Stockholms miljöprogram. Senare
under året får vi också möjligheterna att
utforma en webbaserad modell. Det är
då också första gången som vi arbetat
tillsammans med både Tomas och
Björn i företaget. Roligt.
Andra samarbetspartner har varit
Tyréns och då särskilt Agneta Schill
med landskapsanalyser i Riddersvik,
Lövsta och Söderled. Det har varit
intressanta arbeten med en del
utveckling av arbetsmetodik.
Med Friman Ekologikonsult har samarbetet också utvecklats med några
gemensamma projekt, en MKB för
muddring på Värmdö och en ekologisk
bedömning inför en planerad marina i
Nyköping. Det senaste projektet är för
Perry Sörensens Arkitektkontor. Här är
det Katarina Lindgren som har
sammanfört företagen, tack Katarina.
Katarina har tagit hem ett ramavtal för
arbete med Östeuropaprojekt för
Naturvårdsverket, där vi också

Läggning av nät

medverkar. Vi håller tummarna för att
det verkligen blir ett projekt också.
Med en annan Catharina, Catharina
Ulfsparre Millefolium, har också en del
samarbete bedrivits,framförallt när det
gäller miljöutbildning.
Ett uppdrag som avslutats i och med
årsskiftet är Komvuxutbildning inom
Naturkunskap i Vallentuna. Där
kommer nu den ordinarie läraren
tillbaka. Men det har varit tre mycket
roliga och utvecklande år, med en stor
frihet att lägga upp undervisningen,
med teman, laborationer och ett
problembaserat inlärningssätt. På
universitetet har det varit en del
föreläsningar och övningar för MKBcentrum SLU samt flera avdelningar på
KTH. Bl a har det varit medverkan i
professor Kai Wartiainens kurs på
Arkitektur där han inkluderat ekologiska
frågor i stadsplaneringen, vilket känns
mycket spännande, men också
krävande.

Förutom en del andra mindre uppdrag,
togs en hel del av tiden närmast
årsskiftet upp av att uppdatera
Nordregios hemsidor om MKB och
SMB. Plötsligt har Sonia fått sätta sig in
i hur MKB och SMB fungerar i de andra
nordiska länderna, mycket nyttigt och
intressant. Projektet är ännu inte helt
avslutat utan kontakterna med
Grönland, Föröarna, Island och de

tid, har H-G beslutat att fortsättnings-vis
bara ansvara för forskningen. Eva
Stephansson tar över det direkta
ansvaret för Sida-uppdraget, medan
föreståndartjänsten ännu är under
tillsättning. Till andra kvartalet ska
förhoppningsvis ny föreståndare vara
tillsatt. Läs mer på MKB-centrums
hemsida http://www-mkb.slu.se.
Hans-Georg har fått en doktorand i
Nicaragua och var därför över till
Managua en dryg vecka i juli.
Ett par planeringsdagar i slutet av
mars besökte MKB-gänget också
Sjöbacken.
Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken

Vår senaste fågelbordsart

andra nordiska regionerna ska
återupptas så snart vardagen
återkommer.

Om du vill e-posta till oss
Sonia: sonia.eriksson@conec.se
H-G: hans-georg.wallentinus@lpul.slu.se
eller m4046@abc.se
Tomas: info@wallentinus.se

MKB-CENTRUM SLU
MKB-centrum, som Hans-Georg
förestår, expanderar allt mer. Året
avslutade med 12 personer
engagerade på ett eller annat sätt. Två
tillkommer under våren. Eftersom både
föreståndarjobbet och arbetet som
ansvarig för vårt uppdrag för Sida
(help-desk i frågor om miljökonsekvensbedömning) samt forskning och
forskarhandledning tar (alltför) mycket

En domherre som flög in i en ruta, men som
klarade sig bra.

