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Geografiseminarium i Malmö 25–27 september 2008

Från industristad till kunskapsstad  
– en hållbar utveckling?
Södra kretsen av Geografilärarnas Riksförening arrangerar årets Geografiseminarium i 
Malmö den 25–27 september 2007 i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. 
Seminariet stöds ekonomiskt till en del av International Year of Planet Earth. Tack vare 
detta kan vi hålla nere deltagaravgiften. 

Södra kretsen välkomnar alla intresserade att delta!

Program

Torsdag 25 september
11.30-12.30 Lunch på Orkanen, Malmö högskola.
12.30-13.00 Välkommen. Inledning av Annica Grundström, ordförande i Geogra-  
 filärarnas Riksförening, m.fl.
13.00-13.45 Docent Stefan Anderberg, Lund University Centre for Sustainability   
 Studies: Stadstillväxt för ett hållbart samhälle.
14.00-14.45 Översiktsplanerare Bertil Johansson, Stadsbyggnadskontoret, Malmö   
 stad: Stadsplanering i ett hållbarhetsperspektiv – exemplet Malmö.
14.45-15.15 Förfriskningar.
15.15-17.00 Hållbar förnyelse i Västra hamnen. Exkursion till fots i Västra hamnen  
 under ledning av Bertil Johansson.
19.00-          Gemensam middag på Orkanen, Malmö högskola.

Fredag 26 september
09.00-11.00 Citytunneln i Malmö. Presentation av projektet och genomgång av   
 geologiska förutsättningar, problem och lösningar.
11.30-12.30 Lunch på Orkanen, Malmö högskola. 
12.30-14.00 Bussexkursion i Malmös tillväxtområden och därifrån vidare över   
 Öresundsbron till Köpenhamn. 
14.00-17.00 Ørestaden – en ny stadsdel växer fram. Exkursion i ett av Köpenhamns  
 tillväxtområden. Därifrån till Islandsbrygge.
17.00-          Fri tid i Köpenhamn och hemresa på egen hand. Denna reskostnad ingår  
 ej i deltagaravgiften.
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Lördagen den 27 september
09.00-10.45 Prof. Per-Olof Hallin och fil.dr Per Hillbur m.fl., Malmö högskola:   
 Forskning vid Malmö högskola om städer och stadsutveckling.
10.45-11.00 Förfriskningar.
11.00-12.30 Idéutbyte: Hur kan vi i skolan arbeta med hållbar utveckling och 
 stadstillväxt?
12.30 Avslutning.

Deltagaravgift:
❏  I hela seminariet, avgift: 900 kronor
❏  Torsdagen den 25 september, avgift: 450 kronor
❏  Fredagen den 26 september, avgift: 450 kronor
❏  Lördagen den 27 september, avgift: 100 kronor

Övernattning:
Övernattning ordnas av deltagarna själva. Exempel på övernattning i olika prisklasser 
redovisas på föreningens hemsida www.geografitorget.se

Anmälan till seminariet:
Preliminär anmälan: Senast den 18 juni 2008 till endera:
Bengt Nilvén, Prästvägen 4, 240 12 Torna Hällestad. bengtnilven@hotmail.com eller
Ulf Erlandsson, Kulturgeografiska inst., Sölveg. 12, 223 62 Lund. ulf.erlandsson@keg.lu.se

Definitiv anmälan till någon av ovan nämnda: Senast den 5 september 2008.

Inbetalning av deltagaravgift sker till Södra kretsen av Geografilärarnas Riksförening, 
plusgirokonto 73 60 24-1 eller till föreningens bankkonto i Sparbanken Finn, 
kontonummer: 9300 214 015 304-6.

Välkommen att delta i Geografiseminariet den 25–27 september 2008!

Styrelsen i Södra kretsen av Geografilärarnas Riksförening
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Riksföreningens årsmöte har hållits i sam-
band med Södra kretsens välbesökta eve-
nemang på Malmö högskola, med temat In-
dien. Ett mycket intressant och dagsaktuellt 
programinnehåll!

Under årsmötet ändrades styrelsens sam-
mansättning. Karin Book, Lund invaldes 
som vice ordförande och ersätter Peter Öst-
man, Stockholm. David Örbring, Malmö 
valdes till vår nye sekreterare efter Marléne 
Sallander, Falkenberg, och Lena Eskilsson, 
Malmö invaldes som suppleant och ersätter 
Bosse Hansson, Växjö. 

Hjärtligt Tack! Södra kretsen som ord-
nade det så fint inför Riksföreningens års-
möte i Malmö.

