Paradiset Hanvedens vänner
Årsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2009
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vakant
Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Stefan Andersson
Håkan Petersson
Sven Isaksson
Amis Risberg
Tord Törnqvist
Jan Elgeryd

Speciella ansvarsroller:
Medlemsregister
Programansvarig
Ansvarig stugfogdar
Ansvarig stugvärdar
Inre underhåll
Uthyrning
Kontakt Huddinge kommun (reservatet)
Hemsidan

Anders Wennersten
Tord Törnqvist/ Amis Risberg
Kjell Lundvist
Stefan Andersson
Amis Risberg
Amis Risberg/Gunilla Andér
Nils Larsson, Anders Wennersten, Kjell
Lundqvist
Anders Wennersten

Kjell Lundqvist har i sin roll som ansvarig för stugfogdar också varit huvudkontaktperson
gentemot naturvårdsvakten och har därför adjungerats till styrelsen.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten

Reservatet
Samarbetet med kommunen
Äganderätten till området övergick till Huddinge kommun, från Stockholms stad under 2009,
men alla formaliteter var ännu inte utklarade vid årets slut. Den stora förändringen avseende
skötsel av reservatet inklusive byggnaderna har intensifierats under 2009. Vi har ett nära
samarbete med kommunens Naturvårdsvakt Jan Eriksson, dels genom vår kontaktperson
Kjell Lundqvist, dels genom att föreningens stugfogdar hjälper till med praktiskt arbete.
Vi sköter som tidigare uthyrningen, sophanteringen och städningen på tunet och i stugorna.
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Paradiset Hanvedens vänner
Under 2009 har vi inlett djupare diskussioner med Huddinge kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsenheten (MSB) om samarbetsformer och åtgärdsbehov. Dessa samtal
fortsätter 2010. Vi har fått höra många lovord om vårt arbete i Paradiset.
Vi har också återupptagit samtal med Huddinge Fritid och har haft besök av tre
representanter därifrån. Vi söker gemensamt nya möjligheter, men har inte nått några
konkreta resultat 2009.
Genomförda förbättringar
Genom kommunens försorg har leder, vindskydd och rastplatser ytterligare förbättrats, en ny
Orrkoja har byggts och vissa entréer har fått nya tak.
Föreningen har installerat anordning för urinseparering (”separetter”) på toaletterna vilket
avsevärt förbättrat miljön och förenklat stugfogdarnas arbete. ’

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningens stugvärdar har hållit stugan öppen på söndagarna. Öppettiderna har utökats så
att stugan endast är stängd under december och halva januari månader. Stugvärdarna har
på ett förtjänstfullt sätt ordnat så att besökare i stugan kunnat få våfflor och/eller kaffe och
bulle och besökarna har oftast lagt en slant i vår sparbössa till tack. Kaffeserveringen har
lockat ett antal nya medlemmar till föreningen.
Liksom tidigare år har husen fått en rejäl storstädning i juni månad. Skurgummorna fick i år
hjälp av ett par skurgubbar, men ytterligare hjälp efterlyses.
Information om Paradiset och torpets öppettider har även i år funnits i lokaltidningarna ”Mitt i
Huddinge” och ”Mitt i Haninge” samt i Huddinge kommuns kalender inklusive kommunens
webbsida
Föreningens informationsfolder har bearbetats och finns att tillgå i en brevlåda uppsatt på
föreningens anslagstavla tillsammans med en broschyr med namnet ”Paradiset”, som
Huddinge kommun givit ut. De broschyrer som förening tillhandahåller i lådan har en
strykande åtgång.
Uthyrning
Uthyrningsläget under året har varit gott. Totalt har vi haft hyresgäster 42 nätter varav de
flesta under maj, juni, augusti och september. I många större grupper väljer flera deltagare
ofta att tälta på tunet, men vanligast är att man sover i Gillestugan och ibland även på logen.
Vi har haft fyra hyresgäster/grupper som utnyttjat torpet enbart på dagtid. En av dessa
hyresgäster ordnade sitt barndop ute i Gillestugan.

