Medlemsbrev
Stockholm den 8 december 2017
Hej!
Först och främst vill vi på kansliet och styrelsen för Geoforum Sverige tacka alla medlemmar för ert
intresse och engagemang under det gångna året. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta:
•
•
•

föra fram viktiga frågor för er medlemmar till politiker, myndigheter och media
producera högkvalitativ information om det senaste från branschen och vår omvärld
erbjuda mötesplatser för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nya samarbeten.

Året som gått
Vi arbetar med att vara ett stöd och en informationskälla för branschen och bedriver
påverkansarbete inom framförallt öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och
kompetensförsörjning till geodataområdet. Vi ser att dessa områden är branschens framtid och
vill därför ligga i framkant för att göra övergångarna så smidiga som möjligt för våra medlemmar.
Vi jobbar för en reform som innebär offentlig finansiering av geodata i Sverige och som möjliggör
öppna geodata. Vi har ökat vår kontakt med politiker och har tagit plats i branschmedia med våra
frågor. Vår studie Samhällsekonomiska effekter av öppna geodata har använts i många
branschmedier under året samt som underlag i kommunikationen med bland annat
Näringsdepartementet.
På den stora nationella mötesplatsen Smarta städer 2017 på Kistamässan lyfte vi fram betydelsen
av geodata och GIS och behovet av öppna geodata för en uppkopplad och hållbar stad. Det blev
möjligt eftersom vi tog chansen att vara arrangör av konferensen tillsammans med Easyfairs.
Tillsammans med cirka 20 partnerorganisationer gjorde vi Smarta städer 2017 till en
branschöverskridande lyckad mötesplats med totalt över 1000 besökare på mässan, varav 500
deltog i konferensen. Konferensen fick ett mycket gott betyg och vi planerar nu för Smarta städer
2018.
Genom den återkommande konferensen Arbeta smart inom planering & byggande lyfte vi bland
annat betydelsen av ett helt digitalt standardiserat informationsflöde i
samhällsbyggnadsprocessen, förändringsarbete för digitalisering och goda exempel på GIS och
geodata inom stadsplanering. Vi samarbetade med BIM Alliance i detta arrangemang.
I ett nordiskt samarbete arrangerade vi också Nordic Conference on Geodemographics – en
konferens om geografiska analyser och visualisering av befolkningsdata som ger bättre
beslutsstöd.
Under hösten har vi också arbetat med planeringen av den fjärde konferensen om drönare för
datainsamling som går av stapeln 23 januari 2018. Intresset är superstort; platserna är snart slut.
Vi har även jobbat hårt med nyhetsbrev och branschnyheter i olika kanaler. Gå gärna in på vår
webbplats geoforum.se och ta del av informationen.
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2018
Under det kommande året fortsätter vi förstås vårt arbete med påverkansfrågorna öppna geodata,
digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på
vad som kan möjliggöra öppna geodata i kommunerna.
Vi kommer att omvärldsbevaka och ge er det senaste inom dessa områden.
De konferenser vi planerar för är:
•
•
•
•

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar den 23 januari
Arbeta smart inom planering & byggande 2018 i maj
Smarta städer 2018 under hösten
En stor konferens våren 2019 i samarbete med föreningarna Kartografiska Sällskapet, BIM
Alliance, Sveriges Stadsbyggare och Samhällsbyggarna.

Ta del av vår nyhetsförmedling och kommunikation via nyhetsbrevet, LinkedIn och Twitter!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet, med runt 200
organisationsmedlemmar inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Tillsammans verkar vi för
ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!
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