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Verksamhetsplan 2020 

 

I denna plan beskrivs de stora dragen av verksamheten på Fåfängan 2020. 
Detaljerna växer däremot fram i och med medlemmarnas engagemang, intressen 
och idéer inom Fåfängans olika arbetsområden. Också föreningens samarbets-
partners, nuvarande och kommande, sätter sin prägel på innehållet i och 
upplevelsen av Fåfängan.  
 
Fördelningen av arbetet på Fåfängan kan delas upp i tre huvudområden: Evenemang, 
Trädgård och Bygg & Fix. Medlemmar i Fåfängan har under våren möjlighet att ansluta 

sig till arbetsgrupper inom respektive område. Engagemanget i grupperna avgör hur 

långt man når inom varje arbetsområde. 

 
En viktig del av Fåfängan är förstås också caféverksamheten, som till skillnad från övrig 

verksamhet inte är medlemsdriven. Istället ägs och drivs caféet sedan tre år tillbaka av 

Hellmans Café AB som hyr in sig på Fåfängan mot en avgift till föreningen. Ett nära 

samarbete med föreningen och samsyn kring vad Fåfängan är och ska vara är förstås 

avgörande för att platsen ska blomstra. 

 

Här följer en närmare beskrivning av föreningens nämnda arbetsområden: 

 

Evenemang  
Fåfängan ska erbjuda ett rikt och brett utbud av evenemang under perioden från 
Valborgsfirandet (30 april) till Höstmarknaden (söndagen efter mickelsmäss). Arbetet 
med evenemang innefattar det mesta mellan himmel och jord och kan erbjuda roliga 

utmaningar för alla sorters begåvningar och intressen: planering, bokning av artister, 

underhåll av teknisk utrustning, inköp, dekoration och design, marknadsföring, 
värdskap och ekonomi. Vid själva evenemangsdagen blir det förstås arbete på plats där 
biljettkassan ska bemannas, platsen göras i ordning och publiken och artisterna tas om 

hand av en eller flera värdar. Vid evenemanget arbetar också oftast en ljudtekniker som 
hyrs in när inte föreningens ljudkunniga medlemmar har möjlighet att ställa upp.  

 
Programmet utformas av en programgrupp som, efter förfrågningar från artister, tips 

från medlemmar samt egna idéer, försöker skapa ett så omfångsrikt program som 
möjligt. Utöver de program som kulturföreningen Fåfängan arrangerar har man som 
artist eller utomstående arrangör möjlighet att själv arrangera evenemang på Fåfängan, 

men då i samråd med programgruppen och styrelsen.  

 
”Den förtrollade trädgården” var ett mycket lyckosamt projekt förra året. Det livade upp 

området dagtid och fick mycket bra mottagande. Vi arbetar för att kunna göra en 
fortsättning av detta projekt i sommar. 
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En ny stor sak för i år är att vi kommer att arbeta för att förverkliga ”Fåfängan goes 
teaterparken”, där tanken är att Fåfängan gästar teaterparken för att, under Nyköpings 
Festdagar, bjuda på evenemang som är typiska för vårt programutbud. 

 
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 och 
vattendrag. Allt för att skapa en spännande miljö kring Fåfängan; värd att besöka för 
inspiration eller rekreation.  
 

Till verksamhetsåret 2020 hoppas vi kunna fortsätta med det trädgårdsarbete som gjort 
under fjolåret, med trädgårdssöndagar och liknande aktiviteter för våra medlemmar. 
 

 

Bygg & fix  
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.  

 
Under 2019 beställde vi sex stycken nytillverkade bänkar till publikplats. Vår ambition 

är att kunna beställa ytterligare ett antal bänkar av samma sort.  

Dessutom är det lite arbeten på torpen, såsom byte av fönsterluckor, som vi hoppas 

kunna genomföra under verksamhetsåret 2020. 

 
 

Medlemmarnas Fåfängan 
Föreningens ambition är att välkomna och ta hand om både sina nya och gamla trogna 

medlemmar så bra som möjligt, bland annat genom att ge dessa rabatt på evenemang 

samt bjuda in till andra aktiviteter. Vi kommer även till kommande säsong att skicka ut 
ett nyhetsbrev till våra medlemmar, med information om kommande aktiviteter. 
En eller flera samlande medlemsaktiviteter ska också genomföras. 

 

 
 
Styrelsen 2019 

 

 
 


