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I slutet av september i år arrangerades 
Geografiseminariet på Malmö högskola, 
vars profil är hållbara städer och globala 
förändringsprocesser. Vi deltagare bjöds 
på mycket intressanta föredrag under temat 
hållbar stad och flera tillfällen till exkursi-
oner, bland annat till Citytunneln i Malmö 
och till Köpenhamn, Europas nya miljö-
stad som har ambitionen att vara centrum 
för den globala klimatpolitiken. Örestaden, 
som ligger i närhet till Kastrups flygplats, 
är ett av Köpenhamns tillväxtområden. Det 
illustrerar en region i snabb utveckling och 
har en imponerande arkitektur där främst 
det öppna dagvattensystemet med sin le-
vande näringskedja väckte vårt intresse. 
Hjärtligt tack till Södra kretsen för ett upp-
skattat Geografiseminarium 2008!

Riksföreningen har deltagit i Skolforum 
på Stockholmsmässan och där presenterat 
geografiämnet. Ett stort tack till Stockholms-

med hälsning från ordföranden
kretsen med Gunvor Larsson i spetsen som 
bemannade montern och till Peter Östman 
och Ida Edelman för deras insatser. Tack 
också till IT Perpective Sweden som spons-
rade med en interaktiv skrivtavla ePLUS i 
utställningsmontern under Skolforum! 

Just nu är det många lärare som läser 
geografi inom ramen för Lärarlyftet, bland 
annat vid Stockholms och Uppsala uni-
versitet. Det visar med all tydlighet vilket 
enormt behov det finns att uppdatera geo-
grafikunskaperna och färdigheterna ute i 
skolorna. Det finns ett uttalat behov av en 
gemensam nationell kraftsamling angående 
information om fortbildning i geografi för 
verksamma lärare. Hur den informationen 
skall utformas är ännu inte bestämt men på 
vår hemsida www.geografitorget.se finns 
fortlöpande nyheter.    

Annica Grundström ordförande
Geografilärarnas Riksförening

På förslag från en medlem och läsare av 
Geografiska Notiser nr 3 ökar vi nu inter-
aktiviteten mellan tidskriften och hemsidan. 
Förslaget handlade om att det skulle bli så 
mycket lättare att gå till de hemsidor som 
det refereras till i artiklarna i tidskriften om 
länkarna finns upplagda på hemsidan. Sagt 
och gjort! Nu är det klart och länkarna till 
de tre artiklarna där det finns många inter-
netreferenser finns nu inlagda på hemsidan! 
Du hittar dem genom att gå in på hemsidan 
och klicka på »Internetreferenser» (som du 
hittar invid innehållsförteckningen för res-
pektive nummer), eller gå direkt till www.
geografitorget.se/gn/gn/ref/2008-3.pdf

nytt på geografitorget.se – ökad interaktivitet och gratis nyhetsbrev!
De som prenumererar på Geografitor-

get.se:s nyhetsbrev har, när detta trycks, 
sedan länge redan fått information om 
länken till länkarna. Nyhetsbrevet är gratis 
för medlemmar och innehåller information 
om vad som är nytt på hemsidan. Gå till 
www.geograftorget.se och registrera din 
e-postadress, ditt för- och efternamn samt 
ort, så kommer viktigare uppdateringar av 
hemsidan (tex om föredrag mm) att med-
delas dig via e-post. 

Thomas Borén redaktör 
Eber Ohlsson webbredaktör 
Geografitorget.se
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kretsarna kallar
Västra kretsen – Årsmöte 
Västra kretsen planerar att ha möte, med 
årsmöte, under mars månad 2009. Mer 
information om tid, plats och ämne kommer 
att annonseras på hemsidan senast under 
februari månad 2009.

Lennart Malmborg 
ordförande Västra kretsen
lennart.malmborg@telia.com

rapporter
Östra kretsen – Exkursion till Göta 
kanal!
Lördagen den 20 september gjorde Östra 
kretsen en exkursion längs Göta kanal mellan 

Berg och Motala. Björn Segrell, Linköpings 
universitet, föreläste och guidade gruppen 
från tankegångarna bakom kanalbygget 
via bland annat sand- och granitstenarna 
i slussarna, brokonstruktioner, Ljungs 

Kronobergskretsen – Årsmöte med 
föreläsning! 
Tisdagen den 3 februari kl 19.00 håller vi 
årsmöte med traditionell föreläsning av 
vår förre ordförande professor emeritus 
Tommy Book. Plats: Sal K2054 på Växjö 
universitet. Alla medlemmar och övriga 
intresserade är välkomna!

Peter Bengtsson
ordförande Kronobergskretsen
peter.bengtsson@personal.tingsryd.se

Kronobergskretsen inbjuder till ex-
kursion i Nederländerna 2009
Preliminärt program
Sö 14/6: Resdag med ankomst till Kampen 
på kvällen. Kort stadsrundvandring

Må 15/6: Besök på New Land/Polder mu-
seum, lunch i Batavia stad (outletby i med-
eltida stil), Noordoostpoldern (Emmelo-
ord, Urk, Schokland mm).

Ti 16/6: Flevoland och de nya städerna Le-
lystad och Almere (cykelexkursion), sen 
eftermiddag vidare transport till Amster-
dam.

On 17/6: Amsterdam (kanalbåtstur, stads-
vandring), sen eftermiddag transport 

norrut till Den Oever på poldern Wiering-
ermeer.

To 18/6: Hemresa via Afsluitsdijk (inkl 
kortare stopp).

Ansvariga: Universitetslektor Lena Eskils-
son och gymnasielärare Magnus Grahn. 

