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Senaste nytt…

88 personer ”Gillar” GISS på Facebook. Gör det du också så får du tillgång till allt som är på
gång. Snart spränger vi 100-vallen!

http://www.facebook.com/GISStockholm

GISS-föreningens årsmöte och 20-årsjubileum

GISS-föreningen firade sitt 20-årsjubileum
i samband med årsmötet den 14 februari
på Armémuseum i Stockholm.
Efter gemensamt kaffe med dopp hölls de
traditionella årsmötesförhandlingarna med
ett 50-tal deltagare.

Som resultat av 2013 års helsingforsresa
samt ett seminarium för styrelsen så har
en ny verksamhetsplan arbetats fram för
2014. Det nya är att vi nu koncentrerar oss
på följande fokusområden:

Föreningen – Samla flera olika aktörer
inom branschen under helt kravlösa
förhållanden.

Nya i styrelsen för året blev Gabriella
Lundholm, Tyresö kommun och Helena
Nyman, Upplands Väsby kommun.

Teknik – Teknikutvecklingen sker snabbt.
Några ”buzzwords” just nu är ”molnet”,
”mobilitet”, ”streaming”, ”3D”.

Jan Eriksson, Stockholms stad,
avtackades för sina insatser under många
år i föreningen. Också Catharina Hansson
avtackades för sin roll som tryggt
kanslistöd under lång tid.

”Ökat tryck” – Ökad konkurrens, ökade
ekonomiska krav, globalisering och öppna
data är alla faktorer som påverkar våra
medlemmar.
Nya användare – Det tillkommer allt fler
och nya typer av användare av geodata
och GIS. De har annan bakgrund och
andra förutsättningar. Tillgängliggörandet
av data och teknik måste möta dessa nya
förutsättningar.
Reglering – Initiativ pågår, både lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt (EU)
kring standarder och direktiv som direkt
eller indirekt påverkar GIS-utvecklingen.
Verksamhetsplanen för 2014 finns på
GISS hemsida under ”Dokument och
arkiv”.

Stockholms stad belönades för ”Årets
GISS-händelse” med en get till behövande
via Actionaid. Anledningen var Stockholms
stads initiativ till öppna data.
Stämman avslutades med en film om
föreningens historia där bland annat
tidigare styrelseledamöter berättade om
föreningens bildande och verksamheten
under den första tiden. Därefter visades ett
antal bilder om föreningens verksamhet
under de senaste 20 åren. Filmen och
bildpresentationen finns på hemsidan.

Efter årsmötet började 20-årsjubiléet med
ett föredrag på temat ”Den strategiska
östra rikshalvan: Svensk militär land- och
sjökartering av Finland 1700-1809" av
Maria Gussarsson Wijk. Därefter gjordes

guidade rundvandringar genom flera
århundraden av krig och elände för att
avslutas med mingel och GISS-utställning
innan middagen.

Under middagen som avslutades vid 22tiden hölls även en frågesport med frågor
om händelser i världen under den tid som

GISS-föreningen har funnits. ”Det är
märkvärdigt vad man blandar ihop olika
saker”.

After work hos Cartesia
Årets första after work hölls 31 januari hos
Cartesia. Där fick vi först höra om deras
nya satsning på WebbGIS och open
source. Därefter presenterades Cartesias
lösning Solen Skolval som visar elever
med avstånd till skola och tar hänsyn till
syskonförtur, elevens val med mera. Till

sist fick vi veta mer om GIS:et i fickan –
hur du blir effektiv med smarta telefoner
och paddor.
Cartesias After Work var välbesökt och
avslutades med mingel och buffé!

Kartdagar 2014
I mars samlades återigen över 800 GISoch kartintresserade i Jönköping under tre
fullspäckade dagar. Förutom den
traditionsenliga banketten bjöd dagarna på
många intressanta föreläsningar och
workshops.

att de skulle kunna göra om de bara hade
de rätta verktygen.

Första dagen gav bland annat en
workshopserie för GIS-samordnare. Dag
två och tre innehöll upp till sju parallellspår
om allt från open source och öppna data
till geodatasamverkan och upphandling.
Öppningssessionen hölls av Missing
People som berättade om sin verksamhet
och hur de använder kartan på ett, idag,
rätt simpelt sätt och vad de drömmer om

Under Kartdagarna myntades hashtagen
#gillakartor – tagga dina länkar och bilder
på de bästa kartorna du vill dela med dig
av och kom ihåg att nästa år ses vi i
Stockholm på Position 2015 som
arrangeras i samarbete mellan
Kartografiska, ULI Geoforum, SKMF,
Samhällsbyggarna och SKT!

