
 Paradiset Hanvedens vänner

Verksamhetsplan för Paradiset Hanvedens vänner 2013.
Uppdrag

Föreningens uppdrag är att förvalta Paradiset så att området och dess kulturvärden finns 
tillgängligt även för kommande generationer. Underhåll och varsamma moderniseringar skall  
genomföras så att karaktären inte förändras och så att den enkla, rustika byggnads- och 
utrustningsstandarden bibehålls. Vi vill även i fortsättningen erbjuda ett paradis för dem som 
här söker genuina naturupplevelser på dess egna villkor, utan att det finns krav på speciell 
utrustning och till ingen eller ringa kostnad. 

Styrelsearbete

Styrelsearbetet fortsätter på den inslagna vägen med ansvarsroller fördelade på 
styrelsemedlemmarna och andra engagerade medlemmar. Vi vill på så vis fördela 
arbetsbelastningen och utnyttja vars och ens intresse. 

Reservatet och raststugan

Samarbetet med kommunens naturvårdsenhet
Förra årets kontakter ledde till att torpstuga och lada målades. Styrelsen avser ta förnyad 
kontakt våren 2013, bl a för att få kvarvarande underhåll utfört. Vi kommer också att efterlysa 
en underhållsplan som inte förutsätter att vi talar om vad som bör göras. Vi har fortsatt god 
kontakt med naturvårdsvakten

Stugfogdar och stugvärdar
En samling med stugfogdar och stugvärdar planeras under våren till både nytta och nöje. 

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 2013 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 i år skall stugorna storstädas i juni månad. Flitiga städare efterlyses. 

Uthyrning
Uthyrningsläget under 2012 har varit fortsatt bra, 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.
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 Paradiset Hanvedens vänner

Föreningens verksamhet i övrigt

Arbets- och städdagar
Städ-och arbetsdagarna på våren och hösten genomförs som tidigare. Husen städas under 
sommaren.

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. Vi ser gärna ett utökat samarbete även med andra föreningar inom 
vårt intresseområde.

Flera vandringar planeras, en i Tyresta och övriga i vårt område. Tidigare erfarenheter har 
visat att vandringar med tydligt tema får flest deltagare.

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 och förnyelse, bl a 
bord och stolar till ladan.

Hemsidan
Efter att 2012 ha uppdaterat historikdelen och "hitta hit" delen, så planerar vi att under 2013 
förutom sedvanligt underhåll försöka göra flera av de många fina bilder vi har tillgängliga 

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 har 
genomförts av Anders Wennersten. 2013 kommer arkivet att överlämnas till Föreningsarkivet 
hos kommunen.

Styrelsen i mars 2013
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