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GIS i Uppsala län bildades 15 februari 1999 vid ett möte på eftermiddagen i 

Lantmäteriverkets lokaler på Hamnesplanaden 1 i Uppsala 

Närvarande var representanter för Lantmäteriet, Enköpings, Håbo, Tierps och Uppsala 

kommuner, Länsstyrelsen, Uppsala universitet, Bjerking Ingenjörsbyrå AB och STUNS 

(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). 14 

personer var närvarande. Mötet var mycket väl förberett av Rune Haulin vid Lantmäteriet, 

assisterad av Olle Lundgren vid Länsstyrelsen, under det föregående året. Då hade 

Lantmäteriet arrangerat seminariedag om GIS ett förnämligt beslutsstöd med möjlighet att 

teckna intresseanmälan för medlemskap i GIS i Uppsala län. Olle blev föreningens förste 

ordförande och Rune dess förste kassör. 

CGIS

 

Stadgar och logga fanns på plats och 

planeringen av ett seminarium Databaser 

och Internet var i framskridet skede.  

Förteckningar över GIS i Uppsala läns Arrangemang, Möten, Funktionärer, Närvarande vid olika 

möten under våra 15+ år finns i bilagor att ladda ner från GIS-föreningens hemsida 

www.GISiUppsalalan.se. 

Bakgrund 

Användningen av geografisk information, vanligtvis kartdata, tillsammans med annan 

information från register och dylikt har använts länge inom vitt skilda områden för att göra 

analyser och beskriva samband mellan olika företeelser. Tekniken var analog, men metoderna 

utvecklades och blev mer sofistikerade, när datatekniken kom och man började arbeta digitalt. 

Det var dock först i slutet av 1900-talet, som sådan användning tog fart genom att databaser 

med geografisk information började byggas upp. Benämningen GIS (Geografiska 

InformationsSystem) började användas och GIS-programvaror utvecklades och blev mera 

allmänt tillgängliga. 

I takt med att programvarorna blev billigare och enklare att hantera, breddades användningen 

av GIS i samhället. Myndigheter och organisationer inom offentlig och privat verksamhet 

byggde upp databaser av olika slag. GIS bedömdes vara ett effektivt verktyg för att utveckla 

många olika verksamheter, men det var ändå en viss tröghet i införandet, framförallt på grund 

av att kompetens inom området saknades på många håll. 

För att informera om och starta utbildning i GIS började man på 1990-talet i många län bilda 

SamGIS-föreningar med medlemmar från företag och myndigheter inom kommunal och 

statlig verksamhet. Också i Uppsala län förde man vid denna tid diskussioner om att starta en 

http://www.gisiuppsalalan.se/


GIS-förening. Lantmäteriet hade en tid ordnat möten för ”kartfolk” för information och 

erfarenhetsutbyte. Tiden var nu mogen att bilda en GIS-förening. 

GIS i Uppsala län 

Man rivstartade i slutet av mars 1999 med GIS-seminarium om databaser och Internet i 

Folkets Hus, 77 deltagare (1/3 fler än anmält sig). Föreningsformalia inkluderade erhållande 

av organisationsnummer 817605-1459, och öppnande av ett postgirokonto 481 41 85-7; man 

funderade på formulering av policy, medlemsvärvning och en hemsida. GIS i Uppsala län 

hade då 12 medlemmar. 

Under 1999 kom information om regeringens uppdrag angående GIS-utbildning. Styrelsen 

beslutade bilda en extern referensgrupp vid framtagande av studiepaket för StrateGIS och en 

ledningsgrupp för planering av ett antal utbildningsdagar.  

 

StrateGIS är benämningen på en 

omfattande breddutbildning inom GIS för 

kommuner och länsstyrelser som på 

regeringens uppdrag har genomförts av 

Länsstyrelserna under åren 1999-2002. 

 

   

I början av oktober genomfördes ett seminarium GIS för beslutsfattare i samarbete med 

Länsstyrelsen som upptakt till StrateGIS-utbildningen följande november. 

