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INLEDNING   
Open House Stockholm är en arkitektur- och samhällsbyggnadsfestival som vänder sig till 
allmänheten som får möjlighet att gratis besöka unika byggnader och platser, delta i 
seminarier och på guidade turer och därigenom få nya kunskaper om sin stad. 
Festivalen syftar till att stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande genom direkt 
erfarenhet och genom att själv upptäcka staden. Allmänheten bjuds in att aktivt delta vilket 
bidrar till debatt och diskussion om stadens utveckling. 
 

BAKGRUND  

Open House Worldwide 
Open House grundades i London 1992 av Victoria Thornton. Målet var att riva barriärerna 
mellan arkitektkåren och allmänheten. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus i flera 
byggnader där de fick chansen att uppleva hur arkitektur bidrar till stadens utveckling.  
 
Open House är ett enkelt men kraftfullt koncept som ger gratis tillgång till ett mycket stort 
utbud av offentliga och privatägda byggnader för nästan en miljon besökare globalt. Open 
House-evenemangen, som genomförs oberoende av varandra över hela världen är ett 
beprövat koncept som främjar medborgarengagemang och stolthet över den egna staden. 
 
I många världsstäder ser man Open House eventen som det bästa sättet att visa den inverkan 
som planering, bevarande, design och förnyelse av den moderna staden har på medborgarnas 
liv. Idag genomförs festivalen i 45 städer och intresset fortsätter att växa i andra städer över 
hela världen.  
 
Victoria Thornton valde under våren 2020 att pensionera sig från Open House London och 
Open House World Wide. Administrationen lämnades då över till Phineas Harper och 
George Kafka. I samband med detta valde man att kalla till ett stort OHWW-möte för att 
diskutera gemenskapens framtid och spåna kring vad som kan utvecklas. Victoria finns kvar i 
bakgrunden och stöttar där det behövs.    
 
Pandemin har påverkat de olika städernas festivaler under 2020 på olika sätt. Vissa städer 
ställde om till digital festival, vissa städer har skjutit upp sina festivaler till 2021, vissa 
genomförde sina festivaler som en kombination av digitalt och fysiskt och vissa tvingades 
ställa in helt. För att ändå uppmärksamma Open House konceptet och erbjuda besökarna 
något trots den ansträngda situationen så föddes tidigt idén om att gemensamt anordna en 
internationell digital festival med inslag från hela världen. Denna idé tog sedan form och 
planerades till den 14-15 november 2020, mer om det i avsnittet längre ned.  
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Open House Stockholm  
Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide, och är 
en ideell förening som grundades 2015 av fyra föreningar vars medlemmar är engagerade i 
samhällsbyggandet på olika sätt: Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms 
Arkitektförening, Samhällsbyggarna och Stockholms Byggnadsförening.  

Open House genomfördes i Stockholm för första gången den 7–8 oktober 2016 och har 
sedan dess genomförts varje år i oktober men undantag 2020 då det flyttades till november 
på grund av det rådande läget med pandemin.  

Antal besökare och objekt:  

År Antal besök Antal objekt 
2016 9 000 45 
2017 7 500 59 
2018 12 000 45 
2019 11 500 60 
2020 ca 1000* 10+ digitalt 

*2020 tillämpades föranmälan på samtliga fysiska objekt. Festivalen hölls i ett mini-format på 
grund av rådande situation med Covid-19. Antal förbokade biljetter totalt 530 st. Bedömning 
att bortfall av besökare var ca 10-20% mot de förbokade biljetterna. Samtidigt så hade Open 
House Stockholm digitala programpunkter som lockade fler än 500 besökare under 
festivalhelgen. Det internationella programmet lockade ca 40 000 besökare i hela världen 
under festivalhelgen.  

 
OPEN HOUSE STOCKHOLM 2020 
Open House Stockholm arrangerades för femte gången den 14-15 november 2020. I år 
samordnades festivaldatumet med Open House World Wide-festival över hela världen. I 
Stockholm kunde man under helgen besöka 10 fysiska objekt (stadsutvecklingsprojekt, 
utomhusvandringar kring olika platser och parker) samt ta del av digitalt material både från 
Stockholm och över hela världen. Extra fokus lades 2020 på att erbjuda besökarna inslag 
kring offentlig konst för att uppmärksamma enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av 
offentliga miljöer. Arbetet påbörjades tidigt under våren och resulterade i särskilda visningar 
kring offentlig konst under festivalhelgen. 
 
