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Arbete
Under året har Hans-Georg jobbat med att ta 
fram MKB för ett utbyggnadsområde på SLU:s 
område, Bäcklösa. Det har dels handlat om MKB 
för det närbelägna Natura 2000-området Bäck-
lösa (MKBn måste visa att projektet inte medför 
betydande miljöpåverkan på Natura-området) 
och byggprojektet som sådant. 

Hans-Georg och Lars-Gunnar har jobbat med 
att beskriva naturen och känsliga partier för 
en strandpromenad på Lidingö söder om Lid-
ingöbron. Dessutom har några projekt för 
Norrköpings kommun stått på programmet, bl.a. 
en fortsättning av projektet om hällmarkstall-
skogar i Arkösund.

Sonia har arbetat en hel del med Margareta Fri-
man Scharin på Friman Ekologikonsult under 
året. Det har varit “Eventuell miljöpåverkan av 
vattenuttag ur Norra Vaskan” vid Tveta renhåll-
ningsstation. På två ställen har vi tittat på de eko-
logiska värdena inför en eventuell exploatering 
“Kvarnbacksvägen - Lillsjön ekologiska värden” 

för Stockholmshem och en “Natuvärden för en 
skogsbacke i Stora Mossen“ för Stockholms 
stad. I landskapsanalysen för området kring 
Trollesundsvägen som gjordes av Landskapsla-
get för Stockholms stad hade Margareta Friman 
Scharin huvudansvaret för avsnittet “Natur och 
ekologi”. 

Då det gällde “Naturvärdesbedömning Bro 
Trädgårdsstad” samt biotopkartering av Brobäck-
en och Sätrabäcken” arbetade Sonia, Hans-Georg 
och Margarta tillsamans för Upplands Bro kom-
mun som underkonstulter till Ramböll.

Sonia har arbetat med Nyréns “Landskaps-
analys - Aspudden/Midsommarkransen” och i 
“Områdes-analys - Blackeberg - Södra Ängby”. 

För Stockholmshem har Sonia även medverkat 
i bedömning av “Ekologiska frågeställningar 
Svedmyravägen” och “Ekologiska frågeställn-
ingar Gröndalsvägen” samt “Bolidenplan med 
omgivningar - Ekologiska värden”.  

Torpet Sundbyberg från 1840-talet, där Björn (vår äldste son) och hans familj ska bygga sitt nya boende. 
2012 var ett regnigt år var ett kantarellår av sällan skådat slag.
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Det är många projekt som har diskuterats i detta 
område (Årsta) där både exploateringar och 
reservatsbildningar är på gång. Då det gäller 
reservatsbildningen (Årsta skog och Årsta hol-
mar) har Sonia jobbat med ett underlag för både 
beslut och skötselplan. Reservatsfrågan är under 
arbete och samråd kommer hållas under 2013, 
så det finns anledning att återkomma med hur 
ärendet utvecklas. Men i reservatets närhet finns 
också planer på exploateringar: Årstastråket, 
Årstafältet, Söderstaden och Mårtensdal men 
även diskussioner om hur spridningsvägar för 
olika arter till reservatet ska bevaras. Här har 
Andreas Zetterberg (tidigare vid KTH) arbetat 
med spridningsanalyser och Sonia och Dan 
Andersson har studerat hur väl de kan tänkas 
fungera i praktiken. Dessa frågeställningar har 
t.ex. varit viktiga i etapp II av Årstastråket (Valla 
tvärstråk). Många diskussioner om hur man kan 
förstärka den gröna strukturen har hållits med 
Stockholms stad. 

Tillsammans med Marie Åslund på WSP har 
vi tittat på möjliga kompensationsåtgärder för 
byggande i Bällstaskogen i Vallentuna. Förutom 

diskussioner om åtgärder i skogen och för dag-
vattenhantering undersökte vi också möjligheten 
att sätta upp holkar där. Dan Andersson hjälpte 
oss att ta fram lite material. Nu är det bara att 
hoppas att några av dessa kompensationsåtgärder 
genomförs. 

I år har detaljplanen för Albano blivit klar och 
där Tyréns har arbetat med MKB:n. Vårt företag 
har varit involverat i ekologiavsnittet. Även i 
detta projekt har möjligheterna till ekologiskt 
byggande diskuterats mycket, då Stockholms Re-
cilience Center och KTH har arbetat aktivt med 
idéer. Det blir spännande att se hur slutresultatet 
kommer att bli om en massa år.

Sonia har även medverkat med skötselplaneförslag 
för två andra reservatsbildningar för Stockholms 
stad, Kyrkhamnsområdet och Älvsjöskogen. 
Även dessa reservatsbildningar kommer att gå 
ut på samråd 2013. Arbetet har skett på uppdrag 
av Stockholms stad, men som underkonsult till 
WSP där Anna Gustafsson är projektledare.

Höstfärger.
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Det har med andra ord varit fullt i år på företa-
get, men till skillnad från många andra år har 
belastningen varit väldigt jämn, varför det inte 
har varit så extremt tungt och stressande. Kanske 
har det också bidragit att Sonia deltog i en kurs i 
mindfulness för Åsa Nord http://www.lillaekeby.
se/ i våras: “Friskare företagare”.

Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken

Björn köper hus
Under hösten chockade Björn (vår äldste son) 
oss då han köpte en tomt i Brottby, inte långt 
från där Tomas (yngste son) bor. På tomten står 
ett gammalt torp, Sundbyberg. Torpet byggdes 
1840, men är nu gammalt och dåligt underhål-
let. Björns idé är att bygga ett låg-energihus, 
där huset är omgivet av ett växthus. Detta blir 
spännande att följa under de kommande åren. 
Tänk, han kanske gör något som vi kanske bara 
har drömt om.

Snart är våren här!


