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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen 
Styrelsen för föreningen Fåfängans verksamhetsår 2021 har bestått av 
ordförande Kenneth Bodin, kassör Marie Anstadius samt ledamöterna  
Jonatan Blixt, Monica Ceesay, Anders Eriksson, Tanja Lokamo, Gunnel Nelzén och 
Mariela Perez. Styrelsen har efter årsmötet haft tretton styrelsemöten (inkl. 
konstituerande) fram till dagens årsmöte. 
 
Evenemang och scenprogram 
Inför 2021 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.  
 
Programgruppen har som vanligt, när den 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. Enligt de restriktionslättnader som trädde i kraft den 1 juli 
bestämde vi oss i år för att ha en maxgräns i publikantal på 100 personer per 
föreställning. 
 
Valborgsfirandet blev även i år i mindre skala på grund av rådande restriktioner. 
Den traditionsenliga valborgsbrasan fick utebli. Dock hade caféet möjlighet att 
hålla öppet för besökare under eftermiddagen och efter stängning gjordes en 
livesändning med framträdanden och presentation av årets program. 
 
För tredje året i rad arrangerade vi ”Den förtrollade trädgården” i samarbete med 
Ingela Ljung Event & Media. Konceptet hade som vanligt nytt tema för året och 
kunde besöka onsdag – lördag, fyra veckor i juli månad. Det hela är mycket 
uppskattat och har blivit en viktig del i att hålla Fåfängans område levande på 
dagtid under vår högsäsong.  
 
Nytt för i år var filmvisning på Mikaeliskolans gård, alldeles nedanför Fåfängan. 
Projektet, som gick under namnet ”Film i det gröna”, gjordes i samarbete med 
Film i Sörmland. Vi har länge saknat filmvisning i vårt utbud, så det är något vi 
planerar att spinna vidare på under kommande säsong. Under vintersäsongen var 
vi med som samarbetspartner vid filmvisningen under Nyköpings Folkhögskolas 
kulturcafé, som en del i vår tanke att hålla Fåfängans namn levande året runt.  
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Tack vare lättade restriktioner kunde vi genomföra vår höstmarknad i sedvanlig 
ordning och den fick avsluta vår sommarsäsong på området . 
 
Förteckning över 2021 års scenprogram med antal besökare: 
 
1 juli Miss Winter    100 
3 juli Armborst & Tulpaner        84 
8 juli Division 7         71 
10 juli Jonathan Fröberg        58 
16 juli Hör Barbro! (Hörbergskt med Amanda Andréas m. fl.)   40 
17 juli Viktor Olsson        71 
23 juli Woodlands & Bäckafall        48 
29 juli Samara Ensemble        55 
30 juli Ellen Krauss    100 
31 juli Staffan Hellstrand    100 
 
7 & 8 aug Rosenblommor… (Olrogskt med Nyköping Stads Teater)   93 
11 aug Film i det gröna (utomhusbio)       60 
13 aug Anna Stadling    100 
14 aug Crazy Boy (monolog med Erik Forsström)    30 
15 aug Ason Bson Cson (barntrolleri med Martin Rosvall)   76 
19 aug Moneybrother    100 
21 aug Kristofer Åström        92 
22 aug Alla är vi sjömän… (visor & berättelser med Carl Töllborg)   29 
28 aug Hanna Järver        43 
29 aug Matprat (enaktare med Teater Flåpp)     36 
 
3 okt Höstmarknad                    ca 500 
 
Trädgård 
Fåfängans växtlighet är 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. Vår ambition 
är alltid att caféet ska kunna använda våra grönsaker och bär i sitt utbud. 
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.  
 
Bygg & fix 
En vård- och underhållsplan har under året upprättats av bebyggelseantikvarie 
Anton Blomgren, på uppdrag av Nyköpings kommun. Vårdplanen avser Fåfängans 
torp och ska tjäna som ett verktyg för förvaltning, skötsel och underhåll av 
anläggningen. Den ska användas vid långsiktig planering av åtgärder och vara en 
vägledning i det kontinuerliga underhållsarbetet. En ny ansökan har gjorts 
angående Fåfängans byggnader. Denna har nyligen godkänts av Bygglovsenheten 
för de kommande fem åren. 
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Caféverksamheten 
Fåfängans trädgårdscafé har även i år skötts av Hellmanska Gården Café AB. 
Samarbetet har fungerat bra och det kommer att fortsätta under säsongen 2022. 
Hellmans har meddelat att det blir deras sista säsong. Efter det kommer vi därför 
behöva få in en ny aktör som hyr in sig för att driva caféverksamheten hos oss. 
 
Övriga evenemang & aktiviteter 
Vi har i år kunnat erbjuda yogakurser med Susann Wass, varje onsdag morgon 
under större delen av sommaren. Hon har även hållit i sagoyogan i anslutning till 
”Den Förtrollade Trädgården”.  
Tillsammans med Omställning Nyköping och Naturskyddsföreningen i Nyköping 
& Oxelösund arrangerade vi i år en klimatfestival på Fåfängans område den 12 
juni. Festivalen fick ett mycket fint mottagande och kommer att få en fortsättning 
hos oss i sommar.  
Dessutom hölls ”Allsång med Bengan & Malin på Fåfängan” hos oss under tre 
kvällar i augusti. 
 
Medlemmarnas Fåfängan 
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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