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FAMILJEHÄNDELSER
Redan i januari inträffar de första stora familjehändelserna, 27 januari fyller H-Gs mamma
95 år och 31 januari föds lilla Lova. Lova är
dotter till vår äldste son Björn och till Linda.
Naturligtvis kom Lova att prägla det här året,
inte bara för hennes föräldrar, utan även för oss
farföräldrar. Men det tar nog allt lite tid innan
vi vänjer oss med att vi nu är farmor och farfar.
Vill du veta mer om Lova kan du också titta
på hemsidan, www.laban.nu som är fylld med
bilder på Lova.

respektive på så nära håll. Det ena paret i norra
änden av Garnsviken och det andra vid södra
änden, medan vi bor på mitten.
Björn fyller jämnt (30 år) i mars och vi blir
bjudna till Trevebovägen. I juni är det sedan
dags för Linda att fira samma stora födelsedag,
där vi är några andra som hänger på med lite
mer ojämna födelsedagar (Sonia, Hans-Georg
och Torbjörn (H-Gs bror)).

I början av oktober går så H-Gs mamma Elisabeth Wallentinus bort efter några veckors mer
påtaglig krasslighet.

I januari föds Lova.

I början av februari inträffar nästa stora
familjehändelse, Tomas (vår yngste son) och
Stina flyttar till Brottby. Det känns verkligen
mysigt att nu ha de bägge barnen med sina

SJÖBACKEN
Året börjar med fest då “Akademin för naturens hemligheter“ sammanträder på Sjöbacken
med mycket god mat, diktläsning, naturbetraktelser och annat.
Det blir till slut lite vinter och 20 januari kommer någon dm snö och vi får inviga vår nya
snöslunga.

Tio dagar gammal kommer lilla Lova för första
gången på besök till Sjöbacken. Helt populärt
är inte besöket här, men kanske beror det på
I februari flyttar Tomas och Stina till Brottby. Det gick
att ett ganska kallt badrumsgolv får tjänstgöra
geschwint då ungdomarna sprang med lådorna.
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som skötbord. Så småningom inköps ett litet
enkelt skötbord, som följs av andra barnsaker
vart-efter, bl.a. finns numera en barnstol vid
matbordet. Sedan trivs Lova bättre på Sjöbacken.

Redan i slutet av mars är det mesta av panelen
på plats och vi kan börja måla huset (rekordtidig värme som uppskattas av oss) och håller på
med det ända fram till midsommar, allt medan
byggarna börjar göra fönster- och dörrkarmar.
Tyvärr upptäcker de att taket behöver bytas på
ett ställe varför hela plåttaket tas ned tillsammans med takpappen. Hantlangarna Sonia
och H-G gör lite avbrott i målningen och kör
istället flera omgångar till avfallsanläggningen
i Löt. Strax före midsommar kommer så Matte
plåtslagare och börjar lägga ett svart plåttak
som ger hela huset ett nytt utseende. Vår innergård liknar en bakgård på Söders höjder,
säger han. Huset ser väldigt snoffsig ut med
svart tak och nymålad gul färg.

En ny bil är inköpt! I början av mars köper vi
så till slut en fyrhjulsdriven bil (så att vi ska
kunna klara eventuella avkörningar på vår väg,
knepiga fältjobb och hästtransporter). Det blir
en Suzuki Grand Vitara.

I mitten av mars kommer Micke Reijtos Byggservice, http://www.reijto.se, för att hjälpa till
med tilläggsisolering samt dörr- och fönsterbyte. Först på plats är snickarna Björn och
Thomas som hinner klä av huset innan vi ens
hinner blinka. Själva leker vi istället hantlangare och kånkar och bär spillvirket till en container vid vägen. Snart kommer även snickare
Krille och Micke själv. Tommy hjälper till att
fixa den el som inte H-G själv kan göra.

