
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2017.

Uppdrag

Paradiset Hanvedens Vänner är en ideell förening som vill värna om, och ge besökare 
möjlighet att få ut mer av de unika kulturvärdena vid torpet Paradiset.

Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv i naturreservatet på egen hand och genom 
samarbete med andra föreningar. Föreningen arrenderar byggnaderna på tunet av Huddinge
kommun. 

Föreningens uppdrag på lång sikt är att förvalta torpet 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. 

Föreningens fyra ben

Föreningen har fyra viktiga uppgifter
 Raststugans öppethållande
 Uthyrning av anläggningen
 Ett mindre antal enkla aktiviteter med teman som är kopplade till torpet eller området
 Marknadsföring av naturreservatet och föreningens verksamhet

Verksamheten sker i samverkan med intresserade föreningar och kommunens 
naturvårdsenhet.

Raststugan

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. Stugvärdarna är föreningens viktigaste resurs. Även i 
år skall stugorna storstädas i juni månad. Flitiga städare efterlyses. 

Under 2017 kommer utrymningsvägen att förbättras i Logen, genom att den ”tillfälliga” 
väggen byggs om så att det går att komma ut genom dubbeldörrarna. Den ”tillfälliga” väggen
förväntas därmed bli permanent. Vår utställning som nu är dold skall flyttas.

Styrelsen har planer på uppfräschning av inre ytor bl a genom målning.

Uthyrning 

Uthyrningen har ökat igen under 2015 och 2016. Trenden att skolklasser i låg och 
mellanstadiet har haft svårt att få åka på lägerskola består och i stället har andra grupper ökat. 
Exempel på det är scouter och Friluftsfrämjandets grupper. Privat
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Vi har också uthyrning till privata grupper, men det finns ingen strävan att utöka uthyrningen 
till dessa grupper då uthyrningen inte får bli kommersiell. Ansvarig hyresgäst måste vara 
medlem i föreningen.

Aktiviteter 

Egna aktiviteter
Ett mindre antal vandringar planeras. 

Nytt för 2016 var att erbjuda stöd till grupper som arbetar med nya svenskar eller 
asylsökande så att de kan besöka området och få ut så mycket som möjligt av besöket. Två 
vandringar genomfördes. Avsikten är att upprepa detta 2017. Fn har vi två kontakter i detta 
ärende.

Ett förslag från senaste träffen med våra stugvärdar är att genomföra aktiviteter för att öka 
kunnandet om Paradiset och reservatet. Vi avser genomföra en eller flera vandringar med 
fokus på vanliga frågor: lederna, klagomuren, samelägret och torpets historia. Den viktigaste 
målgruppen är stugvärdarna.

Arbets- och städdagar
Städ-och arbetsdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare. Husen städas under 
sommaren.

Samarbete
Styrelsen för PHV vill ha mycket verksamhet vid Paradiset, mer än vad vår lilla förening kan 
klara av. Vi söker därför fortsatt samarbete med likasinnade föreningar som är beredda att 
ha verksamhet i området, på egen hand eller tillsammans med oss. Vi eftersträvar ömsesidig
marknadsföring.

Exempel på samarbetspartners är STF, Friluftsfrämjandet i Huddinge, SNF samt Föreningen 
Sörmlandsleden. Enstaka arrangemang har genomförts med andra föreningar och styrelsen 
välkomnar initiativ till mer av den sorten. 

Program
Programmet redovisas separat. 

Marknadsföring 

Vi fortsätter att använda tidningen Mitt I och Huddinge kommuns hemsida under 
"evenemang". En ny folder används sedan i mars 2015, nu i en andra upplaga. 
Information om arrangemang sätts upp på anslagstavlan och medlemmarna informeras
bl a genom e-postmeddelanden

Hemsidan är fortsatt välbesökt och får mycket beröm. Även andra möjligheter via sociala 
medier övervägs, främst Facebook.

Styrelsen i februari 2017
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