
Följ oss på sociala medier!

Facebook - Open House Stockholm:
www.facebook.com/ohsthlm

Instagram- ohsthlm:
www.instagram.com/ohsthlm

Twitter - ohsthlm:
www.twitter.com/ohsthlm

Den internationella arkitektur- och samhällsbyggnadsfestivalen 
Open House Stockholm arrangeras för fjärde gången. 

Välkommen på gratis guidade visningar av stadens mest spännande 
byggnader och platser. 

Denna broschyr innehåller information om festivalprogrammet. 

För mer information se  openhousestockholm.se

Open House Stockholm
Arkitektur- och Samhällsbyggnadsfestivalen 

som öppnar upp Stockholm för medborgarna!

4-6 oktober 2019



Open House Stockholm
festivalen som öppnar staden för medborgarna

Den internationella festivalen Open House genomförs för fjär-
de gången i Stockholm den 4-6 oktober 2019. Open Hou-
se Stockholm ger allmänheten chansen till gratis guidade vis-
ningar av spännande byggnader och platser i Stockholm. 

Open House samlar varje år över en miljon besökare i över 40 städer 
i världen. Festivalen syftar till att öppna upp stadens intressantaste 
arkitektur gratis för medborgarna, för att stimulera delaktighet och 
debatt kring den gemensamma stadsmiljön. Alla som vill uppleva sta-
dens arkitektur och stadsbyggnad, oavsett om det är gammalt eller 
nytt, ute eller inne, tunnlar, broar, hus eller hem är välkomna att delta. 

Festivalen Open House grundades i London 1992 av Victoria Thornton, 
som var frustrerad över barriärerna mellan arkitektkåren och stadens 
medborgare. Att öppna upp Londons mest spännande byggnader var 
en väg för att folkbilda och engagera allmänheten i frågor om stadens 
utveckling och den byggda miljön. Open House Stockholm är en del av 
det globala nätverket Open House Worldwide. Föreningarna Samhälls-
byggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och 
Stockholms Byggnadsförening är grundare av Open House Stockholm.

Tillsammans med våra utställare visar vi i år upp 60 objekt i hela Stor-
stockholmsområdet. Vi välkomnar allmänheten att upptäcka staden, 
besöka byggnader och platser, delta i guidade visningar, workshops, 
föredrag och andra aktiviteter. Stockholm växer som aldrig förr. 
Open House ger möjlighet att ta del av och lära känna utvecklingen. 

I denna folder presentrerar vi årets program. För mer information 
besök vår webplats openhousestockholm.se 

Varmt välkomma !    
 



humlegarden.se

Det är vi som är Humlegården Fastigheter. Vi vill att våra  
hyresgäster ska kunna fokusera helt på sina verksamheter 
och få dem att blomstra, medan vi tar hand om resten. Du 
som hyr kontor av oss kan vara säker på att vi alltid finns 
nära till hands, beredda att erbjuda bästa möjliga service.  
I fastigheter som förvaltas med stor omsorg. 
 
Humlegården – Miljöer att växa i.

Flytta in hos oss. 
Och väx så det 
knakar.

humlegarden.se

Det är vi som är Humlegården Fastigheter. Vi vill att våra 
hyresgäster ska kunna fokusera helt på sina verksamheter 
och få dem att blomstra, medan vi tar hand om resten. 
Du som hyr kontor av oss kan vara säker på att vi alltid 
finns nära till hands, beredda att erbjuda bästa möjliga 
service. I fastigheter som förvaltas med stor omsorg. 
 
Humlegården – Miljöer att växa i.

Flytta in hos oss. 
Och väx så det 
knakar.

Stockholms samhällsbyggnads- och arkitekturfestival

I en tid när vi går mot den färgrika hösten är det så dags att åter välkomna 
dig som besökare till fria guidade visningar av ett 60-tal unika byggnader i 
Stockholm. 

I Stockholm är festivalen blott fyra år. Även om vi i Stockholm och i övri-
ga 43 städer i världen ännu inte nått samma besökstal som London med 
sina 250 000 festivalbesökare varje år, drivs vi av samma glöd och en-
gagemang för att låta stadens människor bjudas på berättelser om uni-
ka byggnader och platser i vår huvudstad. Övriga dagar är dessa bygg-
nader stängda för allmänheten. Under helgen 4-6 oktober öppnas de för 
alla. Att alla visningar av byggnaderna dessutom är gratis är också unikt.