Styrelsen arbetade också med en utbildnings-CD riktad mot grundskola och gymnasium; som 

ett examensarbete på SLU. Detta arbete avstannade med tiden p g a brist på lämplig 

bakgrundsinformation. GIS-kurser kom senare att ges som del av universitetsutbildningen på 

Arkeologen, Geocentrum och Kulturgeografen. I september deltog ett knappt tiotal 

medlemmar i ett studiebesök till LMV i Gävle i samarbete med Kartografiska Sällskapet. 

Efter ett knappt års verksamhet hade GIS i Uppsala län vid millennieskiftet 17 medlemmar. 

År 2000-2003 

Under tre år i rad, 2000-2002, höll föreningen årsstämma på Viktoria i Uppsala (nära 

brandstationen med samma namn) och genomförde seminarier där. Temat för årsstämman 

2000 var Räddningstjänst och på senhösten hölls ett välbesökt (41 deltagare) GIS-seminarium 

med tema GPS och transporter. 

Under år 2000 tog GIS i Uppsala län steget ut för kontakt och samarbete utanför länet. Man 

deltog i ett möte med GIS-föreningar i U-, T-, S och W-län och gjorde en resa tillsammans 

med GIS-föreningen i Västmanlands län till Örebro, där man besökte SCB, Metria och 

Stadsbyggnadskontoret. Man strävade efter att hellre komplettera programmet i Västmanland 

än att dubblera det. StrateGIS Etapp 2 genomfördes år 2000 i samarbete med Västmanlands 

län. 

Årsstämma 2001 hölls i samband med ett GIS-seminarium med tema Natur och Miljö. 

Årsmötet lockade 13 medlemmar medan 36 personer deltog i seminariet; ett mönster som 



skulle komma att hålla i sig. Till hösten gjorde man ett studiebesök vid GIS-centrum och 

Metria i Stockholm och på senhösten genomfördes ett GIS-seminarium med tema Fastigheter. 

I början av år 2001 bidrog GIS i Uppsala län med information till Lantmäteriet i en Enkät om 

informationsförsörjning. Senare under året genomfördes en egen enkät med intervjuer av 

representanter för medlemsorganisationerna om bl a fördelningen av kostnader; 

seminarieavgifterna kunde tänkas höjas (med en lägre avgift för studenter) men inte 

medlemsavgiften. 

Ett informationsblad stöts och blöts och kommer slutligen av trycket sent 2001 i A4 kartong 

med dubbelsidigt tryck och vikt till A5. 

 

Man prövade att utforma en hemsida på en server på Länsstyrelsen, men denna hade ännu inte 

funnit sin form. 

Årsstämman 2002 följdes av ett GIS-seminarium med tema Metadata från macro- till 

micronivå. Före sommaren genomför man ett GIS-seminarium med tema GIS i databasmiljö 

och på hösten GIS-seminarium – Samhällsplanering med hjälp av GIS. I november 

uppmärksammades Internationella GIS-dagen. GIS i Uppsala län stod som värd för SamGIS-

seminariet 2002 och här inleddes en period med ett flertal arrangemang i Enköping under åren 

framöver tillsammans med GIS-föreningen i Västmanlands län. 

  

Vid årsstämman 2001 infördes att ordföranden väljs på två år och vid årsstämman 2002 fick 

styrelsen en representant från Länsstyrelsen; under de två föregående åren saknade man detta. 



En representant hade varit inbjuden för vissa ärenden och adjungerades slutligen till styrelsen. 

Vid årsstämman 2003 utvidgade man styrelsen till 6 ordinarie ledamöter, vilket har bibehållits 

genom åren. Dock hade man nu 2003 bara en suppleant. 

Årsstämman 2003 hölls insprängd i ett seminarium på Joar Blå i Enköping GIS, men sen då? 

– ”TRÅK-GIS”. I januari gjorde GIS-intresserade från norra Mälardalen ett studiebesök på 

Lantmäteriet i Gävle. Styrelseledamöterna ägnade mycket tid åt StrateGIS, etapp 3, vilket inte 

gav så mycket tid över till arrangemang inom GIS-föreningen. 

