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missa inte…
Inspirationsdag på temat ”Konsten att sprida GIS” 24 september
Under 2008 genomförde GIS-föreningen
tillsammans med Decerno och Emir en
tvådagarskurs på temat ”Konsten att
sprida GIS“.
Kursen gav ett så positivt gensvar att
GISS-föreningen tänker genomföra en
”Inspirationsdag“ den 24 september för att
tillsammans diskutera hur vi på ett lyckat
sätt skall kunna sprida GIS inom våra
respektive organisationer. Under dagen
skall ni även lära känna varandra för att
kunna bilda ett framtida GIS-nätverk.


Inspirationsföreläsning



Några deltagare berättar om ”goda
exempel“ tack vare kursen



Gruppvisa diskussioner om hur vi
skall lyckas bättre med att sprida
GIS.



Utbyte av information mellan
grupperna.

Kostnad för GISS-medlem 500 kr, icke
GISS-medlem 2 000 kr
Vi kommer att återkomma med plats och
exakt tid så att du hinner anmäla dig i god
tid. Håll utkik på www.giss.se.

Seminarium om geodatautbyte 29 oktober
Hur bör vi göra för att underlätta utbyte av
geografiska data i länet? Kan vi vinna på
att ta fram en standard? Vilka modeller
finns och används idag? Vad kan man
tänka sig för modell i framtiden?
Fredagen den 29 oktober kl 08:15-12:00
kommer föreläsare från flera stora företag
och berättar vilka modeller de använder
och hur de tänker om framtida behov.

Förmiddagen avslutas med en
paneldiskussion om hur vi bör gå vidare
med deltagande från respektive företag.
Var: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17
Anmälan: till giss@geoforum.se
senast 20 oktober 2010.
Kostnad: Gratis för GISS medlemmar,
övriga betalar 500 kr

GEOINFO i Uppsala 10-11 november
ULI:s årliga konferens GEOINFO går i år
av stapeln 10 – 11 november i Uppsala
Konsert & Kongress. Årets GEOINFO
har följande fyra teman:


Öppen information i Europa



Befolkning, hälsa och risker



Klimatfrågan inom olika
samhällssektorer



GIS-användare i Sverige

Läs mer om programmet och hur du
anmäler dig här.

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!

Fler kommande evenemang på GIS-området
På ULI:s hemsida finns ett kalendarium
som visar vilka GIS-evenemang som är
på gång.

Bevaka kalendariet under länken nedan
och boka in intressanta seminarier.
http://www.uli.se/aktiviteter/kalender

detta har hänt…

GISS-föreningens Workshop den 29 januari 2010
på temat "Regionalt geodatacenter för Stockholms län"
GISS-föreningen i Stockholm och KSL’s
(Kommunförbundet i Stockholms Län)
Geodataråd verkar för att förbättra utbytet
av geodata i Stockholms län. En möjlighet
som undersöks är att etablera ett geodatacenter i Stockholmsregionen.

goda möjligheter att bidra med kunskap
kring användarnas behov.

I februari 2009 presenterade Katarina
Lindgren en strategi för hur arbetet med
att etablera ett geodatacenter bör
bedrivas. Strategin har tagits fram på
uppdrag av GISS. Det första steget i
strategin är att klarlägga behovet av
geodata hos olika användare. Då GISSföreningen representerar ett stort antal
intressenter från olika branscher finns

Fokusgrupp 1: Planeringsinformation
– ”Hitta rätt och hitta snabbt”

Under workshopen diskuterades
användarnas olika behov utifrån tre
frågeställningar:

Fokusgrupp 2: Planeringsinformation
– "Hitta bästa vägen"
Fokusgrupp 3: Planeringsinformation
– "Från region till detaljplan"
Läs mer om programmet och vad
fokusgrupperna kom fram till här.

ULI:s seminarium Open Source för GIS 8-9 februari
Den 8-9 februari arrangerade ULI ett
fokusseminarium om Open Source för
GIS i Stockholm. Under två dagar kunde
deltagarna lyssna till en rad intressanta
föredrag från både användare och
utvecklare av GIS byggt på Open Source
programvaror. Både fördelar och
nackdelar med Open Source-lösningar
belystes och seminariet avslutades med

en paneldebatt om möjligheterna och
riskerna med Open Source. Att Open
Source är en het fråga inom GIS-världen
märktes på det stora antalet deltagare
som representerade såväl stat, kommun
som det privata näringslivet. För dig som
missade seminariet finns presentationerna
här.