Vår förhoppning är att du vill lyssna, titta och ställa frågor om årets byggna-
der och precis som under tidigare år, finns det något för alla. I år har vi fokus 
på byggnader som fått olika utmärkelser, såväl skönhetspris som fulhetspris, 
och vi är särskilt glada över att 15% av de byggnader som visas har öppnats 
för oss på grund av önskningar från tidigare festivalbesökare. Totalt visar vi 
i år 60 av Stockholms mest unika byggnader. Några av våra guider är proffs, 
andra har precis börjat sina studier inom arkitektur och samhällsbyggnad.

Vi hoppas att de olika besöken ökar ditt intresse för den byggda miljön och 
att du ska känna stolthet och glädje över stadens byggnader. Kanske kom-
mer ditt barns hjärta att slå lika snabba slag som mitt gjorde när jag som liten 
hoppade runt på Visby ringmur. Då var ringmuren en självklarhet för mig. 
Min livsresa fortsatte sedan bland gråa, bruna industriellt bygg-
da hus med livet mellan husen. Långt senare insåg jag att mitt hjär-
ta klappar extra för spännande, fantasifulla, tokiga, gamla, nya och 
ibland trasiga hus. Oavsett orsaken, hoppas jag att du får några spän-
nande timmar. Berättelserna om husen är olika. Det är också unikt.

 
 Välkommen in!

 Åsa Engwall 

 Styrelseordförande
 Open House Stockholm



Open House Worldwide

I år arrangeras Open House i 45 städer runt om i världen. 
Välkommen att besöka Open House i andra länder. 

Läs gärna mer om Open House Worldwide på 

openhouseworldwide.org

”Well-designed buildings and public spaces are vital in creating and 
sustaining a vibrant and equitable city and Open House enables the 
wider community to become more knowledgeable, engage in dialogue 
and make informed judgements about their future city’s environment.” 
 
 - Victoria Thornton OBE, HonFRIBA, Grundare av Open House



Open House Stockholm 2019

Här ser du programpunkterna för årets festivalhelg.  Vissa av 
våra programpunkter kräver föranmälan. Bokning görs via vår 
webplats. För att hjälpa dig att hitta det du är intresserad av 
har vi delat in årets objekt i följande kategorier:

Hemmet Kontor 
& Handel

Infrastruktur
& Anläggning

Offentligt Kulturhistoria
& Underhållning

1. Nya gatumiljöer i City – 
Upptäck Malmskillnadsgatan, 

Jakobsbergsgatan, 
Mäster Samuelsgatan

2. Grand Hôtel

3. Konserthuset

4. Kungliga väntsalen på 
Stockholms Centralstation

5. Centralstationen

6. I Asplunds fotspår - 
Ta del av den intressanta 

historien och förändringsresan
Öppettider 

Open House Stockholm äger rum 
4-6 oktober 2019. Tider för alla 
visningar finns i detta program 
samt på vår webplats. Observera 
att öppettider kan ändras. Vi re-
serverar oss för tryckfel och pro-
gramändringar med kort varsel. 

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kun-
na besöka Open House Stockholm, och 
har därför strävat efter att göra festivalen 
så tillgänglig som möjligt. Några av de 
byggnader och platser som visas under 
festivalen är dock inte lämpade för små 
barn eller tillgängliga för rullstolsburna. 
På varje programpunkt i programmet 
som kommer presenteras framgår det om 
byggnaden eller platsen är olämplig för 
barn eller tillgänglig för personer i rullstol. 

Hitta till festivalen

Festivalen kommer att äga rum över 
hela Stockholmsområdet. Fullständi-
ga adresser och beskrivningar finns 
på vår webplats. Prenumerera på 
vårt nyhetsbrev och följ oss på soci-
ala medier för löpande information.

Stadsvandring 
5 okt kl 14:00-15:00
Regeringsgatan 59

Upptäck citys nya gatumiljöer - 
levande stadsmiljöer istället för  

bortglömda bakgator.

Guidad visning 
5 okt kl 12:00, 12:40, 13:20, 14:00 

Södra Blasieholmshamnen 8 

Få en inblick i det anrika Grand Hôtel, 
hör om dess långa historia och se den 

välbevarade arkitekturen.

Guidad visning 
4 okt kl 9:00, 10:00, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00 
Centralplan 15 

Visning av den Kungliga Väntsalen på 
Stockholms Centralstation. 

Guidad visning 
4 okt kl 14:00 

5 okt kl 12:00 och 14:00
 6 okt kl 12:00.