2004-2008 

Vid stämman 2004 fick den femåriga föreningen sin 3:e ordförande då Fredrik Meurman 

(Länsstyrelsen) efterträdde Ewa Qvist (Lantmäteriet) efter tre år på posten. Nu infördes att 

alla styrelsemedlemmar väljs på två år med saxande mandat. Efter stämman demonstrerades 

georeferering hos Kulturgeografen följt av en fältdag med Georefererade historiska kartor vid 

studiet av landskapsförändringar i Danmarks socken. Ett e-postgiro med e-redovisning 

öppnades. Fleråriga funderingar kring ett stipendium gav slutligen frukt i att Erik Lundborg 

hyllades vid stämman som Årets GIS-are 2004. Internationella GIS-dagen vände sig till viss 

del mot allmänheten med bl a en 3D-animering av Bärbyleden. 

Föreningens sekreterare sedan starten 1999, Kennet Fredriksson, erbjuds särskilt medlemskap 

för att kunna bibehållas på sin post i föreningen. Under 2004 hade man flera möten och 

kontakter om en eventuell sammanslagning av GIS-föreningarna i Uppsala och Västmanland. 

Man planerade gemensam plats för årsmöten 2005; och sen hörs det inget mer i ärendet. I 

december är en ny hemsida på ULI:s webbportal slutligen driftsatt på www.geoforum.se. 

 

2005 år stämma kombineras med ett 

Studiebesök på SGU. Till årsstämman 

inkom en motion om att dubblera 

suppleantplatserna till 2, vilket bifölls och 

styrelsen fick här de ramar som man 

fortsatt arbetar med.  

Till Årets GIS-are 2005 utsågs Anders 

Larsson. 

 

Under våren 2005 arrangerades ett GIS-seminarium om Informationshantering i 

översiktsplaneringen tillsammans med Västmanlands läns GIS-förening i Enköping med 50 

deltagare från 6 län. Ett seminarium om GIS i ÖP kom inte till stånd på grund av att inga 

tilltänkta föredragshållare gått att engagera. 

Hemsidan kompletterades med material men mer efterlystes. Under sitt första år hade den 

omkring 2000 besökare. 

http://www.geoforum.se/


Internationella GIS-dagen 2005 riktade sig mot gymnasieskolan under titeln GIS i 

utbildningen. Dagen planerades tillsammans med UpGIS och SLU. I samband härmed kom 

idén upp om ett stipendium på 1000 kr som bidrag till en skolresa eller liknande, vilket efter 

2006 kom att ersätta utmärkelsen Årets GISare. Göran Hammer blev den siste Årets GISare 

vid stämman 2006. 

Vid årsstämman 2006 antogs förslaget på ny logotyp: 

 

I samband med årsstämman på SLU genomförs ett seminarium om SWEREF 99 och RH 2000 

– våra nya referenssystem under hösten genomfördes ett studiebesök vid E4:an och ett 

seminarium om GIS från teknik till karta tillsamman med GIS i Västmanlands län 

Hösten 2006 tog man upp att lägga ut protokollen från styrelsemötena på hemsidan. Man hade 

också lyft frågan om att lägga upp presentationer från seminarier och möten. Stipendiet 

utlystes och det kom en ansökan. 

               

2007 har man svårt att få till fysiska möten, protokoll saknas och mycket haltar till 

årsstämman, som hölls på Länsstyrelsen med 6 närvarande (4 från gamla/nya styrelsen, 1 från 

valberedningen samt föredragshållaren). I samband med stämman informerade Länsstyrelsen 

om GIS-samverkan i Östra Mellansverige. Föreningen lutar sig tungt mot GIS i Västmanland 



och Lars Envalls dubbla medlemskap i GIS-föreningarna, och UpGIS vid 

uppsalauniversiteten. Hemsidan sov och fortsatte att göra så ytterligare ett par år. Nytt är 

emellertid ett stipendium som medlemmarna kan söka för deltagande i Kartdagarna, GeoInfo 

el d. 

