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Mer urskog till Sjöbacken

Nästa dag är Lovas stövlar försvunna och medan
Sonia och Lova går in gästrummet bredvid hallen
Efter en riktigt lång norrlandsvinter (härligt säger (där Saga står) och Hans-Georg letar på annat håll
Sonia, jobbigt säger Hans-Georg) blir det till slut så hinner istället Sagas vantar försvinna. Men nu
vår. En vår som kommer ganska abrupt på tomten är stövlarna hittade (någon av barnen hade ställt
med en stor storm 7:e april som skapar en del nya dem bakom soffan). Men nu letar vi överallt efter
vindfällen, en stor gran föll och drog med sig en vantarna istället, men de är och förblir borta.
medelstor tall och en glasbjörk. “Urskogen” nere Vantarna återfinns sedan hemma hos föräldrarna vid vattnet börjar likna en riktig urskog allt mer. Saga hade stoppat ner dem i overallen. Det verkar
På andra sidan sjön föll flera riktigt stora och som om den tösen har upptäckt humorn i livet.
oskadade gammeltallar och korparna som höll Oscar har ännu inte hunnit med så många hyss,
på med häckningen försvann. Men stormen rev men står gärna i återvinningslådan och arbetar på
också upp en spricka i isen tvärs över sjön. Och att sätta samman glasburkar med nya lock eller
med detta inleddes våren vid Sjöbacken.
lägga nya saker i burkarna. Den sanne miljövännen! Städning är också en passion och han hämtar
raskt sopborsten och städar upp efter oss - vad
månne det bli av honom?

Kärleken är försvunnen
Så var då kärleken försvunnen utan ett spår ...
Alldeles nyss låg de tre svarta stenarna i fönstret
i bastun med texterna; Njut, Evigt och Kärlek,
men nu är Kärleksstenen borta. Hade barnbarnen
varit framme? Vid pressläggning har stenen
återfunnits.

De som har gett oss många glada skratt och goa
kramar under åren är Lova (5 år), Saga (ganska
snart 3 år) och Oscar (1,5 år) och är våra barnbarn.

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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I slutet av juni ropade en vaktel tillfälligt nere
på vår standäng. På morgonen den 23 december
dundrade, bokstavligen, tomtkryss 154 in i ett
av fönstren. En sparvuggla på morgonjakt, kanske efter en tidig koltrast, såg inte fönstret i det
svaga gryningsljuset. Den såg först ut som ett
fjäderbylte, där den låg på marken. Men efter
att ha satt upp fågeln på ett bord piggnade den
så småningom till och flög iväg.

Resa mot norr
I juni åkte vi till Åre tillsammans med Björn,
Linda, Lova och Saga. Det blev en hel del
sightseeing, men också lite fågeltittande, bl.a.
vid Storulvån där vi t.ex. såg en kungsörn. Den
mycket sällsynta sverigegästen träsksångare hittades vid Nälden, bara fyra mil från Åre, så den
var vi naturligtvis och tittade på.
Sonias släkt på sin mormors sida kommer från
Jämtland och gammelmormors mor från Nordtrøndelag i Norge. En dag åkte vi längs den väg
Sonias gammelmormors far hade rest för att
handla med hästar i Trondheim. Där träffade han
sin blivande hustru och de bodde sedan hela livet
i Oviken, på Storsjöns västra sidan. Endast två
barn av sju uppnådde vuxen ålder. Resan tog oss
längs den gamla vägen till Norge, via Skalstugan/Medstugan och ned till Åsens by där gammelmormors mor föddes. Och så den nuvarande
Europavägen tillbaka till Åre.

Hans-Georg har varit dålig i benen, så bevakningen nere vid sjön har blivit lite bristfällig. Trots
det kunde vi räkna ihop 106 tomårskyss, ett ganska normalt antal. En ovanlig gäst var bläsand.
Både bofink och rödhake sågs vid matningen
i december. Inte vanligt det heller (rödhake är
första decemberobservationen).

Andra fågelaktiviteter
Det blev ingen gökotta i år - tiden räckte inte till,
men i september åkte vid till Halland för nästan
en veckas fågelskådning. Vi bodde på Vare vandrarhem utanför Varberg där det fanns gott om
turkduvor. Två svartnäbbade islommar såg vi
också under veckan, liksom en tidig alkekung
och två fjällabbar.

Efter veckan i Åre tog vi oss upp till Kalix för
att träffa Sonias bror och svägerska och Björns
familj för att träffa Lindas mamma och pappa.

Tomtfåglar och annat

Stockholms ornitologiska förening (StOF)

Fast vi har bott på Sjöbacken i nio år, ser vi fortfarande nya fågelarter, som vi inte sett tidigare.
Det började med ett par årtor som rastade tidigt i
april. De hör normalt hemma i mindre våtmarker,
men de här var på flyttning. Hanen var helt utpumpad och låg mest och sov.

Även 2011 har Hans-Georg varit redaktör för
“Fåglar i Stockholmstrakten”. Fyra nummer
som vanligt. I varje nummer finns en rapport
från Sjöbacken.

Sommarresan gick till Jämtland och Norrbotten - med tonvikt på Sonias släktingar och förfäder. En av de
vackra broarna längs S:t Olofsleden till vänster och Sonias gammelmormors pappas förningskista. Den
hade han med när han hämtade sin blivande fru Matilde från Norge. De reste då över den här bron, som
anlades under Karl XIV Johans tid.
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Angarngruppen, hembygdsföreningen och
kyrkokören

motigt för matte med en häst som hade hunnit bli
“tonårstjej” med många åsikter och en matte som
inte var så säker på hanteringen. Tindra är också
en bestämd ung dam som har siktet inställt på att
erövra världen, även om hon har insett att hon
nog måste rätta sig efter en del saker här i livet.