Centralplan 

Stadsmiljö och arkitektur under 150 
år. En guidad tur med ciceron Martin 

Rörby, arkitekturhistoriker.

Guidad visning 
4 okt kl 12:30  

5 okt kl 13:00 och 14:00
Regeringsgatan 38

Den intressanta historien om 
Asplunds byggnationer Hästskon 10 
och Spektern 14 på Regeringsgatan.

För fullständigt program och mer information se  

openhousestockholm.se 

@ohsthlm

Guidad visning 
5 okt kl 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00 
Sveavägen 19 

 

Visning av Konserthusets Stora sal 
– från originalidé och utförande, till 

dagens utformning.

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!



7. Sergelstan -
Stadsutvecklingsprojekt i Stockholm City

15. Lasse i Parken

8. Stockholmsrummet

10. Börshuset  
Svenska Akademien

15.

11. Murmestare Embetets Hus

16. Stockholms Slott
Fasadrestaureringen - 
utmaningar och vägval

12. Terminalbyggnader  
Strömkajen

13. Projekt Slussen

14. ArkDes
Arkitektur- och designcentrum

9. Långholmen

Guidad visning
4 okt kl 13:00 och 15:30 

Sveavägen 17

En guidad visning av historiska och 
framtida fastigheter, med fokus på 

stadsutvecking.

Sergelstan är ett stadsutvecklingspro-
jekt som omfattar kvarteren runt 

Sergels torg – Hötorgshusen,  
Sergelgatan samt kvarteren där 

Hamngatan, Sveavägen och 
Malmskillnadsgatan möts, det s.k. 

Sergelhus-projektet som pågår sedan 
2017.

Utställning/guidad visning 
4 okt kl 10:00-19:00
5 okt kl 11:00-16:00 
6 okt kl 11:00-16:00

Kulturhuset, Sergelgången 31

Stockholmsrummet berättar om den 
växande staden och hur det går till 

att bygga en stad som växer mer än 
någonsin. I rummet finns 3D-kartor 
över staden, den 3D-printade och 
handmålade modellen över Stock-
holms centrala delar i skalan 1:1000 
och guider som kan svara på frågor 

om stadsutveckling.

Öppet hus 
6 okt 12:00-15:00. 
Högalidsgatan 56 

Passa på att ta en paus i en idyllisk 
oas nära Hornstull. Se det K-märkta 
huset med anor från 1700-talet och 

den stora trädgården. 

Guidad visning 
5 okt kl 10:00, 11:00, 12:00
6 okt kl 10:00, 11:00, 12:00

Källargränd 4 
 

Visning av Ständige sekreterarens 
arbetsrum, Stora börssalen och 
Akademiens sammanträdesrum

Guidad visning 
6 okt kl 14:00

Långholmens fängelsemuseum är 
öppet 11:00-16:00 fri entré.

Långholmsmuren 16-20 
 

Besök rastgårdarna, fängelsegalleriet 
och se en autentisk cell från 1840.

Guidad visning 
5 okt kl 11:00 och 12:30

Västerlånggatan 68

Besök fastigheten Typhon 2 i Gamla 
stan som byggdes mellan 1629 och 

1934. Det var den internationellt fram-
stående handelsmannen Erik Larsson 

som uppförde huset.

Guidad visning 
4 okt kl 15:00

Södra Blasieholmshamnen 9 
 

Visning av terminalbyggnaderna som 
kan svara mot Stockholms Stads visio-
ner kring båttrafiken ut till skärgården. 

Utställning 
5 okt kl 11:00-15:00
Södermalmstorg 4 

 

Välkommen till Slussenexpo, projekt 
Slussens utställningslokal.

Utställningen om Slussens ombygg-
nad och den framtida Slussen ger be-
sökarna en närmare inblick i projektet.  

Guidad visning 
4 okt kl 13:30 och 15:00
5 okt kl 13:30 och 15:00

Stockholms Slott, Yttre Borggården

Visningen av nuvarande restaure-
ringsarkitekt och byggnadsantikvarie 
som berättar om spännande detaljer 

i fasaden som annars är svåra att 
upptäcka samt utmaningar och vägval 

som gjorts i projektet.

Guidad visning/öppet hus 
5 okt kl 13:00, 14:30, 16:00

Exercisplan 4 

Visning av arkitekturen och inredning-
en på ArkDes. 

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!



