
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 senaste nytt …. 
 

Uppföljning av kontaktpersonsträffen 21 augusti          
 

Den 15 januari genomfördes GISS 
föreningens kontaktpersonsträff. Ett både 
lyckat och intressant arrangemang där 31 
personer deltog.  
Vi använde mötestekniken Öppet Forum 
för att skapa intressanta diskussioner och 
engagemang från medlemmarna. 
Det blev också flera intensiva grupp-
diskussioner som resulterade i ett antal 
nya projekt- och samarbetsförslag som 
föreningen ska arbeta vidare med. 
Några av förslagen presenterades på  

årsmötet och styrelsen arbetar vidare  
med ”GIS till medborgarna” och 
”Erfarenhetsutbyte”. Dessa två grupper 
kommer att inbjudas till en träff den 21 
augusti kl 14 i Lantmäteriets lokaler på 
Årstaängsvägen 17.  Om du är intresserad 
av att närvara vid denna träff men inte 
varit med i de tidigare diskussionerna, 
kontakta Johan Reuterham på 
johan.reuterham@varmdo.se för mer 
information. Anmälan görs till 
giss@geoforum.se senast 14 augusti. 

 
 

           Ny roll för KSL:s Geodataråd ?   
 

På uppdrag av KSL har Sweco tagit fram 
en rapport om en eventuell förändrad roll 
för KSL´s Geodataråd. På KSL´s hemsida 
finns mer information att läsa i dokumentet 
 

”Presentation av ny strategisk inriktning för  
KSLs Geodataråd” som finns att tillgå 
under följande länk: 
http://www.kslgeodataradet.se/home/news
.asp?sid=4479&mid=3&NewsId=2719

 
          

Förstudien Geodatacenter samt           
Workshop – Regional samverkan om geografisk information 

 
Katarina Lindgren, Eken & Arken har 
genomfört Förstudien Geodatacenter.  
En workshop med en redovisning och  

diskussion kring frågan genomfördes den  
15 februari 2009 och även senare vid 
GISS årsmöte den 13 mars. 

mailto:johan.reuterham@varmdo.se
mailto:giss@geoforum.se


 

Under Workshopen genomfördes också 
några seminarier där bland annat Staffan 
Kjellman presenterade arbetet kring 
”Gemensamma vägdatabas på Söder-
törn”. Sven-Erik Johansson berättade om 
”Geodatacenter Skåne och framtiden”.  
Hans Brattström, RTK berättade om 
”Gemensam distributionswebb för 
Länsstyrelsen och RTK”. 

Jan Zakariasson berättade i korthet om 
den nya inriktningen för KSL:s geodataråd. 
Styrelsen i GISS är positiv till en dialog 
med KSL om eventuell framtida 
samverkan, och förordar att Steg 1 i 
Geodataförstudien ”Samla intressenterna, 
klarlägg nyttan och gemesam målbild” 
kommer igång så snart som möjligt.

Läs mer här. 
 
 

GISS Årsmöte i mars 
 

Eftermiddagen började med ett 
seminarium på temat GISS – framtid, 
utveckling och samverkan där följande 
aktuella frågor diskuterades 
-  Samla regionala geodata för största  
   nytta 
-  Ny roll för KSL:s Geodataråd? 
-  Sigtuna - Sveriges äldsta stad spanar in  
   i framtiden 
-  Kontaktpersonsträffen - det här vill  
   medlemmarna. 
Därefter påbörjades GISS årsmöte. 

Rune Olsson redogjorde för de aktiviteter 
GISS föreningen genomfört under 2008 
samt planerna för 2009/10. 
Vid årsmötet den 13 mars avgick tre 
styrelseledamöter, Anna-Karin Bergvall, 
Sigtuna, Anders Hallmén, Sollentuna och 
Johan Nordenswan, Nacka.  
Styrelsen tackar ledamöterna för deras 
arbete och säger samtidigt välkommen till 
de tre nya ledamöterna Helga Hedén, 
Solna, Staffan Kjellman, Tyresö och Johan 
Reuterham från Värmdö. 

 

 
 

GISS Stipendium   
 

Sigtuna - Sveriges äldsta stad 
spanar in i framtiden 
Sigtuna kommun fick ett stipendium från 
GISS för studiebesök med syftet att få 
inspiration till förnyelse och utveckling av 
användandet av GIS-verktygen på 
hemmaplan. På ett av seminarierna före 
årsmötet berättade Eija Österberg från  

 
Sigtuna om intrycken de fick under de två 
studiebesöken på Trollhättans kommun 
och Göteborgs stad. Eija visade också två 
mycket intressanta filmer från besöken 
som innehöll exempel på hur de besökta 
kommunerna arbetar med 3D-modeller för 
visualisering av nya byggprojekt. 

 
 

Nordic GIS Conference i Stockholm 
 

Inom den nordiska föreningen GI Norden 
turas medlemsländerna - de nationella 
GI/GIT-föreningarna - om att ordna en 
nordisk GIS-konferens. År 2009 är det 
Sveriges och ULI’s tur att arrangera 
konferensen och därmed ersätts den 

nationella mötesplatsen GEOINFO av 
Nordic GIS Conference 2009. 
Nordic GIS Conference ska hållas i 
Stockholm den 24-25 september 2009.  
Läs mer under: 
http://www.geoforum.se/page/320 

http://www.geoforum.se/page/167/187/634
http://www.ginorden.org/
http://www.geoforum.se/page/320
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Årets GIS-händelse  
Nominera en kollega på Din arbetsplats?! 

 

 
Hur har ni använt GIS för att underlätta 
arbetet inom er organisation? Styrelsen 
kommer att utse årets GISS-medlem till 
den organisation som har bidragit till  
årets "GIS-händelse" inom regionen.  

 
Kanske finns det någon som har gjort en 
stor insats som Du tycker ska uppmärk-
sammas på Din arbetsplats. Tänk på att 
även små insatser kan ha stor betydelse!

 
 

Kommande evenemang på GIS-området 
 

På Geoforums hemsida finns ett 
kalendarium som visar vilka GIS-
evenemang som är på gång. 

Bevaka kalendariet under länken nedan 
och boka in intressanta seminarier.         
Kalendarium.

 
 
 

 
 
 

Sommarhälsning 
 
Efter en vår med mycket frågor kring Geodata, både inom KSL – Rapport framtida inriktning 
– samt GISS-föreningen med workshop – Regional samverkan om geografisk information – 
där även vi tagit fram en rapport så önskar föreningen en riktigt skön sommar! 
Varför inte med hjälp av karta och GPS?! 
 
Rune Olsson, ordförande GISS 

 

http://www.geoforum.se/page?show=cal
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