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era julbordet med lite mer vegetariska alternativ 
som t.ex. fårostdolmas, goda röror och annat. Så 
mycket gott som våra nya vänner har bjudit oss 
på inspirerar. 

Alldeles i början av året blev Sonia medlockad 
till Åre av Tomas och Oscar. Jösses - det var ett 
tag sedan Sonia stod på slalomskidor. Och inte 
var hon särskilt duktig ens på den tiden. Men 
det var två härliga skiddagar där upp som som 
gav mersmak (även om Åre är i brantaste laget), 
trots ett ganska tufft väder med snöblandat regn.

På Lovas och Sagas sportlov blev Sonia med-
bjuden som barnflicka till Singapore där Björn 
jobbade just då. Barnflickan hade det helt under-
bart i lagom varmt klimat (i alla fall var det så när 
man hade poolen på armlängds avstånd). Sonia 
har nog aldrig badat så mycket i hela sitt liv. 
Nästan hela dagarna låg vi i den vackra poolen 
vid hotellet och lyssnade på grodor, insekter och 
fåglar ifrån djungeln alldeles intill. Så blev man 
då au pair på gamla dagar. :-)

Sjöbackenbladet 2017

Utgivare: Wallentinus 
Å

rg
 1

6

Året

På många sätt har året inneburit stora förändrin-
gar. Någon gång i slutet av förra året lärde vi oss 
att swisha och numera är det oftast det enklaste 
sättet att betala mindre utgifter utanför affärerna. 
Samtidigt kom så nya slantar i somras. Slantar 
som fortfarande känns lika främmande för oss 
som när man varit utomlands. Ja, man undrar 
varför Riksbanken slösat bort våra skattemedel 
på detta sätt. 

Annars har året framförallt inneburit att världen 
kommit närmare Brottby med de flyktingar som 
kommit hit. Många nya vänner med varma hjär-
tan har letat sig hit till detta kalla land, ingen 
nämnd - ingen glömd. Det är så många saker som 
blir så tydligt i jämförelse - landet Lagom är gan-
ska annorlunda jämfört med många andra länder. 
Särskilt tydligt blir det vid våra högtider, då vi 
har så mycket mat i huset, men ändå ingenting att 
bjuda på. Det mesta av vår högtidsmat bygger på 
grisprodukter eller fisk som är konserverad i lite 
ovanliga former. 2018 får vi nog kanske uppdat-

Lite snö blev det så att i alla fall under vintern så att det blev möjligt att skidtolka efter hästarna.
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Den största nyheten i år, åtminstone för Sonia, 
är att Tassa föddes i slutet av januari och två 
månader senare flyttade in på Sjöbacken. Efter-
som Tassa föddes bara några hus bort av Lovely 
hos Müllerns så fick vi följa hennes utveckling 
direkt från början. Det visar sig att hon hade ärvt 
mycket av hennes mammas fina temperament, så 
mer lättuppfostrad hund får man leta efter. Redan 
tidigt fick hon följa med till hästarna även om So-
nia avstod från att rida på ett tag. I början skedde 
utflykter i en liten ryggsäck. Sedan fick hon lära 
sig att vänta utanför hagen och så småningom 
även följa med, men lära sig det så viktiga ordet 
AAAaaaakta med ljus röst så att hon flyttar sig 
raskt bort från hästarna om det behövs. Vartefter 
hon blev större har det blivit längre och längre 
turer tillsammans med hästarna, i början bara när 
Lova red och Sonia promenerade. Men på slutet 
av året kunde hon hänga med riktigt bra.

Den mesta inlärningen av Tassa skedde tillsam-
mans med Kerstin, Lovelys matte, under våra 
promenader. I år hann Sonia t.o.m. att plocka lite 
svamp (eftersom det inte bara blev ridning). Men 
i augusti var det dags för en valpkurs som hon var 
lite i största laget för, men då hade hon å andra 
sidan lätt för mycket av det som hon skulle lära 
sig. Däremot var det totalt tilt i hjärnan när första 
löpet inträffade. Då fanns det inga möjligheter 

Det blev en sommar utan några värmeböljor, 
vilket många har upplevt som en bottensommar. 
Men här i östra Svealand var det ovanligt torrt, 
så torrt att sjövattenpumpen slutade fungera 
eftersom vattenståndet i Garnsviken var så lågt. 
Istället blev hösten ovanligt regnig och trots stora 
hagar här på Svista, kändes det motigt att hämta 
leriga hästar och försöka hitta ställen att rida där 
leran inte var alltför framträdande. 