17. Skrapan - En kreativ frizon

18. Kollektivhuset Tullstugan 19. Kollektivhuset 
Färdknäppen

20. Kollektivhuset Södra Station

21. St:Paul

25. van der Nootska Palatset

22. Framtidens Bro centrum

23. Helio Hornstull

24. Momma Renstiernas Palats

Guidad visning
4 okt kl 15:00 och 16:00
5 okt kl 11:00 och 12:00 

Götgatan 78-80

Varmt välkommen på en visning om Skrapan och det spännande arbete 
som pågår med att bli den självklara mötesplatsen för 

kreativitet och passion.

Det gamla skattehuset från 1950-talet är på 
utsidan brutalt och hårt. Om du tittar lite 

noggrannare kommer du dock att se något 
helt annat. Du kommer att se en plats utan 
gränser, tid och rum. I samma stund som 

du kliver in på Skrapan kommer skillnaden 
mellan dag och natt, arbete och fritid, ungt 
och gammalt att suddas ut. Här får du vara 

precis som du är. 

Öppet hus 
6 okt kl 12:00-17:00

Dörjgränd 4-6 
 

Visning av gemensamma utrymmena i 
kollektivhuset, fika och berättelser om 

boendeformen.

Guidad visning 
6 okt kl 13:00-16:00

Fatbursgatan 29A 
 

Guidad visning och infor-
mation. Se kollektivhusets 

gemensamma allrum, matsal 
och kök samt de övriga ge-

mensamma lokalerna genom 
rundvandringar.Öppet hus 

6 okt kl 11:00-13:00
Magnus Ladulåsgatan 19

 

Visning av gemensamma utrymmen, 
lägenheter, information, fika.

Guidad visning 
4 okt kl 16:00-19:00
Sankt Paulsgatan 2

Visning av fastigheten. Möjlighet att 
se nyrenoverade lägenheter, kontors-

ytor samt terrass med härlig utsikt 
över Stockholm. 

Fastigheten Schönborg 6, i korsningen 
Sankt Paulsgatan och Götgatan, var 
när den byggdes 1962 en del i den 

nygestaltning som skedde på Söder-
malm under 50- och 60-talet. 

Seminarium 
4 okt kl 15:30-17:00

Björns Trädgårdsgränd 1 
 

Välkomna på ett inspirerande semina-
rium på BSK Arkitekters kontor.

Unga som motor i stadsplaneringen – 
vägen till mindre utanförskap?

Föreläsning & AW 
4 okt kl 18:00-21:00
Hornsbruksgatan 23B 

 

Besök den blåmärkta Skofabriken, 
Stockholms äldsta skofabrik – här 

finns nu en helt nyöppnad plats för 
co-working. Under kvällen hålls en AW 

med en föreläsning om Framtidens 
Arbetsplats och Analogisering.

Öppet hus 
5 okt kl 10:00-16:00

Wollmar Yxkullsgatan 23
 

Visning av en byggnad som uppfördes 
på 1660-talet som påkostad privat-

bostad för den förmögne holländaren 
Jacob Momma, senare adlad 

Reenstierna.
Fastigheten är blåvärderad enligt 

Stadsmuseets kulturhistoriska klas-
sificering. Det innebär att den har 

ett synnerligen stort kulturhistoriskt 
värde.

Öppet hus 
4 okt kl 11:00-17:00
Sankt Paulsgatan 21

Visning konferens- och festvåningsan-
läggning med anor från 1600-talet.
Charmigt palats med inredning och 

stilepoker genom trehundra år.
De vackra skänkrummen rymmer 

en populär lunchkrog med guldkant 
och till våren öppnar uteserveringen i 

Palatsträdgården.

Föranmälan krävs!



Open House –  
se Sveriges första kärnreaktor på KTH!

 

Akademiska Hus
Tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle  
förvaltar och utvecklar vi hållbara och attraktiva kunskapsmiljöer.  
Så stärker vi Sverige som kunskapsnation! 

 
Vi visar också framtidens arbetsplats  
på Stockholms universitet och  
på Campus Frescati finns massor  
av konst och spännande arkitektur. 

25 meter under marken  
på KTH Campus finns Sveriges  

första kärnreaktor, R1.    
Ta chansen att se den  

historiska reaktorn! 
Bakom den pampiga tegelfasaden  

norr om Valhallavägen 
visar vi KTH Campus.  

Kom och träffa oss  
under Open House! 