På grund av läget med pandemin var omfattning och upplägg för årets festival länge oklart. 
Väntan på besked ifall man skulle erhålla kulturstöd från Stockholms stad detta år gjorde 
också att man behövde avvakta med beslutet kring att genomföra festivalen. I början av 
augusti meddelade styrelsen att det ursprungligt planerade datumet för festivalen i början på 
oktober skulle ställas in. I månadsskiftet augusti/september fick föreningen kännedom om 
att kulturstöd från Stockholms stad hade beviljats för 2020. Styrelsen beslutade efter det att 
en mini-version av festival skulle genomföras i samband med det internationella initiativet 
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den 14-15 november. Samråd kring festivalens avgränsade format skedde mellan föreningens 
ordförande och Kulturförvaltningens chef. Skriftligt besked som styrker det mindre formatet 
lämnades från Kulturförvaltningen 2 oktober beträffande erhållet Kulturstöd trots det 
ändrade upplägget.   
Sista september med endast 6 veckor kvar till festivalen startade projektledningen inför 
genomförandet av festivalen. Under dessa veckor togs en helt ny webbplats fram, kontakt 
med tidigare partner, sponsorer och utställare återupptogs och ett festivalprogram började ta 
form. Målsättningen inför den 14-15 november blev en mindre version av festival, ca 10-15 
objekt med fokus på stadsutvecklingsprojekt och andra guidade visningar utomhus samt 
digitala inslag.  
 
Programmet för Open House Stockholm 2020 lanserades den 1 november 2020. 
Lanseringen genomfördes digitalt på webbsidan och annonseras i förväg via sociala medier 
(Facebook och Instagram) samt nyhetsutskick. Denna lansering innefattade de tio fysiska 
visningsobjekten som alla krävde föranmälan. De fem digitala programpunkterna fanns 
tillgängliga för besökarna under festivalhelgen. Dessa släpptes fredag kväll och annonserades 
ut via Open House Stockholms kanaler till besökare. Den internationella onlinefestivalen 
påbörjades på natten mellan den 13 och 14 november och pågick dygnet runt under hela 
festivalhelgen. 
 
Nästintill alla de 10 programpunkterna som krävde föranmälan var helt fullbokade innan 
festivalen. Med undantag av två programpunkter som hade ett fåtal platser kvar vid 
festivalhelgen. Utöver de förbokade visningarna med totalt 530 platser, ställde sig ca 200 
personer på kölista i hopp om att få en plats. Detta innebär att de förbokningsbara 
visningarna drog till sig ett långt större intresse än de platser som kunde erbjudas. Besökare 
uppmanades att avboka ifall de inte kunde delta och på så sätt kunde personer som stod på 
kölistan få plats. 
Två lanserade programpunkter ställdes in på utställarens initiativ kopplat till de skärpta 
rekommendationerna i Stockholmsområdet gällande pandemi. En ytterligare planerad 
programpunkt blev inte av, av samma anledning, denna hade dock inte lanserats än.  
 
Under festivalhelgen släpptes fem stycken digitala programpunkter från Stockholm på 
festivalens webbplats. Dessa fanns som komplement till det fysiska visningarna och 
innefattade onlinevisningar av byggnader, 3D-vandringar i byggnader, en vandringsapp för 
att upptäcka skolor i Stockholmsområdet och informationsfilmer om byggnader och projekt. 
Besökare uppmanades att ta del av det digitala programmet vid flertalet tillfällen genom 
reklam och utskick i Open House Stockholms kanaler. Extra fokus lades på att bjuda in de 
personer som stod på kölista och således inte fått plats på de fysiska visningarna. Detta 
gjordes genom mailutskick till samtliga som stod på kölista med info om det digitala 
programmet. Det uppmärksammades även genom en intervju i radio P4 Stockholm där 
särskilt de digitala programpunkterna lyftes. Samtidigt som vår fysiska och digitala festival 
genomfördes så pågick också den internationella onlinefestivalen som arrangerades av 43 
städer över hela världen, där även Stockholm var med. Även denna fick stort utrymme under 
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intervjun i radio P4 Stockholm.   
 
 

GÄLLANDE COVID-19 

Omständigheterna kopplade till rådande pandemi togs på största allvar inför och under 
festivalhelgen. Vi arrangerade endast ett fåtal fysiska visningar i små grupper och utomhus. 
Alla planer på inomhusvisningar ställdes i ett tidigt skede in och vi fokuserade fullt på 
utomhusaktiviteter på stora öppna ytor där det skulle vara enkelt att hålla avstånd. 
Festivalens upplägg anpassades för att kunna följa alla rimliga försiktighetsåtgärder.  
 