Under avslutningssessionen inspirerade
Jonas Söderström till svensk digital
design.

After work hos Esri Sverige
Den 31 mars anordnade GISS i samarbete
med Esri Sverige en after work hos Esri i
Kista med tema 3D. Esris produktchef Gert
Van Maren var på plats och pratade om
möjligheterna med 3D. Gert visade hur 3D

kan användas för stadsplanering och i
kommunikation med kommuninvånare.
Aktiviteten drog drygt 40 belåtna och
sedermera mätta deltagare.

Frukostseminarium om webbkartografi
Den 29 april anordnade GISS ett
frukostseminarium om webbkartografi hos
Sweco Position AB. Inledningsvis
behandlades vikten av riktlinjer för både
kartografi, infrastruktur och tittskåp nu när
det tjänstebaserade utbudet ökar,
exempelvis i de webbaserade karttjänster
många använder dagligen i datorn och
mobila enheter. Standardiseringsinstitutet
SIS driver ett sådant arbete. Länsstyrelsen
presenterade därefter sitt utbud av tjänster
med möjlighet att anpassa utseendet via

egna manér (stilmallar). Hur det kan
fungera i praktiken visades av
GISassistANS AB. Under andra halvan av
seminariet gavs två exempel på
möjligheterna att enkelt publicera egna
kartor på webben med hjälp av
molntjänsterna ArcGIS online respektive
CartoDB. Förutom Länsstyrelsen och
GISassistANS AB kom presentatörerna
från Stockholms läns landsting och Sweco
Position AB.

Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens
Den 8-9 maj samlades KSL:s Geodataråd,
35 personer, till en vårkonferens på
Utsikten Meetings Hotell i Nynäshamn.
Den började klockan elva med årsmöte.
Jan Eriksson, ordförande, Stockholm stad
gick igenom verksamhetsberättelsen för
KSL:s Geodataråd och den godkändes
och lades till handlingarna.
Efter lunch var det dags att skåda in i
framtiden med handledning av Johanna
Danielsson från Kairos Future, ett konsultoch analysföretag som hjälper företag och
organisationer att förstå sin framtid. Det
blev en spännande eftermiddag. Vår
verksamhet utvecklas väldigt fort och fler
och fler använder geodata dagligen. Det är

allt ifrån att hitta dit man ska med kartor i
mobilen till geotag på sociala nätverk.
Framtidens användare kommer att ställa
krav på vår verksamhet och samtidigt
aktivt medverka i att samla in geodata.
Dag två fick vi höra lite om de projekt som
just nu bedrivs inom KSL:s Geodataråd.
Det var GC-projektet, årets planering av
flygfotografering och Tätortskartan
Stockholms län. Sedan fick vi information
från Lantmäteriet och KSL. Det hela
slutade med att vi fick en inblick i hur man
involverar 5 000 nackabor i att drömma
om framtiden, i Nackas
utvecklingsområden.

ULI Geoforums konferens GIS & Health 2014
Under två dagar, den 13:e och 14:e maj,
genomfördes den nordiska konferensen
om GIS och hälsa i Lund. Konferensen
som lockade drygt 60 deltagare till
Medicons fina lokaler hade ett digert
program med ett stort antal presentationer

från Sverige, Danmark, Finland jämte
några representanter från EU. Ett allmänt
konstaterande var att mycket hade hänt på
området under de fyra år som gått sen en
motsvarande aktivitet anordnades. Mer
information finns i en artikel på www.uli.se.

ULI Geoforums konferens Open Source GIS Sweden 2014
I samarbete med engagerade personer
inom OSGeo Nordic arrangerade ULI
Geoforum konferensen Open Source GIS
Sweden 2014 den 26-27 maj i Kobran
Konferens, Telefonplan, Stockholm. Det
var drygt 90 personer från
konsultbranschen, IT-branschen och
offentliga sektorn som träffades för att
under två dagar få ta del av spännande
föredrag och workshops.

Årets konferens hade fokus på kartor på
webben och olika typer av webbGIS, men
också hur kartan allt mer blir en del i en
applikation eller tjänst. Konferensen gav
en bra överblick över det som händer inom
fria och öppna programvaror för att
hantera geodata. Det går att i efterhand ta
del av det som visades under dagarna på
www.uli.se/osgs2014.