När väl stora huset börjar se någorlunda bra
ut sätter H-G glad (?!) i hågen igång med att
bygga en ny vedbod som så småningom står
på plats nytjärad och ganska fylld i slutet av
september. Då börjar han istället med arbetet
att bygga ett kontorsförråd av den gamla vedboden! När så tomten i Uthamra är såld berättar han nöjt att det är dags att utrymma där ute.
Sonia fixar istället målningen av fönster- och
dörrkarmar på insidan av huset och inser trött,
att det är lite väggar inomhus som också bör
målas om, eftersom de nya fönstren inte alltid
har haft samma mått som de gamla. Men om
detta och annat i Sjöbackens skötsel får ni läsa
om i nästa års Sjöbackenblad.
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Då det gäller andra fastighetsåtgärder i år kan
vi också berätta att dricksvattenspumpen la av,
men först efter 40 års tjänstgöring. Pumpkillen,
som åtgärdade problemet var mycket imponerad. Själva funderade vi varför det händer just
under en helg. När man bor så här på landet
är tillgången till vatten nog det som är allra
svårast att klara sig utan.
I början av december kommer så årets sista
hantverkare, Danne, hit och hjälper oss med
dränering runt huset.
Som ni kanske förstår har det inte blivit så
mycket annat är husfixande under våren, men
ett kärt besök av Ulf (Sonias bror) och Gretel
hade vi under pingsten som också blev varm
och skön.
Lite semester från allt stök blev det när vi var
uppe i Abisko strax efter midsommar, men mer
om det på en annan sida. Det kändes motigt när
vi kom tillbaka med bara arbete eller husfixande att hålla på med resten av sommaren, så
då kom lite grannar eller vänner över på några
fredagsfester.
Året slutar med en rad fester och besök. Vi
har lyckan att ha Tomas och Stina på besök
på julafton och en förnyad julafton får vi ha
en knapp vecka senare när Björn, Linda och
Lova avslutar julfirandet tillsammans med oss
och Tomas och Stina. Några dagar senare är
det dags för nyårsfirande hos oss, som faktiskt
förflyttas till Kvarnstugan, hembygdsgården
i Brottby. Mellan jul- och nyårsfirandet får vi
också lite spridda besök.
I övrigt kan berättas att vägen har fått en
otroligt fin uppryckning under året. Efter några
förfärliga veckor under våren med asfalteringsarbeten och många rundkörningar för att
försöka ta sig hem - är vägen nu riktigt slät!

TOMTFÅGLAR OCH ANNAT
Eftersom arbetet med huset tog det mesta av
tiden under året, fick fågelskådningen stå tillbaka. Därför blev det bara två nya tomtkryss.
Den 23 februari fick vi äntligen in gråsparv
på tomtlistan, något som vi väntat på sedan

inflyttningen 2002! Och gråsparvar har hela
tiden funnits vid stallen på Svista, 300 meter
bort. Tala om stationära fåglar! På midsommarafton lyckades H-G med hjälp av parabolmikrofon pejla in en spelande nattskärra från
skogen bortom Hakunge, att vi ”fick” arten
just nu, berodde på att fågeln höll ett revir som
inte varit besatt under 2000-talet. Nu är antalet
tomtarter uppe i 142, medan antalet årskryss
för 2007 var ”bara” 104 (mot 109 året innan).
Bland de arter vi såg, så har storskarvarna blivit allt vanligare och rastar ofta på vår brygga.
Mer ovanliga tomtarter 2007 var bl.a. bläsand,
enkelbeckasin (Hakungesidan), trädlärka, råka,
större korsnäbb, samt den östliga trumpetande
domherren. Det är lite sorgligt att konstatera att
göktyta, som alltid brukar ropa i flera exemplar
från Hakunge inte fanns på plats i år. Lärkfalkar for nästan dagligen över tomten för att söka
föda (trollsländor m.m.) vid sjön. De visade sig
häcka i närheten av Skepparbacken/Svista och
fick ut två ungar.
Vi deltar i Stockholms ornitologiska förenings
fågelatlasinventering, där häckande fåglar
inom föreningens område ska noteras åren
2007-2011. Vi har tagit oss an den ruta vi bor
i (ruta Garnsviken). 69 arter har konstateras
häcka (bland annat lärkfalk och fiskgjuse),
”sannolikt” häcka eller ”möjligen” häcka. Arbetet fortsätter…
Sista helgen i januari genomförs en landsomfattande fågelbordsräkning. Maximalt antal
fåglar av varje art som besöker matningen ska
rapporteras in. I samband med det bjöd vi på
fågelskådarfrukost för fågelmatande grannar.
Traditionell gökotta hölls 3 juni på Hakunge
gravfält med Nina, Rickard och familj, samt
grannar och vänner. Årets gökotta gav inte så
mycket ovanligheter, men för omväxlings skull
hörde vi göken ropa.
Den damm som vi grävt ut i sluttningen nedanför huset fick redan första året en hög biologisk
mångfald. Det var därför uppmuntrande att
notera att mindre vattensalamander reproducerade sig i dammen 2007 och vi såg både vuxna
salamandrar i lekdräkt och senare salamanderungar. Även padda och vanlig groda besök3

te dammen. I anslutning till vårt strandängsprojekt nere vid sjön spelade åkergroda; första
tomtfyndet.

are. På hemvägen åkte vi förbi Växjö för att
”kryssa av” en ung tärnmås – nytt kryss för oss
alla.

