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Verksamhetsplan 2021 
 
I denna plan beskrivs de stora dragen av verksamheten på Fåfängan 2021. 
Detaljerna växer alltid fram i och med våra medlemmars engagemang, intressen 
och idéer. Också föreningens samarbetspartners, nuvarande och kommande, 
sätter sin prägel på innehållet i och upplevelsen av Fåfängan.  
 
Samarbeten 

 Med start hösten 2020 kommer föreningen utveckla samarbetet med föreningen 
Bergatrollen. Vi planerar bland annat att samarrangera flera evenemang och på 
ett eller annat sätt medverka i Bergatrollens integrationsprojekt som ligger i 
startgroparna. De har en vinterscen och vi har en sommarscen och på det viset 
kan vi ha mycket nytta av varandra.  
 

 Ett samarbete med Sörmlands Museum har inletts där museet kommer ta fram 
en vårdplan under hösten 2020 och förhoppningsvis arrangera 
byggnadsvårdskurser med våra torp som utgångspunkt 2021 och 2022. 
 

 Vi planerar att fortsätta våra olika samarbeten med hälsoverksamma personer 
och företag som arrangerar yoga, skogsbad och andra hälsobetonade och 
naturnära upplevelser på och kring Fåfängan. 

 

 Mikaeliskolan och Fåfängan har sedan länge ett samarbete och vi planerar att 
fortsätta med det 2021, främst kring höstmarknaden men också genom att låna 
ut varandras lokaler. 

 

 Föreningen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Café Hellmans som 
driver caféverksamheten på Fåfängan även kommande säsong.  

 

 Vi fortsätter vårt samarbete med studieförbundet NBV under 2021. 
 
 
Det praktiska arbetet i föreningen 
Fördelningen av arbetet på Fåfängan kan delas upp i tre huvudområden: Evenemang, 
Trädgård och Bygg & fix. Medlemmar har möjlighet att ansluta sig till arbetsgrupper 
inom respektive område men trädgårdsgruppen och byggruppen är även öppna för 
tillfälliga inhopp från besökare och de medlemmar som deltar när de har tid och lust. 
Engagemanget i grupperna avgör hur långt man når inom varje arbetsområde. 
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Evenemang  
Fåfängan vill erbjuda ett rikt och brett utbud av evenemang under perioden från 
valborgsfirandet till höstmarknaden. 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.  
Programmet utformas av en programgrupp som arbetar för att skapa ett så omfångsrikt 
och kvalitativt program som möjligt. Utöver de program som föreningen arrangerar har 
även utomstående arrangörer möjlighet att arrangera evenemang på Fåfängan, men då i 
samråd med programgruppen och styrelsen.  
 
I somras testade vi att livesända en av våra mer populära konserter med lyckat resultat. 
Oavsett utvecklingen av corona-pandemin tänker vi oss att fortsätta livesända konserter 
under 2021. 
 
Vi siktar även på att fortsätta med vårt mycket lyckade barnevenemang ”Den 
förtrollade trädgården” under kommande år. Namnet kommer vara det samma men 
manus och innehåll i aktiviteterna ändras från år till år.  
 
Förutsatt att pandemin släpper sitt grepp till sommaren 2021 vill vi genomföra 
”Fåfängan goes teaterparken”, där Fåfängan fyller teaterparken med program under 
Nyköpings Festdagar. 

 
Trädgård  
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. Verksamhetsåret 2021 hoppas vi kunna 
hålla trädgårdsarbetet på samma nivå som de två senaste säsongerna då vi tack vare 
flera medlemmars kunnighet och engagemang lyckats göra flera stora förbättringar och 
förändringar i trädgården. Vi fortsätter med våra halvorganiserade trädgårdssöndagar 
som är öppna för alla, både medlemmar och nyfikna.  
 
 
Bygg & fix  
Föreningen vill bevara platsens två torp från 1798 samt utveckla området så att det 
fortsätter att vara ett spännande besöksmål. Som nämnt ovan kommer en vårdplan för 
torpen tas fram av Sörmlands Museum, en plan som vi sedan hoppas kunna genomföra 
med stöd från Länsstyrelsen, kommunen och Sörmlands museum, de sistnämnda i form 
av samarbete kring byggnadsvårdskurser. 
 
Vi har de senaste två åren lagt en hel del tid och medel på att bygga bättre publikplatser. 
2021 vill vi fortsätta arbetet för att öka komfort och säkerhet kring scen och publik, där 
det största projektet är att bygga en ny scen som är något större samt mer skyddande 
från regn för instrument och teknik.  
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Övriga byggprojekt 2021 
 

 Elen behöver dras om på delar av området och belysning behöver installeras i 
paviljongen där vi har flera skaparverkstäder och olika, mindre evenemang.  

 
 Ytterligare platser för lek och upptäckter ska byggas runt om i vår trädgård och i 

häcklabyrinten.  
 

 Vi kommer att behöva se över staketet runt Fåfängan och planera för en framtida 
nybyggnad av detta, eventuellt 2022. 

 
 Vår populära häcklabyrint behöver göras säkrare med färre snubbelfällor. 

 
 
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. En eller flera samlande medlemsaktiviteter ska också 
genomföras. 
 
 
 
Styrelsen, februari 2021 
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 Budget Fåfängan 2021   

    

 Intäkter   

 Entréavgifter 140 000 

 Övrig försäljning 1 000 

 Annonsförsäljning  1 000 

 Medlemsavgifter  10 000 

 Hyresintäkter 16 000 

 Bidrag sommarlovsaktiviteter 40 000 

 Föreningsbidrag Nyk. Kommun 50 000 

 VisaFolk 40 000 (20' sparat från 2020) 

 Bidrag Den förtrollade trädgården 50 000 

 Förlustbidrag 30 000 

 Övr bidrag och sponsring 10 000 

 Samarrangemang NBV 5 000 

 Överförd vinst tidigare år 18 000 

 Summa intäkter 411 000 
    

    

 Utgifter   

 Evenemang (artister, tekniker inkl resor & förtäring) 170 000 

 Den förtrollade trädgården 50 000 

 Sommarlovsaktiviteter 40 000 

 Marknadsföring (annonser, trycksaker, webb)  25 000 

 Profilkläder 10 000 

 Inköp varor till försäljning 3 000 

 Markupplåtelse och tillstånd 1 000 

 Trädgård 12 000 

 Bygg & fix (inkl ny scen) 30 000 

 Investering teknik 6 000 

 Eventuella bygglovskostnader 20 000 

 Förbrukningsmaterial 2 000 

 Driftskostnader (el, vatten, tolett) 16 000 

 Administration (internet, bank, bokföring) 12 000 

 Försäkring 3 000 

 Medlemsvård 5 000 

 Övriga utgifter  6 000 

 Summa utgifter 411 000 
 