30. Prova på att gjuta betong

32. Reaktorhallen

28. KTH Campus

31. KTHB

29. Arkitekturskolan

26. Konst och Arkitektur 
på Frescati

27. Framtidens arbetsplats på 
Stockholms universitet

Guidad visning 
5 okt kl 12:00

Frescativägen 20
 

Rundvandring genom Frescati cam-
pusområdet. Visning av arkitektur av 
David Helldén och Ralph Erskine, som 

båda på olika sätt låter naturen bli 
en del av deras byggnader. Vi möter 

konstverk som vill förändra vår upple-
velse av det offentliga rummet

Guidad visning 
4 okt kl 13:00 och 14:00

Universitetsvägen 10F
 

En framtidens arbetsplats finns i 
Södra huset på Stockholms universi-
tets campusområde i Frescati och är 
ett aktivitetsbaserat kontor som togs 
fram som ett utvecklingsprojekt för 

att visa möjligheterna med befintligt 
lokalbestånd. 

Guidad visning 
5 okt kl 11:00, 12:00, 13:00

Drottning Kristinas väg 4

Visning av arkitekturen med den 
konstnärliga utsmyckningen, KTH:s 
historia och naturen. Vi berättar om 
arkitekten professor Erik Lallerstedts 
vision om att framtidens ingenjörer 
ska ”lära sig förstå att vid sidan av 

betong och kugghjul finnes en värld, 
som inte låter sig mätas, varken med 

passare eller mätsticka”. 

Guidad visning 
5 okt och 6 okt  

kl 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00

Osquars backe 5 
 

Guidade visningar av Arkitektursko-
lans lokaler, Kasper Salin-vinnare 2015.

Gjutverkstad 
4 okt kl 10:00-15:00
5 okt kl 10:00-15:00

Drottning Kristinas väg 4 
 

Med sakkunnig hjälp kommer besö-
karna att kunna gjuta mindre föremål 
av betong. Ett roligt sätt att bekanta 
sig med materialet och dess möjlig-

heter.

Öppet hus 
4 okt kl 15:00-18:00  
5 okt kl 12:00-16:00

Drottning Kristinas väg 51

25 meter under ytan på KTH Campus 
fanns Sveriges första kärnreaktor, 

experiment-reaktorn R1. Den var inte 
bara vår första kärnreaktor, utan även 
Sveriges första avställda och avveck-

lade kärnreaktor. Nu används den 
friklassade reaktorlokalen av KTH som 

kreativ mötesplats.

Guidad visning 
5 okt  kl 10:00, 11:00, 13:00, 14:00

Osquars backe 31

Under slutet av 1990-talet ritade 
Ahrbom & Partner det nya biblioteket 
på KTH Campus – KTHB – som invig-
des våren 2002. Biblioteket, som är 

beläget i Erik Lallerstedts byggnads-
minnesmärkta laboratoriebyggnad 
”Byxbenet” från 1917, försågs bland 
annat med en ny glasad entrébygg-

nad mot Osquars backe.
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STOCKHOLMS 
BYGGMÄSTAREFÖRENING

våra medlemsföretag
bygger stockholm
stockholms byggmästareförening

35. Stadion

33. Norra Djurgårdsstaden 34. Bobergsskolan

37. Arkitektens verktyg

36. Hallwylska museet

Guidad visning/stadsvandring 
5 okt och 6 okt 

kl 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
Gasverksvägen 10

Följ med på en guidad vandring om 
arkitekturen och hur växter och vatten 

används strategiskt i planeringen av 
Norra Djurgårsstaden.

Vandringen påbörjas utanför huvu-
dentrén till nya Hjorthagshallen där vi 
också lyssnar på AIX Arkitekter som 

Guidad visning 
5 okt och 6 okt 

kl 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00

Småviltsgatan 6

Visning av arkitekturen på nya 
Bobergsskolan, hur man får en ny 

byggnad att smälta in i en äldre miljö.
En öppen del för alla i Hus A, gudida-
de visningar genom Hus C och Hus A 

varje heltimme

Guidad visning 
5 okt kl 13:00 

6 okt kl 13:00, 15:00
Klocktornet, Lidingövägen 1

Stockholms stadion, ofta kallad Olym-
piastadion byggdes till de olympiska 
spelen 1912 och är fortfarande en av 

världens äldsta aktiva OS-arenor. 

Guidad visning 
4 okt  kl 13:00, 14:30

Hamngatan 4 
 

Visning av Hallwylska museet, som är 
ett privatpalats från sekelskiftet 1900. 

Guidad visning 
4 okt kl 17:00

Riddargatan 30 
 

Hur går det till när vår gemensamma 
livsmiljö av byggnader, städer och 

landskap tar form? 
Följ med på en guidad visning på 
arkitektkontoret Kod Arkitekter. 

