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Arbete

Hans-Georg kopplas fortfarande in i olika pro-
jekt, speciellt där uppdragsgivaren “kört fast”. 
Det har t.ex. varit ett par strandskyddsärenden i 
Värmdö kommun och planeringen för utbyggnad 
vid Tollare i Nacka kommun. Även Viggbygärdet 
i Täby var ett sådant ärende, där det behövdes 
en utomstående konsult. Längs Trolldalsvägen 
på Lidingö tittade Hans-Georg på naturvärden 
tillsammans med Lars-Gunnar Bråvander. 

På Örsten, Singö, var det naturvård och exploat-
ering som var uppe till behandling. Slutet blev, 
att kommunen till slut sade nej till någon som 
helst exploatering. Vid Bäcklösa (SLU, Upp-
sala) gällde det att undersöka om en exploater-
ing skulle kunna påverka ett Natura 2000-objekt 
negativt. I slutet av året gjorde vi en utredning åt 
Norrköpings kommun om hällmarkskvalitet runt 
Arkösund i Östergötlands skärgård, där ett par av 
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper skulle  påverkas 
av exploateringar.

Under året har ekhabitatfrågorna varit aktuella i 
Stockholms stad och vi får möjligheter att testa 
modellen Matrix Green som har utvecklats på 
KTH och Stockholms universitet. Ekfrågorna har 
belysts i några olika ärenden, Syllen och Häger-
stensåsen för Tengbom och Stockholmshem, i 
Albano för Tyréns och Akademiska hus samt vid 
kvarteret Bryggan i samarbete med arboristen 
Örjan Stål. Modellen är intressant och det är t.ex. 
möjligt att se var förstärkningar borde göras, men 
det tråkiga är att det just för eklevande insekter 
tar så oerhört lång tid att skapa något nytt (flera 
hundra år). Enklare är det då att planera nya 
våtmarker som snabbt kan få en hög biologisk 
mångfald, kanske redan inom tio år. 

Vi har fortsatt samarbetet med Friman Ekologi-
konsult i ett flertal olika projekt med olika an-
svarsförhållanden mellan oss vilket har avgjorts 
av projektets karaktär. Flera av projekten har 
handlat om områden i Stockholms stad, där ett 
stort exploateringsintresse finns. I några av dessa 

Vinter 2010-2011 var snörik och ganska kall, medan hösten 2011 blev lång och varm. Till höger ett av de 
träd på tomten som föll i stormen 7 april 2011.
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uppdrag har vi också arbetat tillsammans med 
eller som underkonsulter till Landskapslaget. 

Ett stort projekt, Vallentuna grönplan där vi har 
arbetat som underkonsulter åt WSP, avslutades 
strax före jul. Det är en beställning av Vallentuna 
kommun för att få ett bättre underlag om kom-
munens grönstruktur inför planeringsfrågor. Det 
har varit mycket intressant att lära känna Vallen-
tuna lite bättre.

Alldeles innan året närmar sig sitt slut påbörjade 
vi ett samarbete med Nyréns där vi medverkar 
i en landskapsanalys som de har på uppdrag av 
Stockholms stad. Vår del handlar om att värdera 
de ekologiska förhållandena och här jobbar vi 
även informellt med Friman Ekologikonsult som 
diskussionspartner. Landskapsanalysen görs i två 
områden Blackeberg och Aspudden/Midsom-
markransen och kommer att avrapporteras i nästa 
Sjöbackenblad.

 Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken

Turkduvor på rad i Halland. Sparvuggla är det senaste tillskottet på tomtlistan.
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Högst upp till vänster - Ekhabitatnätverket har undersökts i flera projekt under 2011, här några ekar i 
Årstadal. Mitten till vänster - Hällmarker i Arkösund. Till höger - S:t Pers nycklar på Örsten, Singö. Längst 
ned - Mossig granskog i Trolldalsskogen, Lidingö.
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Adress: Sjöbacken, Svista 17, 186 97 Brottby

08 - 510 104 31 (bostaden), 08 - 510 109 55 (Conec)

Om du vill e-posta till oss:
Sonia: sonia.wallentinus@conec.se
H-G: hgw@conec.se 

Ett Gott 2012 till er alla!

Hemsidor
Hans-Georg http://www.conec.se/HGW/
Sonia http://www.conec.se/sonia
CONEC http://www.conec.se 

Sjöbacken http://www.conec.se/sjobacken