För Sonia blev nästan hela sommaren ganska 
annorlunda, då hon gick på en cortisonkur un-
der 8 veckor. Ett preparat som hon inte visar 
sig tåla något vidare. Sömnen försvann och alla 
bokstavskombinationer (ADHD, ADD eller vad 
man nu skulle ha klassat symtomen som) dök 
istället upp. Så säkrast var att hålla sig hemma. 
Så hemma på Sjöbacken förankrade sig Sonia 
tills kuren var över och det också var dags att 
börja jobba igen och H-G kunde pusta ut. Kanske 
liksom stallkompisar, hästar, grannar och Tassa.

Men en utflykt blev det, till Kinnekulle med Isa-
belle och Jespers magiska bröllop. Bröllopet hade 
som tema medeltid/fantasy, vilket innebar att de 
som ville och kunde klädde sig i sådana dräkter. 
Det var helt magiskt och allt hände i trakter som 
i sin tur också är fantastiska - Kinnekulles natur 
med sin otroliga historia.

Den nya familjemedlemmen Tassa tittar upp på sin mamma Lovely. Fyra barnbarn samt Kerstin och Bin-
iam är också med på fotot.



3

att försöka med något. Alldeles innan jul var det 
dags för nästa kurs - Cirkushund/freestyle. Inte så 
märkvärdiga saker egentligen, men roligt tyckte 
både Tassa och matte - och även Lova och Saga 
som följde med. Nu efter årskiftet är det dags 
för andra halvan av kursen (och vi som inte har 
övat så mycket!!). Kurserna vi har gått på är hos 
Susann på www.dogspirit.se.

Sundby naturhuS

Med detta års bygge börjar det närma sig slutet på 
bygget och inflyttning kommer att ske 2018. Nu 
är huset inte bara ett skal utan huset har fått isol-
ering och det mesta av ytterpanelen hade kommit 
upp. En hel del av målningen av huset har också 
genomförts. Fönsterfodren på övervåningen kom 
på plats en mörk novemberkväll. 

Inne har också mycket hänt, så på övervåningen 
är det mesta klart, men som vanligt är det en del 
lister och annat som saknas. Och huset har en 
fungerande toalett vilket uppskattas av kvinnliga 
besökare. Vid årsskiftet fungerade elen på övervå-
ningen också. 

Vill du följa vad som händer med bygget kan du 
läsa mer på www.sundbynaturhus.se. 

tomtfÅglar och annat

Genom att H-G inte rör sig sålätt längre, har det 
blivit magert med fåglar under året. Trots det 
kom vi över “skamgränsen” 100 arter med ett 
par arter. Snatterand var andra gången vi kunde 
kryssa av. Det gällde också en rördrom som höll 
till tvärs över sjön under en vårvecka. Gran-
sångare stannade och sjöng under en veckas tid 
nere från vår granskog. 

Korparnas häckning tvärs över sjön misslyck-
ades och därför häckade heller inte lärkfalk i 
boet. Däremot hittade de ett övergivet kråkbo i 
backen upp mot Svista gård. Två ungar förde ett 
förfärligt oväsen under flera veckor.

föreningSliv

H-G är fortfarande med i redaktionen för “Fåglar 
i Stockholmstrakten” och skriver flera artiklar till 
varje nummer, inte minst “Hemma på Sjöbacken” 
där olika händelser på eller vid tomten behandlas.

Angarngruppen 
Vi är medlemmar i Angarngruppen, där H-G 
fortfarande är vice ordförande. Under året har vi 
slutfört en serie vattenprovtagningar i de större 
tilloppen till Angarnssjöängen, samt i utloppet. 
Resultaten antyder att det i varje fall inte blivit 
sämre. Många parameterar har blivit bättre och 
några få sämre. Under 2018 fyller föreningen 50 
år, så det kommer att bli en mängd aktiviteter.