Vi försökte följa upp fjärilsaktiviteterna från
2006, dock var inte orken så stor när målningsarbetet pågick. Vi fick se några av de stora
arterna, som amiral, sorgmantel och tistelfjäril,
men också – nytt tomtkryss! – makaonfjäril.
Nu återstår att börja titta närmare på trollsländor samt gräshoppor och vårtbitare.

IDELLA FÖRENINGAR

Angarngruppen
Inom Angarngruppen har aktiviteten varit hög,
med onsdagsrunda första onsdagen i varje
månad, traditionella vår- och höstexkursioner,
samt nattsångarexkursion. Dessutom har H-G
organiserat en ”kvällsfågelakut” vid sjöängen
under april-maj-juni för att lära ut de nattliga
fåglarnas läten. Efter midsommar reste sex
Angarniter, inklusive oss, för att tillsammans
med skådare från Stockholms ornitologiska
förening skåda igenom Abisko- och Kirunaområdet. Målart var för de flesta de nordsångare
som brukar finnas på fjället Njulla. Så också
i år. En extra bonus var lapp- och videsparv
i Abisko, dvärgsparv och lappmes i Kiruna,
samt blåstjärt i Kurravaara, norr om Kiruna.
Totalt kom vi upp i 99 arter.

Onsdagsrundan i oktober med Lova på sin första fågelskådning. Undrar om hon kommer att bli
mer intresserad av småkryp på marken istället för
fåglar?

Efter flera års arbete kom så långtidsrapporten
om fågellivet i Angarnssjöängen från trycket
strax före jul. H-G har medverkat som redaktör
och författare. Rapporten sammanfattar häckning och rastning hos ett antal fågelarter under
perioden 1970 - 2005 och hur de påverkats av
de två restaureringarna, 1984-85 och 1992/93.

Andra utflykter
I samband med att H-G var opponent på
Alnarp i december passade vi på att kryssa
trädgårdsträdkryparen i Alnarpsparken. Sonia
fick dessutom amerikansk kopparand i en av
Lomma-dammarna.

Össeby hembygdsförening

Havsörn över Abiskofjällen.

I oktober drog vi med en busslast Angarniter
ner till Öland för traditionell ”vecka 41-skådning”. Den totala artskörden blev 125 arter,
men då var det några arter som sågs av bara en
person och därför inte får räknas. Lite ovanligare arter var brestjärtad labb, jaktfalk, prärielöpare, nilgås, svarthuvad gulärla (en ovanlig,
östlig ras), svartbukig prutgås och taigasång-

Hans-Georg blev under våren engagerad i
Össeby hembygdsförening vilket innebar deltagande i styrelsearbete och medlemsaktiviteter.
Bland annat innebar det ett föredrag om Angarnssjöängen, en bild- och ljudpresentation
av fåglar i sjöängen, samt en exkursion till ett
par runstensområden i anslutning till sjöängen
(Lingsberg och Ådalen).

Kyrkokören
Kyrkokören, där H-G och Tomas sjunger har
haft två större projekt under året. Under våren
framfördes Vivaldis ”Gloria” och i november
den moderna mässan ”Strömmar av liv”. Det
senare tillsammans med Össeby gospel. Året
avslutades med julkonsert tredje advent, samt
julotta i Vada kyrka.
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HÄSTLIV
När Sonia åkte till Stormurs (regionala islandshästklubben) årsmöte 20 januari är det en isig,
grågrön vinter, men under mötet vräker snön
fullkomligt ner. Efter en trevlig efterfest åker
Sonia hem i ett riktigt vinterlandskap där granarna är snöbulliga som på ett julkort.

ligger i det gröna gräset och vilar ut. Snart får
han en liten kompis i hagen också, ett fuxfärgat
fullblod, och vi får se dem leka en del under
sommaren.

