreläsningsstolar.

Dramasalen
Antal platser:
Ca 50. Bord och stolar
finns att ställa fram. Säg
till vid bokningen hur
många bord/stolar ni vill
reservera.
Projektor:
Projektor och
ljudanläggning finns,
samt trådlösa mikrofoner
Övrigt:
Stort rum utan insyn eller
fönster.

Bildateljén
Antal platser:
Beroende på möblering.
Standardmöblering 16
platser. Upp till 40 platser
runt bord (extra bord och
stolar finns att ställa upp)
Övrigt:
7 stafflier, 5 symaskiner,
1 mobil whiteboardtavla.
Tillgång till diskbänk och
vatten och toalett.
Bildateljén är uppdelad i
två sektioner med en
trappuppgång emellan
(gröna gallret på bilden)
Projektor:
Projektorduk och
takmonterad projektor
finns, samt HDMI-kabel.

Huset på höjdens övriga lokaler

Danssalen
Antal platser:
Ca 30, beroende på
aktivitet
Övrigt:
Ljudanläggning finns.
Salen bör endast brukas
för dansverksamhet eller
liknande. Ytterskor ej
tillåtna.

Podstudio
Ljudisolerat inspelningsrum
med ett bord och 4 stolar.
Rummet är utrustat med 4
mikrofoner och hörlurar,
ljudkort och
hörlursförstärkare. Kontakta
receptionen för tekniklista.
Det finns möjlighet att låna
MacBook Pro 15" med Logic
X programvara.

Filmstudio och
filmredigeringsrum
Green screen samd grå
bakgrundspapper finns.
Till utlåning finns monitorer,
kameror, objektiv, lampor,
reflektorer, flaggor,
ljudinspelare mm. Kontakta
receptionen för tekniklista.
Två filmredigeringsrum. Där
finns iMac, extra
datorskärmar, högtalare
samt hörlurar. Program som
används är Adobe Premiere.
Medialabb
iMac med många
programvaror inom bild och
tryck, såsom Adobe
Photoshop, Illustrationer,
InDesign, After Effects m.m.
Tillgång till att skriva ut
affischer i A3, broschyrer i
A4, laminera m.m
Musikstudio
Huset har två musikstudios
varav en större och en
mindre.
Båda rummen har iMac,
extra datorskärm, klaviatur
med midiutgång, mikrofon,
högtalare, hörlurar. Båda
rummen är
akustikbehandlade.

Biografen
Filmvisningsrum med
projektor, blue-rayspelare
och surround-ljud. Det finns
möjlighet att koppla in dator
via HDMI.
Biografen har plats för ca 10
personer (ej biografstolar).
För att visa film i biografen
behöver ni ha rättigheter att
visa filmen. Rummet passar
även för annan aktivitet, tex.
presentation med bildspel.

Öppettider
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Lördagar
Söndagar

14-20*
14-20*
14-20
14-20
14-20
12-16
Stängt

*Mediastudios och bokningen är endast
öppen måndag-ondag.
Det finns möjlighet att boka rummen
även utanför husets öppettider, kontakta
receptionen för mer information.

Adress
Huset på höjden
Engelbrektsvägen 47
177 51 Järfälla
Kontakt
hph@jarfalla.se
08-580 227 10
070-002 30 58
För mer information:
jarfalla.se/hph