Två av årets utflykter. Till vänster poolen på hotellet i Singapore och till höger Isabelles och Jespers bröl-
lop på Kinnekulle.
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Medan Tindra är borta på utbildning får Blida bära på matten och en liten hundvalp. Längst ned - Ridut-
flykt med övernattning längs Ridled Roslagen till Gullunge.

Hembygdsföreningen
H-G fortsätter som vice ordförande även i denna 
förening. Midsommarfirandet fortsätter att vara 
det stora arrangemanget, som drar minst 700 
besökare om vädret är gynnsamt. Även stång-
klädningen kvällen före midsommarafton börjar 
samla mycket folk, inte minst barn. En ny bok 
har presenterats som handlar om Kårstaby under 
1900-talet.

Kyrkokören 
Med ny körledare har det blivit ett helt annat drag 
i kyrkokören, som i princip fördubblat sitt sån-
garantal. Under våren genomförde vi Förklädd 
Gud med utökad kör och rätt stor orkester. Jul-
konserten hade ett liknande upplägg. Får se vad 
det blir under våren 2018. H-G har svårt att stå 
stilla så länge som behövs, tyvärr.

häStliv

Eftersom årets har präglats av Tassas ankomst i 
familjen har ridningen blivit satt lite på undantag. 
Och om sanningen ska fram så går ju känslorna 
kring Tindra lite fram och tillbaka. Hon är ju 
så mycket svårare på alla sätt och vis än Bliða. 
Bliða är still going strong trots att hon vid detta 
årskifte blev 29 år (jösses).

I och med Tassas ankomst i slutet av mars fick 
bägge hästarna stå ett tag och när då gräset bör-
jade grönska så blev mankammen på Tindra hård 
(med risk för fång). Så paniken var nära, efter 
grubbel hit och dit bestämde Sonia sig för att 
skicka iväg Tindra på töltsättning. 

Strax innan påsken fick därför Tindra åka till 
Cahrine Gustavsson nära Västerås och stan-
nade där till mitten av juli. Tindra är inte lätt att 
töltsätta, men med ordentligt ridning går det att 
få henne att tölta en del, men hon är definitivt 
inte en häst som är en töltmaskin. Tankarna gick 
hit och dit om att sälja henne eller inte, men hur 
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som helst kom hon hem och Sonia har försökt 
att jobba vidare med henne under hösten. Så nu 
gäller det att ta nya tag under 2018.

I början av juni blev det utflykt med stallkomp-
isar samt Sofi (Vilborg) och Berith till Gullunge 
där vi möttes upp av Sofi (Piehl) och Agneta. Vi 
hade två underbara dagar där, då vi både fick åka 
häst och vagn och rida längs underbara vägar/
stigar under ledning av Agneta och Sofi P. Och 
inte minst äta gott och skratta mycket. Och stort 
tack Sofi V för lån av häst (Tindra var ju på kurs), 
en häst som var en riktig töltmaskin.

Släktforskning
Jobbet med att hitta (ofta avlägsna) släktingar har 
fortsatt. Sonia har fått kontakt med en syssling 
som hon är släkt med genom sin biologiska mor-
far. Det ska finnas ganska många kusiner på den 
sidan som hon aldrig hört talas om. Sonias bror 
är också provtagen och har delvis andra träffar än 
Sonia. En fjärdekusin hittades via träff på hans 
Y-kromosom, vilket inte är så vanligt. Men alla 
släktingar i trakten av Bygdeå, Robersfors och 

Nysätra fortsätter att sätta 
myror i huvudet.

H-G har ett par surdegar 
som tagit en del tid under 
året. Det har visat sig att 
såväl på mammas som 
på pappas sida finns ett 
par personer som har fått 
utomäktenskapliga barn. 
Dessa barn vet inte vem som är den riktige fadern 
resp farmorfar. I det senare fallet har vi en mis-
stänkt, men han fick aldrig några egna barn inom 
äktenskapet, så hoppet står till ett par nu levande 
ättlingar till två av hans bröder. I det andra fallet 
finns ett efternamn, så där har vi gott hopp om 
att hitta rätt far. I bägge fallen är mina träffar på 
de nu levande ättlingarna femmänningar eller 
däromkring.