Det blir en riktig fin snövinter med ganska
mycket sol, som varar ca en och halv månad,
där flera galopper och pulsande på åkergärdena
kring Körlinge ger livsglädje.
Till pingsten blir det så långtur från Körlinge
till Undal via Faxi. Hästarna är borta under två
nätter, en natt i Faxi och en natt i Undal. På
Faxi kände Bliða igen sig och gnäggar glatt till
stona för att försöka få hälsa på dem. På Undal
hade istället Vinur stort besvär med att försöka
skydda sin vackra brud från de andra valackpojkarna. Tack Carle och Sture för att hästarna
fick övernatta i era hagar.
Det blev några riktiga vinterveckor i januari och
februari. Iréne och Sonia rider.

När våren kommer blir det sedan med besked
och i mitten av mars drar vipor, grågäss och
sångsvan över hagarna. I början av april rider
Sonia ner till Angarnsjöängen för första gången, men så mycket fågelskådning blir det inte.
Första april invigs de fina nya boxarna och
väldigt snart är Bliða väl installerad där. Hon
uppskattar verkligen detta att kunna titta ut
utan besvär.
Vid första mötet med Lova tittar Bliða ner i
korgen och vädrar mycket försiktigt på den nya
lilla tvåbeningsungen. Shetlandsponnyn Tuffe
Rune undrar istället om det är något ätbart i
korgen.
Underbart med bete tycker Bliða att det är när
hon får gå med Ann och Cathrines islandshästar i den stora gröna hagen. Flera hästar gör
rena glädjeskutten, medan Bliða travar lite
raskt ner till de bästa betesmarkerna och doppar ner nosen i det gröna gräset istället.
I mitten av maj föds det ett föl i stallet, det är
Sussies svarta halvblodsskimmel som strax

Matpaus på långturen hemma hos Ingemar och
Ulrika Hübner medan hästarna betar.

Strax därefter får Bliða istället träffa en riktig pojke ”Fakur från Hästeryd” som står hos
Jenny och Hreggi på Bärby. Men trots intresse
från bägge håll blir det inget föl. Bliða tycker
dock livet är toppen på Bärby, med trevlig
pojkvän, inget jobb, flera ston med föl att bossa
över samt inte minst en riktigt grön äng. Den
behövs för att fölstona ska få ordentligt med
näring och Bliða säger inte nej därtill. Bara på
någon vecka lägger hon på sig ordentligt och
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kommer hem till Körlinge rund och god i mitten av augusti.
När vi kommer igång med ridningen igen, där
starthjälpen, från mina instruktörer Haffi Gislason och Lena Danius. (http://www.ekipage1.se/) är bra att ha, blir det mycket letande efter
nya stigar.
Första helgen i oktober kommer ett stort
islandshästbesök från Faxi med sex islandshästar. Det är Ulrika på Oðinn som har fått med
sig Ingela på Steinar, Annelie på Eirikur, Karin
på Logi och Annika på Embla samt Karin på
Saga som kom kvällen innan i transport från
Hagby. På vägen till Sjöbacken passerar de
Norrö och stallet Ludvigsberg där hela familjen Bonnevie ansluter; Helena på Silver Dearest (Disa), Francois-Xavier på Campar Said
(Campas), Axelle på Silver, Rodrigue på Tuss,
Edgar på Raffe och Oriane på Yra.

får vi se sedan hur det blir med tölten när det är
dags att jobba med den i början av 2008. Lite
fusk, med framförallt galopp, blir det dock på
vår glöggritt 28 december.

ARBETE
H-G har fortsatt med projekten på SLU: handledning för Matilde från Nicaragua och Olavi
från Estland. Tillsammans med Anders Hedlund är H-G också bollplank åt SKB (Svensk
Kärnbränslehantering) i deras arbete med
miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvar
av utbränt kärnbränsle. Uppgiften som ”monitoringgrupp” i Vietnam tillsammans med Stina
Lundström går mot slutet. H-Gs sista resa till
Hanoi för att delta i det sista årsmötet inom
projektet ”National Hydropower Plan” för
Vietnam, genomfördes i månadsskiftet oktober
- november.
Jobbet åt Hallandsåskommittén är antagligen
också i slutfasen. H-Gs uppgift där har varit
som expertgranskare åt kommittén då det
gäller det ekologiska kontrollprogrammet.
Den 14 december var H-G opponent på en
avhandling vid SLU, Alnarp om kompensationsåtgärder i vägplaneringen. Det var
Kristina Rundcrantz, doktorand på SLU och
deltidsanställd på Vägverket som då försvarade
sin avhandling. Både opponent och respondent
fick godkänt.