Besökare uppmanades genom olika kanaler att följa de gällande rekommendationerna, att 
hålla avstånd och att stanna hemma vid minsta lilla symptom. Ett extra informationsutskick 
gjordes till alla besökare som hade bokat biljetter nära inpå festivalen gällande hur vi förhåller 
oss till rekommendationer och hur vi vill att våra besökare ska förhålla sig.  
Volontärer och personal på plats fick särskilda instruktioner om hur de skulle arbeta för att 
minska smittspridning. I slutändan blev det upp till varje utställare att avgöra vilka lokala 
rekommendationer som skulle gälla just där.   
 
Observationen inför och under festivalhelgen blev 
att även våra besökare tar Corona på största allvar. 
Många avbokade sina platser med kort varsel eller 
dök inte upp på de bokade visningarna. Naturligtvis 
är det synd med bokade biljetter som inte nyttjas 
med detta innebar också att vi inte hade några 
bekymmer med trängsel vilket var helt i linje med 
vår målbild. Besökare, utställare och volontärer 
agerade föredömligt när det kom till att hålla 
avstånd till andra. 
 
För besökare som inte kunde eller ville delta fysiskt 
så lobbade vi extra för det digitala programmet 
inför och under festivalhelgen via festivalens 
kanaler. Detta exempelvis via utskick till samtliga 
som inte fått plats på de förbokade visningarna samt extra nyhetsutskick och inlägg i sociala 
medier för att specifikt lyfta det digitala programmet (både Stockholm och World Wide) som 
ett komplement till eller istället för att delta fysiskt. 
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GEOGRAFISK SPRIDNING  
Objektens geografiska spridning sträckte sig över storstockholmsområdet.  
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MARKNADSFÖRING 
OCH ENGAGEMANG  
Generellt har Open House Stockholm fortsatt att öka intresset hos allmänhet och besökare 
trots en begränsad marknadsföring. Eftersom man i år planerade att genomföra en mini-
version av festivalen så anpassades marknadsföringsinsatser utefter det. Exempelvis så 
köptes inga annonsplatser på sociala medier, tidningar och Visit Stockholm som man gjort 
tidigare år. I år användes istället de gratiskanaler som föreningen har tillgång till exempelvis 
via sina grundarföreningar och andra kontakter såsom Radio P4, Mitti och Visit Stockholm 
samt informationsspridning via sociala medier och nyhetsbrev. 
 

Hemsida 
En helt ny webbplats lanserades med grundfunktioner den 2 oktober. Denna utvecklades 
sedan med ytterligare funktioner och innehåll fram till festivalen.  
 
Antal besökare Open House Stockholm: 

- 6 700 webbplats sessioner (antal klick) 
-  4 523 unika besökare  
-  Flest besökare 10 nov (831), 1 nov (635), 12 nov (616) & 15 nov (545) 
- En besökare stannade på hemsidan i snitt 5 minuter  
- Den mest besökta sidan var sidan innehållandes det fysiska festivalprogrammet 
- Från fredag 13/11 till söndag 15/11 besökte 511 personer det digitala programmet 

på openhousestockholm.se (för siffror gällande den internationella festivalen se nästa 
sida) 

- 4 016 använde telefonen, 2 105 använde datorn och 210 använde en tablet 
 
 
 

 
 
  



 

3 

Var kom besökarna ifrån? 

 
 

 
 
Sociala medier  
Tillväxten på nästan alla sociala plattformar och kanaler skedde under hela festivalåret med 
ökning de senaste veckorna inför festivalen. Tidigare år har ökningen legat på ca 10% per år. 
I år lyckades vi nå mellan 3-15% ökning utan någon betald marknadsföring och riktad betald 
annonsering. Samtliga inlägg under året på Facebook hade en räckvidd på ca 30 000 
visningar. 
 
Nedan följer några av höjdpunkterna: 
 

Nyhetsbrev Facebook Instagram 
1145+ abonnenter 

é 15% 
3800+ följare 

é 3% 
1380+ följare 

é 7% 
 
Open House World Wide i siffror   
 
Open House World Wide administrerade den internationella festivalen på sin webbplats 
innehållandes live-stream med visningar, panelsamtal och föreläsningar samt information, 
filmer och objekt från 43 st OH-städer i världen. Intresset för den internationella festivalen 
var mycket stort och följande siffror mättes under festivalhelgen.   