Tidigt 2008 hölls ett välbesökt seminarium om GIS i planeringen på Fagerudd i Enköping 

tillsammans med Västmanland. Vid årsstämman på Länsstyrelsen hölls ett föredrag om 3D-

GIS. Även 2008 är det mycket sparsamt med aktiviteter. Medlemmar erbjuds deltaga i fältdag 

i Västerås och Naturreservatet Kråksten i Västmanland. Under hösten firade Kartografiska 

Sällskapet 100-årsjubileum med Mälarregionens kartdag – Kris- och Samhällsplanering på 

Aros Congress i Västerås arrangerat tillsammans med GIS-föreningarna i Mälardalen. 

Styrelsen ställde sig bakom Norrbottensföreningens upprop för exaktare fastighetskarta. 

2009-2013 

Årsskiftet 2008-09 tappade GIS i Uppsala ordföranden och kassör; sekreteraren var nyinvald 

2008, då verksamheten kommit igång först på hösten. En ny styrelse hade tappat tråden till det 

förflutna och missade 10-årsjubileumet. Redan under våren ställdes frågan om föreningens 

ålder och ursprung i samband med träffar med andra GIS-föreningar. Frågan om arkiv för GIS 

i Uppsala kom upp på bordet och möjligheten att samla all information. 

Vid årsstämman 2009 hos Bjerking AB, axlade Mikael Schröder, Länsstyrelsen, 

ordförandemanteln och Karin Ericsson på Lantmäteriet tog över kassörsposten och tillförde 

värdefulla erfarenheter genom sitt dubbla medlemskap i GIS-föreningen i Stockholms. Idé & 

Kommunikation kontaktades för hjälp med hemsidan. I samband med stämman hölls ett 

seminarium om MÄT & GIS – från ax till limpa. 

Det hade uppdagats att IT-gymnasiet i Uppsala missat att ta upp GIS/GIT i undervisningen 

och ett samarbete tar fart under 2009 för att kulminera 2010 med ett västgötaklimax då 

”examensuppgiften” ett tjeckbesök uteblev p g a ett vulkaniskt askmoln över Island med 

påföljande flygförbud. Projektet blev inte redovisat, då ansvarig lärare bytte arbetsplats. 

Älvkarleby kommun lämnar GIS i Uppsala län för närheten och stödet från Gävle.

 

 

Man engagerade sig starkt för Fria 

Geodata. Geodata är en del av samhällets 

infrastruktur. De är dyra och många 

arbeten utförs på sämre underlag än vad 

som skulle behövas. Enklare tillgång på 

kvalitetsdata till lägre pris skulle gynna 

samhället. Ett underlag för en motion till 

riksdagen togs fram tillsammans med 

Centerpartiet i Uppsala och motionen lades 

i Riksdagen av Centerpartiet. 



Före årsskiftet hann man med att kalla till ett förmiddagsseminrium på Uppsala Konsert och 

Kongress; en GIS-buffé Vad händer ? med möjlighet till mingel och informationsinhämtning. 

Inför årsstämman 2010 funderades på vem som ska sitta i styrelsen: personer eller företag? 

Två ledamöter hade slutat hos sina respektive arbetsgivare under verksamhetsåret. Kontinuitet 

och engagemang ansågs vara ledorden. Man ansåg det önskvärt med balans mellan privat och 

offentlig sektor, och akademin. 

Revisorerna riktade kritik mot att medlemslistan på hemsidan inte uppdaterades. Detta hade 

ännu inte gått att genomföra eftersom kompetensen saknades. Kontakt togs med Idé och 

Kommunkation för överflyttning och uppfräschning av sidan under en ny webportal. En ny 

logga togs fram till den nya hemsidan där Heby kommun äntligen ingick! Under våren 2010 

skrevs kontrakt med ULI om den nya webbtjänsten. Föreningens sekreterare och kassör tog 

aktiv del i upprättandet av den nya hemsidan och den sköts sedan 2011 av sekreteraren och 

används för att publicera handlingar, inbjudningar och föredragspresentationer. 

