Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2014.
Uppdrag
Föreningens uppdrag är att förvalta Paradiset så att området och dess kulturvärden finns
tillgängligt även för kommande generationer. Underhåll och varsamma moderniseringar skall
genomföras så att karaktären inte förändras och så att den enkla, rustika byggnads- och
utrustningsstandarden bibehålls. Vi vill även i fortsättningen erbjuda ett paradis för dem som
här söker genuina naturupplevelser på dess egna villkor, utan att det finns krav på speciell
utrustning och till ingen eller ringa kostnad.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet fortsätter på den inslagna vägen med ansvarsroller fördelade på
styrelsemedlemmarna och andra engagerade medlemmar. Vi vill på så vis fördela
arbetsbelastningen och utnyttja vars och ens intresse.

Reservatet och raststugan
Samarbetet med kommunens naturvårdsenhet
Naturvårdsenheten får ny chef 1 april 2014. Styrelsen avser ta förnyad kontakt under året, bl
a för att upprätta kontakt med en ny chef. Vi kommer bl a att efterlysa en underhållsplan som
inte förutsätter att vi talar om vad som bör göras. Vi har fortsatt god kontakt med
naturvårdsvakten.
Stugfogdar och stugvärdar
Tillsynsorganisationen kommer att ses över och anpassas till förändrade behov och
tillgängliga resurser. Tillsynsbehovet varierar under året och styrs av uthyrningen. Tillsynen
samordnas med kommunens tillsyn.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Marknadsföring
Vi fortsätter att använda tidningen Mitt I och Huddinge kommuns hemsida under
"evenemang". Dessutom finns flera av programpunkterna i Paradiset i kommunens
Naturguide 2014, vilket ger extra spridning. Information om arrangemang sätts upp på
anslagstavlan och medlemmarna informeras bl a genom e-postmeddelanden.
Raststuga
Ambitionen är att hålla raststugan öppen i minst samma omfattning som tidigare. Sommartid
håller flera stugvärdar öppet längre än vad som annonseras. Vi har en god tillströmning av
stugvärdar, men det behövs alltid fler. Även i år skall stugorna storstädas i juni månad. Flitiga
städare efterlyses.
Uthyrning
Uthyrningsläget under 2013 har varit fortsatt bra, men det handlar delvis om förändrad
målgrupp (färre lägerskolor med mellanstadiebarn, fler gymnasieklasser och privatpersoner,
bl a bröllop). Vi tror på marknadsföring genom de lärare som varit här.
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Paradiset Hanvedens vänner
Leder och rastplatser
Leder och rastplatser är kommunens ansvar. Vi medverkar i den mån vi förmår i tillsynen.
Under våren 2014 ses lederna över med bl a förnyelse av spängerna. Orrkojan flyttas till
Långsjön i maj.

Föreningens verksamhet i övrigt
Arbets- och städdagar
Städ-och arbetsdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare. Husen städas under
sommaren.
Program
Aktiviteterna i övrigt redovisas i separat program. Våffeldagen i mars och Kanelbullens dag i
oktober genomförs av STF på lördagar. Vi ser gärna ett utökat samarbete även med andra
föreningar inom vårt intresseområde.
Ett mindre antal vandringar planeras. Tidigare erfarenheter har visat att vandringar med
tydligt tema får flest deltagare. Vi har nu tre teman färdiga: Samelägret, torp och bosättningar
samt vatten.

Ekonomi
Föreningen är stadd vid god kassa, men ekonomin är fortfarande känslig om kostnader för el
och latrintömning ökar samtidigt som uthyrningen minskar. Detta är i fokus för styrelsens
arbete. Uthyrningen kan komma att begränsas av resurser för tillsyn. Vi anser att vi har
utrymme för en del inre underhåll och förnyelse, bl a bord och stolar till ladan.

Hemsidan
Hemsidan är fortsatt välbesökt och får mycket beröm. Inga större förändringar är planerade
2014.

Styrelsen i mars 2014
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