Hans-Georg är fortfarande vice ordförande i
Angarngruppen och Össeby hembygdsförening.
För att i någon mån minska arbetsbelastningen,
har några programpunkter varit gemensamma.
På våren kom Haffi och hjälpte oss med att leda
Dessutom har Hans-Georg slutat som webvåra ungdomar; Tindra, Evridís och Gandinn,
bredaktör för Angarngruppen.
alla stående hos Anne och Cathrine Liljeqvist.
Kyrkokören tuffar vidare med ny körledare, även En bra start på markarbetet!
om det kan vara lite tunt på övningarna ibland.
Men efter en hel helg med NH-träning för Ed
Under hösten gjorde vi en konsert tillsammans
Dabney hos Lena Danius så kom äntligen Sonia
med Össeby gospel och musikgruppen Anda. Det
igång lite mer. Men bara resan dit blev ett ävenvar ett antal folkliga koraler, medeltida visor och
tyr! Innan kursen hade Lena och Sonia prövat att
nykomponerad musik i ålderdomlig stil. Går att
lasta Tindra och hon verkade trygg att stå upplyssna på här: www.kyrkokoren.nu.
bunden i transporten medan vi tränade. Nu skulle
hon åka transport fastbunden för första gången,
Hästliv
och nära var det också till kursen (Upprätta i AnBliða har fått det relativt lugnt i år, med ålderns garn). Men väl framme, så öppnar vi dörren och
rätt, och att matte skyller på mycket jobb och där ligger Tindra på rygg i transporten hängande i
att Tindra kräver sitt. Bliða verkar inte ha haft lädergrimman. Hon måste ha tagit ett språng över
något emot det och uppskattar särskilt barnbarn- bommen och gjort en kullerbytta. Mellanväggen
sridningen - lite jobb och mycket morötter eller måste ut för att kunna få upp henne. Men väl ute
äpplen. Några fina pulkaturer hann matte med ställer hon sig bara och betar!!!??? Under kursen
under vårvintern 2011 som var så snöig och fin. är hon sedan snäll som ett lamm och sover som
en stock på ridhusgolvet, bl.a. under skrämseIstället har Tindra fått lära sig mer saker, även
lavsnittet. Vad är väl lite prasslande plastpåsar
om det var trögt i början av året. Då kändes det
mot att ta kullerbytta över bommen?

Turkduvor på rad i Halland. Sparvuggla är det senaste tillskottet på tomtlistan.

3

När vi väl kommit igång, går det lite långsamt Under året så får Saga sitta till häst för första gånframåt för Sonia och Tindra och under sommaren gen och Lova lär sig att styra Bliða med tyglarna.
får Sonia sedan sin dröm uppfylld - att rida med
Arbete
Tindra som handhäst.
Hans-Georg kopplas fortfarande in i olika projekt, 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
På hösten flyttar så Tindra in i Bliðas hage och tillsammans med Lars-Gunnar Bråvander.
allt går lugnt till. Tack Anne och Cathrine för all
hjälp med Tindra hos er - det har verkligen varit På Örsten, Singö, var det naturvård och exploatering som var uppe till behandling. Slutet blev,
ett toppenställe att ha haft Tindra på!
att kommunen till slut sade nej till någon som
En ridtur till Ösby postgård blir det i oktober där helst exploatering. Vid Bäcklösa (SLU, Uppvi blir väl mottagna. Sonia på hyrd häst (Sikill) sala) gällde det att undersöka om en exploaterfrån Anne och Cathrine, eftersom Bliða har fått ing skulle kunna påverka ett Natura 2000-objekt
hovböld. Det var en härlig tur som många ön- negativt. I slutet av året gjorde vi en utredning åt
skade skulle upprepas, så vi får väl se vad 2012 Norrköpings kommun om hällmarkskvalitet runt
bär i sitt sköte.
Arkösund i Östergötlands skärgård, där ett par av
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper skulle påverkas
av exploateringar.
Till sommaren flyttar Ulrika m.fl. till Svista och
det känns underbart att se islänningar igen på
Svista. Några gånger under sommaren hinner
Sonia ta några turer med Jan Helander som rider
Oðinn. Ulrika själv har fullt upp med lilla Idunn
som ligger i magen och som kommer lagom till
julen. En blivande hästtjej?

Till vänster Tindra på kurs i markträning, högst upp till höger - innan kursen. I mitten - Lova styr Bliða på
egen hand. Längst till höger - julritt 2011.
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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 Hägerstensåsen 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.

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 kommunens grönstruktur inför planeringsfrågor. Det
har varit mycket intressant att lära känna Vallentuna 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/Midsommarkransen och kommer att avrapporteras i nästa
Sjöbackenblad.

Vi har fortsatt samarbetet med Friman Ekologikonsult i ett flertal olika projekt med olika ansvarsförhållanden 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
uppdrag har vi också arbetat tillsammans med
eller som underkonsulter till Landskapslaget.

Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken

Träsksångaren i Jämtland lockade många fågelskådare, även
Wallentinus x 3.
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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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Överst Lovas målning. Nere t.v. en buskvårtbitare på besök i köket. En av alla gräshoppor och vårtbitare
som finns på Sjöbacken. Nere t.h. Nu har lieslåttern blivit motoriserad, Sonia i arbetstagen.

En gammal bäddsoffas säng blir en utmärkt rutschbana. Lova simmar “nästan”. Mycket spring i benen har
Lova och Oscar (med stöd av Tomas händer) som klappar pappas händer till höger.
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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

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
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