CONECS ÅR
I år har det varit många mindre jobb på företaget och många som underkonsult. Vi har varit
underkonsulter åt bl a Tyréns, WSP, White och
ÅF.
Några av de uppdrag som vi arbetat med är
vattendragsundersökning i Östergötland inför
en koncessionsansökan för dragning av naturgasledning.
Ett antal skötselplaner har producerats i företaget för Långbrogårdsparken, Kolbotten,
Fallbrickan och Blackeberg, alla naturområden inom Stockholms Stad. Skötselplanen för
Järvafältet inom Stockholms Stad, Igelbäckens
kulturreservat, fick kompletteras under våren,
men detta ärende rullar nu vidare efter att ha
varit ute på remiss under hösten.
Stockholms Stad har planer på att förbättra
Igelbäcken, med bl a en del nyanlagda våtmarker på Järvafältet och ville inför detta ha en
beskrivning av naturförhållandena innan, vilket
Conec fick i uppdrag att genomföra.
En del muddringsärenden, framförallt som
underkonsult till Friman Ekologikonsult, har
också funnits på dagordningen. Här har delar
av skärgården fått besök av oss som Norra
Blidö, Djurö och Brevikshalvön.
Bygg- och planeringsärenden har ju länge varit
en specialitet för företaget. Ekologiskt underlagsmaterial inför bebyggelseplanering har
lämnats i en del fall som t ex i Fors, Vendelsö
och Vårberget. Några ärenden har varit all-

deleles i närheten av vårt tidigare hem i Täby
Kyrkby, som vid Bällstaberg och Okvista. Det
är ju med lite blandade känslor vi gör dessa
utredningar där Storstockholm bli allt tätare
och mer igenbyggt, medan vi ser om det finns
lämpliga korridorer eller känsliga miljöer som
bör sparas. Men förhoppningsvis kan vi hjälpa
till med att styra planeringen i viss mån till det
mest lämpliga från grönstruktursynpunkt.
ör Sörab har vi i år tittat på hur Löts våtmarksrening har utvecklat sig. Vid Löts avfallsbehandling låter man lakvattnet som ett sista
steg renas i en anlagd våtmark i skogen innan
vattnet släpps ut i diken utanför anläggningen.
Anläggningen fungerar riktigt bra och även
växt- och djurliv har anpassat sig snabbt till
de nya förhållandena. Anläggningen byggdes
1998 och i den lilla damm i skogen häckade
svarthakedopping, skogssnäppa, sothöna och
rörhöna i somras.
Även i år fick Sonia möjligheten att medverka
på Kai Wartiainens kurs i stadsbyggnad för
tredje årets arkitekturstudenter. I år arbetade
studenterna på två olika platser; Sundbyberg
och Vendelsö. Det är verkligen roligt att försöka fundera hur man ska förklara ekologi för
arkitekter när de ska formulera sin Ecoidealplan. Nyttig övning även för Sonia!
Under året har H-G varit inkopplad på ett
märklig vattenmål i Jämtland. Ljungå kraftverk
på gränsen mellan Jämtland och Medelpad
(mellan Sundsvall och Kälarne) har byggts
med givet tillstånd, men 30 meter fel i läge.
Länsstyrelsen har då sett en möjlighet att
stoppa alltihop, trots att kraftverket var färdigt

En kniphanne vårspelar.
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till ca 85%. Kraftbolaget har gått i konkurs och
konkursförvaltaren driver ärendet vidare. Sökanden “vann” första ronden - i vattendomstolen, men länsstyrelsen med stöd av Naturvårdsverket har överklagat till vattenöverdomstolen
där ärendet ligger nu.

H-GS LIV PÅ MKB-CENTRUM SLU
Under året har H-G varit två vändor till Vietnam som ledare för det monitoring-team som
MKB-centrum ansvarar för och som ska följa
hur ekologiska och sociala aspekter hanteras
i det program för vattenkraftutbyggnad som
håller på att tas fram under norsk och svensk
ledning.

torand Matilde och sedan blir det säkert en,
möjligen två, resor till Hanoi också i samband
med monitoringarbetet med det Vietnamesiska
kraftverksprogrammet, som ska slutföras under
året.
Förhoppningsvis kan Olavi från Tartu ta sin
doktorsexamen under hösten och Antoienette
sin lic. Så det verkar, som om nästa år också
skulle bli ganska fyllt med arbete.
Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken

Tanken har varit att H-G skulle trappa ned arbetet på centrum inför den kommande pensioneringen, men strålbehandlingen mot prostatacancern kom emellan, så när hösten började
skulle H-G inte kunna jobba mer än två dagar
i veckan för att hinna göra av med övertid och
sparad semester. Det gick nästan: tio dagars
sparad semester får bli en sista lön från SLU.
Däremot ska CONEC och SLU förhoppningsvis kunna sluta ett avropsavtal för fortsatt
samarbete med handledning av doktorander, ulandsprojekt, osv. H-G avtackades väl både vid
ett onsdagsmöte och vid institutionens julfest.
Under 2006 ska H-G vara ansvarig redaktör
för en antologi om miljökonsekvensbeskrivning som enligt planerna ska tryckas i december 2006 (Studentlitteratur). Det blir alltid
lika spännande att se, om allt material hinner
komma in i tid.
I mitten av februari reser H-G till Nicaragua
för att under en
vecka handleda
sin Nacaraguanska
dok-

Sonia arbetar flitigt?

Men allt är inte jobb!
6