Myndigheten för skolutveckling har 
föreslagit att väsentligt minska stipendiet 
till ämneslärarföreningarna. Stipendiet har 
varit en viktig stöttepelare för GRs fort-
bildning som främst sker genom tidskriften 
Geografiska Notiser.  

Mot bakgrund av Myndighetens förslag 

med hälsning från ordföranden

avslog årsmötet Riksföreningens samar-
bete med EUROGEO samt att inte utbe-
tala några kretsbidrag från riksföreningen. 
Årsavgiften höjs till 220 kr från 2009 (halv 
årsavgift för studerande och pensionärer). 
Styrelsen arbetar nu aktivt med en med-
lemsvärvarkampanj där vice ordföranden 
Karin Book, Lund är ansvarig. 

I gymnasieutredningen Framtidsvä-
gen – en reformerad gymnasieskola SOU 
2008:27, ges nu förslag till hur framtidens 
gymnasieprogram ska utformas. Geogra-
filärarnas Riksförening bevakar arbetet, 
bland annat genom den skolkommitté som 
utsetts av Nationalkommittén för Geografi 
vid Kungliga Vetenskapsakademien och i 
vilken GR är representerad av mig.

Jag vill tacka de avgående ledamöterna 
och suppleanten, välkomna den nya styrel-
sen och önska alla medlemmar en trevlig 
sommar!

Annica Grundström
ordf Geografilärarnas Riksförening

För 75 år sedan grundade Helge Nelson 
vad som skulle komma att bli Geografi-
lärarnas Riksförening. På www.geografi-
torget.se finns nu bland mycket annat tre 

nytt på geografitorget.se – 75-årsjubileum!

levnadsteckningar av denne framsynte 
geograf som brann för geografi och geo-
grafilärandet!

/ red.
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kretsarna kallar

Vänerkretsen - Exkursion och 
årsmöte 27 september
Välkomna till Strömstad och Tanum. Vi 
samlas på Saltöparkeringen kl 9.30. Tag 
södra infarten mot Strömstad och följ se-
dan skyltningen till vänster mot Tjärnö. 
Fortsätt förbi själva Tjärnöanläggningen 
till parkeringen några hundra meter in på 
Saltö. Där möter vi Martin Larvik och 
blir utrustade för en spännande utforsk-
ning av de grunda havsbottnarna och deras 
betydelse som miljöindikator. Omkring 
kl 12.00 ger vi oss av för lunchbuffé vid 
Daftö feriecenter. Kostnad 110 kr. Mätta 
och belåtna och efter avklarat årsmöte fort-
sätter vi söderut mot Tanums kommun via 
E6:an. Efter att på höger hand ha passerat 
Tanumshede passerar vi den första fartka-
meran och kommer ut på Tanumsslätten. 
Ungefär mitt på denna svänger vi vänster 
mot de stora parabolantennerna vid Tanum 
teleport. Väl där kommer vi att få informa-
tion om modern telekommunikation och 
en påminnelse om hur snabbt utvecklingen 
gått från atlantkabel till satellitöverföring.

Vid Tjärnö är gruppstorleken max 20 

deltagare. Detta hålls väldigt hårt på. En av-
gift på ca 100 kr/deltagare kommer att tas 
ut. Anmälan om deltagande senast den 19 
september till Ann Engström Åberg, telefon 
0584-124 23 eller e-post: ann.engstrom-
aberg@suf.laxa.se. En förhoppningsvis gi-
vande dag kommer att vara slut ca kl 16.00.

Välkomna!
Styrelsen Vänerkretsen

Västra kretsen – Exkursion till 
Skändlaberget!
I början på september (troligen månda-
gen den 8 eller tisdagen den 9) anordnas 
i samarbete med Biologilärarnas fören-
ing en kvällsexkursion till Skändlaberget 
– ett gammalt kulturområde på Hisingen. 
Läs närmare information på föreningens 
hemsida Geografitorget om korrekt datum, 
samlingstid, vägbeskrivning och anmälan. 
Föreningens uppgifter och arrangemang 
kommer att alltid vara uppdaterade på 
hemsidan.

