
Välkommen på vår egen 

Hissfest  
Lördagen den 19 november 

Vad är ”Hissfest” för slags fest egentligen? 

Vi kallar det ”Hissfest”, men idén kommer från konceptet som kallas för ”Cykelfest”.         

Detta ät en fest för alla åldrar, dock inte för barn! 

Hissfesten går ut på att man ”lägenhetsvis” (singel, makar, sambos, särbos eller partners) äta 

en komplett middag med tre rätter med olika grannar. Alla kommer i förväg få reda på vilken 

rätt som man är värd för och vilket klockslag som man får gäster till. I övrigt kommer 

instruktioner att ges under kvällen till vilka olika våningsplan och lägenheter man ska ta 

hissen till och till vilken tid man ska vara där. Inte nog med det, efter att ha ätit med kända 

och okända grannar samlas vi till ett gemensamt partaj i en närbelägen lokal. 

Låter detta krångligt? Inte alls! 

Så här går det till: Först anmäler ni er på intresselistan, för att vi i styrelsen skall få en 

uppfattning om hur stort intresset är. Skriv namn och ”hissvåningsplan samt husnummer 

(10/12). Vid anmälan informerar du om eventuella matallergier.                                         

Sänd ett mejl senast den 23 september till: mikael.edsand63@hotmail.com 

Logistiken under kvällen återkommer festkommittén med att informera om. 

Anmälningsavgiften kommer att vara 100 kr. per person (kostnad för mingel o festlokal).  

Cirka en vecka innan hissfesten kommer ni att meddelas vilken rätt (lottas) av de tre (förrätt, 

huvudrätt eller efterrätt) som ni skall stå för. Ni ska tillreda denna rätt för er själva samt 4 

personer. Det skall alltså inte vara några mästerverk i den högre kokkonsten utan enkelt och 

gott, så att ni har tid att umgås med era gäster. Kostnaden för rätterna med tillhörande dryck 

(alkoholfri, öl eller vin) är ditt/ert bidrag till hissfesten.  

När så aftonen lidit och ni har åkt hissen upp och ner och förhoppningsvis fått både mat, 

dryck och nya intryck. Då är det inte slut för det? Nädå, för då är det efterfest!! 

Lokalen där efterfesten är på promenadavstånd från Liedstrandsgatan. 

Sista datum för intresseanmälan är den 23 september, men anmäl er gärna tidigare.  

Mejla din intresseanmälan till: mikael.edsand63@hotmail.com 

 

BRF Danska Vägen 

Mingel kl: 16.30 i entrén på nr.10                        

Förrätt: 17.00       Varmrätt: 18.30       Dessert: 20.30 Efterfest/Partaj: 22.00 

 


