Inbjudan
Geodata

amverkan
kåne

Välkomna till höstens Geodataseminarium 2018
Välkommen till Hässleholm och höstens geodataseminarium. Denna gång är det
kommunerna i Skåne Ost som står för värdskapet.
Tid:

Fredagen den 16 november, kl 08.30-15.30

Plats:

Norra station, Väntsalen (Glashuset)
Norra stationsgatan 1B, 281 48 Hässleholm

Hitta hit:

Via Google Maps

Kollektivtrafik: Skånetrafikens reseplanerare
Kostnad:

Avgiften är 750 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften
ingår kostnad för fika och lunch. Vi debiterar efter
genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida,
http://kfsk.se/konferens/ eller via direktlänk:
https://kfsk.se/konferens/?p=25801 senast den 1 november.

Avanmälan:

Avanmälan efter anmälningstidens utgång 1 november eller
utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel
avgift.

Målgrupp:

Ni som jobbar i fält, producerar kartor eller är teknisk sakkunnig
i de skånska kommunernas geodataverksamhet (kart-, mät-,
GIS-, lantmäteriverksamhet) och chefer med ett övergripande
ansvar för denna verksamhet i kommunerna.

Information:

Närmare information om konferensens innehåll lämnas av
Eva Malmberg, e-post eva.malmberg@geoinfomittskane.se eller
tfn 0413-284 88 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev.
efteranmälan)
Jesper Bergnordh, Strateg, Kommunförbundet Skåne,
jesper.bergnordh@kfsk.se

Varmt välkomna!
Kommunerna i Skåne Ost
Program – kommer! _blänkare tillsvidare
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Program 16 november 2018

Geodata

Seminarium Geodatasamverkan Skåne i Hässleholm

Tid:

Fredagen den 16 november, kl 08.30-15.30

Plats:

Norra station, Väntsalen (Glashuset)

amverkan
kåne

Norra stationsgatan 1B, 281 48 Hässleholm

Programmet för dagen håller på att färdigställas.
Omställningen till en digital plan- och bygglovsprocess kommer att påverka alla
som är verksamma inom den kommunala samhällsbyggnaden, från
mätningsingenjörer ute i fält till plan- och bygglovshandläggare.
Konferensen kommer vi att ge information om hur arbete fortgår och hur hen
praktiskt kan börja jobba.
Extern gäst medverkar för att berätta om pågående projektet Gotland; förbättra
den digitala registerkartan.
En del av dagen kommer att ägnas åt mätområdet som står inför nya tekniska
möjligheter.

