
Du kan hyra Paradiset av oss!
För övernattning, lägerskola, scoutmöten mm, dock inte för kommersiella 
arrangemang. Torpstugan rymmer 16 – 20 sittande. I Torpets kök kan fyra 
sängar ordnas och i rummet finns fyra sängplatser. Gillestugan rymmer ca 
45 personer sittande, på britsarna (ganska smala) kan 10 personer ligga.

Prislista 2013
Etablerade grupper, scouter, skolklasser osv. Vandrare. 

Vuxna, kr/dygn vid övernattning 100:-
Barn & ungdomar till 18 år, kr/dygn vid övernattning  40:-
För grupper som tältar eller nyttjar torpet dagtid lämnas pris efter kontakt med 
bokningsansvarig  

Privatpersoner
Uthyrning i mån av möjlighet. Pris lämnas efter kontakt med bokningsansvarig. Privatperson 
som bokar måste vara medlem i föreningen 

Bokning: e-post till bokning@paradiset-hanveden.se eller ring 
0701-45 81 96

                         Paradiset advent 2012

www.paradiset-hanveden.se

     Paradiset Hanvedens Vänner

           Vandrare Sörmlandsledens dag maj 2011

Området kring torpet Paradiset är ett naturreservat. Det ägs av Huddinge 
kommun, som sköter leder och annat praktiskt, med medverkan från ideella 
krafter från föreningen Paradiset Hanvedens vänner. Detta är en partipolitiskt 
helt obunden ideell förening med huvudsyfte att underlätta vistelsen i området 
och höja värdet för besökare genom information, öppen raststuga och möjligheter 
till övernattning. Föreningen har haft sin verksamhet inom området under sextio 
år. Föreningen har aktivt medverkat till att området är naturreservat och arbetar 
för att detta unika område för all framtid bevaras för friluftsliv och rekreation.

Föreningen arrenderar Paradisets byggnader av Huddinge kommun. Torpet, som 
tillhörde Lissma Gård, byggdes ca 1830 och drevs som småbruk och tvätteri fram 
till 1937. Numera fungerar torpet som raststuga m.m för besökare inom 
reservatet. Det hålls öppet söndagar under nästan hela året.

http://www.paradiset-hanveden.se/


Vandringsleder
 Kommunen underhåller med föreningens hjälp tre vandringsslingor med 
två övernattningskojor och tre vindskydd. Sameslingan är 5 km, 
Tornbergsslingan 6 km och Brinkslingan 9 km. Vi försöker hålla samtliga 
leder och rastställen fria från skräp, men hoppas att alla tar sitt eget skräp 
med från skogen. Vid de flesta rastställena finns huggen ved, för att 
undvika att våra gäster ser sig tvungna att ta bränsle ur skogen.

Du är VÄLKOMMEN som stödjande eller aktiv medlem!
I skriften ”Ortnamn i Huddinge” skriver man om torpet Paradiset: 
”Huruvida namnet är uppriktigt eller ironiskt menat är okänt”. För oss är 
svaret givet, om det inte är ett paradis så är det i alla fall en plats där det är 
tyst, fridfullt och någorlunda orört. Det är lätt att nå både sjöar och 
gammelskog.

Vi vill att det skall vara så även i fortsättningen. Torpet och naturen skall 
även om många år vara tillgängliga för den som söker dess värden.

Om du tycker som vi är du välkommen att bli medlem i Föreningen 
Paradiset Hanvedens vänner. Vårt skötebarn är torpet med dess tre hus, men 
vi bidrar också till reservatets skötsel i mån av förmåga. Du bestämmer 
själv om du vill göra en praktisk insats t ex som stugvärd eller på någon 
arbetsdag.

Medlemsavgiften är för enskild person 100 kronor/år och föreningar 500 
kronor/år. För medlemskap sätt in avgiften på vårt Plusgirokonto 507398-6

För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer.

Kassör, Anders Wennersten 
Tel 08-648 47 89 anders.wennersten@bonetmail.com  
Sekreterare, Gunilla Andér 
Tel: 08-711 15 63 gunilla.ander@glocalnet.net
Ordf, Nicke Larsson 
Tel: 073-962 63 99  nickel@telia.co

               Naturen kring Paradiset

Paradiset är samlingsnamnet för ett stort sammanhängande skogsområde i 
Hanveden. Området har länge varit omtyckt rekreationsområde för 
vandrare och friluftsfolk. Många barnfamiljer, skolklasser och andra 
nyfikna Huddinge- och Haningebor upptäckt den spännande vildmarken i 
Paradiset! Området är unikt med sitt höga naturvärde, då det mesta av 
naturen är opåverkad av modern civilisation. Det är TYST.

Hällmarkstallskogar täcker stora delar av området, men det finns också 
granskogar, lövskog och myrmarker. Här finns ett rikt djurliv, men 
sanningen är att djuren lärt sig undvika vandringslederna och oss 
människor. Men de finns där och Hanveden är ett viktigt reproduktions-
område för Tjäder och Orre. Skogen är rik på bär och svamp och 
sommartid lockar de fina sjöarna Trehörningen och Långsjön till bad i 
spegelblankt insjövatten. Naturen är omväxlande, många jämför 
vandringslederna i Paradiset med att vistas i fjällen, med en väsentlig 
skillnad är att hit är det nära!! 

Rastplasterna är vackert belägna och erbjuder möjlighet till spännande 
övernattning i fina vindskydd eller under bar himmel! Ett populärt 
utflyktsmål för barnfamiljer är Trehörningen med Samelägret. Packa 
ryggsäcken och vandra utmed bäckar, hoppa på stenar och balansera på 
spänger ned till lägret där man kan bada och grilla korv! 

På informationstavlan vid torpet Paradiset finns en tydlig översikt över 
alla vandringsleder och rastställen, där kan du också under nästan alla 
årets söndagar inleda eller avsluta din färd i reservatet med en liten 
pratstund med stugvärden som gärna bjuder på en kopp kaffe och
en bulle/kaka. Ibland finns det våfflor.
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