 

Vid årsstämman 2010 på Länsstyrelsen antas stadgeändringar om medlemskap och minst två 

suppleanter i styrelsen. I samband med stämman hölls ett förmidagsseminarium 100-minuter 

GIS med 10 x 10-minutersföredrag. 

Nya domänadressen blev www.GISiUppsalalan.se och en gemensam mail för hela styrelsen 

skapades för hantering av t ex anmälningar info@GISiUppsalalan.se.  

I september 2010 deltog medlemmar i GIS i Uppsala i Västmanlands GIS-föreningens 

studieresa till SMHI och Linköpings kommun. 

GeoInfo arrangerades i Uppsala tre år i rad; år 2010 och 2011 på Uppsala Konsert & 

Kongress, och 2012 i SLU:s nya lokaler ute i Ulltuna. GIS i Uppsala län hjälpte till med 

planeringen i varierande grad och med genomförandet genom att bl a vara sessionsledare. 

 

 

Uppropet om Fria Geodata ledde till ett 

inslag på Geo Info 2010 och ytterligare en 

motion till riksdagen. 

 
 

 

http://www.gisiuppsalalan.se/
mailto:info@GISiUppsalalan.se


En inventering av GIS-miljöer och GIS-

användandning i länet planerades för 

möjligheten att nätverka. Tillsammans med 

GIS i Västmanland togs ett 

webfrågeformulär fram under 2010 riktat 

till medlemsorganisationerna. 

 

 

En sammanställning presenterades på 

Årsstämman 2011 och finns på hemsidan. 

 

Årsstämman 2011 hölls på Swedavia vid Arlanda. Swedavia och Luftfartsverket presenterade 

sin verksamhet. I maj kom så ett Mapping Party till stånd i ett soligt Enköping; ett 

arrangemang tillsammans med GIS-föreningen i Västmanland. Till hösten lånade GIS i 

Uppsala in mötesformen After Work med ett seminarium under sen eftermiddag följt av 

mingel runt en buffé. Första seminariet handlade om Geodatasamverkan och hölls i 

Lantmäteriets nya lokaler. Internationella GIS-dagen arrangerades på SLU tillsammans med 

UpGIS under temat GIS-relaterade verksamheter i Uppsala med omnejd. GIS i Uppsala 

deltog i planeringsmöte för GIS-dag i Mälardalen men koncentrerar sig sedan på GeoInfo. 

Tidigt 2012 deltog representanter för GIS i Uppsala i ULI:s förberedelser för ett Omtag av 

StrateGIS som presenterades på Kartdagarna. 

Försöken att samla föreningens arkivhandlingar på ett ställe tog ett stort steg framåt när ett 

antal pärmar insamlades och fördes till Lantmäteriet och sekreteraren kunde börja med 

arkivforskning. 

Kent Romppala, Bjerking AB, övertog ordförandeklubban vid årsstämman 2012 på B&M 

Systemutveckling och nya infokort måste tryckas upp. B&M Systemutveckling presenterade 

sin verksamhet. Under våren hölls ett After Work på Sveriges geologiska undersökning om 

SGUs roll i den digitala planeringen. Internationella GIS-dagen firades med Att arbeta med 

3D-data på Lantmäteriet. 



 

Under 2012 ses formerna för medlemskap över. Kommuner och universitet ska fr o m 2013 

stå för medlemskapet och enskilda institutioner och nämnder upphörde att ha egna 

medlemskap. Ansökan om medlemskap inkom från fyra enskilda individer. Skatteverket 

befriar GIS i Uppsala från att lämna in Särskild uppgift (deklaration för ideella föreningar). 

2013 års stämma hölls på Länsstyrelsen med 9 närvarande. Efter stämman arrangerades ett 

After Work om Geodatatjänster – Aktuella geodata snabbt! 

I april företogs en studieresa med 2 inbjudna representanter från varje medlemsorganisation 

till Gävle, där man besökte kommunen och Lantmäteriet. Ordföranden presenterade GIS i 

Uppsala län på Lantmäteriet/Trafikverkets träffar om Geodatasamverkan för kommuner i 

ABC-län. En arbetsgrupp bildades för 15-årsjubileumet. Hösten inleddes med ett After Work 

på Uppsala kommun om MBK-verksamhet. Tillsammans med Kartografiska Sällskapet hölls 

ett föredrag om Ledningkollen.se i anslutning till Internationella GIS-dagen och föreningens 

medlemmar deltog i UpGIS evenemang på Internationella GIS-dagen på Geocentrum. 