- 40 000 personer som tittade på live-streamen någon gång under festivalhelgen 
- Program och event från 43 städer 
- 40 000 besökare på webbplatsen www.openhouseworldwide.org 
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MARKNADSFÖRING  

Marknadsföringsmaterial  
Ca 50 utställarrepresentanter och volontärer stöttade festivalen. De förseddes med påsar, 
logobands och namnskyltar från Open House 
Stockholm att bära under festivalen.  
 
Ballonger distribuerades också till utställare som 
en del av festivalmaterialet som kunde sättas 
upp för att hjälps besökare att hitta till 
visningarna. 
 
 
 

VOLONTÄRER  
Förutom de personer som varit aktiva genom utställarna (t ex som guider, fastighetsägare 
eller anställda), har volontärer hjälpt till under festivalhelgen. 
 

Volontärerna har rekryterats både genom Open House 
Stockholms kanaler (särskilt hemsida, sociala medier 
och nyhetsbrev) och genom Open House Stockholms 
kontaktnät. Grundarorganisationerna sökte volontärer 
genom egna kanaler. Volontärer rekryterades också 
genom studentorganisationer. 
  
Volontärer fungerade som värdar för besökare till 
visningarna, svarade på allmänna frågor om eventet, 
och hjälpte utställare att hantera köer, visningar och 
allmän information. Även 2020 fanns  
 

 
 
Områdesansvariga (gruppchefer för volontärer) som fanns som extra stöd för projektgrupp 
och utställare under och inför festivalhelgen. Under årets festival engagerades också 
fotovärdar. Inför festivalen hölls ett digitalt informationsmöte för volontärerna.  
 
Gemensam uppfattning i feedback från volontärerna var att det var positivt att vara en del av 
Open House Stockholm och att det var trevligt att nätverka och träffa nya, intressanta 

Rafael Ospino  
Områdesansvarig, volontär 
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människor. De tyckte också att det var intressant att dela berättelser och lära sig mer om 
festivalen och om byggnaderna. Att få intern information, ta del av historier om byggnaderna 
och få lära känna utställarna var också något som uppskattades mycket.  
 
Nytt för i år var att volontärerna bjöds på lunch och fika under festivalhelgen. Dessa löste via 
förköpta kuponger som kunde lösas in på valfri Pressbyrå. Detta var mycket uppskattat av 
volontärerna. Flertalet volontärer har redan uttryckt att de gärna deltar igen nästa år.  

  

AMBASSADÖRER 
Festivalen har ett antal ambassadörer som finns till för att stötta festivalen och sprida 
budskapet och information om Open House Stockholm. Ambassadörer kan också vara en 
del av referensgruppen som arbetar fram varje års festivalprogram.  
 
Exempel på vad ambassadörerna kan bidra med: 

- Ansvar för festivalens kvalité och funktion  
- Bidra med råd och kunskap avseende objekt och utställare 
- Ansikte utåt för festivalen 
- Bidra med innehåll i det tryckta programmet eller OHs kanaler 
- Medverka i intervjuer, radio och TV  

 
Ambassadörerna ska representera hela branschen och vara personer med olika roller och 
bakgrund exempelvis: Arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, fastighetsägare, 
stadsplanerare och entreprenör. Kontakten med ambassadörerna skedde löpande under året. 
 
Ambassadörer under 2020 har varit:  
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
Alexandra Lauren, Vice VD, Skanska Sverige 
Anna Rolf Espling, Arkitekt, Link Arkitektur  
Stefan Nilsson, Trendexpert, Trendstefan 
Magnus Andersson, Slottsfogde, Djurgårdsförvaltningen (ny för 2020) 
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VÄRLDEN RUNT MED 
OPEN HOUSE   
Årets festival blev en festival i miniversion, coronaanpassad med extra satsning på ett digitalt 
event tillsammans med andra Open House-städer över hela världen.  
Under en hel helg kunde besökare uppleva online live-stream, panelsamtal, föreläsningar och 
digitala visningar av byggnader och platser över hela världen. 
Detta gemensamma internationella initiativ var helt nytt för oss och för alla andra städer.  
 