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!



40. Torsgatan 22

38. Paschens Malmgård
Sparres Träslott i Bellevue

41. Stadsvandring i 
nya Hornsberg

39. Stadshuset

Fest elle r Bröllop med
guldkant och elegans.

Konfe rens,
Vi e rbjude r
mötesrum för

2-150 pe rsone r.

Välkomna

Vi e rbjude r
mötesrum för

2-150 pe rsone r.

Välkomna

WWW.VANDERNOOTSKA.SE

Och inte minst : 
 Lunch, Julbord, Minnes-

stund, Företagsmiddag 
och mer därtill.

”Som arkitekt lägger man ner mycket engagemang och tankar i 
det man ritar. Det är kul att under Open House visa och berätta om 
projekten och sedan diskutera med besökare. Delad glädje. Genom 
Open House får alla möjlighet att besöka platser och diskutera. Jag 
har själv fått uppleva det när jag har besökt Open House i andra stä-
der, det är en unik möjlighet som jag uppskattar väldigt mycket.”

   Anna Espling Rolf 

   Arkitekt LINK Arkitektur
   Ambassadör för Open House Stockholm

Guidad visning 
5 okt och 6 okt 

kl 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Bellevuevägen 10 

 

En äldre malmgård och ett träslott 
uppförda på 1700-talet berättar en 
spännande historia om bebyggels-
en runt Stockholm förr och nu, med 
kungliga inslag och kulturhistoriskt 
intressanta detaljer bevarade samt 

duvslag för brevduvor.

Guidad visning 
4 okt kl 13:00
5 okt kl 13:00 
6 okt kl 13:00

Hantverkargatan 1 
 

Visning av sammanträdeslokalerna i 
Stockholms stadshus som används 

som mötesrum för politiker och tjäns-
temän som arbetar i byggnaden.

Guidad visning
5 okt kl 12:00 och 13:00

Torsgatan 22 
 

Visning av en anrik byggnad som ur-
sprungligen byggdes för Stockholms 

Gasverk och Stockholmvattenled-
ningsverk. 

Guidad visning
5 okt kl 15:00

Moa Martinssons Torg 
 

Välkommen på arkitekturvandring i 
Nya Hornsberg på västra 

Kungsholmen!

”Open House ger Stockholmarna möjlighet att uppleva miljöer de 
inte skulle mött annars. Missa inte chansen att gå in i kända och 
okända rum i stadens fantastiska utbud.”

 

   Torleif Falk 

   Stadsarkitekt Stockholms stad 
   Ambassadör för Open House Stockholm

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!



Så fräscht. Så rent. 
Så nyproduktion.

Ingenting går upp emot känslan av en 
nyproducerad bostad. Hitta ditt nya hem 

på jm.se/bostader-stockholm

44. Solna Strand

42. Gustav III:s Paviljong
i Hagaparken

43. Hagastaden

 ”För oss på Skanska som bygger och utvecklar för ett bättre sam-
hälle är detta ett riktigt spännande initiativ. Open House möjliggör 
för allmänheten att se både nya och historiska platser i staden som 
annars inte är tillgängliga. Därigenom får vi feedback från en bred 
publik på hur man vill se Stockholm utvecklas vidare mot en hållbar 
framtid”

   Alexandra Laurén 

   Vice VD Skanska Sverige
   Ambassadör för Open House Stockholm

Guidad visning 
4 okt kl 12:00, 13:30, 15:00 

Hagaparken, Solna 
 

Följ med på en guidad tur och hör 
om paviljongens kungliga historia, 

byggnadshistoria och bevarade inred-
ningar.

Guidad visning/utställning 
4 okt kl 10:00-14:00, 

Guidade turer kl 11:00 och 13:00
5 okt kl 12:00-16:00  

Guidade turer kl 13:30 och 15:00 
Solnavägen 1E 

 

Hagastaden är en framväxande 
stadsdel som binder ihop Solna och 

Stockholm, och som byggs ovanpå en 
överdäckning av E4/E20 och Värtaba-
nan. 6000 bostäder, 50 000 arbets-
platser, nya parker och torg byggs 
fram till 2030. Hit kommer också 

tunnelbanan (gul linje). Kom och se 
hur området växer fram!

Guidad visning/stadsvandring
4 okt kl 15:00 
5 okt kl 10:00 

Landsvägen 40, Sundbyberg

Upptäck Solna strand! Följ med Humlegården Fastigheter på en guidad 
tur i de norra delarna av Solna strand och stråket som sträcker sig från 

Swedbanks HQ i Sundbyberg till den nya kontorsfastigheten Grow i Sol-
na strand. Vi berättar mer om hur området utvecklats och tittar närmre 

på arkitektur signerad 3XN, Tham & Videgård och White. 

