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Kungens checklista inför festen 
 

Inför en fest är det mycket man måste tänka på. Och för att alla, inklusive värdarna, ska få en 
trevlig kväll krävs det planering i god tid före festen. Här följer en liten checklista som är bra 
att stödja sig på för att slippa obehagliga överraskningar. 
 

1. Maten - Hur många gäster blir det? 
Det kan vara värt att hålla sig till mat som klarar av att stå framme. Det är bättre att satsa på 
tapenade, sallader, kallskuret och avsluta med frukt, ost och choklad än att bjuda på halv-
ljumna rätter som kan skära sig eller bli smått ”sunkiga” medan gästerna anländer. En del 
efterrätter, bakverk och bröd kan frysas in och därmed köpas några dagar före festen. 
 

2. Skaffa hjälp? 
Visst känner man en viss stolthet efter att ha fixat hela skivan själv. Men det är ett högt spel. 
Man kan lika gärna krokna i förtid av de sista kraftansträngningarna. Nyckelordet är att dele-
gera ut rätt uppgifter. Hyr in folk som du kan lita på och ge dom specifika uppgifter både före, 
under och efter festen. 
 

3. Förbered musiken 
Om musik och teknik inte är din grej, se till att skaffa någon till festen som kan den biten. Det 
är verkligen värt det. Bra musik kan göra festen så mycket bättre, precis som en hopplös DJ 
kan ha lika stor inverkan på stämningen åt andra hållet. 
 

4. Förvarna grannarna 
Tänk på dina grannar om du ska ha fest! Prata med dina närmaste grannar så att de får en 
chans att avgöra om de kanske rent av själva ska ha en helkväll (hemma eller borta) så att 
alla kan känna sig nöjda. Det finns inget värre än att försöka sova vägg i vägg med årets 
fest... 
 

5. Tänk på att köpa... 
Festmaten hos ICA Kvantum i Kungens Kurva. Kom in och beställ eller ring 08-517 50 863. 
Servetter 
Stearinljus 
Doftljus (minskar ev röklukt) 
Placeringskort 
Engångsduk 
Chips och dipp eller annat tilltugg 
Drinkbricka 
Isbitar (Party-Is) 
Mineralvatten 
Marschaller 
Stora sopsäckar (placeras ut efter en timme) 
Folieformar och fryspåsar (till rester) 
Luftspray (för dagen efter!) 
Hushållspappersrullar och extra toalettpapper 
Kaffetermos 
Blommor 

 

Till Din hjälp finns även ”Kungens inköpslista” att ladda hem från ica-kungen.se 
 

forts… 



 
 
 

 
 

C:\Documents and Settings\Administratör\Mina dokument\Filer - MS Word\A-ICA\Reklamen\Hemsidan\Kvantum-kökets Förslag\Kungens checklista inför festen.doc 

 
Tänk på att eventuellt ordna med… 

Barnstol till någon. 
Bordsplacering. 
Nya handdukar på gästtoaletten. 
Städning (både före och efter festen). 
Puts av silverbestick. Om du behöver låna porslin och/eller bestick av någon vän, skriv upp vad du har lånat  

      och lämna tillbaka det snarast. Gärna med en blomma eller liknande som tack. 
Att skriva talet. 
Att gå till Systembolaget. 
Att hämta kläder på kemtvätten. 
Att ta fram sånghäften. 
Att ha vaser nära tillhands om du skulle få blommor. 
Stora brickor till avdukningen. 
Att förbereda kaffet innan middagen. 

  

6. Städa 
Glöm inte bort att fixa i ordning de platser som gästerna använder flitigt, som t ex badrum-
met. Se till att hänga upp minst två gästhanddukar. Ställ fram en ny fräsch tvål. Glöm inte 
bort att göra toalettrullar åtkomliga och se till att en papperskorg står diskret men synligt. Ställ 
gärna ett par blommor i en liten vas eller tänd ett par värmeljus och lägg flytande i små glas, 
så blir badrummet också en del av festen. 
 

7. Planera för ev rökare 
Om du har tillgång till uterum, altan eller balkong, kan det vara smart att omvandla det till en 
trevlig rökplats för festen. Se till att det finns gott om askfat och tänd gärna doftljus. Om du 
absolut vill undvika rökning i ditt hem, kan det vara bra att inte placera ut askfat men väl små 
kort på borden där du hänvisar till ”röksalongen”. 
 

8. Organisera tamburen 
Hallen räcker sällan till när man har många gäster, därför kan det vara bra att utse en plats 
för alla ytterkläder och skor. Se till att det finns klädhängare och galgar till alla dina gäster.  
 

9. Dokumentera 
Placera ut engångskameror vid varje bord så att alla ser till att ta kort på festen. Då kan du 
vara säker på att inget glöms bort! När du har en egen fest finns det säkert inte ett enda foto 
på dig från festen, för du har varit kameraman hela kvällen. Bryt den vanan! 
 

10. Ta det lugnt 
En värd eller värdinna kan i sin iver att göra allt perfekt, bli kvällens största ”partydödare”. Att 
se festarrangören rusa omkring med sopsäcken fladdrande som stålmannens mantel eller 
svärande plocka ut pajer ur ugnen utan grytlappar är inte kul. 
 

Att hålla i en fest är lite som att stå på scen. Föreställningen ska flyta på, till synes smärtfritt. 
Om något oförutsätt inträffar (det gör det alltid) gäller det att hålla masken och, om det går, 
reda ut situationen med ett leende. Varför inte med en rolig historia? Men kom ihåg, skratta 
aldrig åt egna skämt. 
 
Lycka till med festen! 
 