 

______________________ 

 

 



Sammanfattningsvis kan konstateras att dagens styrelse tampas med ungefär samma ärenden 

och problem som i föreningens ungdom. Informationsmaterial är svårt att få in till hemsida 

och informationsblad. Stipendieansökningarna har varit få och krävt mycket arbete för ganska 

klent resultat. Föreningens huvudsakliga verksamhet har varit att ordna seminarier och 

enstaka studieresor. Information och inbjudningar från ULI och ibland andra GIS-föreningar 

förmedlas till medlemmarna. Under ett tiotal år har GIS i Uppsala haft ett nära samarbete med 

GIS-föreningen i Västmanlands län med många gemensamma aktiviteter. Ett samgående var t 

o m aktuellt under 2004. Samarbete på ett mer landstäckande basis har skett genom 

deltagande i SamGISföreningarnas träffar, och GeoInfo och Nordic Meeting. Att ta fram 

undervisningsmaterial och förmedla information om framsteg och tekniker inom GIS-världen 

ligger inte inom den ideella föreningens möjligheter. Utvecklingen kan delvis spåras i titlarna 

på seminarierna genom åren. 

GIS i Uppsala län försöker genom studieresor, seminarier, after-work och samkväm spegla 

vad som rör sig i samtiden och fylla den viktiga funktionen att ge möjlighet till nätverkande 

mellan kollegor. 

Utnyttja detta! 

Styrelsen önskar föreningens medlemmar ett festligt och givande 

15-årsfirande! 

 

Vad har föreningen åstadkommit under dessa 15 år? 

Nätverkandet har varit uppskattat. På senare tid ger After work-arrangemangen 

möjlighet till personliga möten. 

Seminarier  har gett bra information om utvecklingen/tips på användning, 

nyttan med GIS, tillgång till data osv. 

Samarbete seminarier, enkäter, workshops, fältdagar och studieresor 

tillsammans med i sht Västmanlands läns GIS-förening. 

Strategis GIS-föreningen var en bra pådrivare. 

Exempel på satsningar GIS i skolan mot IT-gymnasiet, fältövning med Open Street Map 

och studieresa till Gävle. 

Budskapet om ”Nyttan med GIS” är inte lika tydligt längre. 

Kostnaderna för geodata har hämmat utvecklingen på GIS-området. 

Tendenser i samhället Behövs GIS-föreningen i framtiden? 

  I så fall varför? I vilka former? 

Bilagor finns på hemsidan: http://gisiuppsala.uli.se/: Styrelser, Årsmöten och styrelsemöten, Ekonomi, medlemsavgifter och 

