Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen
Styrelsen för föreningen Fåfängans verksamhetsår 2020 har bestått av
ordförande Kenneth Bodin, kassör Marie Anstadius samt ledamöterna
Monica Ceesay, Jonatan Blixt, Mariela Perez, Anders Eriksson, Tanja Lokamo och
Marja Fiander. Styrelsen har efter årsmötet haft tio styrelsemöten
(inkl. konstituerande) fram till dagens årsmöte.
Evenemang och scenprogram
Inför 2020 års evenemangssäsong tillsattes som vanligt en programgrupp, som
under våren träffades, för att sätta ihop sommarens scenprogram, utifrån de
förfrågningar som kommit in från artister, de förslag som kommit in från
medlemmar och idéer som spånats fram under programgruppens möten.
När Coronapandemin bröt ut i början av mars ställdes vi givetvis inför den stora
frågan om sommarsäsongen överhuvudtaget skulle vara genomförbar och hur
den i så fall skulle se ut.
Vi kom fram till att det mesta vi planerat in skulle gå att genomföra utifrån
rådande restriktioner; ett maxantal på 50 personer.
Vi har som vanligt när vi satt ihop programmet haft som mål att bjuda på ett så
brett och färgrikt utbud som möjligt. Föreningens medlemmar har turats om att
ansvara för arrangemangen; innefattande planering, bemanning och
marknadsföring.
Det sedvanliga valborgsfirandet med majbrasa fick vi ställa in. Vi höll istället en
sluten sammankomst med grillning för våra medlemmar och gjorde en
livesändning via vår Facebooksida med musik och traditionsenligt
offentliggörande av årets program.
Eftersom vi inte kunde genomföra höstmarknaden valde vi att ha en mer
avskalad säsongsavslutning med fika i trädgården och uppträdande på scenen
med Carl Töllborg.
Vår tänkta medverkan under festdagarna i form av ”Fåfängan goes teaterparken”
fick förstås läggas på is, i och med att festdagarna inte kunde genomföras, men vi
hoppas på och arbetar för att få till detta eller något liknande vid ett senare
tillfälle.
Sida 1 av 3

Förteckning över 2020 års scenprogram med antal besökare:
Den förtrollade trädgården
Lilja Hejdenberg
Broder Henrik Rapp
Peter Morén & David Shutrick
Jordbrand
”Apocalips” med Moa Rudsäter
Simon Gärdenfors & Johannes Brenning
Christian Kjellvander x 2
Solid Zue & The Crooked Teeth
Mattias Nordqvist x 3
Good Harvest
Jonas Sundström & The Bluesbars
”GRIM” med Alvin Blomberg
”Brottas aldrig…” med Kenneth Bodin
Festival minimal (2 akter)
”Mysteriet Stephen King” med Hans-Åke Lilja
Carl Töllborg

335
46
34
42
49
46
50
100 (2 x 50)
50
150 (3 x 50)
50
50
50
50
91 (41 + 50)
40

Trädgård
Vi har anordnat trädgårdssöndagar, då man som medlem haft möjlighet att
komma och pyssla och påta i rabatterna. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med
våra odlingar. Fåfängans växtlighet är ju en av de viktigaste komponenterna i att
ge platsen den atmosfär av magisk oas som vi vill att den ska ha. Därför är vi
väldigt måna om att ha en rik växtlighet i form av blommor, grönsaker, frukter
och bär. Med de ätbara växtligheterna är vår tanke att caféet ska kunna använda
sig av dem i sitt utbud.
Vi har tagit bort ett av de två stora körsbärsträden mellan lekstugan/växthuset
och Isakstorp. Detta har skett i samråd med kommunekologen Bjarne Tuturen.
Bygg & fix
Styrelsen tog under våren beslutet att vi skulle lägga pengar på att bygga
ytterligare fyra nya bekvämare publikbänkar. Det togs också beslut om att anlita
en snickare för att sätta upp trevliga målade fönsterluckor till fönstren i Isakstorp
och låta dem ersätta de träskivor som plockats ner och satts upp varje dag under
säsongen. Vi har även byggt två mindre terassformade publikläktare.
Caféverksamheten
Fåfängans trädgårdscafé har även i år skötts av Hellmanska Gården Café AB.
Samarbetet har varit mycket gott och det kommer att fortsätta under säsongen
2021.
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Kurser och workshops
Vi har under sommaren kunnat anordna ett antal kurser och workshops:
Skaparkollo, skogskollo, skogsbad, breathwalk, sommaryoga och sagoyoga
samt konstkollo på Bryggeriet.
Medlemmarnas Fåfängan
Vi har under säsongen anordnat två grilleftermiddagar i trädgården för våra
medlemmar. Vi har skickat ut ett antal nyhetsbrev till våra medlemmar, med
information om kommande aktiviteter. Vi har också erbjudit våra
200-kronorsmedlemmar 30 kr rabatt på i princip alla scenprogram.
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