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs för guidade turer!

Föranmälan krävs!



45. Trekantens Terass

47. Kvarteret Charkuteristen 5, 
Slakthusområdet 

46. Stadsarkivet Liljeholmen

50. Tellus Towers

49. Kollektivhuset Kupan

48. Kollektivhuset 
Dunderbacken

53. Rundvandring i
Vinkelbodarna i Höjdhagen

51. Formalinfabriken 52. Ralph Erskines 
Lådan på Lovön

55. Tingstorget54. Bropromenad i Hjulsta - 
E4 Förbifart Stockholm

Guidad visning 
6 okt kl 13:00 

Lövholmsvägen 74-88, Gröndal 
 

I Gröndal, tio minuter från Stockholm 
City, ligger Trekantens Terrass. 

En byggnad som knyter an till plat-
sens historiska anor genom bland 

annat en omsorgsfull och detaljerad 
tegelarkitektur.

Guidad visning 
5 okt kl 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

Sjöviksvägen 126, Liljeholmen 
 

Stadsarkivet Liljeholmskajen bjuder 
på en unik miljö med publika ytor och 
arkivlokaler inrymda i två 150 meter 
långa tunnlar i berget där Vin & Sprit 

tidigare hade sitt lager. 

Guidad visning 
4 okt kl 12:00, 14:00, 16:00, 18:00  

Hallvägen 21, Slakthusområdet 
 

Guidad visning av fastigheten, samt 
en promenad runt andra byggnader i 

kvarteret.

Öppet hus 
6 okt 14.00-17.00 

Hägerstensvägen 237C, Axelsberg 
 

Vi visar våra gemensamma lokaler, 
berättar om hur huset fungerar och 

bjuder på fika.

Öppet hus 
5 okt kl 12:00-16:00 

Solberga Ängsväg 17, Älvsjö 
 

Visning av gemensamma lokaler samt 
lägenhet.

Guidad visning 
4 okt kl 12:00-19:00 
5 okt kl 12:00-16:00 

Tellusgången 3, Telefonplan 
 

Tellus Towers är en viktig del av en 
större vision och satsning på söderort. 
I lokalen visas en fullskalemodell (1:1) 

av en lägenhet i projektet samt en 
arkitektmodell, där finns även infor-
mationsmaterial och möjlighet att 

ställa frågor.

Guidad visning 
4 okt kl 16:00, 17:00, 18:00 
Sickla Industriväg 6, Sickla 

 

En gammal formalinfabrik som nu om-
vandlas till kulturhus, mötesplats och 
kontor för kreativa näringar. Guidad 
visning av Formalinfabriken. Under 
visningen kommer du även få ta del 

av information om den nya stadsdelen 
Nobelberget.

Öppet hus 
6 okt kl 11:00-16:00 
Rörby gård, Lovön 

 

Öppet hus i den drygt 20 kvadratme-
ter stora ”Lådan”, som Ralph och Ruth 
Erskines första bostad kom att kallas. 

Guidad visning 
5 okt kl 14:00 
6 okt kl 14:00 

Höjdhagsvägen 1, Gustavsberg 
 

Guidad visning utomhus av bostads-
området Vinkelbodarna i Höjdhagen.

Öppet hus 
6 okt kl 10:30-14:30 

Fagerstagatan 7, Spånga 
 

Trafikverket öppnar för första gången 
arbetsplatsen och den nya bron för 
besökare på bygget av trafikplats 

Hjulsta, i Hjulsta. Kom och ta en pre-
miärpromenad på den nya huvudbron 
och se vår arbetsplats litegrand från 

ovan. Du får en spännande utsikt över 
vad som blir en av Sveriges viktigaste 
trafikplatser, en knutpunkt i tre plan 

där E4 och E18 möts. 

Guidad visning 
4 okt kl 11:00 och 13:00 

Tingstorget, Alby 
 

Här i Alby har det nya Tingstorget 
byggts. Projektet omfattar 14 punkt- 

och lamellhus med totalt ca 51 000 m² 
boyta fördelat på runt 740 bostäder. 
Visning av det nybyggda området 

Tingstorget. Kom och titta på området 
och prata med arkitekterna om hur 

man har tänkt .

Föranmälan krävs!