Utanför Torpet vilar de besökande hästarna från
Faxi, Hagby och Ludvigsberg.

Sonia tar äntligen itu med att lastträna Bliða
m.h.a. Lena Danius. Vi (eller mest Lena) jobbar intensivt några dagar före det är dags att
hänga med på Stormurs novemberritt till Djurgården. Lastträningen lyckas och vi kommer
iväg och Sonia är lyrisk över att kunna rida på
Djurgården tillsammans med ett tiotal andra
ryttare med islandshästar. Hästarna sköter sig
exemplariskt och är pigga när de ska och lugna
när de ska.
I början av december tar en kiropraktor en
titt på Bliða och justerar bakdelen. Sonia får
förhållningen att trava och skritta till nyår, så

Hans-Georg har också huggit in på några
projekt på firman, bl.a. förberedelse för MKB
av en ny hamnanläggning på Bromskär, Blidö,
och värdering av ett eventuellt utbyggnadsområde i kvarteret Tippen, Bandhagen.
Under året blev till slut antologin ”MKB – Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning” klar.
H-G har jobbat ett drygt år med det redaktionella. Han har också skrivit flera kapitel.
Antologin har givits ut av Studentlitteratur.
Medan H-G har arbetat med stora projekt och
utomlands och har Sonia arbetat med små projekt och de flesta i stockholmstrakten. Våren
och sommaren var en intensiv tid med med en
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Under året avslutades också Miljömiljardsprojekten “Spridningssamband Tyrestakilen - Årstaskogen. Metodik för kartläggning av spridningsfunktioner inom Stockholms stad” med
ett seminarium i maj och “Nyskapande och
förstärkning av Stockholms unika ekmiljöer”
i oktober med ett seminarium. Arbetet genomfördes av Ekologigruppen och med projektledarna Helene Nilsson och Rebecka Grönjord
från Stockholm stad. Sonias roll under detta år
har varit mycket liten och framförallt har det
varit roligt att följa projeken in i hamn.
Två projekt har handlat om ekologiska utredningar för Stockholm stad, Stora mossens IP
och Sjöängen i Brännkyrka och Vantör. På den
senare platsen planeras att bygga en våtmarkspark alldeles söder om Brännkyrka kyrka.

Ladusvalorna samlas i masten på Clas Florgårds
båt under seglingen i september.

hel del fältarbete bl.a. för att uppdatera några
skötselplaner (Solbergaskogen och Majroskogen). Skötselplaner som Nina Löfvenhaft ursprungligen tog fram, men som nu hade nötts
av tidens tand. Då Sätra stall flyttar inom naturreservatet Sätraskogen behövde även Sätraskogens skötselplan fördjupas och uppdateras.
Några andra skötselplaner som har tagits
fram är för Beckahagens park i Bandhagen,
Hagdalen i Hagsätra och Årstabäcken i Årsta.
Den senare skötselplanen gjordes i samarbete
med Bosse Lierud på Naturvårdsbyrån.

Ett pågående projekt är att utforma informationsskyltar för Skogvaktarkärret på
Järvafältet. Ett mycket spännande projekt där
Isabelle Scharin målar akvarellerna och Dan
Andersson har fotat fågelbilder och bidrar med
information om häckfågelfaunan.
En inventering av grodfaunan i Täby kommun
är ett annat projekt som ännu inte är avslutat
utan där inventeringarna kommer att återupptas
under den kommande fältsäsongen.

Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken

Ölands södra udde med Långe Jan under fågelskådningen vecka 41.
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Ett Gott 2008 till er alla!
HEMSIDOR
Hans-Georg http://www.abc.se/home/m4046
Sonia http://www.conec.se/sonia
CONEC http://www.conec.se
Sjöbacken http://www.conec.se/sjobacken
Kyrkokören http://www.kyrkokoren.nu
Angarngruppen http://www.angarngruppen.se
Össeby hembygdsförening http://www.vallnet.se/ossebyhbf/

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.eriksson@conec.se
H-G: hgw@conec.se
eller m4046@abc.se
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