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
uppmärksammas på din arbetsplats? Tänk
på att även små insatser kan ha stor
betydelse!

Nya i styrelsen
Helena Nyman, sekreterare

Jag ser GISS-föreningen som en bra och
givande mötesplats för utbyte av erfarenheter,
idéer, samverkan och nätverkande! Jag är
teknisk lantmätare med bakgrund som
geografisk IT-konsult på Sweco, men jobbar
sedan 2009 som GIS-samordnare i Upplands
Väsby kommun. Genom mitt jobb möter jag
ständigt nya önskemål om att använda

kartan som utgångspunkt för att hitta eller
sprida information, oavsett var man befinner
sig. Kartan har blivit något som alla använder
sig av, inte bara vi kartnördar. För att tillgodose
behoven av geodata och hänga med i den
snabba utvecklingen inom området, tror jag att
vi måste bli ännu bättre på att samverka och
hjälpas åt. Och där kan GISS-föreningen vara
ett viktigt forum.

Gabriella Lundholm, styrelseledamot

GIS är ett område som utvecklas och kan göra
mycket nytta i samhället. Jag vill vara med i
arbetet att föra GIS framåt, och jag ser GISS
som ett bra forum i det arbetet där jag hoppas
att jag har mycket att bidra med som
styrelseledamot. Som GIS-ingenjör på en
kommun känner jag ett behov av en GISförening där kontakter kan knytas och

kunskaper kan delas, så att jag bättre kan
arbeta med GIS på min egen arbetsplats, men
även bidra med kunskaper till andra.
Jag jobbar som kart-/GIS-ingenjör på Tyresö
kommun. Jag är relativt ”färsk”, och törstar
efter nya kunskaper och erfarenheter.

GISS studieresa till Vilnius 18-20 september
Den 18-20 september är det dags för
GISS studieresa som i år går till Vilnius i
Litauen. Temat för årets resa är "smarta
städer" och GIS i Litauen.
Vilnius, Litauens huvudstad, ligger i
framkant vad gäller "smarta städer". Det
preliminära programmet låter oss besöka
såväl myndigheter som företag som
arbetar med GIS. Ett mer detaljerat
program kommer att skickas ut till anmälda
deltagare längre fram.
Besöket är förlagt torsdag till lördag för att
vi dessutom ska få möjlighet att "turista"
och uppleva Vilnius och Litauens skatter.
Vi reser med flyg och bor på hotell i
Vilnius. Mer information om detta kommer
att läggas upp på webben och skickas till
dig som anmält dig.
GISS står för kostnaden för en deltagare
per medlemsorganisation. I mån av plats
kan även andra från din

medlemsorganisation följa med, men de
får själva betala rese- och boendekostnad.
Max antal platser är 40 och det är först till
kvarn som gäller. Priset är idag uppskattat
till maximalt 4 500 kr per person.
Anmälningstiden har egentligen gått ut
men det finns några platser kvar så fyll i
anmälan på www.giss.se om du är
intresserad av att följa med så ska vi se
vad vi kan göra.
Avbokning är kostnadsfri till och med 23
juni, efter detta datum skickas en faktura.
Även personer vars kostnad GISS står för,
faktureras resekostnaden (2500 kr) ifall
avbokning sker efter 23 juni. Hotellrummet
kan avbokas närmare resan.
Frågor kan du med fördel ställa till
ordförande Rune Olsson, 073-673 24 40
eller e-post runekolsson@gmail.com.
Välkommen!

Mer after work i höst
De populära after-work-träffarna kommer
att fortsätta att arrangeras med jämna
mellanrum under hösten. För närvarande
finns det planer på en after work hos
Sweco Positon den 28 augusti.

Håll utkik på www.giss.se för information
om anmälan och program. Om din
organisation vill hålla en after work så
tveka inte att kontakta någon i GISS
styrelse, se www.giss.se/kontakt.

Sommarhälsning från styrelsen
Efter två studieresor inom Norden
(Köpenhamn och Helsingfors) styr vi i höst
kosan mot Vilnius i Litauen. Under
sommaren kommer vi att ta fram
föredragshållare och studiebesök för att ha
ett intressant program i augusti att sända
ut till dig. Men först ska vi alla ha en riktigt

varm och skön sommar där vi bland annat
använder kartor för att se hur vädret
kommer att bli.
GISS-föreningens styrelse önskar alla
medlemmar en…

…TREVLIG OCH AVKOPPLANDE SOMMAR!