Välkomna!
Lennart Malmborg 
Ordförande Västra kretsen
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Östra kretsen – Exkursion till 
Göta kanal!
Vi planerar en exkursion till Göta kanal 
lördagen den 20 september. Resan går 
mellan Linköping och Motala. Dagen ska 
kunna inspirera lärare som vill göra exkur-
sioner i närmiljön med sina elever. Tyngd-
punkt läggs därför på kanalen närmast 
Linköping och Motala. Men dagen riktas 
givetvis till andra också. Möjlighet finns att 
delta hel- eller halvdag. För heldag startar 
vi utanför Folkungaskolan kl. 09.00 för ge-
mensam resa med buss. Vid 13-tiden är det 
lunchpaus i Borenshult och sedan fortsätter 
exkursionen kl. 14.00. Deltagare för halv-
dag ansluter här. Avslutning sker antingen 
i Motala vid 16-tiden eller i Linköping vid 
17-tiden. Medtag lunch och kaffe/te för da-
gen. Ett mer detaljerat dagsprogram kom-
mer framöver att finnas på riksföreningens 
hemsida. En avgift på 50 kr för halvdag el-
ler 100 kr för heldag kommer att samlas 
in på plats. Pengarna går till föreningens 
verksamhet. Anmälan till Christina An-
dersson, tel 013-14 10 59 eller e-post: chris-
tina.andersn@gmail.com senast måndag 
den 1 september. Välkomna!

Östra kretsen har haft årsmöte. Till ny 
sekreterare valdes Pia Andersson och till 
ny suppleant valdes Camilla Prütz. Ett väl-
kommen till er! Och ett tack till Katarina Jo-
hansson och Magnus Löfkvist som slutar.

Styrelsen Östra kretsen 

Geologins Dag i Ammarnäs – Vin-
delfjällens resa över planeten jorden 
Lördagen den 23 augusti arrangeras Geo-
logins Dag i samarbete mellan Geografi-
lärarnas Riksförening, Universität Karls-
ruhe, Umeå universitet, Vindelfjällens 
forskningsstation och med Potatisfestivalen 
i Ammarnäs. För närmare upplysningar, se 
www.geologinsdag.nu. Välkomna!

kretsarnas styrelser
Norra kretsen
Ordförande: Erland Jonsson, Generals-
gatan 12B, 903 36 Umeå, e-post: erland.
jonsson@umea.se; sekr: Lisbeth Engman, 
Snipgränd 108, 906 24 Umeå, e-post: lis-
beth.engman@umea.se; kassör: Kerstin 
Öström, Träsnidaregatan 6B, 903 32 
Umeå, e-post: kerstin.ostrom@hotmail.
com; ledamöter: Mauno Lassila, Björn-

vägen 28, 906 43 Umeå, e-post: mauno.
lassila@geologist.com; Anita Gustaf-
son, Rödhakevägen 62B, 906 51 Umeå, 
e-post: anita.gustafsson@tuppkammen.se; 
inlandsombud: Annica Grundström, Tall-
åsvägen 21, 912 31 Vilhelmina, e-post: 
annica.gr@vilhelmina.com.

Earth sc iences  for  soc ie ty

The International Year of Planet Earth aims to capture 

people’s imagination with the exciting knowledge we 

possess about our planet, and to see that knowledge used 

to make the Earth a safer, healthier and wealthier place 

for our children and grandchildren

International Year of 
Planet Earth 2007-2009

Visit www.yearofplanetearth.org

planetearth
Earth Sciences for Society

2007 - 2009
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Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, e-
post: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf: 
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Gö-
ranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg; 
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen 
22, 352 62 Växjö, e-post: peter.bengtsson@per-
sonal.tingsryd.se; vice ordf: Patrik Bengts-
son, Golfrundan 18, 352 49 Växjö; sekr: 
Johan Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44 
Växjö, e-post: johan.kaberg@procivitas.se; 
kassör: Bosse Hansson, Löparevägen 16, 
352 51 Växjö, e-post: bosse.hansson@vxu.
se; ledamöter: Ulf Nilsson, Ingemar Svens-
son och Britt Söderling. 

Vänerkretsen
Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedje-
gatan 10A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48; 
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan 
6A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann 
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 
Laxå, tel: 0584-106 48, 070-55016 02, e-
post: ann.engstrom-aberg@suf.laxa.se

Östra kretsen
Ordförande: Christina Andersson, Mörners-
gatan 4, 582 25 Linköping, tel: 013-1410 59, 
e-post: christina.andersn@gmail.com; sekre-
terare: Pia Anderson, Kungsbro Grindtorp 
2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-663 89; kas-
sör: Karin Sandén, Bygdegatan 407, 583 31 
Linköping, tel: 013-2128 79, e-post: karin.

sanden@bredband.net; ledamot: Björn Segrell, 
Fasangatan 52, 582 37 Linköping, tel: 013-
28 28 20, e-post: bjose@tema.liu.se; supple-
ant: Camilla Prütz.

