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Föreningen SydostGIS inbjuder till 

GIS-dag i Kalmar 
tisdagen den 24 november 2015. 
 

Konferensens målgrupper är: 
- De som arbetar med olika GIS-tillämpningar 

 
Konferensen äger rum på Stadshotellet i Kalmar, Stortorget 14, 

Kalmar 08.45 – 15.45. Detaljprogram på nästa sida. 
 
 

Plats: Stadshotellet i Kalmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SydostGIS verkar inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och är en 

stödförening för användare och andra intressenter av geografiska 

informationssystem (GIS). En av föreningens viktigaste uppgifter är att 

utgöra navet i ett nätverk för information och kontakter inom området. 
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Konferensprogram tisdagen den 24 november 2015 
 
08.45 - 09.15 Samling med kaffe/te och fralla. 

 
Inledning. Välkomna till Kalmar. 

09.15 - 09.30 Jan G Nilsson hälsar välkommen till Kalmar 

 

  09.30 – 11.00         En modern GIS plattform med människan i centrum 
        Roger Hörnell och John Smaaland, ESRI 

        -        Geografisk samarbetsplattform 

        -        Appar 

        -        Kartor 

        -        Framtid 

  

11.00 – 11.30 Öppna data.  

 En redogörelse för hur Kalmar kommun arbetar med öppna data. 

 Sabina Bernhard, Kalmar kommun  
 

 

11.30 – 12.30 Lunch på Stadshotellet. 
 

12.30 – 14.00 GIS/GIM från dåtid via nutid till framtid. 

 Peter Rothstein, Sweco Position 
Under föredraget får ni ta en resa i tiden avseende GIS/GIM. Resan 

kommer att kantas av flera exempel från de projekt som Sweco arbetar 

med, såsom gasanalyser, kärnkraftsmodeller, GIS i 2D, GIS i 3D, 

miljöanalyser, mjukvara, webklienter, databaser. Vi kommer att 

tillsammans försöka se vad som finns framför oss. Det kommer att ges 

tillfälle till frågor och diskussioner. 

 
14.00 – 14.30 Användning av lantmäteriets direkttjänster i samverkan med egna 

data - VA-utveckling visar hur de använder fastighetsdirekt och 

andra tjänster i sina och andras GIS-program. 
Kent Romppala, VA-utveckling AB 
 

14.30 – 14.50 Implementeringen av nytt fastighetsregister på länsstyrelsen 

Claus Kempe, Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

14.50 – 15.30 Kaffe där alla kort berättar vad de just nu håller på med. 

Alla 
  
  15.30 – 15.45                    Avslutning 

Jan G Nilsson 
 
 

Avgifter: 
Medlemmar gratis! Icke medlemmar 500 kr. Ideella föreningar 300 kr (faktureras).  Lunch, 
förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår. Studenter vid Linnéuniversitet och BTH fritt (i mån 

av plats). 
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Upplysningar 

Jan G Nilsson, ordf. i SydostGIS, tel. 0480 – 45 03 40  
jan.g.nilsson@kalmar.se 
 

Svante Lundgren 

svante.lundgren@telia.com 

 

Malgorzata Postula-Górecka, Landstinget i Kalmar län, tel. 0480 – 84 628  

malgorzatapg@ltkalmar.se 
 
 

Anmälan 
emotses senast måndagen den 16 november. Den görs helst via epost 
jan.g.nilsson@kalmar.se. Anmälan kan också göras på nedanstående blankett som skickas till 
Jan G Nilsson, Samhällsbyggnadskontoret, Box 611, 391 26 Kalmar. Anmälan är bindande 
efter den 16 november. 

 
Reservation för ev. programändringar. Aktuellt slutligt program hittar du på vår hemsida: 

 
http://www.sydostgis.se  ca en vecka före konferensen 

 

Välkomna! 

Välkommen till trevlig samvaro bland kollegor samt till intressanta föreläsningar och 

demonstrationer. Passa också på tillfället att ta med dig icke etablerade GIS-användare för att 

på sikt bredda GIS-användningen i ditt företag/organisation. 

 
Välkomna! 

 

 

Styrelsen SydostGIS 
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Anmälan till GIS konferensen. 

 
Tid: Torsdagen den 24 nov. kl. 08.45 – 15.45 

Plats: Stadshotellet i Kalmar. Hotellet är beläget vid Stortorget 

Avgift: Medlem Gratis! Icke medlem 500 kr. Ideella föreningar 

300 kr. Studenter gratis (i mån av plats).  

 

 Lunch och kaffe ingår. 

 

 
Företag/org.: 

…………………………………………………………………………………… 

Fakturadress:………………………………………………………………………………… 

Telefon och e-post: …………………………………………………………………….. 

Jag/vi anmäler mig/oss, namn + e-post adress 

  Ange också önskemål om specialkost. 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

Önskar bli medlem i SydostGIS 


