
Huset på höjdens 
Nyhetsbrev

Dec 
2022

Familjelördag 
17 dec

12.00-15.00  
Lyckohjul med 
vinster!

12.00-16.00
Pysselverkstad för 
barn. Tema:  
Julgranspynt 

12.00-16.00  
Öppen syateljé för 
ungdomar och  
vuxna. 

15.00-16.45  
Prova-på- 
musikstudio för barn

God Jul!

Kulturdag för unga
Huset på höjden och Järfälla kultur 
planerar en kulturdag för barn 

siktet inställt på den 16:e maj. Vill du
din förening bidra till dagen på något 
sätt? Kontakta receptionen på 
hph@jarfalla.se! 

Nu börjar året närma sig sitt slut och det har gått 
oerhört fort! Vi har hunnit göra så mycket! I detta 
nyhetsbrev finner du en tillbakablick samt vilka 
aktiviteter som vi börjar med i januari. 

Lördag 17 dec - Familjelördag!
Årets sista familjelördag! Kom och gör julgranspynt på 
pysselverkstaden, vinn priser i lyckohjulet, prova att spela in 
din ljuva stämma i vår öppna prova-på-musikstudio för barn  
eller sy i vår öppna syateljé. Även dansstopp utlovas! Allt är 
kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Caféet är öppet 
för lunch och fika. Välkommen!

Renovering av musikstudios
Goda nyheter - våra musikstudios och podstudion ska få en 
bättre ljudisolering samt kabelgenomföring mellan 
inspelningsrum och mixerrum. Ombyggnationen förväntas 
påbörjas i januari och pågå i ca 4 veckor. Vi kommer under 
en tidsbegränsad period behöva stänga ner dessa rum, men 
vi öppnar tillfälligt en musikstudio i biografen. Vår 
musikcoaching med Darryl kommer att pågå där på 
måndagar och lördagar, och däremellan är den fri att bokas 
av er som har musikstudiokörkort! 

Öppettider under julen
Vi har öppet till och med 22 december, därefter tar Huset 
semester till och med 8 januari. Välkommen åter måndag 9 
januari!

....Schema->



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

Kalendarium 

HT22
December
17/12 Familjelördag

VT23
Januari
9/1 Huset öppnar
9/1 Start: Schackklubben
10/1 Start: Läxhjälp
12/1 Start: Aktivitetscafé
14/1 Start: Musikcoaching 
14/1 Start: Öppen syateljé 
14/1 Start: Öppen 
pysselverkstad för barn
17/1 Start: Öppet Språkcafé
18/1 Start: Zumba
18/1 Start: Dancehall
24/1 Start: Småbarnsrytmik
28/1 Familjelördag
28/1 Vernissage: Exhibition 
and activites of Iraqui 
association in Sweden

Februari
11/2 Barnteater: Nalle clown 
har fjärilar i magen (3-9 år)
15/2 Upptäck KomTek
17/2 Huset stängt
24/2 Familjelördag
28/2 Sportlovskurs: 
Skuggsspelsteater 

Mars
8/3 Upptäck KomTek
11/3 Barnteater: Tango (2-5 år)

18/3 Start: Svenska med 
baby pappaträffar
25/3 Familjelördag

April
5/4 Babydisco: Påsk
19/4 KomTek: Eid
29/4 Familjelördag

Maj
10/5 Upptäck KomTek
13/5 Barnteater: 
Hullerombuller (4-8 år)
27/5 Barnteater: Blomdanser 
Dansföreställning (4-7 år)
27/5 Familjelördag

Kontakta os s:

Återblick 2022

Efter att Corona-restriktionerna släppte i februari så har 
vi i snitt femdubblat vårt besökarantal per månad. Som 
mest hade vi 5828 st unika besökare under v.26 - jämfört 
med  1152 st besökare under hela januari. 

Vi har haft fantastiska ull-workshops, provat att ha 
sommaröppen terrass, vi har haft ungkulturfestival, 
barnteatrar, dansföreställningar, babydiscon, CV-
verkstad, hälsoföreläsningar, temapyssel, trollkarlar, 
zumba, barndans, aktivitetskaféer,  konserter, 8 olika 
utställningar i galleriet och fantastiska samarbeten med 
föreningar, eldsjälar och kommunen. 

Tack för detta år! Vi ser fram emot 2023!

God Jul och Gott Nytt År!


	Tom sida