Södra kretsen
Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4, 
247 45 Torna Hällestad, e-post; bengtnilven@
hotmail.com; vice ordf: Lena-Maria Peters-
son, Markörvägen 24, 226 49 Lund, e-post: 
lenamaria.katedralskolan@gmail.com; se-
kreterare: Mette Thorsen-Trondman, Re-
gementsgatan 33A, 217 53 Malmö, e-post:  
mette.thorsen@pub.malmo.se; kassör Ulf 
Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furu-
lund, e-post: ulf.erlandsson@glocalnet.net 
eller ulf.erlandsson@keg.lu.se; ordinarie 
ledamot: Rickard Runnerstedt, Alnarps-
vägen 11B, 232 53 Åkarp, e-post: rickard.
runnerstedt@malmo.se; suppleant Linda 
Borg-Arnell, Spårögatan 3, 257 32 Ryde-
bäck, e-post: linda.borg@malmo.se

Västra kretsen
Ordförande och kassör: Lennart Malmborg 
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen 13, 435 43 
Pixbo, tel: 031-88 09 67, 0706-66 09 67, e-
post: lennart.malmborg@telia.com; vice 
ordf: Kristina Ahlsén (Mimers Hus Gym-
nasium), Göteborg, tel: 031-778 8419, e-
post: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekr: Olis 
Oljelund, tel: 031-24 95 87, 0733-86 07 86, 
e-post: olis.oljelund@utb.harryda.se; leda-
möter Ulf Atlestam (Sandeklevsskolan), 
e-post: ulf.atlestam@home.se och Anneli 
Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), e-
post: anneli.berg.583@gbgsd.se; suppleant 
Arne Beldau, e-post: beldau@gmail.com
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Verksamhet 
Riksföreningens fortbildningsverksamhet 
sker framför allt inom de sju kretsarna och 
i föreningens kvartalstidskrift Geografiska 
Notiser.

I Växjö har Kronobergskretsen arrang-
erat exkursioner och studiebesök på teman 
om såväl våra vägar i framtiden som flygets 
framtid och därtill haft en föreläsning om 
Ungern och en exkursion till Linnébygden. 
Södra kretsen har arrangerat en exkursion 
till geologiskt intressanta lokaler utanför 
Lund, gjort studiebesök på Citytunnelns 
informationskontor i Malmö och haft ett 
geografiskt inriktat föredrag om FN-arbe-
te på Balkan. Västra kretsen har genomfört 
en Kina-kväll på Handelshögskolan i Göte-
borg, arrangerat en exkursion till skalban-
karna utanför Uddevalla och haft en kvälls-
föreläsning om en resa till Namibia. Vä-
nerkretsens alltid så uppskattade exkursion 
gick 2007 till Värmlandsnäs och med båt 
ut till Lurö. Östra kretsen har haft arrange-
mang med tema vatten – aktuell forskning. 
Stockholmskretsen har haft arrangemang 
om jordbävningar och möjligheter att för-
utspå dem samt föredrag om hur shamaner 
använt berg, stenar och mineral. I Umeå 
har Norra kretsen haft en föreläsning om 
översvämningar – framtida hot.

För sjunde året i rad organiserade riks-
föreningens ordförande Geologins Dag i 
Klimpfjäll, detta år med anknytning till 
Linné 300 år, med föredrag och en geolo-
gisk-botanisk exkursion, i samarbete med 

verksamhetsberättelse för geografilärarnas riksförening

Verksamhetsåret 2007

bland annat den geologiska institutionen i 
Karlsruhe och med närmare ett hundratal 
deltagare. Detta år anordnades Geologins 
Dag även i Ammarnäs, med inriktning på 
aktuell forskning och med ett femtiotal 
deltagare och även där i samarbete med 
Karlsruheinstitutionen.

År 2007 deltog GR för första gången i 
Kartdagarna i Jönköping. Annica Grund-
ström presenterade föreningen och talade 
vid ett seminarium om utbildning och ar-
betsmarknad om behovet av GIS-utbild-
ning på gymnasiet.

