
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2021.

Föreningens löpande verksamhet framgår av omstående sida. Speciellt för 2021 är följande:

Raststugan

Efter pandemin skall vi försiktigt öppna upp igen. Vi har trots pandemi och stängt torp fått 
flera stugvärdar som vi  skall ge bästa möjliga stöd. Också vill vi se över utrustningen och 
komplettera vid behov.

Vi kommer prova med att vid städdagar komplettera med extern inköpt städresurs.

Uthyrning 

Vi har kvar visst intrimningsarbete efter att uthyrningspolicyn antogs 2019.

Övrigt

De (över)många besökarna under pandemin innebar vissa dagar kaos vid parkeringen och 
slitage i naturen. Vi kommer till eftersommaren ordna ett möte med kommunen för att 
diskutera lärdomar och om det går göra mer för att förhindra kaos och ”dum” parkeringar.

Styrelsen i mars 2021
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Föreningen Paradiset Hanvedens vänners verksamhet

Uppdrag

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

Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv i naturreservatet på egen hand och genom aktiviteter
som genomförs av föreningen eller i samarbete med andra föreningar. 

Föreningen arrenderar byggnaderna på tunet av Huddinge kommun. Vi deltar också i 
kommunens föreningsdialoger

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 också 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, kulturarvet och föreningens verksamhet

Verksamheten sker i samverkan med intresserade föreningar och kommunens 
naturvårdsenhet. 

Raststugan

Rasstugan är öppen på söndagar från slutet av februari till första advent. Den bemannas av 
stugvärdar som bistår besökare med tips och och bjuder på fika, ibland med våfflor och har 
kartor, märken till  försäljning och naturryggsäckar för barn till utlån.  

Uthyrning 

Uthyrning sker till grupper som stämmer med föreningen syfte och uppdrag. 

Aktiviteter 

Olika typer av vandringar genomförs i egen regi och tillsammans med andra föreningar 
(kommunen).   Städdagar genomförs.

Marknadsföring
Marknadsföring görs via vår hemsida, facebookgrupp och broschyr. Vi försöker också få in 
notiser i lokala media och kommunens webbplatser. 


