
En del av Open House Worldwide



Open House grundades i London 1992. Målet var att riva barriärerna mellan
arkitektkåren och allmänheten. Därför bjöds Londons invånare in till öppet
hus där de fick chansen att uppleva hur arkitektur utvecklar staden. Sedan 
dess har festivalen etablerats i drygt 40 storstäder över hela världen, och
lockar över 1 miljon besökare varje år.

För mer information om Open House London och Open House Worldwide 
Family se www.openhouseworldwide.org. 

Open House Worldwide

http://www.openhouseworldwide.org


Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide, 
och grundades av fyra föreningar; Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms
Arkitektförening, Samhällsbyggarna och Stockholms Byggnadsförening.

Den internationellt framgångsrika festivalen Open House har sedan 2016 
arrangerats årligen i Stockholm. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i 
stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Open House Stockholm



Var med och delta och bjud in allmänheten till öppet hus i byggnader, 
guidade visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra aktiviteter.

Besökarna bjuds in att delta gratis och får genom festivalen möjlighet 
till att upptäcka sin egen stad. Festivalen arrangeras i hela 
Storstockholmsområdet under en helg fullspäckad med aktiviteter.

Open House Stockholm



o Öppna upp en del av byggnaden/lokalen/anläggningen/platsen som 
besökare kan komma in i och/eller besöka under hela dagen

o Erbjud visning eller presentation vid vissa bestämda tillfällen (om så 
önskas kan ett bokningssystem upprättas) 

o Anordna workshops, samtal om stadsbyggnad, arkitektur eller 
liknande

Förslag på upplägg för utställare



o 97% av utställarna anser att Open House Stockholm gav ett bra tillfälle att 
främja deras objekt/organisation. 

o 94% av utställarna var nöjda med antalet besökare på deras objekt under 
Open House Stockholm. 

o 100% av utställarna tycker att evenemanget var en positiv upplevelse för dem 
eller deras organisation. 

o 100% av utställarna var nöjda med resultatet av visningarna av deras objekt. 

Feedback från tidigare utställare



Besökarnas tankar om festivalen



För att genomföra festivalen behöver vi ekonomiskt stöd men också stöd 
genom frivilligt arbete av organisationer som delar vår passion för kvalitet inom 
arkitektur, design, samhällsbyggande och samhällsengagemang.

Partners och sponsorer har förtur till utställningarna under Open House helgen, 
ett utmärkt varumärke i våra samhällsengagemangsplattformar, och kan 
engagera sig i ett meningsfullt företagsansvar med en av Stockholms mest 
besökta arkitektoniska händelser.

Partners och sponsor garanteras exponeringar under hela festivalåret genom 
Open House Stockholms kanaler och synlighet i samband med festivalen.

Att vara partner eller sponsor



o Förknippas med god arkitektur och stadsbyggnad

o Kunna visa era bästa objekt för allmänheten

o Utöka er kontaktyta mot staden och invånarna

o Kunna skapa nya utvecklingsmöjligheter

o Öka sektorns attraktivitet t.ex som arbetsgivare

o Skapa intresse för arkitektur och inredning

Genom Open House kommer ni att:



Open House Stockholm hemsida: 
https://www.openhousestockholm.com

Facebook – Open House Stockholm: https://www.facebook.com/ohsthlm/

Instagram – ohsthlm:
https://www.instagram.com/ohsthlm/

Twitter – ohsthlm: 
https://twitter.com/ohsthlm

Open House Stockholm online

https://www.openhousestockholm.se
https://www.instagram.com/ohsthlm/
https://twitter.com/ohsthlm


info@openhousestockholm.se

Kontakt

Joanna Messmer
Projektledare

joanna@openhousestockholm.com




