Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2014
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Fram till årsmötet 14 april 2014:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Håkan Petersson
Tord Törnqvist
Jan Elgeryd
Michael Löhf
Vakant

Fr o m årsmötet 14 april 2014:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Maritta Eriksson
Tord Törnqvist
Jan Elgeryd
Michael Löhf
Simon Kostantan

Speciella ansvarsroller:
Medlemsregister
Programansvarig
Ansvarig stugfogde
Ansvarig stugvärdar
Inre underhåll
Uthyrning
Kontakt Huddinge kommun
Hemsidan

Anders Wennersten
Anders Wennersten
Anders Wennersten
Amis Risberg
Styrelsen
Gunilla Andér/Anders Wennersten
Nils Larsson, Anders Wennersten
Anders Wennersten

Revisorer, ordinarie

Anna Lönnqvist, sammankallande
Ing-Britt Källman
Håkan Nordenadler
Lars-Gunnar Andersson
Mats Gullberg
Margareta Rickman-Törnqvist
Amis Risberg

Revisorssuppleanter
Valberedning

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret 2014.
Reservat och byggnader
Allmänt
Vi sköter som tidigare uthyrningen, städningen på tunet och i stugorna samt det inre underhållet. Dessutom
utövar vi en viss tillsyn av lederna och främst det hårdast belastade området vid Trehörningen.
Vi har under året samverkat främst med naturvårdsvakten Jan Eriksson, ett samarbete som vi anser fungera
mycket bra.
Inre underhåll
Under året har vi storstädat som vanligt i alla utrymmen. Jan Elgeryd har lagat stolar i Gillestugan. Sotning har
genomförts.
Yttre underhåll
Kommunen fokuserar nu på lederna. Vi har rensat hängrännorna på torpstugan.
Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningens stugvärdar har ytterligare ett år på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit stugan öppen på söndagarna.
Vi har fått några nya stugvärdar, vilket är mycket välkommet. 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.
Information om Paradiset och torpets öppettider samt program 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 som vanligt att tillgå i en brevlåda uppsatt på föreningens anslagstavla
tillsammans med en reservatsbroschyr med namnet ”Paradiset”, som Huddinge kommun gett ut.
Kopieringshjälpen från kommunen har upphört under året.
Uthyrning
Uthyrningen 2014 ligger på en fortsatt något lägre nivå än före 2013. Trenden att skolklasser i låg och
mellanstadiet har haft svårt att få åka på lägerskola består.
Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats löpande av Anders Wennersten. Fler dokument har lagts ut, t ex stugvärdslistan, för
effektivare administration. Vi har nu i snitt 102 besökare/dag (upp från 83 året innan) som ger oss mycket
beröm.
Annan marknadsföring
Vi har fått betydligt bättre genomslag i ”Mitt i” än tidigare, bl a genom Gunillas idoga arbete.
Programaktiviteter
Se vår hemsida med utförligare information och bilder.








Lördag 22 mars /Söndag 23 mars, Våffeldagar
Lördag 26 april, städdag och årsmöte
Söndag 27 april, tyrestavandring och besök i Naturrummet med Ragnar Lindberg. Sju deltagare.
Torsdag 8 maj vattenvandring. Fem deltagare. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet
Huddinge och Studiefrämjandet
Söndag 18 maj, Sörmlandsledens dag, med bl a naturvandring med Rickard Westin, invigning
av nya trappan och samling vid kolbotten med Tord Törnqvist. Samarrangemang med
STF Stockholm och Sörmlandsleden. Sammanlagt ett 80-tal besökare.
Söndag 17 augusti, Slåtterdag, ledd av Micke Löhf. Simon Konstantan fixade soppa.
Sex personer prövade.
Onsdag 3 september, seniorvandring, stavgångsvandring med Nicke & Gunilla. Samarrangemang









med Friluftsfrämjandet Huddinge. 13 deltagare.
Söndag 14 september, vandring till Ormputten, med Ragnar Lindberg. Nio deltagare.
Anders guidade samtidigt en grupp på 60 personer från Landstingets idrottssektion till Samelägret.
Lördag 27 september, ordnade STF Stockholm svampplockning i området
Lördag 4 oktober ordnade STF Stockholm Kanelbullens dag.
Lördag 4 oktober, Lugn vandring till Samelägret med guidning där, anordnad av
Svenska Fjällklubben med Anders som guide.
Lördag 18 oktober, höststädning, sedvanlig höststädning. 11 deltagare.
Söndag 30 november, adventsvandring, Samarrangemang med STF Stockholm och STF Södertörn.
16 deltagare

Rocky i Paradiset
I december 2014 hade DN en serie strippar från en utflykt Martin Kellerman gjorde och beskrev.
De sov över i Ugglekojan och filosoferade över livet och det fantastiska i att man kan sova över helt gratis
och till och med ha tillgång till ved. Stripparna finns i pärm i torpstugan.
Medlemmar
Vi hade vid årsskiftet ca 129 medlemmar, något färre än året innan.
Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på drygt 19 000 kronor mot ett budgeterat negativt utfall.

Nils Larsson
Ordförande

Gunilla Andér
Sekreterare

Anders Wennersten
Kassör

Tord Törnqvist
Ledamot

Maritta Eriksson
Ledamot

