Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2010
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Håkan Petersson
Amis Risberg
Jan Elgeryd
Tord Törnqvist
Siv Björkander

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

Anders Wennersten
Amis Risberg
Kjell Lundvist, Nils Larsson
Amis Risberg
Amis Risberg
Amis Risberg/Gunilla Andér
Nils Larsson, Anders Wennersten
Anders Wennersten

Kjell Lundqvist har i sin roll som ansvarig för stugfogdar också varit huvudkontaktperson
gentemot naturvårdsvakten och har därför adjungerats till styrelsen. På grund av Kjells
förändrade arbetsförhållanden har ansvaret för fogdarna under höst och vinter delats med
Nils Larsson.
Styrelsen har haft fem protokollförda möten under kalenderåret 2010.

Anpassning till ny ägare
Huddinge kommun tog över ägandet av reservatet med byggnader från Stockholms stad i
juli 2009 och under 2010 har vi anpassat vår verksamhet efter detta nya ägande. Det yttre
underhållet har i det närmaste helt tagits över av kommunen, inklusive delar av
sophämtningen. Samtidigt var 2010 första året vi heller inte fått något ekonomiskt bidrag för
att sköta detta. Vi har också etablerat samarbetsformer där vi som hyresgäst framför

önskemål på området och byggnader etc. Vissa smärre punkter återstår att reda ut under
2011, bland annat själva arrendeavtalet.
Kommunen uttrycker sig liksom tidigare år, mycket positivt om oss och vår verksamhet, men
trots det har det varit svårt att få till möten med dem för att diskutera samarbetsfrågor. I
frågor om hantering av sopor och latrin och då speciellt ekonomin runt denna, har
kommunen inte tagit över så mycket som vi önskat.

Reservatet
Våra insatser
Vi sköter som tidigare uthyrningen, sophanteringen och städningen på tunet och i stugorna.
Vi har dessutom gjort en grundlig städning av Ugglekojan och toaletten vid Trehörningen, Vi
har tagit vattenprov och efter besök av sotaren vidtagit förbättringar av spisen i torpet. Vi har
också infört separetter på toaletterna som minskat både lukt och behov av byte av tunnor.
Vi har under året samverkat med kommunens arbetsledare Bengt Larsson och
naturvårdsvakten Jan Eriksson. Se vidare under nästa punkt.
Vi har samtalat med Huddinge Fritid för att locka dem organisera fler besök här, vilket dock
inte lett till några konkreta resultat 2010.
Genomförda förbättringar av kommunen
Den viktigaste förbättringen är att parkeringen anlagts på nytt från grunden. Vi hoppas slippa
den vårliga sankmarken.
Vägen har också förbättrats och försetts med mötesplatser som också plogats i vinter.
En ny byggnad har uppförts på parkeringen med större toalett och ett utrymme för
återvinning.
All sophantering har flyttats till parkeringen där vi fått två mindre sopbyggnader.
Arbetet med Orrkojan har slutförts genom att spisen monterats. Vi har fått mycket lovord för
detta.
Allt detta har utförts och bekostats av Huddinge kommun på vår begäran. Vi framför vårt tack
till kommunen för det.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningens stugvärdar har på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit stugan öppen på
söndagarna. Öppettiderna har utökats så att stugan endast är stängd under december och
halva januari månader. Stugvärdarna har sett till att besökare i stugan kunnat få kaffe och
våfflor och/eller 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 juli månad. I år var vi både
skurgummor och skurgubbar som även hann med att ha det skönt i värmen och solen.

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 finns att tillgå i en brevlåda uppsatt på föreningens
anslagstavla tillsammans med en broschyr med namnet ”Paradiset”, som Huddinge kommun
givit ut. Där har också ”Hanvedenkartan” funnits. De broschyrer som förening tillhandahåller i
lådan har en strykande åtgång.
Uthyrning
Vid hade under året 34 betalda uthyrningar vilket var en nedgång från tidigare år, 2009 var
det t.ex. 45. Bokningsrutiner och allt annat praktiskt omkring har fungerat mycket väl, varför
denna nedgång är svårförklarlig. Det verkar dock som om skolklasser i låg och mellanstadiet
har haft svårt att rekrytera föräldrar att medverka, varför de måst avboka sin tidigare bokning.

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 håller även detta år sin hand över
rabatterna.
Gröna Kilars och Sörmlandsledens dag
Ett fyrtiotal personer deltog vid Paradiset den 9 maj
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 skulle gå till Sandemars naturreservat ställdes in på grund av kraftigt
regn.
Slåtterdagen
Som vanligt leddes dagen av Mats Kjellberg som tillhandahöll liar och tillhörande slipverktyg.
Björksättra var 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 för andra gången genomfördes vid Paradiset, började dramatiskt
då det kommit ordentligt med snö under natten. Alla fick gå från sänkan innan den smalare
vägen, då den inte var plogad. Den planerade vandringen fick kortas av, men ett glatt gäng
pulsade till samelägret och vindskyddet på udden i Trehörningen. Tord som kämpat sig
genom snön med kryckor läste egna dikter till fikat i torpet. Det blev en mycket lyckad dag
trots vädrets makter.

Medlemmar
Styrelsen ser med glädje att medlemsantalet är ungefär oförändrat och hoppas att ännu flera
ansluter sig till föreningen samt deltar aktivt i föreningens program. Vi hade vid årsskiftet 115
medlemmar.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett underskott på 12 159 kronor vilket är 10 000 kr mer än
budgeterat. Skillnaden beror huvudsakligen högre kostnader för el, del av arrende för 2009
betalt 2010 pga sen faktura och ett sämre utfall av uthyrningen.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med bland annat information om våra aktiviteter vid torpet och
med nya fina fotografier från vårt Paradis, t ex från adventsvandringen.
Besöksfrekvensen är oförändrad, med ett snitt över året på 61 besökare om dagen med
toppar över 100.
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