Programaktiviteter
Städdagar
Städdagarna på våren och hösten har genomförts som tidigare under ledning av Mats
Gullberg. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som ihärdigt kommer och räfsar,
rensar, bär löv och sågar varje år. Andrea Andersson gräver vidare i rabatterna.
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Paradiset Hanvedens vänner
Gröna Kilars Dag
Gröna Kilars Dag genomfördes den 10 maj. Ett tjugotal medlemmar gemensamt vandrade till
Orrkojan som nu stod färdig. Nestorn bland föreningens Stugfogdar, Ragnar Eriksson, klippte
det blågula bandet framför dörren. Vädret inbjöd till en längre vandring längs Sameslingan..
Denna dag var inte inredningen i Orrkojan klar, men idag finns det både ligg- och sittplatser i
kojan. Kaminen kom dock inte på plats som tänkt. Vi vet genom Gästboken att kojan nu
besökts av mycket nöjda vandrare.
Sörmlandsledens dag
Ett fyrtiotal personer deltog vid sörmlandsledens dag i Paradiset den 31 augusti. Hans
Lundgren berättade om hur det nya naturreservatet vuxit fram och tog därefter dryga
tjugotalet deltagare med på en vandring runt Trehörningen med intressanta berättelser om
högtflygande samiska planer, kolbottnar och 10 000-åriga fynd av spår efter människor.
Då vandrarna återkom till torpet serverades kaffe och våfflor av två trevliga damer som fick
stå i våffelångorna ganska så länge eftersom aptiten blivit god
Tord Törnqvist samlade en liten grupp vid kaffe och våffelbordet och gav tips om olika
överlevnadsstrategier med fokus på säkerhet.
Vårutflykten, som är föreningens tack till stugfogdar och stugvärdar gick i år med egna bilar
till Nynäs Slott och Stendörrens Naturreservat. Deltagarna fick en intressant guidning av det
praktfulla slottets interiör. Därefter gick färden vidare ut mot Stendörren där den medtagna
matsäcken intogs på klipporna eller borden intill. En kort besök hann de flest med i
Naturrummet varefter deltagarna valde olika promenadslingor..
Slåtterdagen
Som vanligt leddes dagen av Mats Kjellberg som tillhandahöll liar och tillhörande slipverktyg.
Tyvärr var Björksättra förhindrade att komma med sin slåttermaskin, varför vi fick nöja oss
med att slå en liten del av ängen med lie. Efter hårt arbete bjöds på soppa och mackor ute
på tunet.
Svamputflykten den 4 oktober leddes av svampkonsulent Birgitta Björnlund. Trots Idogt
letande blev utdelningen knapp, men det fanns ändå en del att dissekera vid fikabordet
efteråt. Samma dag hade vi också besök av Ing-Britt Källman från STF Stockholmskretsen
som firade ”kanelbullens dag” i Paradiset och tillhandahöll nybakade bullar och även en
tallrik soppa till alla besökare, vilket uppskattades mycket.
Adventsvandringen, som sedan sextiotre år tillbaka genomförts den första söndagen i
Advent, fick i år en helt ny skepnad då den genomfördes vid Paradiset med vandring och
samling i torpet med glögg, kaffe och lussekatter. Tord som skulle medverkat med
diktläsning insjuknade men Björn Hallerdt bjöd oss på en härlig Staffansvisa.

Medlemmar
Styrelsen ser med glädje att medlemsantalet fortsätter att stiga och hoppas att ännu flera
ansluter sig till föreningen samt deltar aktivt i föreningens program. Vi hade vid årsskiftet
115 medlemmar.
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Paradiset Hanvedens vänner
Ekonomi
Kostnaderna för yttre underhåll mm minskade kraftigt från halvårsskiftet då Huddinge
kommun som ny markägare tog på sig huvuddelen av dessa kostnader. Samtidigt upphörde
bidraget till skötsel vi tidigare erhållit från Stockholm som varit något större än den kostnad vi
nu slipper.
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på drygt 25 000 mot ett budgeterat överskott på
7 100. Skillnaden beror dels på ett bättre utfall av uthyrningen, dels på lägre kostnader av
engångskaraktär som följd av ansvarsövergången.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterat med bland annat information om våra aktiviteter vid torpet och med
nya fina fotografier från vårt Paradis.
Besöksfrekvens ökade 2009 med ytterligare 15% som ger och ett snitt över året på 61
besökare om dagen med toppar över 100 (högst 109 den 10 augusti)
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