
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2011

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Nils Larsson
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Håkan Petersson
Ledamot Amis Risberg
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant Tord Törnqvist
Suppleant Michael Löhf

Speciella ansvarsroller:

Medlemsregister Anders Wennersten
Programansvarig Amis Risberg
Ansvarig stugfogdar Nils Larsson
Ansvarig stugvärdar Amis Risberg
Inre underhåll Amis Risberg
Uthyrning Amis Risberg/Gunilla Andér
Kontakt Huddinge kommun (reservatet) Nils Larsson, Anders Wennersten
Hemsidan Anders Wennersten

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under kalenderåret 2011.

Anpassning till ny ägare  
Huddinge kommun tog över ägandet av reservatet med byggnader från Stockholms stad i 
juli 2009 och under 2010 och 2011 har vi anpassat vår verksamhet efter detta nya ägande. 
Det yttre underhållet har i det helt tagits över av kommunen, from 2011 inklusive 
sophämtningen. Vi svarar fortfarande för latrinhanteringen, men med av kommunen 
garanterat kostnadstak. Arrendeavtalet har blivit klart under 2011. 



Reservatet 
Våra insatser

Vi sköter som tidigare uthyrningen, städningen på tunet och i stugorna samt det inre 
underhållet. 

Vi har under året samverkat med kommunens arbetsledare Bengt Larsson och 
naturvårdsvakten Jan Eriksson. Se vidare under nästa punkt.

Genomförda förbättringar av kommunen

Vi anser att insatserna från kommunen har avstannat, efter insatserna 2010, och vi tar ny 
sats för att driva på. Det gäller både utlovade åtgärder och vad vi anser vara 
kommunens ansvar som hyresvärd.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningens stugvärdar har på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit stugan öppen på 
söndagarna. Öppettiderna har utökats så att stugan endast är stängd under december och 
halva januari månader. Stugvärdarna har sett till att besökare i stugan kunnat få kaffe och 
våfflor och/eller bulle och besökarna har oftast lagt en slant i vår sparbössa till tack. 
Kaffeserveringen har lockat ett antal nya medlemmar till föreningen.

Liksom tidigare år har husen fått en rejäl storstädning i juli månad. I år var vi både 
skurgummor och skurgubbar som även hann med att ha det skönt i värmen och solen. 

Information om Paradiset och torpets öppettider samt program har även i år funnits i 
lokaltidningarna ”Mitt i Huddinge” och ”Mitt i Haninge” samt i Huddinge kommuns kalender 
inklusive kommunens webbsida 

Föreningens informationsfolder finns att tillgå i en brevlåda uppsatt på föreningens 
anslagstavla tillsammans med en broschyr med namnet ”Paradiset”, som Huddinge kommun 
givit ut. Där har också ”Hanvedenkartan” funnits. De broschyrer som förening tillhandahåller i 
lådan har en strykande åtgång.

Uthyrning
Uthyrningen 2011 hade ett kraftigt uppsving jämfört med tidigare år. Det verkar dock som om 
skolklasser i låg och mellanstadiet har haft svårt att få åka på lägerskola. Detta har 
kompenserats sv gymnasieklasser och privatpersoner. 

Programaktiviteter
Städdagar
Städdagarna på våren och hösten har genomförts som tidigare under ledning av Mats 
Gullberg. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som ihärdigt kommer och räfsar, 
rensar, bär löv och sågar varje år. Andrea Andersson håller även detta år sin hand över 
rabatterna. 

Huddingedagarna 7-8 maj 
Vi deltog i Huddinge Centrum vid Huddingedagarna den 7 och 8 maj där vi hade ett bord vid 

sidan av Friluftsfrämjandet Huddinge. Några styrelsemedlemmar och ytterligare några 
medlemmar fanns på plats några timmar var. Vi fick tillfälle att informera besökare om 
såväl föreningen som om naturreservatet.
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Gröna Kilars och Sörmlandsledens dag 
Ett fyrtiotal personer deltog vid Paradiset den 9 maj

Då vandrarna återkom till torpet serverades kaffe och våfflor av två trevliga damer som fick 
stå i våffelångorna ganska så länge eftersom aptiten blivit god 

Tord Törnqvist samlade en liten grupp vid kaffe och våffelbordet och gav tips om olika 
överlevnadsstrategier med fokus på säkerhet.

Speciella dagar
Våffeldagen i mars och Kanelbullens dag i oktober genomfördes i samverkan med STF.

Vårutflykten, som skulle gå till Sandemars naturreservat ställdes in på grund av kraftigt 
regn. 

Slåtterdagen 
Som vanligt leddes dagen av Mats Kjellberg som tillhandahöll liar och tillhörande slipverktyg. 
Björksättra har sagt upp samarbetet med kommunen, varför vi fick nöja oss med att slå en 
liten del av ängen med lie. Efter hårt arbete bjöds på soppa och mackor ute på tunet.

Adventsvandringen, som för tredje gången genomfördes vid Paradiset, gick i år från 
Granby till Paradiset, via Kjelles vattenfall. Visserligen hittade man inte Ormputten, men 
mådde bra i alla fall.

Medlemmar
Styrelsen ser med glädje att medlemsantalet är ungefär oförändrat och hoppas att ännu flera 
ansluter sig till föreningen samt deltar aktivt i föreningens program. Vi hade vid årsskiftet 115 
medlemmar.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på  22 000 kronor mot budgeterat nollresultat. 
Skillnaden beror huvudsakligen ökade intäkter från uthyrningen. 

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med bland annat information om våra aktiviteter vid torpet och 
med nya fina fotografier från vårt Paradis, t ex från adventsvandringen. Vi har fått flera bilder 
från vandrare, vilket uppskattas. Besöksfrekvensen ökade med mer än 10%, och över 20% 
de fina höstmånaderna september och oktober. Vi har nu i snitt 69 besökare/dag  

Nils Larsson Gunilla Andér Anders Wennersten Amis Risberg
Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Håkan Petersson Jan Elgeryd Tord Törnqvist Michael Löhf
Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant

3



4


	Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2011
	Styrelsen 
	Anpassning till ny ägare  
	Reservatet 
	Våra insatser
	Genomförda förbättringar av kommunen
	Föreningens utåtriktade verksamhet
	Raststuga
	Uthyrning
	Programaktiviteter
	Städdagar
	Huddingedagarna 7-8 maj 
	Gröna Kilars och Sörmlandsledens dag 
	Slåtterdagen 
	Medlemmar
	Ekonomi
	Hemsidan


