
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2010.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet fortsätter på den inslagna vägen med ansvarsroller fördelade på 
styrelsemedlemmarna. Vi vill på så vis fördela arbetsbelastningen

Speciella ansvarsroller:

Medlemsregister Anders Wennersten
Programansvarig Amis Risberg
Ansvarig stugfogdar Kjell Lundvist
Ansvarig stugvärdar Ny, då Stefan lämnar styrelsen
Inre underhåll Amis Risberg
Uthyrning Amis Risberg/Gunilla Andér
Kontakt Huddinge kommun, Miljö och 
Samhällsbyggnad (reservatet)

Nils Larsson, Anders Wennersten, Kjell 
Lundqvist

Huddinge Kommun, fritid Nils Larsson, Anders Wennersten, Gunilla Andér
Hemsidan Anders Wennersten

Reservatet 
Samarbetet med kommunens naturvårdsenhet
Två planeringsmöten med kommunen har hållits under januari och februari. Vi fick under 
februari en ny kontaktperson för byggnadsfrågor och har sedan tidigare en bra kontakt med 
naturvårdsvakten. Det samarbetet kommer att fortsätta.

Åtgärdsbehov
Föreningen har under februari överlämnat en lista över åtgärdsbehov avseende byggnader 
mm vid Paradiset. Kommunen har gett besked om att åtgärder i vår lista är det som skall 
göras under 2010.

Naturvårdsenheten
Kommunens naturvårdsenhet genomför två aktiviteter vid Paradiset 2010, dels en fjärilsdag 
den 1 augusti, dels den traditionella slåtterdagen den 22 augusti.

Stugfogdar
Våra stugfogdars insatser värderas mycket högt av kommunen och den verksamheten 
fortsätter som tidigare.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Ambitionen är att hålla raststugan öppen i minst samma omfattning som tidigare. I år gör vi 
ett försök att hålla öppet också under sportlovet (måndag – torsdag).

Den begränsande faktorn är antalet stugvärdar. Vi avser därför försöka hitta vägar att 
rekrytera flera under 2010. 
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Även i år skall torpstugan och gillestugan storstädas i juni månad. Flitiga städare efterlyses. 

Uthyrning
Uthyrningsläget under året har varit gott. Styrelsen avser se över hyrpriserna 2010. Vi har 
också fått förfrågningar om nyttjande på annat vis än tidigare, som vi måste fundera på.

Samarbete med kommunens fritidsförvaltning
Vi har haft två möten med representanter för Huddinge Fritid, och ett tredje planeras till april 
månad. Arbetet har ännu inte gett något konkret resultat, men en möjlighet på sikt är att 
kunna erbjuda dagsutnyttjande för grupper med äldre människor

Föreningens verksamhet i övrigt
Städdagar
Städdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare, men styrelsen vill att tunet räfsas 
mycket försiktigt så att löv och liknande blir kvar och kan bli ny mylla som fäste för gräs och 
annan växtlighet. Målet är ett grönare tun.

Program
Aktiviteterna i övrigt redovisas i separat program. Speciellt viktigt är att vi kan erbjuda 
stugvärdar och stugfogdar en trevlig aktivitet där vi bjuder på resa eller förtärning, efter 
förmåga.

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi, men vi söker efter bättre, men säkra sparformer för en del av 
tillgångarna. 

Hemsidan
Hemsidan utvecklas vidare. Planer finns för en mer utvecklad hembygdsdel (torp, 
tvätteriverksamheten på Södertörn, samelägret, gamla bevattningssystem med delar inom 
vårt område, information om det geografiska områdets historia mm). En arbetsgrupp har 
utsetts. 

Styrelsen i mars 2010
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