
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2012

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012.

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 2012.

Reservat och byggnader 

Allmänt
Vi sköter som tidigare uthyrningen, städningen på tunet och i stugorna samt det inre 
underhållet. Dessutom utövar vi en viss tillsyn av lederna och främst det hårdast belastade 
området vid Trehörningen. Vid ett par tillfällen har vi bytt tunnor vid toaletten vid sjön och 
slagit larm om t ex sopor och vedbrist.

Vi har under året samverkat främst med naturvårdsvakten Jan Eriksson, ett samarbete som 
vi anser fungera mycket bra. 



Inre underhåll
Under året har vi bytt dynor i Gillestugan, storstädat som vanligt i alla utrymmen, fortsatt 
röjning i vedboden, putsat och målat väggen bakom kaminen i Torpets kammare …

Yttre underhåll
Kommunen har under året målat Torpstugan och Ladan. Lillstugan målas sommaren 2013. 
Man har också byggt en sittgrupp under tak på tunet. Torpets fönster målades inte då de är i 
sådant skick att en större åtgärd behövs. 

Föreningens utåtriktade verksamhet

Raststuga
Föreningens stugvärdar har ytterligare ett år på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit stugan 
öppen på söndagarna. Vi har fått några nya stugvärdar, vilket är mycket välkommet. 
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.

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 som vanligt att tillgå i en brevlåda uppsatt på 
föreningens anslagstavla tillsammans med en broschyr med namnet ”Paradiset”, som 
Huddinge kommun gett ut. Där har också ”Hanvedenkartan” och information om närliggande 
naturreservat funnits. De broschyrer som förening tillhandahåller i lådan har en strykande 
åtgång.

Uthyrning
Uthyrningen 2012 ligger på en fortsatt hög nivå. Trenden att skolklasser i låg och 
mellanstadiet har haft svårt att få åka på lägerskola består. Detta har kompenserats av 
gymnasieklasser och privatpersoner. 

Programaktiviteter

Vandringar
De regelbundna vandringarna visade sig ge för dåligt deltagande och slopades under året. I 
stället genomfördes vandringar med tema med mycket gott resultat:

Söndagen 1 april:  Fotovandring Naturfotografen Hans Lundgren tog oss med på vandring 
med fotografering som tema. I samarrangemang med Frliuftsfrämjandet Huddinge och 
Studiefrämjandet.

Söndagen 6 maj: Torpvandring Med stöd av foton från 1940-talet och äldre kartor, samt Ole 
T som var sommargäst här 1937-1950, besökte vi under Anders Wennerstens ledning 
Torpet/tunet, tvättstugans plats, Erstaberg, Fågelsången, och Årtorp. Knappt 4 kilometer 
halvlätt vandring, 1,5-2 timmar som för den intresserade kan förlängas med en vandring 
utefter bäcken till Trehörningen.

Söndagen 13 maj, Gröna Kilars och Sörmlandsledens dag. Ett fyrtiotal personer deltog vid 
Paradiset. Nicke Larsson och Jan-Erik Sax ledde en vandring till Samelägret. Jan-Erik 
träffade Aslak Partapouli som var den drivande kraften bakom Samelägret.

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 
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http://www.friluftsframjandet.se/huddinge
http://www.paradiset-hanveden.se/docs/Vandring.pdf
http://www.studieframjandet.se/


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

Lördag 19 maj: Vandring i Sandemars naturreservat. I år lyckades vi pricka en dag med både
perfekt väder och blomning, så att vi till fullo kunde njuta av naturens fägring.

Onsdag 5 september: Seniorvandring. Gunilla Andér ledde en stavgångsvandring i lugn takt. 
15 personer deltog i en mycket omtyckt vandring.

Söndag 9 september: GeoCoachning. Kjell Lundquist med medarbetare ledde ett första 
Geocachingevent i Paradiset öppet för alla. Ett 60-tal personer deltog med GPS i högsta hugg.

Söndagen 23 september: En relativt lång vandring i Tyrestareservatet ledd av Ragnar Lindberg. 
Vi vandrade kring norra Långsjön och Årsjön och in i brandområdet. Det blev en mycket fin vandring
i Tyresta med totalt sju personer. Ragnar ledde mycket trevligt och vi såg fantastisk natur. 
Det blev nästan 12 km, Ragnar kan otroligt mycket om Tyresta.

Söndagen 7 oktober: Vandring i samband med Kanelbullens dag till Ormputten ledd av Ragnar Lindberg. 
Delvis rätt blött men mycket trevligt.

Söndag 2 december: Adventsvandring Vi gick först till samelägret där vi i kaffe och glögg vid brasan
och hör och ser om samelägret. Sedan vid återkomsten till torpet serverades julgröt i gillestugan.
En kall (-8) men strålande fin dag. Vi var 11, varav 7 till Samelägret, som hade en mycket fin dag
och fick njuta av musik vid julgröten av Andrea och Lars-Gunnar.

Städdagar
Städdagarna på våren och hösten har genomförts som tidigare under ledning av Mats 
Gullberg och Nicke Larsson och utvecklats till arbetsdagar. I år har förbättringar i vedboden 
ordnats och Ragnar Lindberg har skapat en ny museivägg i Ladan. Andrea Andersson höll 
även detta år sin hand över rabatterna. 

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som ihärdigt kommer och räfsar, rensar, bär 
löv och sågar o spikar varje år. 

Onsdag 20 juni: Sommarstädning av torpet Kärngänget var där i fint väder och fixade till 
inomhus. Fler städare efterlyses.

Huddingedagarna 
Vi deltog i Huddinge Centrum vid Huddingedagarna den 25 och 26 maj där vi hade ett bord 

vid sidan av Friluftsfrämjandet i 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.

Gröna Kilars och Sörmlandsledens dag 
Ett fyrtiotal personer deltog vid Paradiset den 13 maj. Nicke Larsson och Jan-Erik Sax ledde 
en vandring till Samelägret. Jan-Erik träffade Aslak Partapouli som var den drivande kraften 
bakom Samelägret.

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
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Våffeldagen 25 mars och Kanelbullens dag 7 oktober genomfördes i samverkan med STF 
med Ing Britt Källman i spetsen. Som vanligt mycket uppskattat.

Slåtterdagen 
Söndag 19 augusti:  Slåtterdag  I år leddes dagen med den äran av Mikael Löhf som 
tillhandahöll liar och tillhörande slipverktyg. Efter hårt arbete bjöds på soppa och mackor ute 
på tunet.

Övrigt
Den 27 juni gjordes en TV-inspelning i Paradiset med medverkan från föreningen. Det skulle 
bli en snutt i ett avsnitt i serien ”Kan du slå en pensionär”. Kvällen avslutades med störtregn, 
och ”vårt” avsnitt sändes aldrig. Synd.
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 ca 
120 medlemmar.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på knappt 9 000 kronor mot budgeterat 
nollresultat. 

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med omfattande beskrivningar av Paradisets historia och 
Samelägret. Det är Anders Wennersten som grävt djupt i föreningens arkiv. Bildmaterialet 
har också kompletterats. Besöksfrekvensen ökade med mer än 10%. Vi har nu i snitt 77 
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
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