56. Kvarnholmen – 
en ny stadsdel med historia

60. Lilla Kvarnholmen

59. Stockholm Lighthouse

58. Guidade turer på 
Kvarnholmen

57. Barnens Kvarnholmen

 ”Vår stadsbild förändras. Alltid. Just nu mer än nånsin. Butiksdöden 
skapar tomma ytor och diskussionerna är höga om hur vår närmiljö 
ska se ut när klimatet utmanar. Jag uppskattar verkligen att Open 
House öppnar upp stadens rum. Här kan man se privat lösningar och 
gemensamma ytor - både historiskt och framåtblickande. Ett bra 
sätt att få koll på arkitektur i ditt närområde.”

   Stefan Nilsson, Trendstefan 

   Trendexpert och gallerist
   Ambassadör för Open House Stockholm

En gång var Kvarnholmen centrum för Kf:s livsmedelsindustri. Idag växer en 
ny stadsdel fram på holmen, med över 3 000 bostäder, nya märkesbyggnader 

och bevarade och upprustade byggnader från olika epoker.

Föredrag
5 okt kl 11:30 och 14:30 

Kvarnholmsvägen 77, Kvarnholmen 
 

Christina Olsson växte upp på Kvarn-
holmen när hela holmen och livet på 

den präglades av Kf:s livsmedelsindu-
stri. Hon berättar om tiden ur barnens 

perspektiv och visar bilder från då 
och boken ”Kvarnholmen vår 

barndoms ö”.

Guidad visning/stadsvandring
5 okt kl 12:00 och 14:00 

Kvarnholmsvägen 77, Kvarnholmen 
 

Vår guide visar Kvarnholmens guld-
korn och byggnaderna som berättar 

om holmens historia.

Guidad visning/föredrag
5 okt kl 10:00 och 13:00 

Kvarnholmsvägen 77, Kvarnholmen 
 

Stockholm Lighthouse har blivit 
Kvarnholmens nya märkesbyggnad 

där den blickar ut över farleden. 
Föredrag i kontorsbyggnad, efter det 

guidad visning av lokal i huset.

Guidad visning/aktivitet
5 okt kl 14:00-16:00 

Södra vägen, Kvarnholmen 
 

ÅWL har ritat lekplatsen som förestäl-
ler Kvarnholmen i miniatyr, innan, som 
det såg ut på den tiden då kvarnarna 
fortfarande malde mjöl. Guidad vis-

ning av lekparken, tipsrunda och fika.

Föranmälan krävs!

Föranmälan krävs!



Var med och öppna upp staden 2020!

Open House Stockholm hyllar en stad i utveckling och är ett fantas-
tiskt tillfälle att visa upp den mest spännande byggnadskonsten. Vi 
tar nu emot intresseanmälningar inför festivalen 2020. 

Vill du visa upp dina vackraste, mest innovativa, utmanande eller helt 
enkelt intressanta byggnader och platser? Och samtidigt bidra till att 
folkbilda om arkitektur och involvera invånarna i stadens utveckling? 

Ansök om att delta i Open House Stockholm 2020 genom att fylla 
i formuläret på vår webplats. Eller kanske har du koll på en häftig 
byggnad eller plats som borde vara med? Skicka in dina förslag!

Hur kan en sådan festival bli möjlig?

Open House Stockholm är inte möjligt utan finansiellt stöd av våra 
partner- och sponsorföretag.

Stort tack!

Open House Stockholm 2019 stöds av

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stock-
holm. Open House Stockholm är en del av det globala nätverket 
Open House Worldwide. Föreningarna Samhällsbyggarna, 
Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och 
Stockholms Byggnadsförening är grundare av Open House Stock-
holm. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling.

Kontakt

Kontakta oss via info@openhousestockholm.se

Följ oss på sociala medier 

@ohsthlm



Följ oss på sociala medier!

Facebook - Open House Stockholm:
www.facebook.com/ohsthlm

Instagram- ohsthlm:
www.instagram.com/ohsthlm

Twitter - ohsthlm:
www.twitter.com/ohsthlm

Den internationella arkitektur- och samhällsbyggnadsfestivalen 
Open House Stockholm arrangeras för fjärde gången. 

Välkommen på gratis guidade visningar av stadens mest spännande 
byggnader och platser. 

Denna broschyr innehåller information om festivalprogrammet. 

För mer information se  openhousestockholm.se

Open House Stockholm
Arkitektur- och Samhällsbyggnadsfestivalen 

som öppnar upp Stockholm för medborgarna!

4-6 oktober 2019