medlemsutveckling, Arrangemang 

http://gisiuppsala.uli.se/


Förteckning över arrangemang med GIS i Uppsala län (1998-) 1999-2013 
 

1998 

GIS ett förnämligt beslutsstöd, 1 december, Folkets hus, 

Uppsala 

1999 

GIS-seminarium om databaser och Internet, 30 mars, 

Folkets Hus, Uppsala 

Inbjudan studiebesök LMV, Gävle, 24 september, LMV 

Gävle 

GIS för beslutsfattare, 1 oktober, Polacksbacken, 

Uppsala 

2000 

GIS-seminarium med tema Räddningstjänst, 3 februari, 

Viktoria, Uppsala 

SCB, Metria och Stadsbyggnadskontoret, 24 maj, 

Örebro 

GIS-seminarium med tema GPS och transporter, 9 

november, Viktoria, Uppsala 

2001 

GIS-seminarium med tema Natur och Miljö, 1 mars, 

Viktoria, Uppsala 

Studiebesök hos GIS-centrum och Metria Miljöanalys, 

5 september, Stockholm 

GIS-seminarium med tema Fastigheter, 8 november, 

Ekonomikum, Uppsala 

2002 

GIS-seminarium med tema Metadata från macro- till 

micronivå, 12 mars, Viktoria, Uppsala 

SamGIS-seminarium i Enköping, 23-24 april, Fribergs 

herrgård, Enköping 

GIS i databasmiljö, 22 maj, Kulturgeografen, Uppsala 

GIS-seminarium - Samhällsplanering med hjälp av GIS, 

18 oktober, Fagerudd, Enköping 

Internationella GIS-dagen, 20 november, Ekonomikum, 

Uppsala 

2003 

GIS, men sen då? – ”Tråk-GIS”, 27 mars, Joar Blå i 

Enköping 

2004 

Studiebeök på LMV i Gävle, 28 januari, Burecentrum 

(Hörsalen), Lantmäteriverket i Gävle 

Tittskåps-GIS, 2 mars i Västerås och 3 mars 

Hambergssalen, Geocentrum, Uppsala 

Georefererade historiska kartor vid studiet av 

landskapsförändringar, Fältdag, 23 mars, Danmarks 

socken 

Internatioenlla GIS-dagen, 17 november, Ekonomikum, 

Uppsala 

2005 

Studiebeök på SGU, 14 mars, SGU i Uppsala 

Informationshantering i översiktsplaneringen, 21 april, 

Fagerudd, Enköping 

Internationella GIS-dagen, GIS i utbildningen, 16 

november, Ekonomikum, Uppsala 

2006 

SWEREF 99 och RH 2000 – våra nya refernssystem, 28 

mars, SLU, Ultuna 

Studiebesök E4, 26 september 

GIS från teknik till karta, 9 november, Fagerudd, 

Enköping 

Internationella GIS-dagen, 15 november, Ekonomikum, 

Hörsal 3, Uppsala 

2007 

GIS-samverkan i Östra Mellansverige, 15 mars, 

Länsstyrelsen, Uppsala 

2008 

GIS i planeringen, 23 januari, Fagerudd, Enköping 

3D-GIS - Föredrag av Lars W Pettersson, 17 mars, 

Länsstyrelsen, Uppsala 

Fältdag, 21 maj, Västerås, Naturreservatet Kråksten 

Mälarregionens kartdag – Kris- och 

Samhällsplanering, 28 oktober, Aros Congress Center, 

Västerås 

2009 

MÄT & GIS – från ax till limpa…, 10 mars, Bjerking AB i 

Uppsala 

GIS-buffémöte – Vad händer?, 8 december, Uppsala 

Konsert och Kongress 

2010 

100-minuter GIS, 23 mars, Länsstyrelsen, Uppsala 

ULI – GeoInfo, 10-11 november, Uppsala Konsert & 

Kongress 

2011 

Swedavia och Luftfartsverket, 23 mars, Swedavia, 

Arlanda 

Mapping Party, 18 maj, Enköping, Kommunhuset 

After Work – Geodatasamverkan, 29 september, 

Lantmäteriet, Uppsala 

ULI – GeoInfo, 3-5 oktober, Uppsala Konsert & Kongress 

Internationella GIS-dagen – GIS-relaterade 

verksamheter i Uppsala med omnejd, 16 november, 

SLU, Uppsala 

2012 

B & M Systemutveckling, 22 mars, B & M, Fålhagen i 

Uppsala 

After Work – SGUs roll i den digitala planeringen, 25 

april, SGU, Uppsala 

ULI – GeoInfo – Välfärdsteknologi, 2-3 oktober, SLU, 

Ulltina 

Internationella GIS-dagen – Att arbeta med 3D-data, 14 

november, Lantmäteriet, Uppsala 

2013 

After Work – Geodatatjänster – Aktuella geodata 

snabbt!, 14 mars, Länsstyrelsen i Uppsala 

Studieresa till Gävle – Gävle kommun och 

Lantmäteriet, 8-9 april, Gävle 

After Work – MBK-verksamhet, 29 augusti, Uppsala 

kommun 

Ledningskollen.se, 14 november, SGU i Uppsala 


