Festchecklista för
en ‘oförglömlig’ fest!
Planerar du en fest och vill du göra den oförglömlig för både gästerna och för dig själv - och då menar jag
oförglömlig!? Använd då denna checklista för att få alla detaljer under kontroll! För det är ganska många saker
att hålla reda på före, under och efter festen. Vi räknar upp dem nedan så du kan checka av dem och få lite hjälp
på traven till en lyckad fest utan stress!

Före festen
Fas 1


Checklista

Skriv ut denna checklista och lägg till alla andra punkter som är viktiga för din fest.



Budget

Gör en realistisk budget och håll dig till den. Ge dig själv en marginal för oväntade
utgifter.



Gästlista

Gör din gästlista.



Datum

Välj ett datum. Om det finns gäster som absolut måste delta, kontrollera datum med
dem på förhand. Det är bäst att välja fler än ett datum så chansen är större att ni kan
hitta ett datum som passar de flesta.



Plats

Välj en Plats.



Tema

Bestäm ett tema: T.ex en kombination av iögonfallande färger, en speciell stil, symbol
eller en figur som återkommer på dekorationerna.



Fotograf

Hitta en duktig fotograf som passar din budget.



Kläder

Tänk ut vad du ska ha på dig redan nu, samt om du vill ha en klädkod på din fest.



Mat och dryck

Bestäm om du vill laga all mat själv eller beställa catering. Om du väljer att göra
det själv är det bäst att välja en meny som du kan förbereda innan festen, så du får
chansen att njuta du också!



Inbjudningar

Gör dina inbjudningskort orginella: ju personligare, desto bättre! Gör också en lista
över de som har o.s.a:t.



Aktiviteter

Hitta på en aktivitet som passar alla åldrar! Hoppborgar, ett fotobås med tillbehör, ett
kul quizz...

Fas 2

Fas 3


Menyer

Skapa menyer i samma stil som inbjudningarna.



Festpresenter

Ge presenter till dina gäster - i hemlighet tycker alla om att få små roliga
välkomstpresenter!



Bord & stolar

Kolla upp i tid så att du har bord, stolar och tallrikar till alla dina gäster. Om inte- titta
om du kan hyra, låna eller om du behöver köpa in extra.



Festaccesoarer

Sensationella festaccesoarer och bordsdekorationer kommer göra festen
oförglömlig! En välkomstposter, festbanderoll eller dekorationsklistermärken ...
Möjligheterna är oändliga!



Inköpslista

Häng upp din inköpslista hemma så du kan lägga till punkter varje gång du kommer
på något: ingredienser, dekorationer, festpresenter, maträtter...



Inköp

Glöm inte din inköpslista!



Sista förberedelser

Gå igenom planen med din cateringfirma och/eller gör en del av maten själv dagen
före så du slipper stressa. Gå även en runda i god tid innan gästerna kommer och
checka av att allt är färdigt och i sin ordning när dina gäster kommer.



Kamera

Se till så att din kamera och mobil inte är full, utan radera gamla bilder så du får plats
med nya!

Fas 4

Under festen


Fördela uppgifter

Fördela uppgifterna mellan flera personer så alla får möjlighet för att njuta festen –
även du!



Foton

Låt dina gäster använda din kamera till att ta snapshots. Resultatet blir mycket
variation i bilderna då fotografterna är olika.



Minnen

Ge dina gäster en liten present som minne att ta med sig hem.

Efter festen


Städning

Var inte blyg med att fråga om hjälp med städningen efter festen.



Minnen

Samla de roligaste minnena från festen i en fotobok eller använd dem som
väggdekoration. (*)



Tackkort

Skicka ett tackkort ett par veckor efter festen för att visa din uppskattning över
gästernas deltagande och presenter.

