Örebro sett från svampen. Foto: Susanne Flink

Välkommen till Örebro!
På den plats där huvudvägen mellan
Götaland och Svealand mötte Svartån
uppfördes under medeltiden en träbro.
Vid brofästet anlades en liten köpstad som
uppkallades efter bron, vars namn betydde
”bro över ett vattendrag med grusbankar”.
Mycket har förändrats sedan dess och
Örebro har blivit en modern storstad.
Förra året firade vi 750-årsjubileum. Det
blev en manifestation av ett Örebro som
vuxit från den lilla staden vid brofästet till
att bli en av Sveriges största och mest snabbväxande kommuner.
I dag bor det över 144 000 invånare i
kommunen som har ett mångfacetterat
näringsliv som inte längre domineras av

någon särskild industri eller bransch. I dag
finns över 13 000 företag och varje år startas
900 nya. Områden som expanderar kraftigt
är bland annat logistik, besöksnäring och
handel.
Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde
största kommun och vi växer så det knakar.
Utvecklingen och tillväxttakten ställer krav
på god samhällsplanering. Ny arkitektur
och hänsyn till miljö och kultur präglar
byggandet när vi växer.
Samtidigt som bostäder byggs utvecklas
gatunätet, parkområden, rekreationsområden och annan infrastruktur som
tillsammans bildar ett modernt samhälle,
ett Örebro som knyter ihop vår rika historia
med stor framtidstro.

I vår utveckling av kommunen värnar vi
även möjligheterna till rekreation och naturupplevelser. I kommunen finns ett fyrtiotal
naturreservat varav ett tjugotal stadsnära
natur- och kulturreservat, bland annat Oset
och Rynningeviken intill Hjälmaren samt
fågelparadisen Tysslingen och Kvismaren. I
väster finns Kilsbergen med skogar, sjöar och
skidspår och vandringsleder.
Örebro har alltså mycket att erbjuda och det
är en glädje för mig att få önska er välkomna
till en av Sveriges starkaste tillväxtstäder.
Kenneth Nilsson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Välkomna till MätKart17 med
Geodesidagarna och välkomna till
Örebro!
STIPENDIER TILL STUDERANDE
MätKart17 blir ett samarrangemang med
Geodesidagarna på Conventum, som ligger centralt
i Örebro. Vi hoppas på ett större deltagarantal än
vanligt och hoppas att Du vill vara med.
Örebro är Sveriges sjätte största stad och den stad
som växer snabbast utanför storstadsregionerna.
Därför tycker vi att det är spännande att få komma
hit!

ANMÄLAN
Anmälan till MätKart17 sker för både deltagare och utställare
via digital blankett på anmälningssidan i samarbete med Grand
Travel Group.
Länk till anmälningssidan finns fr o m mitten av oktober på
www.skmf.nu och www.geodesidagarna.com

KONFERENSAVGIFTER
(Alla priser är exklusive moms)
Gäller för anmälan t o m sista ordinarie anmälningsdag, 31
december. Vid anmälan efter den 31 december höjs avgiften med
1000 kr, oavsett kategori, och vi kan inte garantera hotellrum.
Hela konferensen, 8-10 februari, inkl fika, lunch &
kvällsarrangemang
Konferensavgift: 6000 kr
Medlem i SKMF: 5000 kr
Vill bli medlem i SKMF: 5200 kr (inkl. medlemsavgift, anges
vid anmälan)
Deltagande en dag, 9 februari, inkl fika, lunch &
kvällsarrangemang
Konferensavgift: 3000 kr
Om man ej önskar deltaga i torsdagens kvällsarrangemang dras
300 kr av från priserna ovan.
Gruppanmälan
Vid anmälan av fler än 10 st deltagare på samma faktura lämnas
20 % rabatt på den ordinarie konferensavgiften. OBS: Gäller
endast anmälan till hela konferensen och kan ej kombineras med
medlemsrabatt.
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Vi erbjuder tjugo studerandemedlemmar i SKMF stipendium för
att delta.
I stipendiet ingår konferensavgift, fika, lunch, kvällsarrangemang och boende på vandrarhem som är förbokat. Vi ersätter
även styrkta resekostnader med upp till 1000 kr. Du måste vara
studerandemedlem i SKMF, eller anmäla dig som det, när du
anmäler dig till MätKart17 efter besked om stipendietilldelning.
Anmälan sker via en speciell länk. Mer information om villkor
och hur man ansöker hittar du på vår webbplats www.skmf.nu
Övriga studenter inbjuds att deltaga i konferensen under
torsdagen till det reducerade priset 500 kr. Fika och lunch
ingår. Om man även vill deltaga i torsdagens kvällsarrangemang
tillkommer 700 kr.

UTSTÄLLNING
De ledande företagen i vår bransch är inbjudna att delta i utställningen som arrangeras under konferensen. De kommer för att
presentera och visa sina nyheter och möta kunder och övriga
konferensdeltagare.
I programmet finns ett spår med utställarsessioner och i utställningen kommer det finnas möjlighet att lyssna på utställarna i
Speakers Corner.

