
Husby Hantverkshusförening bildades 1995 av en grupp konstnärer och 
hantverkare i Husby. Målet var att skapa ett konst- och hantverkscentrum 
där människor från olika kulturer kunde arbeta tillsammans och ge varandra 
inspiration.  Vi är en ideell förening med konst, hantverk och kultur i fokus.

HUSBY KONSTHALL
Samtid och tradition ryms hos oss i Husby Konsthall. Vi visar allt från tradi-
tionell konst till nyskapande samtidskonst. Vårt mål är att göra Husby Konst-
hall till en plats där konst från olika traditioner visas och där människor från 
såväl järvaområdet som andra delar av Stockholm kan mötas i en atmosfär av 
kreativitet. Även barnen och deras skapande har sin givna plats hos oss.

SKAPA I VÅRA VERKSTÄDER
I våra verkstäder på Husby Gård kan man arbeta med hantverk av olika former. 
Vi har verskstäder för keramik, snickeri, måleri, screentryck/textil, silversmide och 
grafiskt tryck. Varje onsdag har vi Öppna Verkstäder. Deltagandet är gratis, men 
du betalar för materialet du använder.

VERKSAMHET OCH ARRANGEMANG
Vi håller också kurser i konst och hantverk med våra medlemmar som kursledare, 
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Barngrupper är också välkomna att 
provapå att arbeta med måleri eller keramik.  Mer information finns på vår hemsida 
www.husbygard.nu. På sommarlovet och andra lov erbjuder vi Art Camp för barn och 

ungdomar från 10 år. Varje vår firar vi traditionell valborg med valborgseld, 
manskör, servering och lekar för barnen. På våren och hösten håller vi två pop-
ulära loppmarknader då försäljare och shoppingsugna trängs i vår trädgård. 
Till julen bjuder vi in till Jul i vårt hus med julens alla dofter och pyssel.

LOKALER ATT HYRA FÖR KONFERENS OCH FEST
Konsthallen hyrs ut till sällskap för bröllop och fest när utställningarna tar 
paus. I er konferens blir våra utställningar ett spännande inslag och en källa 
till kreativitet.
För det mindre sällskapet är Storstugan ett utmärkt alternativ. Kontakta oss 
för prisuppgifter och bokning på 08-751 11 88. 

KAFÉ MED HEMBAKT BRÖD
På Husby Gård  kan du dricka ekologiskt kaffe och äta hembakta kakor i en 
fantastisk miljö. Kaféet är öppet måndag till fredag klockan 10-16 och på 
helger mellan klockan 12-16.

HANTVERK
Hos oss kan du köpa hantverk gjort av våra medlemmar. Kanske hittar du just 
den där presenten eller julklappen du inte hittar någon annanstans.

Kontakta oss:
08-751 11 88, info@husbygard.nu, www.husbygard.nu

Hitta hit:
http://www.husbygard.nu/hitta.html
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