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Lathund för höstfesten
(Festen har i stort sett följt detta upplägg även efter 2018. Uppd. 2022 bl a om tälten)

Nedan några praktiska tips och erfarenheter inför anordnandet av den traditionella
höstfesten. Den länga som för året håller i arrangemanget har naturligtvis fria
händer att hitta på nya aktiviteter och alternativ!

Datum
Första lördagen i september är det höstfest enligt traditionen. Vissa år har festen hållits vid
senare datum i september. Tänk dock på att ju senare på hösten festen hålls desto kallare blir
kvällarna! Kontakta styrelsen innan du bestämmer datum. Vi började planeringen och satte
datumet före sommaren.

Festfixare
Ansvaret för festen cirkulerar i turordning mellan längorna. Länga 1/2019, länga
2/2020, länga 3/2021, länga 4/2022, länga 5/2023 och länga 6/2024 och sedan
börjar vi om igen.
Ta gärna kontakt med föregående års fixare för tips!

Festplats
Vi har haft höstfest i Träsket, på Torget och på själva Riksrådsvägen. Vill du hyra
gatan måste du söka tillstånd hos Polisen och betala en mindre avgift i förskott.

2018 hade vi höstfesten på Torget, vilket är praktiskt eftersom det finns eluttag i ett träd där
och eftersom det är nära till Butiken där man kan ha barnaktiviteter.

Inbjudan
Dela ut inbjudan i brevlådorna minst fyra veckor före festdatum. Skicka även ut till
informationsansvarig i styrelsen för publicering i infobrev, mejlutskick till medlemmarna och
publicering på hemsidan.

Tält och annat
2022-05-20 De tält mm vi bokat tidigare år enligt nedan kostade senast ca 18 000:-. Det är
väldigt mycket pengar för en kväll, speciellt när vi nu behöver dra åt svångremmen (flera dyra
renoveringar framför oss). Total budget för 2022 blir 10 000:-

(Boka partytält i tid, juli-augusti är bra. Vi har använt Tältfestarna (www.taltfestarna.se) i ett
par år. De har kvar tidigare års offerter som innehåller allt vi behöver. Antalet bord och stolar
i beställningar var lagom det här året, räckte till alla att sitta lagom trångt plus ett bord till
fördrink och två avlastningsbord vid grillarna.

Följande beställdes:
Partytält "54:an" 4,6x11,5 m, rektangulärt, 2st
Ljusslinga á 10 m, 10x15W - Klara Glas, 4st
Ljusslinga á 10 m, 10x25W - Kulörta Glas, 2st
Bänkset 1st Bord 0,67x1,8m + 2 Bänkar 0,25x1,8m, 24st
Värmestolpe 13 kW, Gasol P11, 2st)

http://www.taltfestarna.se/
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Förlängningssladd (behövs inte för att koppla in ljusslingorna om man är på Torget eftersom
lång sladd (som normalt används till julgranen) finns i ett träd där, men kan vara bra om man
vill ha musikspelare eller mikrofon).

Aktiviteter under eftermiddagen
Det brukar vara några aktiviteter på dagen. Under åren har vi spelat boule, dansat till levande
musik, haft loppis och fikat. Tälten brukar köras ut till fredag kväll så de går att använda för
aktiviteter hela lördagen.

2018 hade vi loppis, fika och tipspromenad. Loppisen hade många säljare, men något färre
köpare. Tänk på att ställa i ordning loppisbord i samband med tältresningen och informera i
inbjudan om att alla är välkomna att sälja (vi försökte trycka på att sälja lite större saker som
cyklar och liknande, men det blev ändå mest leksaker och kläder vilket inte så många verkade
efterfråga). Fika ordnades av en skolklass i området och var populärt. Det var inte så många
som gick tipspromenad.

Grillning på kvällen
Vi bjöd på mousserande vin, läsk och lite chips när alla kom, vilket kändes trevligt. Glas tog vi
från Butiken.

De boende tog med sig sin egen mat och egna tallrikar och bestick. Föreningen har tre stora
grillar i källarförrådet under 53:an. Det gick åt ungefär 5 påsar briketter. Kolla alltid om det
finns briketter kvar, de ligger tillsammans med grillarna. Det behövs inte någon tändvätska,
då vi nu har tre st ”grillstartare”, också de ligger vid grillarna. (Om man ändå vill använda
tändvätska så finns det i Miljöstugan, inte tillsammans med kolen i förrådet.)

Fiskdamm
Vi brukar ha fiskdamm för alla barn i samband med maten. Köp blandat godis (färdiga påsar,
till exempel ”Tom och Jerry” är praktiskt) och tänk på att vi har många barn i fiskdammsålder
just nu. Kolla om det finns kvar.

Övriga inköp
Värmeljus (att ställa på assietter från Butiken) grillkol, sopsäckar. Kolla om det finns kvar
något från tidigare år, förråd finns i styrelserummet och i Butiken. Vit bordsduk och
marschaller har rekommenderats att köpa in från tidigare år, men vi såg inte behovet av
dukar och det var för ljust ute för marschaller.

Barndisco eller filmvisning
Barndisco i butiken (efter maten) har ordnats vissa år och brukar vara välbesökt. Då har det
också bjudits på popcorn och saft. 2018 visade vi barnfilm i Butiken efter fiskdammen, vilket
fungerade bra. Vi tog dit mattor och kuddar vilket gjorde det mysigt att sitta på golvet.
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Schema 2018

Lördag 8 sept Aktivitet

9.00 Tältresning och iordningställning av bord

inför loppis

13.00 Medlemmar kan komma och ställa upp saker

inför loppis

14.00-16.00 Loppis

14.00 Fika i Butiken

14.00 Tipspromenad (start, man kan gå när man vill

under kvällen)

16.30 Förbereda grillar, förbereda fördrink och

musik, ställa i ordning bord för middag, ställa

i ordning stolar i Butiken för filmvisning,

ställa i ordning övrigt (ljus, soppåsar)

17.00 Förbereda fördrink

17.30 Fördrink serveras, grillning påbörjas

18.30 Fiskdamm

19.00 Filmvisning i Butiken

Sent Städning och undanplockning, släckning av

grillar

Söndag 9 sept



Uppdaterad 2018-09-13 efter höstfest arrangerad av länga 6

11.00 Nedmontering av tält och städning av

Butiken


