
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2017

Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Styrelsen 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Fram till årsmötet 8 april 2017:

Ordförande Nils Larsson
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Maritta Eriksson
Ledamot Tord Törnqvist
Ledamot Simon Kostantan
Ledamot Jorma Isomättä
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant
Suppleant

Fr o m årsmötet 8 april 2017:

Ordförande Nils Larsson
Ledamot, sekreterare Gunilla Andér
Ledamot, kassör Anders Wennersten
Ledamot Simon Kostantan
Ledamot Jorma Isomättä
Ledamot Maria Atterving
Suppleant Jan Elgeryd
Suppleant Johan Fjellman
Suppleant

Speciella ansvarsroller:

Medlemsregister Anders Wennersten
Programansvarig Anders Wennersten
Ansvarig stugfogde Anders Wennersten
Ansvarig stugvärdar Gunilla Andér
Uthyrning Simon Kostantan/Anders Wennersten
Kontakt Huddinge kommun Nils Larsson
Hemsidan Anders Wennersten

Revisorer, ordinarie Anna Lönnqvist, sammankallande
Tord Törnqvist

Revisorssuppleanter Håkan Nordenadler
Lars-Gunnar Andersson

Valberedning Mats Gullberg
Margareta Rickman-Törnqvist

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret 2017.



Reservat och byggnader 

 Vi sköter som tidigare raststugan, uthyrningen, städningen på tunet och i stugorna samt det inre underhållet. 
 Under året har vi storstädat som vanligt i alla utrymmen. 
 Nya utemöbler har tillkommit, dels genom en donation till minne av Sven Isaksson, dels genom gåva från 

kommunen.
 Under 2017 har utrymningsmöjligheterna i Logen förbättrats genom en ny dörr nära den avdelande väggen. 

Ljusförhållandena har förbättrats genom ett nytt fönster i den bortre väggen. 
 En späntapparat m/STIKKAN monterades i vedboden i december.

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. 

Uthyrning
Simon har hanterat uthyrningen 2017. Med honom har vi både fått en bra telefonservice och en mycket 
uppskattad möjlighet skriva kontrakt och hämta nycklar i hans café i Fullersta. Vi justerade också priserna 2017 
genom att ha ett minimipris på 600 kronor.  

Vår uthyrning har fokus på barn- och ungdomsgrupper. Vi har även viss uthyrning till privata grupper som vill 
uppleva natur och kulturmiljön, men det finns ingen strävan att utöka uthyrningen till dessa grupper då 
uthyrningen inte får bli kommersiell. Ansvarig hyresgäst måste i de fallen vara medlem i föreningen.

Volymen uthyrning har de senaste åren varit hög, men med en tillströmning som i mycket är oförutsägbar, både 
när i tid och i volym. Någon vecka strax före och efter sommarlovet är det ofta så intensivt att det då blivit lite 
väl ansträngande för stugfogden som tittar att allt är snyggt och toorna tömda. Någon marknadsföring ser vi 
varken behövlig eller önskvärd.

Marknadsföring
Hemsidan har uppdaterats löpande av Anders Wennersten. Vi har fortfarande många besökare som ger oss 
mycket beröm. Under året har vi också på initiativ av Maria Atterving startat en Facebook-sida.

Föreningens informationsfolder (ny upplaga, efterfrågan är mycket stor) finns som vanligt att tillgå i en brevlåda 
uppsatt på föreningens anslagstavla tillsammans med en reservatsbroschyr med namnet ”Paradiset”, som 
Huddinge kommun gett ut.  

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 

Kommunkontakt
Vi har deltagit i Miljöförvaltningens föreningsdialog och ordförandeträff med kommunens Fritids- och 
Kulturförvaltning.

Programaktiviteter

 Lördagen 8 april, städdag och årsmöte 
 Lördagen 27 maj, Sörmlandsledens dag
 Tisdag 13 juni, Städdag, inne i byggnaderna
 Onsdag 6 september, seniorvandring (i samverkan med Friluftsfrämjandet i Huddinge under seniorveckan i 

Huddinge)
 Lördag 21 oktober, Höststädning
 Söndag 3 december, Adventsvandring

Aktiviteterna redovisas mer utförligt på föreningens hemsida.



Medlemmar
Medlemsantalet håller sig mellan 120 och 130.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på ca 25 828 kronor mot ett budgeterat nollresultat.

Nils Larsson, Ordförande Gunilla Andér, Sekreterare Anders Wennersten, Kassör

Simon Kostantan, Ledamot Jorma Isomättä, Ledamot Maria Atterving, Ledamot