Jag (H-G) har aldrig sett mig som vikingaättling 
och redan i förra Sjöbackenbladet kunde jag 
kryssa av släktskap i Wales, antagligen keltiska 
anor, resp. Sardinien. Jag visste också att jag hade 
en judisk släktgren. Nu har det kompletterats 

med att jag har Vallonblod och dessutom 
har jag släktskap med den skotska klanen 

I år blev inte äppelskörden lika stor som 2016, men lite äpplen blev det ändå. Till höger, skogsknipprot.
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Erskine. Går man riktigt långt tillbaka har jag, 
om pappersforskningen stämmer, till och med en 
samisk förmoder.

Arbete
I år har det varit flera ganska små projekt med 
tonvikt på detaljplaneärenden, en del sådana 
ganska långdragna. Exploateringstrycket här i 
Stockholm är fortfarande mycket högt, även om 
avmattning har märkts på bostadsmarknaden ett 
tag här i höstas. 

Under hösten avslutades (tror vi) ett projekt i 
Hökarängen för Mecon. En liten tomt i Häger-
sten som skulle bebyggas var ett annat ärende för 
Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (FFAB). 
För Stockholmshem har vi arbetat med fyra 
ärenden: detaljplanen Allgunnen vid Bolidens-

plan, bebyggelse vid Sköntorpsvägen respektive 
Telefonplan samt i Västberga tillsammans med 
Friman Ekologikonsult. Stora förändringar i Al-
vik är också på gång eftersom tvärbanan nu för-
längs och man vill riva arbetslokaler och bygga 
bostäder istället. Här fick vi hjälpa Ramböll med 
att försöka bevara träden vid stranden så mycket 
som möjligt. I diskussioner om bebyggelse i na-
tionalstadsparken har vi också varit med på ett 
hörn. Vi har även bidragit med diskussioner om 
naturvärdering av några områden i Stockholm 
åt Ramböll. 

Utanför Stockholms stads gränser har vi fått vara 
med en del där Vide Ohlin har arbetat med att 
ta fram goda åtgärder för salamandrar när man 
bygger rangerbangård i Molnby i Vallentuna.

Åt Structor har vi gjort en vattendragsinventering 
i Uppsala, detta tillsammans med Friman 
Ekologikonsult. 

Arbetsstarten på hösten blev trevlig då vi 
åkte till Östhammar och inventerade orki-
déer. Totalt hittade vi över 170 exemplar 
som blev inmätta. Allt för att kunna skydda 
dem om man bygger båtplatser och even-
tuell badplats nedanför ett nybyggnadsom-
råde.

Lite av det intensiva arbetet som pågick när det fanns en byggställning runt huset. Omar, Ali, Ramin, 
Tomas och Gerhard är några som hjälper till.
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Resan till Singapore var också en fantastiskt rolig 
utbildning för Sonia. Hotellet vi bodde på hade en 
ekologisk touch - http://silosobeachresort.com/. 
Simbassängen renades utan klor och var byggd 
ovanpå en gammal väg som utnyttjade vägens 
formationer. Vattenreningen var intressant utfor-
mad med bl.a. fisk i det sista steget. Även i små 
detaljer försökte man vara miljövänliga och tog 
till vara matrester och sparade på vattnet fast det 
regnar en hel del i Singapore. Det fanns också 
en hel del djur i parken kring bassängen och att 
få se och höra näshornsfåglarna var verkligen 
pricken över i.

Björns och hans familjs bygge av Sundby 
naturhus innebär även det en utbildning för oss 
i miljövänligt byggande och nu när toaletten är 
installerad ska det bli intressant att se hur vat-
tenreningssystemet kommer att fungera med 
odlingsbäddar. Det blir verligen spännande att 
se huset i drift när familjen kommer att flytta in 
under 2018. 

Sonia och H-G

Ekologerna på Sjöbacken

“Jätteträden” i en av Singapores alla parker. På hotellet lät man träden växa genom golvet i vissa läge-
heter.
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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 2018 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

Tassa (längst bak) och hennes mamma Lovely (som bor några hus bort) önksar Gott Nytt År.