BOENDE
Hotellkostnader tillkommer. (Även dessa priser är exklusive
moms.) Vi har bokat upp ett antal hotell, alla inom gångavstånd
från Conventum. Stipendiaterna kommer bo på vandrarhemmen
Hagastrand 10 och Vinkasten.
Se karta över Örebro på sista sidan.

RESOR
Det är lätt att ta sig till Örebro med bil, tåg eller flyg.
Tågförbindelser med täta avgångar till bl a Stockholm (ca 2 tim),
Göteborg (ca 3 tim), Malmö (ca 5 tim). Läs mer på på www.sj.se
Direktflyg till Örebro Airport med dagliga avgångar finns från
Köpenhamn (1 tim) och Malmö (1 tim 10 min). Taxiresan till
centrala Örebro från flygplatsen tar 15 min och kostar ca 300 kr.
Läs mer på www.orebroairport.se

ÅRSMÖTE I SKMF
SKMF brukar normalt kalla till föreningens årsmöte i samband
med MätKart, men då MätKart17 ligger i början av året kommer
vi hålla vårt årsmöte som ett webb-möte torsdagen den 18 maj
2017 kl. 15.30 - 16.30. Kallelse och mer information kommer i
SINUS, på vår webbplats och på Facebook.

MÄTKART17 PROGRAM 8-10 FEBRUARI 2017
ONSDAG 8 FEBRUARI
REGISTRERINGEN ÖPPEN 11:00 - 13:00

LUNCH PÅ EGEN HAND

13:00 – 14:00

GEMENSAM INLEDNINGSSESSION - VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO

14:00 – 14:30

SPEEDTALK EN MINUT PER UTSTÄLLARE

14:30 – 15:00

KAFFE I UTSTÄLLNINGEN

15:00 – 16:00

1A
UAS / UAV

2A
DIGITALT FÖRST

3A
UTSTÄLLARSESSION

16:10 – 17:30

1B
MARINT TEMA

2B
KRISGIS - GEODATA
VID KRIS

3B
UTSTÄLLARSESSION

17:30 – 21:00

KVÄLLSAKTIVITET Mingel och plockbuffé i Utställningen

21:00 –

PUBAFTON

UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN 12:00 - 21:00

11:00 – 13:00

4A
WORKSHOP
ATT SÄKERSTÄLLA EN EFFEKTIV MÄTNING

07:30 – 08:30

REGISTRERINGEN ÖPPEN 07:30 - 8:30

08:30 – 09:30

1C
GEODESI I TEORI
OCH PRAKTIK

09:30 – 10:30

UTSTÄLLARBESÖK OCH KAFFE

10:30 – 12:00

1D
KVALITET I MÄTNING
MED GOD MÄTSED

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:30

1E
UAS OCH FOTOGRAMMETRI

14:30 – 15:30

UTSTÄLLARBESÖK OCH KAFFE

15:30 – 17:00

1F
STORA PROJEKT

17:00 – 19:00

ÅTERHÄMTNING - EGEN TID

19:00 – 20:00

19:00 FÖRDRINK 19:30 PRISUTDELNING

20:00 –

MIDDAG

2C
ÖPPNA DATA

3C
UTSTÄLLARSESSION

2D
BESKRIVA OCH
ARBETA MED INFORMATIONSKVALITET

3D
UTSTÄLLARSESSION

2E
SMART SAMHÄLLSBYGGANDE

3E
UTSTÄLLARSESSION

2F
ÖPPEN KÄLLKOD
I KOMMUNALA
TILLÄMPNINGAR

4C
WORKSHOP
BASKARTA - NYBYGGNADSKARTA

5C
STUDIEBESÖK
BUSSTUR I ÖREBRO

4E
WORKSHOP
MISSING MAPS

5E
STUDIEBESÖK
BUSSTUR I ÖREBRO

UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN 8:00 - 17:00

TORSDAG 9 FEBRUARI

3F
UTSTÄLLARSESSION

FREDAG 10 FEBRUARI
08:30 – 10:00

1G
NYA REFERENSSYSTEM

10:00 – 10:30

KAFFE

10:30 – 12:10

GEMENSAM AVSLUTNINGSSESSION - OLOF RÖHLANDER

12:10 –

LUNCH PÅ EGEN HAND

2G
SAMVERKAN SVENSK
GEOPROCESS
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KARTA ÖVER ÖREBRO MED HOTELLEN FÖR MÄTKART17

Missa inte avslutningssessionen med Olof Röhlander och hans föreläsning “Konsten att njuta av livet - och ändå få saker gjorda”
Olof Röhlander är licensierad mental tränare, författare och har en
bakgrund som elitspelare i bordtennis. I januari 2016 släpptes Olofs fjärde
bok, som heter Konsten att njuta av livet - och ändå få saker gjorda, och
som också är namnet på Olofs föredrag för oss.
Olof - som blev utnämnd till Årets Talare 2015 - utlovar energi, inspiration och tankar om det goda livet och tiden vi lever i.
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