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att slåttra kring en av de föreslagna platserna. Det 
skulle vara intressant att se hur det skulle kunna 
utveckla sig. Men allra finast skulle det vara att 
få se hur förslaget till stig längs stranden kan bli. 
Det skulle verkligen kunna bli en fin upplevelse. 

Under hösten arbetade vi med att se över hur 
fyra olika förslag till slingor på andra ställen 
i reservatet kan utvecklas. Även här är Sonias 
insats ringa men det har varit roligt att följa 
med i projektet och tycka till. Fyra olika slingor 
finns nu till förslag med var de behöver i form 
av upprustning, nydragning, skyltar och annan 
märkning. Slingorna har väldigt olika karaktär, 
Flaten runt med utsikt över sjön på flera ställen, 
en slinga vid Orhem som visar på kulturvärdena 
och en slinga som istället som visar det trolska 
naturvärdena och till sist en slinga som går längs 
Drevvikens strand.

SUNDBY NATURHUS
Efter ett intensivt år 2017 och början av 2018 
kunde så Björn och hans familj flytta in i huset 
vid påsk. Det återstår en del att göra, men de före-
faller vara väldigt nöjda med huset och det känns 
roligt att ha bägge barnfamiljerna på nära håll.

Det finns mer att läsa på www.sundbynaturhus.
se. 

CoNeCS ARBeTSåR

Under året har Sonia fyllt pension (65 år) och 
trappat ned lite grann och arbetat ungefär halvtid 
på företaget. Förhoppningen är väl att fortsätta 
arbeta även i fortsättningen, men på lite lagom 
nivå och helst med extra rolig inriktning.

Exploateringstrycket är fortfarande stort i 
Stockholmsområdet även om det börjar komma 
signaler om att det är en avmattning på bostads-
marknaden. Så flera av projekten vi arbetat med 
har varit värdering av naturvärden av kom-
mande exploateringsområden. Det gäller små 
kvarvarande grönområden i Hägersten längs 
Folkparksvägen och Telefonplan för Stock-
holmshem, landsbygd med övergivna åkrar som 
Sigtuna stadsängar och små restområden i Val-
lentuna för Structor, en nedlagd orgelfabrik för 
Svenska kyrkan, ett område på Ljusterö för en 
privat markägare samt gamla industriområden 
nära Liljeholmen som underkonsult till Friman 
Ekologikonsult. Några bilder nedan visar hur 
några områden ser ut idag. 

I naturreservatet Flaten har vi arbetat som under-
konsult till Landskapslaget med en helt annan 
typ av projekt. Målet har varit att göra reservatet 
mer tillgängligt men så att de ekologiska värdena 
ändå ska bevaras/utvecklas (min roll). På våren 
och en del av sommaren var det att se över möj-
ligheterna att utveckla stigarna och rastplatserna 
på Ekudden. Vi lämnade förslag till flera nya 
rastplatser som ska lyfta fram bl.a. de kulturella 
värdena med bl.a. gamla ruiner men förhoppn-
ingsvis också finns det kanske också möjligheter 
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Sjön Flaten där vi arbetade med två projekt i år, tillsammans med Landskapslaget.

Till vänster - orgelfabriken i Knivsta. I mitten och till höger - industriområdet Lövholmen.

Saga och Lova njuter i växthuset i Sundby naturhus. Ekorrungar tillhörde faunan i år i naturhuset 
(i garaget).


