
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2022

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Fram till årsmötet 23 april 2022:

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

Birgitta Ericsson
Johan Fogelberg

Fr o m årsmötet 23 april 2022

Ordförande Gunilla Andér
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Ulf Sandelius
Ledamot Johan Fogelberg
Ledamot Simon Kostantan
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant Birgitta Ericsson

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 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 2022.

Pandemin innebar vi ställde ett inledande styrelsemöte. 



Verksamheten

Året innebar återgång till ”normal” verksamhet efter pandemin. Men pandemin innebar ett stopp för 
nyrekrytering av funktionärer, vilket gjorde att vi fick ha stängt i torpet fler söndagar under högsommaren och i 
början av hösten. Därefter kom nyrekrytering igång och gav flera nya.

Reservat och byggnader 
 Vi har som tidigare skött raststugan, uthyrningen, städningen i stugorna samt det inre underhållet. 
 13 juni genomförde vi städdagen med fyra-fem medlemmar och en inhyrd extern resurs 
 Det var många besökare till reservatet men i första hand vid helgerna och under svampsäsongen på gränsen 

till fullt.

Föreningens utåtriktade verksamhet

Raststuga
Föreningen har haft stugan öppen på söndagarna från början av mars till slutet av november. Tyvärr behövde vi 
ha stängt flera söndagar som inte kunde bemannas. Vi lyckades under hösten nyrekrytera fyra-fem nya 
stugvärdar, vilket gör att vi ser med tillförsikt fram mot många öppna söndagar under 2023. 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.

Uthyrningar
Uthyrningen har varit igång hela året. Barn och ungdomsgrupper har återkommit. Intäkterna blev klart fler än 
2020 och 2021 men något lägre än före pandemin.

Marknadsföring
Hemsidan har uppdaterats löpande av Anders Wennersten. Vi har en Facebookgrupp vars inlägg sköts av 
Gunilla. 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
Förra årets kontakter med kommunen innebar att 2022 har det satts upp p-förbudsskyltar på vägen. En av våra 
medlemmar som bor nära, Marie Olofsson, sätter vid brandvarning upp skyltar på anslagstavlorna som varning 
till besökare. Vi har begärt och fått vägen skrapad

Programaktiviteter

 Lördag 23 april  årsmöte i gillestugan
 Söndag 21 augusti  slåtterdag, där vi kunde följa de inhyrda slåtterlaget och få prova på lite själva
 Den traditionell adventsvandringen var vi tvungna ställa in efter stormen som blåst ner träd och gett 

alltför mycket snö och halka

Medlemmar
Medlemsantalet blev 106, 12 färre än 2021. En äldre generation medlemmar har med ålderns rätt lämnat.

Vår medlem och gamle kämpe Tord Törnqvist, som varit styrelseledamot i över 30 år, avled i våras. Och i 
enlighet med hans önskan hölls minnesstunden efter begravningen vid Paradiset, där vi var över 60 personer som
grillade korv och hamburgare i lite regnigt väder. 

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på 13 384 kronor, vilket var bättre än budgeterat. Elpriset blev 5000
kronor högre mot den normala prisnivån på 14 000 kronor.

Gunilla Andér, ordförande Anders Wennersten, kassör Johan Fogelberg, ledamot

Ulf Sandelius, ledamot Simon Kostantan, ledamot