GISS årsmöte

Fredagen den 19 mars hölls GISS
årsmöte i Lantmäteriets lokaler i
Liljeholmen. I samband med årsmötet
hölls traditionsenligt ett seminarium, i år
med temat ”Samhällsnyttan med geodata”.
Seminariet inleddes med att Anders
Söderman från GISassistans presenterade
sin rapport med goda exempel från
kommunala karttjänster. Därefter visade
Österåker och Tyresö kommun sina karttjänster och Stockholms stad presenterade
sin cykelreseplanerare. Den sistnämnda
fick även ta emot pris för årets GIShändelse i Stockholm län, regnskog till ett
värde av 1 000 kr. Vidare rapporterades
det från ULI:s fokusseminarium om Open
Source för GIS och GISS föreningens
workshop om regionalt geodatacenter i
Stockholm. Läs mer om seminariet.

Förmiddagen fortsatte med GISS årsmöte.
Föreningens ordförande Rune Olsson
redogjorde för verksamheten under 2009
och presenterade styrelsens
verksamhetsplan och budget för 2010.
Dessa godkändes av årsstämman som
även gav styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året. Mats Dunkars från SWECO
Position avgick ur styrelsen och ersattes
med Madelene Nilsson också från
SWECO Position. Styrelsen tackar Mats
för hans insatser under sin tid i styrelsen
och hälsar Madelene välkommen.
Styrelsen vill även framföra ett varmt tack
till Mats Wallenstein som varit med sedan
föreningen bildades och som nu avslutar
sitt uppdrag med att sköta föreningens
ekonomi.
Årsmöteshandlingarna hittar du här.

Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 2-3 juni
KSL:s Geodataråd bjöd in samtliga
kommuner i Stockholms län till en
konferens med syfte att diskutera ett
samverkansavtal mellan kommunerna
och Geodatarådet där Geodatarådets
verksamhet under perioden 2011 till
2013 regleras. 23 kommuner var
representerade och dagarna blandades
med bakgrunds- och nulägesinformation,
workshops och en hel del information om
kommande förändringar som påverkar

mät-, kart- och GIS-verksamheter i en
nära framtid.
Resultatet av konferensen blir ett utkast till
avtal där prioriterade områden, kostnader
och arbetsfördelning regleras. Avtalet skall
gälla från årsskiftet och för att nödvändig
förankring ska kunna göras i respektive
kommun och inom KSL så kommer
förslaget till avtal att vara klart i
september.

Världsbanken släpper data fritt
Efter påtryckningar från bland annat
professor Hans Rosling, skaparen av
statistikanalysprogrammet Gapminder,
har världsbanken beslutat att inte längre
ta betalt för sina data. Detta gör att
beslutsfattare, forskare och studenter fritt

kan ta del av hur olika länder utvecklas
ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.
Kanske en trend som snart sprider sig
även till Sverige och geodataområdet?
Läs mer…

GISS-föreningen har ny webbplats
Under våren har GISS-föreningen bytt
webbplattform. Adressen är samma som
tidigare, www.giss.se men designen och
mycket av informationen är ny.

Titta gärna in och varför inte delta i något
av ULI:S forum om aktuella geodatafrågor
som du når via webbsidan?

GISS-föreningens styrelse önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
Efter en lång, snörik vinter och en intensiv
vår ser vi nu fram emot en varm och solig
sommar. Passa på att ladda batterierna

inför en intressant höst med bland annat
fortsatta diskussioner om hur vi ska
utbyta geodata inom regionen.

Rune Olsson, Gotlands kommun, ordförande

Helena Näsström, Regionplanekontoret,
styrelseledamot

Helga Hedén, Solna stad, vice ordförande
Karin Ericsson, Lantmäteriet, sekreterare
Staffan Kjellman, Tyresö kommun,
styrelseledamot
Madelene Nilsson, SWECO Position,
styrelseledamot

Jan Eriksson, Södertälje kommun,
styrelseledamot
Lars Skog, ESRI S-GROUP, styrelseledamot
Johan Reuterham, Värmdö kommun,
styrelseledamot
Jenny Zaar, Golder Associates,
styrelseledamot

