
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2023.

Föreningens löpande verksamhet framgår av beskrivningen på omstående sida.  För 2023 
finns följande plan:

Torpet

Vi hoppas kunna bemanna torpet alla söndagar under perioden mars – november. Detta bör 
vara möjligt med tanke på att vi lyckats rekrytera 6 nya stugvärdar som introducerats. 

Viss upprustning av inventarier såsom gardiner och sängutrustning planeras. Därutöver 
behövs reparation av tex köksgolvet, golv i torpentrén, fasad och grund och lillstugans tak 
som kommunen har noterat i sin planering kommande år. Enklare åtgärder såsom rensning 
av hängrännor och ansning av grenar kan föreningen åta sig förutom enklare reparationer.  
Vi kommer även i år att som komplement utnyttja extern städresurs för den årliga städningen
inomhus i torp, gillestuga och lillstuga den 5 juni.

 Aktiviteter för medlemmar

Vi hoppas kunna erbjuda några aktiviteter för medlemmar under året. En medlemsdag 
planeras på tunet den 18 juni för att fira föreningens 70 år. Då ska vi bjuda på kaffe och 
våfflor samt tipspromenad och information om Paradiset. Därutöver planerar vi aktiviteter 
kopplade till naturvärdena vid ängen och till friluftsliv som t ex en slåtterdag. Och en vandring
med Richard Vestin den 17 september med temat ”Tallhällmarkernas biologiska mångfald”. 
´Förslag finns för fler aktiviteter under hösten med olika teman. 

Vi arbetar också för att utveckla våra kommunikationsrutiner vilket kan förbättra  
kommunikationen till våra medlemmar och marknadsföringen till våra primära målgrupper 
dvs barn och ungdomar. Förslag finns att erbjuda program med olika aktiviteter för 
besökande barngrupper. Vi ska också aktivera vår Facebooksida.

Övrigt

Vi kommer att följa upp dialogen med kommunen avseende parkeringsförbudet utmed 
Vandrarstigen och uppfarten mot torpet. Därutöver regelbundet uppmärksamma kommunen 
om skötseln av Vandrarstigen så att skrapning sker vid behov. 
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 Paradiset Hanvedens vänner

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.
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