
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2021

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Fram till årsmötet 5 juni 2021:

Ordförande (vakant)
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Simon Kostantan
Ledamot Johan Fjellman
Ledamot Ulf Sandelius
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant Birgitta Ericsson

Fr o m årsmötet 5 juni 2021

Ordförande  (vakant)
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Ulf Sandelius
Ledamot Johan Fjellman
Ledamot Simon Kostantan
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant
Suppleant

Birgitta Ericsson
Johan Fogelberg

Speciella ansvarsroller:

Medlemsregister Anders Wennersten
Programansvarig Gunilla Andér
Ansvarig stugfogde Anders Wennersten
Ansvarig stugvärdar Gunilla Andér
Uthyrning Simon Kostantan
Kontakt Huddinge kommun Gunilla Andér 
Hemsidan Anders Wennersten
Facebooksidan Johan Fjellman/Gunilla Andér

Revisorer, ordinarie Anna Lönnqvist, sammankallande
Tord Törnqvist

Revisorssuppleanter Mats Gullberg
Nicke Larsson

Valberedning Anders Wennersten
Nils Larsson
Gunilla Andér 

Styrelsen har haft tre protokollförda möten, under verksamhetsåret 2021.

Pandemin innebar vi ställde in de flesta styrelsemötena och senarelade årsmötet. Frågor som ändå behövde 
beslutas hanterades via e-post eller i något fall sköts framåt.



Verksamheten

Även detta år har präglats av pandemin, dock mindre efter juni, varefter vi också haft söndagsöppet i torpet. 
Perioden efter juni innebar också färre besökare än under den mer akuta pandemifasen, vilket innebar att vi slapp
det parkeringskaos som var tidigare.

Reservat och byggnader 
 Vi har som tidigare skött raststugan, uthyrningen, städningen i stugorna samt det inre underhållet. 
 Under året använde vi en extern firma att hjälpa vid städdagen 31 maj då vi ändå var några till som hjälpte 

till. Resultatet och mixen kändes lyckad
 I september hade vi ett möte med reservatansvarig på Huddinge kommun, Rickard Westin och diskuterade 

trafikkaoset som var våren 2020-sommaren 2021 samt eldning under brandvarningssäsong. Vi fick tillbaks 
bollarna, men med tips vem att kontakta. Den gropiga vägen blev iordninggjord och vi har nu en medlem 
(Marie Olofsson) som kommer agera med skyltar mm om och när brandvarning är utfärdad

Föreningens utåtriktade verksamhet

Raststuga
Föreningen har haft stugan öppen på söndagarna från 6 juni till 28 november med vissa pandemirestriktioner. Vi 
har fått flera nya stugvärdar, vilket är mycket välkommet. Stugvärdarna har de tider vi haft öppet sett till att 
besökare i stugan kunnat få kaffe och tilltugg och besökarna har ofta swishat en slant som tack. 

Uthyrning
Uthyrningen har varit igång hela året. De stora barngrupperna vi är vana blev det få av med flera mindre grupper
med bar och vuxna. Intäkterna blev ungefär som 2020, det vill säga 2/3 mot normalt år.

Marknadsföring
Hemsidan har uppdaterats löpande av Anders Wennersten. Vi har en Facebookgrupp vars inlägg sköts av Gunilla
och Johan. Föreningens informationsfolder, som vi nytryckte under året, finns som vanligt att tillgå i en brevlåda
uppsatt på föreningens anslagstavla tillsammans med en reservatsbroschyr med namnet ”Paradiset”, som 
Huddinge kommun gett ut.  

Kommunkontakt
Vi hade ett möte med ansvarig för reservatet, Rickard Westin i mitten av september för att diskutera trafikfrågan 
och eldningsrestriktioner när brandvarning är utfärdad. Vi fick OK att en av våra medlemmar som bor nära, 
Marie Olofsson, vid brandvarning kommer sätta upp skyltar på anslagstavlorna som ge varning till besökare 

Programaktiviteter

 Lördag 5 juni 11.00- årsmöte
 Söndag 28 november adventssamling och vandring

Medlemmar
Medlemsantalet blev 118, 7 färre än 202 men 8 fler än 2019.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett underskott på 5 931 kronor, vilket var bättre än budgeterat underskott.

Gunilla Andér, Sekreterare Anders Wennersten, Kassör

Simon Kostantan, Ledamot Johan Fjellman, Ledamot Ulf Sandelius, Ledamot


