Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2011.
Styrelsearbete
Styrelsearbetet fortsätter på den inslagna vägen med ansvarsroller fördelade på
styrelsemedlemmarna. Vi vill på så vis fördela arbetsbelastningen och utnyttja vars och ens
intresse.

Reservatet
Samarbetet med kommunens naturvårdsenhet
Arrendeavtalet förväntas vara klart 2011. Arbetet fortsätter nu framförallt med åtgärdsplanen,
där vi måste följa upp att överenskomna åtgärder utförs som utlovat och att ännu ej utlovade
åtgärder tas in i planerna. Vi har god kontakt med naturvårdsvakten och ansvarig
arbetsledare.
Stugfogdar
Våra stugfogdars insatser värderas mycket högt av kommunen och den verksamheten
fortsätter, dock med en anpassning av fogdearbetet efter vår nya roll med mer fokus på
raststuga och uthyrning.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Ambitionen är att hålla raststugan öppen i minst samma omfattning som tidigare.
Den begränsande faktorn är antalet stugvärdar. Viss förstärkning har vi fått under 2010, men
det behövs fler stugvärdar. Kan de sökas i de föreningar som var delaktiga i Friluftsfolkets
Samarbetskommitté? STF är ett exempel på sådan samverkan.
Även i år skall stugorna storstädas i juni månad. Flitiga städare efterlyses.
Uthyrning
Uthyrningsläget under 2010 har varit sämre än föregående år. Styrelsen avser ha särskild
fokus på detta 2011. Är det en trend eller en svacka? Kan vi hitta nya målgrupper som är
intresserade av tider utanför högsäsong? Vi vill inte marknadsföra uthyrningen till
privatpersoner. Någon form av koppling till friluftsområdet eftersträvas.

Föreningens verksamhet i övrigt
Medlemmar och funktionärer
Städdagar
Städdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare.
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Paradiset Hanvedens vänner
Program
Aktiviteterna i övrigt redovisas i separat program. Speciellt viktigt är att vi kan erbjuda
stugvärdar och stugfogdar en trevlig aktivitet där vi bjuder på resa eller förtärning, efter
förmåga.
Vandra med oss
Första söndagen i månaden under månaderna april -- juni och augusti – november kommer
det att finnas någon från Föreningen Paradiset Hanvedens vänner som tar med dem som vill
på en längre eller kortare vandring på eller utanför lederna. Raststugan är öppen som
vanligt. Närmare planer annonseras på hemsidan.

Ekonomi
Föreningen är stadd vid god kassa, men ekonomin är känslig om kostnader för el och
latrintömning ökar samtidigt som uthyrningen minskar. Detta är i fokus för styrelsens arbete.

Hemsidan
Hemsidan är uppskattad och mycket välbesökt men behöver som allt annat utvecklas vidare.
Planer finns för en mer utvecklad hembygdsdel (torp, tvätteriverksamheten på Södertörn,
samelägret, gamla bevattningssystem med delar inom vårt område, information om det
geografiska områdets historia mm). Arbetet kan förhoppningsvis påbörjas 2011.

Arkiv
En så gammal förening som vår har skapat otaliga dokument under åren. Dessa dokument
utgör föreningens historia som inte får försvinna. Arbetet med att samla föreningens arkiv
börjar med att alla som har dokument överlämnar dessa till Anders Wennersten.

Styrelsen i mars 2011
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