Onlinefestivalen blev ett alternativt sätt att ändå nå ut till medborgarna trots den annorlunda 
situationen i år. Planeringen för online-festivalen påbörjades redan under våren och fortgick 
sedan med löpande möten, korrespondens och info under sommaren och hösten. 
Onlinefestivalen delades in i två delar, en med statisk del i form av online-visningar av 
byggnader och platser och den rullande livestreamen med panelsamtal, föreläsningar och 
visningar.  
Från Stockholm deltog vi med två stycken objekt till det statiska programmet. Detta var 
Sergelhuset med Vasakronan och KTH Live-in-lab. I båda fallen visades en kort film med 
information kring objektet med antingen engelskt tal eller engelsk text. Vi deltog också med 
en kort hälsning i den internationella festivalens outro-film.   
Samtliga städer deltog också med en kort film från varje land med info om festivalen.  
En del av det internationella materialet kommer att finnas tillgängligt att se på i efterhand.  
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SAMARBETEN  
Open House Stockholm genomförs med stöd av föreningens grundare, partners och 
sponsorer, staden samt den goda viljan hos alla utställare, arkitekturguider, volontärer och 
entusiaster. Inför varje festival behöver finansieringen säkerställas, detta med tidiga kontakter 
och upprättade avtal med partners och sponsorer. Under 2020 tillämpades en utställaravgift 
på 15 000 kr för samtliga kommersiella aktörer. Dessa aktören omnämndes som Open 
House Stockholms vänner på festivalens webbplats och olika utskick. Stockholms stad 
Kulturförvaltningen bidrog med kulturstöd på 250 000 kr.  
 

ÖVRIGA BIDRAG 
Under våren söktes flertalet olika bidrag och stöd från stiftelser. Dessa gav antingen avslag 
till Open House Stockholms ansökan eller så har dessa beslut om bidrag skjutits fram i tiden 
eller helt ställts in under 2020 på grund av läget med pandemin. 
 
Open House Stockholm skulle inte vara möjligt utan följande samarbeten: 
 

GRUNDARE  
Samhällsbyggarna 
Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Stockholms Arkitektförening 
Stockholms Byggnadsförening 

 
OPEN HOUSE STOCKHOLMS VÄNNER 2020 
Vasakronan  
Kvarnholmen 
JM 
Equator 
Nyréns Arkitektkontor  
Link Arkitektur  
 

KULTURSTÖD  
Stockholms stad  
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ARBETSGRUPP  
PROJEKTGRUPP 
Joanna Messmer, Projektledare, KRESP Projektledning, adjungerad i styrelsen   
Hawler Rabun, IT, KRESP Projektledning 
Klara Espling, Projektstöd, KRESP Projektledning 
 

STYRELSEN 2020 
Åsa Engwall, Ordförande, 
Andy Nettleton, representant för Stockholms Arkitektförening 
Julia Matwinska, representant för Samhällsbyggarna 
Per Fransson, representant för Samhällsbyggnadslänken vid KTH 
Katarina Schön, representant för Stockholms Byggnadsförening 
Lars-Edwin Andersson, representant för allmänheten  
Vendela Folke, representant för allmänheten 
 

AMBASSADÖRER 
Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad 
Alexandra Lauren, Vice VD, Skanska Sverige 
Anna Rolf Espling, Arkitekt, Link Arkitektur  
Stefan Nilsson, Trendexpert, Trendstefan 
Magnus Andersson, Slottsfogde, Djurgårdsförvaltningen  
 

OMRÅDESANSVARIGA  
Daniel Ruotsalainen 
Rafael Ospino  
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BILAGA – FESTIVALOBJEKT 2020 
Fysiska programpunkter:  
 

1. Slussen – Stockholms stad  
 

2. Slussens nya bussgarage – Link Arkitektur  
 

3. Kvarnholmen - KUAB 
 

4. Norra Djurgårdsstaden – Stockholms stad  
 

5. Stockholm City’s första trähus i modern tid - Equator 
 

6. Hornsbergs strandpark- Nyréns arkitektkontor  
 

7. Årstabergsparken – Nyréns arkitektkontor  
 

8. Svandammsparken- Nyréns Arkitektkontor 
 

9. Eggeby Gård/Järvabadet- Fastighetskontoret Stockholms stad  
 

10. Dalénum - JM 
 

 
Digitala programpunkter: 
 

1. Sergelhuset/Sergelstaden - Vasakronan 
 

2. KTH Living Lab - KTH 
 

3. SISAB Skolkultur - SISAB 
 

4. Medborgarhuset – Fastighetskontoret Stockholms stad  
 

5. Stadsarkivet Kungsklippan – Stockholms stad  
 
Fysiska programpunkter: 10 
Digitala programpunkter: 5 
 
 
Planerade men inställda programpunkter pga skärpa rekommendationer i 
Stockholm 
 

1. Kvarnholmen Tunnlar och berg  
2. Djurgårdsförvaltningen: - Utomhusaktivitet med slottsfogden Magnus Andersson 
3. Skanskvarnen – Fastighetskontoret   
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BILAGA 1 – URVAL AV FOTON FRÅN FESTIVALEN  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Slussen 
Foto: Joanna Messmer 