Riksföreningens tidskrift Geografiska 
Notiser har under året fått en ny ansva-
rig utgivare och redaktör, Thomas Borén, 
Stockholm. Tidskriften utgavs under året 
med två enkelnummer och ett dubbelnum-
mer. GN är en betydande fortbildnings-
källa och innehåller vetenskapliga artiklar, 
aktuell didaktisk forskning, redovisning 
av elevarbeten och information om fort-
bildningstillfällen inom kretsarna. GN har 
även en viktig recensionsavdelning. Det är 
glädjande att GN även fortsättningsvis kan 
hålla en mycket hög kvalitet och nu med 
den nya teknikens hjälp förnyar sig.

Eber Ohlsson är redaktör för riksför-
eningens hemsida www.geografitorget.se 
och har byggt upp den till en intressant 
och alltid högaktuell informationsplats 
för såväl medlemmar som för andra geo-
grafiintresserade.

Riksföreningen har under 2007 från 
Myndigheten för Skolutveckling erhållit 
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stipendium för ämneslärarföreningar för 
fortbildning. Under året har en represen-
tant för projektet International Year of Pla-
net Earth tagit kontakt med riksföreningen 
och diskuterat samarbete under 2008.

GR:s medlemsantal har minskat med ett 
fyrtiotal under året. Ett sjunkande fören-
ingsintresse förfaller vara en trend i dagens 
samhälle och för riksföreningen innebär 
det också en minskande andel yngre med-
lemmar. Föreningen arbetar aktivt för att 
finna nya medlemmar genom att informera 
om vår verksamhet, sprida informations-
material, delta i olika sammanhang och in-
formera om behovet av geografi i samhäl-
let, även i ett miljöperspektiv. Lärarkandi-
dater och andra studerande har reducerad 
medlemsavgift. 

Riksföreningens styrelse har under året 
inte hållit några sammanträden utan kom-
munikationen inom styrelsen har fortlö-
pande skett via telefon, per e-post, genom 
besök och brev. Föreningens medlemsre-
gister sköts nu av kassören Ulf Erlands-
son och ansvarig för riksföreningens arkiv 
som finns på Geocentrum, Sölvegatan 12 i 
Lund, är Solveig Mårtensson.

Nationalkommittén för Geografi vid 
Kungliga Vetenskapsakademien har un-
der året behandlat flera för geografiämnet 
viktiga frågor. Bland annat deltog Riks-
föreningens ordförande tillsammans med 
professor Mats Widgren och professor 
Leif Wastenson, Nationalkommittén för 
Geografi i en uppvaktning på Utbildnings-
departementet gällande inrättande av ett 
resurscentrum för Geografi.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sam-
mansättning:
Annica Grundström, Vilhelmina, ordförande
Peter Östman, Stockholm, vice ordförande
Marléne Sallander, Falkenberg, sekreterare
Ulf Erlandsson, Furulund, kassör
Karin Wakeham, Linköping, ledamot
Lennart Malmborg, Göteborg, suppleant
Bosse Hansson, Växjö, suppleant

Geografilärarnas Riksförening
Annica Grundström 
ordförande
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Balansräkning per den 31 december 2007
Tillgångar

Plusgiro  ............................ 85 691:49
(Konto nr 4 3711-1)

Bankkonto  ........................ 19 271:49
(Konto nr 7.037.729-6 i Spar-
banken Finn, Lund)

Kassa ................................. 100:—

  105 062:98

Skulder/Eget kapital

Ingående balans  ............... 115 460:50

Årets underskott  .........   ./.   10 397:52

  105 062:98

Furulund 2008-01-03
Ulf Erlandsson 
kassör

Geografiska Notisers nya design har väckt 
en del uppmärksamhet. Roligt har varit alla 
de positiva kommentar – någon även från 
utlandet – som kommit redaktionen till del 
från både inom som utom föreningen. Det 
senare är extra kul – och viktigt. Även om 
innehållet inte ändrats i lika hög grad är 
det ibland nödvändigt för en tidskrift att 
förnya utseendet – dels för att behålla lä-
sare och dels just för att nå nya läsare och 
för att få fler medlemmar till föreningen. 
Men ingen förändring passar alla lika. En 
debatt i Geografiska Notiser med tyngd-

punkten på just grafi istället för geo skulle 
säkert resultera i frågor av större intresse. 
Utvecklas tänkandet om formen utvecklas? 
Berikas förståelsen? Och mer jordbundet: 
kan vi sprida mer kunskap om geo genom 
annan grafi? Frågor om representation är 
en central del av ämnet med en väl utveck-
lad teoribildning och namnet på vårt ämne 
kan översättas till just jordskrivande. Vad 
som beskrivs är tätt sammanknutet med 
hur det skrivs. 

Thomas Borén

ord från red


