CONECS ÅR
I år har det varit full fart på företaget.
Ganska tidigt på året blev det arbete på
SÖRAB, Söderhalls Reningshållningsaktiebolag ( http://www.sorab.se ).
Det har verkligen varit roligt att arbeta inom
ett bolag med bl a tillståndsansökningar och
mer löpande vardagliga problem som
hamnat på skrivbordet. Personalen på Sörab
har alla varit mycket trevliga och hjälpt
Sonia på alla sätt och vis.
Ett annat större jobb har varit skötselplan för
Järva Friområde, naturområdet mellan Kista,
Rinkeby, Husby, Akalla och Kymlinge.
Förhoppningsvis kommer området att bli
naturreservat inom en inte alltför avlägsen
framtid. Även här är det många som har
bistått mig i arbetet och i att lära känna
området bättre.

Under hösten är det inventeringar av
vattendrag i Östergötland som har varit det
allra största jobbet. Ett antal mer eller
mindre stora vattendrag har biotopkarterats
inför projektering av naturgasledning genom
Sverige. I det sammanhanget har Sonia och
Margareta på Friman Ekologikonsult ÅF.
Förutom dessa större jobb har det varit en
hel del andra små arbeten; med MKB,
underlag till inventeringar och sist men inte
minst har kompensationsåtgärder verkligen
diskuterats i år, åtminstone i planeringen i
Stockholms Stad. Bland andra uppdragsgivare och samarbetspartners finns bl a ;
Naturvårdsbyrån Orback, Tyréns, KTH,
WSP och Torvstiftelsen.
Hans-Georg har gjort en liten inventering åt
Vallentuna kommun och jobbar över
årsskiftet med att reda ut ett krångligt
vattenmål i Bräcke

Dubbeltrast
kommun. I övrigt har H-G hjälpt till i de andra
projekten. Tiden tillåter inte så mycket extrajobb,
utan MKB-centrum SLU tar det mesta av tiden.

ekolgoiska och sociala frågor, eftersom vi tidigare
bedömt att det fanns en del förhållanden, som inte
var helt tillfredsställande beskrivna.

Stor hjälp har vi också haft av Björn som har blivit
vår nätverksansvarige och Tomas som har hjälpt
till med bl a databasprogrammering.

Förutom i österled, har Hans-Georg också varit i
västerled och deltagit i den årliga konferensen om
miljökonsekvensbeskrivning, som denna gång
hölls i Vancouver, Kanada. Efter konferensen
reste flera av deltagarna från SLU runt i västligaste
Kanada några dagar.

MKB-CENTRUM SLU
Under året har Hans-Georg avgått som
föreståndare och ersatts av Anders Hedlund från
Tyréns. Arbetet åt Sida ökar hela tiden och HansGeorg och Stina Lundström ingår i ett
”monitoring-team” för ett stort vattenkraftprogram
i Vietnam. Det går ut på att följa upp arbetet med
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