Slussen 
Foto: Jens Aronsson 

Hornsbergs strandpark 
Foto: Hawler Rabun 

Konst i Norra Djurgårdsstaden 
Foto: Jens Aronsson 

Norra Djurgårdsstaden 
Foto: Jens Aronsson 

Norra Djurgårdsstaden 
Foto: Anastasia Angeli 

Slussens nya Bussterminal 
Foto: Jens Aronsson 

Kvarnholmen 
Foto: Julia Matwinska 

Järvabadet 
Foto: Tove Brunherg 

Järvabadet 
Foto: Jens Aronsson 

Kvarnholmen 
Foto: Hawler Rabun 

Hornsbergs strandpark 
Foto: Hawler Rabun 

Stockholm City´s första trähus i modern tid 
Foto: Anton Åbonde 

Slussen 
Foto: Joanna Messmer 

Svandammsparken 
Foto: Rafael Ospino 
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BILAGA 2 – REFLEKTIONER OCH TANKAR  

Besökare levererade många glada tillrop under hela festivalhelgen. Feedbacken har varit att 
visningarna upplevdes so mycket intressanta med bra guider. Utställare, besökare och 
volontärer var mycket glada för att någon form av festival blev av trots allt. Upplägget med 
både fysiskt och digitalt verkade vara uppskattat.  
 
Inför framtiden kan de digitala inslagen utvecklas mycket mer. Digitala inslag som 
produceras av utställarna själva är ett enkelt sätt att öka både storlek och innehåll i 
festivalprogrammet och samtidigt nå ut till helt nya målgrupper. Dessa kan också finnas kvar 
och visas under en längre tid även om festivaldatumet har passerat.  
 
Hemsidan och bokningssystemet upplevdes generellt som enkla att använda. Önskemål inför 
framtiden har inkommit på att man ska kunna boka fler än en biljett åt gången (exempelvis 
boka för en hel familj). Eftersom vi i år hade föranmälan på samtliga objekt innebar det en 
ökad administrativ insats gällande bokningar och kölista. Anstormningen på platser var 
enorm när festivalprogrammet släpptes vilket resulterade i att en stor mängd personer inte 
fick plats och hamnade på kölistan nästan omgående. Vi beslutades i flera fall att stundtals 
stänga bokningen på vissa objekt för att lugna ner anstormningen samt stänga kölistan när 
allt för många hade skrivit upp sig. Inför framtiden är det möjligt att detta är ett icke-
problem ifall man kan återgå till en normal festival med endast ett fåtal objekt med 
föranmälan. Om upplägget dock är detsamma som i år så bör man räkna med extra 
administrativ insats inför och under festivalen för hantering av förbokade platser. För att 
säkerställa att inga missförstånd uppstod gällande bekräftade platser och kölista så skickades 
det ut mail till samtliga med bekräftad plats och ett förtydligande gällande kölista till dem 
som stod på kölistan. Inför nästa år kan bokningssystemet automatiseras och förenklas mer 
genom andra inställningar i systemet.   
 
Visningarna och guiderna verkade vara mycket uppskattade av besökarna. Förutom några 
enstaka så upplevdes platserna som lätta att hitta till och skyltningen (exempelvis med 
ballonger) bra och tydlig. Eftersom rekommendationerna om att hålla avstånd innebar att 
flertalet besökare hamnade längre bort från guiden så kunde det i vissa fall upplevas som 
svårt att höra vad guiden sa. Inför framtiden kan detta undvikas genom att guiden använder 
någon form av mick-förstärkning såsom man valde att göra på Kvarnholmen till exempel.  
 
Utställarna verkar ha uppskattat mötet med allmänheten och sitt deltagande i festivalen. Flera 
har redan nu uttryckt önskan om att delta nästa år och börjar redan planeringen inför det.  
Samtliga utställare har tackats via mail för sitt deltagande och önskemål om feedback och 
idéer om hur festivalen kan utvecklas har efterfrågats.  
 
Även volontärerna har tackats skriftligt för sin insats efter festivalen samt uppmanats att 
skicka in tankar inför framtiden. Flera volontärer har redan uttryckt att de gärna är med även 
nästa år och hoppas på en större festival.  


