Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2012.
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 och raststugan
Samarbetet med kommunens naturvårdsenhet
Vi upplever att åtgärder enligt den överenskomna åtgärdsplanen har avstannat. Nya
kontakter och påminnelser erfordras. Vi har fortsatt god kontakt med naturvårdsvakten
Stugfogdar och inre underhåll
Den 24 mars genomförs en planeringsdag med stugfogdar och stugvärdar för att förbättra
kommunikationen, som har störts något av föreningens förändrade inriktning (fokus på
raststuga och uthyrning). Bl a kommer vi att gå igenom förändringar och planer på inre
förbättringar.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Marknadsföring
Vi fortsätter att använda tidningen Mitt I och Huddinge kommuns hemsida under
"evenemang". Dessutom finns flera av programpunkterna i Paradiset i kommunens
Naturguide 2012 vilket ger extra spridning.
Raststuga
Ambitionen är att hålla raststugan öppen i minst samma omfattning som tidigare. Ett förslag
som skall prövas är förlängt öppethållande sommartid.
Vi har en begränsad tillströmning av stugvärdar, men det behövs alltid fler. Även
stugvärdarna inbjuds till planeringsdagen den 24 mars.
Även i år skall stugorna storstädas i juni månad. Flitiga städare efterlyses.
Uthyrning
Uthyrningsläget under 2011 har varit bättre än föregående år, men det handlar delvis om
förändrad målgrupp (färre lägerskolor med mellanstadiebarn, fler gymnasieklasser och
privatpersoner). Vi tror på marknadsföring genom de lärare som varit här.

Föreningens verksamhet i övrigt
Medlemmar och funktionärer
Städdagar
Städdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare.

Föreningen Paradiset Hanvedens vänner
www.paradiset-hanveden.se

Organisationsnummer: 802406-5263

Plusgiro 507398-6

Paradiset Hanvedens vänner
Program
Aktiviteterna i övrigt redovisas i separat program. Speciellt viktigt tror vi är planeringsdagen
med fogdar och värdar. Våffeldagen i mars och Kanelbullens dag i oktober genomförs i
samverkan med STF.
Vandra med oss
Vi fortsätter med vandringar som förra året. Vi tror att initiativet behöver mer tid för att
utvecklas. 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. Vi strävar
efter att samarbeta med andra organisationer, t ex Friluftsfrämjandet, Sörmlandsleden, STF,
Vandrarföreningen, Naturskyddsföreningen. Raststugan är öppen som vanligt. Närmare planer
annonseras på hemsidan.

Ekonomi
Föreningen är stadd vid god kassa, men ekonomin är fortfarande känslig om kostnader för el
och latrintömning ökar samtidigt som uthyrningen minskar, som 2010. Detta är i fokus för
styrelsens arbete. Vi anser att vi har utrymme för en del inre underhåll.

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 2012
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