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Tisdagen den 23 oktober i Kalmar kl. 09:00 - 16:00 

Lokal: Glasverandan i kalmarsalen  
 

 

 

 

 

Välkomna till en dag med fokus på GIS med tema som berör arbete med 

detaljplanering, nybyggnadskartor och digital samhällsbyggnadsprocess 

 

Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med GIS och geografisk information i 

kommuner och länsstyrelser samt planarkitekter, bygglovshandläggare och 

övriga som jobbar med digital samhällsbyggnadsprocess.  

 
  

 

Sydost-GIS inbjuder härmed till 
 

GIS-dag i Kalmar  
Detaljplanering, nybyggnadskartor och digital 
samhällsbyggnadsprocess 
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Konferensprogram tisdagen den 23 oktober 2018 
 
09:00 – 09:30 Samling med kaffe/te med fralla  

 

09:30 – 9:35   Välkommen,  

information från ordföranden 

 

  

9:35–10:30   Digital samhällsbyggnadsprocess 

Geoforum Sverige 

  

 

10:30-11:05  Programpunkt på gång 

  

 

11:05-11:50  Höganäs kommun  

Hur man jobbar med digital detaljplanering, kopplat till 

nybyggnadskartor, kanske en glimt av 3D och hur man jobbar för 

en digital samhällsbyggnadsprocess 

  

 

11:50-13:00   Lunch (eventuell guidning eller fri tid på museet) 

  

 

13:00-13:55  Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess 

Lantmäteriet 

 

  

13:55-14:35 Förbättring av fastighetsgränser inför digitalisering av 

detaljplanerna, en del av DiSa projektet 
Region Gotland 

  

 

14:35-14:55  Fika 
 

  

14:55-15:45  Digitalisering av detaljplaner  

Aktuella projekt på Boverket gällande en digital 

samhällsbyggnadsprocess 

Boverket 
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Avgifter 
Medlemmar 0 kr. Icke medlemmar 500 kr. Ideella föreningar 300 kr (Faktureras). 
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår. 

 
Upplysningar 

Sabina Bernhard, Sölvesborgs kommun, 0456-81 60 30, sabina.bernhard@solvesborg.se 

Anders Adriansson, Mörbylånga kommun, 0485-47010, anders.adriansson@morbylanga.se 

Malgorzata Postula-Gorecka, Landstinget i Kalmar län, malgorzata.postula-

gorecka@ltkalmar.se 

 

 

Anmälan 
emotses senast onsdag den 17:e oktober. Anmälan kan göras på 
https://goo.gl/forms/iSBbs12SuQdE25Bi1 
Anmälan är bindande efter den 17:e oktober. Kom ihåg att anmäla specialkost. 
Max antalet är 50 personer så först till kvarn gäller 

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 Sydost-GIS 
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Plats: Glasverandan i Kalmarsalen, Kalmar – Blå punkt 

 

          

Sydost-GIS 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. 


