
 
 
 
 

Verksamhetsplan 2018 
 
Fördelningen av arbetet på Fåfängan delas upp i tre kategorier: Evenemang, Trädgård 
och Renovering/bygg. Caféverksamheten drivs av ett förtag som hyr in sig mot en avgift 
till föreningen. 
 
Evenemang  
Fåfängan ska erbjuda en stor bredd på evenemang under perioden från Valborgsfirandet 
(30 april) till Höstmarknaden (söndagen efter mickelsmäss). Arbetet med evenemang 
innefattar planering, bokning av artister, inköp, lånande eller inhyrning av nödvändig 
utrustning, dekoration av scen, marknadsföring via Facebook, tidning, affischering, 
flygblad eller annan spridning av evenemangens existens. Vid evenemangen tillkommer 
arbete kring arrangemanget. Till detta utses värdar som tar hand om entrén, artisterna, 
scen och publikplatser etc.  Inhyrning av expertis inom ljud och ljus är nödvändigt till en 
del av evenemangen. 
 
Programmet läggs av en programgrupp, som efter förfrågningar från artister och tips 
från medlemmar försöker skapa ett så rikt och varierande program som möjligt. Utöver 
de program som Fåfängan arrangerar har man även möjlighet att som artist eller 
arrangör skapa evenemang hos oss, i samråd med programgruppen och styrelsen. 
Ett viktigt mål för i år är att dra ner antalet evenemang, så att vi känner att vi mäktar det 
och inte konkurrerar med oss själva. Vi kommer inte att arrangera någon julmarknad i 
år. 
  
Trädgård  

Trädgården är en viktig del av upplevelsen på Fåfängan. Arbetet med trädgården 
innefattar allt från planering, inköp, plantering, rensning och bevattning till 
gräsklippning, beskärning av träd och buskar, utformande av nya sittplatser, uterum, 
vattendrag eller annat, som kan skapa en spännande miljö kring Fåfängan, värd att 
besöka för inspiration eller rekreation. Vi hoppas kunna bygga vidare på de 
trädgårdssöndagar med tema som vi haft tidigare. 
 
Renovering/bygg  
De ursprungliga byggnaderna på Fåfängan är från 1798. Föreningen vill bevara de 
byggnader som finns på platsen samt utveckla området så att det fortsätter att vara ett 
spännande besöksmål.  
 
 
 
 



Till varje arbetskategori kommer medlemmar i Fåfängan under våren ha möjlighet att 
ingå i arbetsgrupper, som lägger upp planeringen för respektive område. 
 
Caféverksamheten  
Gällande caféverksamheten fortsätter vi vårt fina och framgångsrika samarbete med 
Cecilia Ekberg, som bland annat driver Hellmans café. En viktig hörnsten i Fåfängans 
verksamhet är att ett ha en daglig caféverksamhet för att hålla platsen levande.  


