Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2013
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Fram till årsmötet 14 april 2013:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Håkan Petersson
Amis Risberg
Jan Elgeryd
Tord Törnqvist
Michael Löhf

Efter årsmötet 14 april 2014:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Håkan Petersson
Tord Törnqvist
Jan Elgeryd
Michael Löhf
Vakant

Speciella ansvarsroller:
Medlemsregister
Programansvarig
Ansvarig stugfogdar
Ansvarig stugvärdar
Inre underhåll
Uthyrning
Kontakt Huddinge kommun
Hemsidan

Anders Wennersten
Anders Wennersten
Nils Larsson
Amis Risberg
Styrelsen
Gunilla Andér/Anders Wennersten
Nils Larsson, Anders Wennersten
Anders Wennersten
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Styrelsen har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret 2013.

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

Under året har vi köpt nya stolar till Ladan, storstädat som vanligt i alla utrymmen och fortsatt
röjning i vedboden. Entrémattorna till torpstugan har bytts ut.
Yttre underhåll
Kommunen har under året målat Lillstugan. Vi har rensat hängrännorna på torpstugan.

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. De broschyrer som förening tillhandahåller i lådan har en
strykande åtgång. Vi har fått mycket god hjälp från kommunen med kopiering av material.
Uthyrning
Uthyrningen 2013 ligger på en fortsatt någorlunda 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, med bl a bröllop.

Programaktiviteter
Se vår hemsida med utförligare information och bilder.
Lördag 13 april, 10.00- Arbetsdag vid torpet
Vi var 10-12 personer som kunde göra mycket nyttigt fast snön hindrade arbete på tunet.
Söndag 14 april, 12.00- Årsmöte och föreningen firar 60 år
Vi var 28 medlemmar som fick lyssna på goda historier, med bilder, om kämparna som
förvaltat Paradiset genom åren. Sedan följde sedvanligt årsmöte under god stämning. Amis
avtackades och invaldes i valberedningen efter Hans Lundgren.
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Lördag 4 maj, 10.00- Tyrestavandring, cirka 8 kilometer
Ragnar Lindberg ledde denna vandring som startade vid Tyresta P. Vi var sju deltagare som
njöt av vädret, en fantastisk vandring i härlig natur och Ragnars berättelser. Stort tack till
Ragnar!
Söndag 12 maj, 10.00- Sörmlandsledens dag.
Under ledning av Tord Törnqvist firade vi att Sörmlandsleden fyllde 40 år. Vi gjorde också en
fjärilsvandring med Göran Palmqvist. Tord och Micael Löhf tog väl hand om gästerna på
tunet. En trevlig dag med över 100 besökare, fint väder, bra vandring (men få fjärilar) och fin
underhållning.
Söndag 19 maj, 10.00- Gröna Kilars dag
Anders ledde en vandring till Samelägret, där han med bilder berättade om vad som funnits
där. Servering i torpet hela dagen. Trevligt men bara strömässigt med besökare och två på
vandringen (som ändå var givande och rolig).
Lördag 1 juni Vandring Tyresta
Inställt, för få anmälda.
Måndag 10 juni, 10.00- Städdag, inne i byggnaderna
Vi var nio medlemmar som slet, trevligt och effektivt. OK väder med några korta skurar.
Lördag 15 juni, 10.00- Vedhuggningsdag
Inställt, inga anmälda.
Söndag 18 august 10.00- Slåtterdag
Vi slog med lie i ängarnas sluttningar och runt torpet.. Tipspromenad.
Drygt ett dussin prövade på att lia, och ytterligare några gick tipspromenad och njöt av
soppa.
Fint väder och väl lett av Micke, Tord, Margareta och Siv.
Lördag 31 augusti 10.00- vandring i Lida
Denna vandring ordnades för funktionärer och aktiva medlemmar. Efter inledning när Leffe
från Lida berättade om gården och hur de sköter området så tog vi en kort vandring ner till
fågelskådarhuse vid södra Getaren och tog sedan en gemensam lunch på värdshuset.
Vi blev nio som mellan två regnskurar hade en mycket trevlig vandring under samspråk och
lunch där vi i lugn och ro kunde diskutera olika Paradisfrågor.
Onsdag 4 september 10.00- Stavgångsvandring
Gunilla och Nicke ledde en stavgångsvandring i lugn takt. 20 deltagare förutom Nicke och
Gunilla samt Elisabeth o Siv som våffelmakare. Vi hade en mycket lyckad vandring i den
härliga sensommarvärmen. Några av "damerna" tog sig också ett dopp i Trehörningen där vi
bedömde temperaturen till +20 C.
Söndag 6 oktober 10.00- Vattenvandring/Kanelbullens dag
Nicke ledde en vandring med tema ”vatten”, till Klagomuren och tillbaks via Trehörningen och
berättar under vandringen om läget för 9000 år sedan, i början av 1800-talet och om
tiden för tvätteriet. I serveringen fanns kanelbullar dagen till ära i ett samarrangemang
med Stf Stockholm. Mycket folk vid torpet och i skogen och 12 gick med på vandringen
som bjöd på både fint vandringsväder, vacker höstnatur och intressanta berättelser om
vatten, klagomur etc
Lördag 19 oktober 10.00- Höststädning
Vi räfsade grusgångar, ordnade rabatter och hand om veden från de gamla krikonträden
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samt kollade upp hängrännor mm. Det arbetande folket bjöds på god soppa, ostsmörgås,
kaffe och kaka. Vi var 10 stycken samt en katt, vädret var fint liksom stämningen och
resultatet
Söndag 1 december 10.00- Adventsvandring/Julgröt
Ett samarrangemang med STF Södertörn, där Tommy Blom från STF ledde en vandring från
Granby till Paradiset. Vid torpet mötte Tord och Micke med julgröt, glögg och pepparkaka till
underhållning med sång, musik och dikt med hemlig trubadur. Vi var 23, 11 från vardera
föreningen samt spelman. Vädret var fint, vandringen gick bra och mat och underhållning
fantastisk. Tack Micke, Tord och Hasse spelman

Övrigt
Uthyrning
Uthyrningen 2013 ligger på en fortsatt någorlunda hög nivå. I år fick vi fler skolklasser från
låg och mellanstadiet medan det blev färre gymnasieklasser. Lite färre uthyrningar till 40- och
50-årskalas, men ett bröllop som gett inspiration till andra med två är inplanerade i sommar
Medlemmar
Styrelsen ser med glädje att medlemsantalet har ökat rekordartat, med ett nettotillskott på 17
nya medlemmar varav en ny förening, Ådrans tomtägarförening. Vi hade vid årsskiftet ca 137
medlemmar.
Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på drygt 6 000 kronor mot ett budgeterat
negativt utfall.
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 nära 10%. Vi har nu i snitt 83
besökare/dag som ger oss mycket beröm.
Annan marknadsföring
Vi har fått betydligt bättre genomslag i ”Mitt i” än tidigare, bl a genom Gunillas idoga arbete.

Nils Larsson
Ordförande

Gunilla Andér
Sekreterare

Anders Wennersten
Kassör

Håkan Petersson
Ledamot

Jan Elgeryd
Suppleant

Michael Löhf
Suppleant

Tord Törnqvist
Ledamot