Frågor besvaras av Magnus Grahn 
(magnusgrahnlund@hotmail.com, 070-
248 9678) eller Bo Hansson, som också tar 
upp preliminära anmälningar (bosse.hans-
son@vxu.se). Mer information kommer på 
www.geografitorget.se och i nästa Geogra-
fiska Notiser. 

Välkomna!
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Vänerkretsen – Årsmöte och   
exkursion till Saltö och Tanum!
»Det var en härlig syn när hela flocken 
gick till havs.» Det sa Gunnar Odencrants 
där han stod på stranden av den grunda 
havsviken på Saltö och såg exkursionsdel-
tagarna vada ut. Vi var på strandexkursion 
under kunnig ledning av Martin Larsvik 
från Sven Lovén centrum för marina ve-
tenskaper (tidigare Tjärnö marinbiologiska 
laboratorium). I en grund vik på Saltö, 
utanför Strömstad, utrustades vi med va-
darbyxor, håvar och en landvad och klev, 
i början ganska försiktigt, ut i vattnet (fi-
gur 1). Det blåste rätt så hårt den där dagen 
men vi hade läsida och fångsten blev rätt 
så god – krabbor, sjöstjärnor, kantnålar, 
sandräkor, sandmaskar, tångsnälla, en li-
ten rödspätta och en skärsnultra kunde vi 
tömma ur håvar och nät. Roligt och läro-
rikt med vår mycket kunnige guide.

Eftermiddagen ägnades åt Tanum tele-
port, de jättestora paraboler som man kun-
nat se från E6 sedan 1971. Anläggningen 
har använts för telefoni och TV-trafik till 

andra kontinenter via satelliter. Vid star-
ten ägdes anläggningen gemensamt av de 
nordiska televerken men under 90-talet 
byggde Norge och Danmark egna anlägg-
ningar. När verksamheten var som störst 
skötte ca 35 anställda trafik till ett åttiotal 
länder. Fiberteknik, avreglering av mark-
naden och överetablering har gjort anlägg-
ningen olönsam. Dessutom går teletrafiken 
numera i huvudsak via fiber. Telia avveck-
lade verksamheten 2003 och anläggningen 
såldes till Tanums maskinstation AB. Per 
Karlsson, ansvarig för operativ drift och 
tekniskt underhåll, som varit med från star-
ten vet inte vad som kommer att ske med 
anläggningen. Just nu står de stora parabol-
antennerna kvar som en påminnelse om hur 
snabbt den tekniska utvecklingen har gått.

Årsmötet hölls bland sjörövare och pi-
rater vid lunchen på Daftö feriecenter. 
Styrelsen omvaldes i sin helhet med Gun-
nar Odencrants som ordförande, vice ord-
förande Anders Tidström, sekreterare och 
kassör Ann Engström-Åberg, ledamöter 
Sture Tolgfors, Leif Granath och Anders 
Larsson. Inför 2009 planeras för exkursion 
och årsmöte i Dalsland – koppargruva och 
kvartsitbrytning. För 2010 gäller Örebro, 
Rynningeviken, Oset och Vattenparken 
som tänkta delar av programmet.

Dagen avslutades med att ordföranden 
tackade Leif Granath som planerat den 
trevliga dagen. Vi tackar också Leif Gra-
nath och hans hustru för de goda smörgås-
arna och kaffet – en bra start på dagen.

Ann Engström-Åberg  
sekreterare Vänerkretsen  
ann.engstrom-aberg@telia.com 

sockerbruk, sluss- och brovaktarbostäder 
och torrdockan i Motala till Motala hamn. 
Dagen var tänkt att kunna inspirera lärare 
och blivande lärare som vill göra exkursioner 
i närmiljön med sina elever. Ett mulet 
höstväder denna dag men matsäckar med 
kaffe och annat gott samt någon solglimt 
muntrade upp.

Christina Andersson 
ordförande Östra kretsen
christina.andersn@gmail.com
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Skolforum 2008
Pendeltåget från Stockholms central till 
Älvsjö, en kort promenad och så står man 

framför Stockholmsmässans stora mäss-
hall med den omskrivna hotellbyggnaden 

Figur 1. Här dras not (eller vad västkustborna kallar det) med intressant resultat. 
Foto: Anders Tidström.
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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.

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, e-

med glasfasader (Rica Talk Hotel) som ut-
ropstecken och landmärke strax intill. Den 
27–29 oktober i år ägde Skolforum rum 
här. 

Geografilärarnas Riksförening var på 
plats med en monter fylld med böcker, in-
formationsmaterial och ett läckert bildspel. 
Förutom Annica Grundström som skött 
organisationen bakom utställningen var 
det många som bidrog till att montern och 
utställningen blev lyckad. Ett flertal hade 
skickat in bilder från sin geografiunder-
visning till bildspelet, Stockholmskretsen 
tillsammans med Ida Edelman och Peter 
Östman bemannade montern, och tekniskt 
stöd och hjälp kom också från Geografi-
programmet vid Stockholms universitet, 
samt det företag (IT Perspective) som till-
handahöll en interaktiv bildskärm. 

Geografimontern var attraktiv och i 
jämförelse med de andra sex ämnesfören-
ingarna i vår avdelning på mässan också 
den bäst utrustade. Förhoppningsvis kan 
Geografilärarnas Riksförening även vara 
med på nästa mässa. Det är viktigt för 
föreningen och geografiämnet att synas i 

sammanhang där resten av skolvärlden är 
representerad.

Som alla mässor är Skolforum en mötes-
plats för folk i branschen och här samlades 
i år tusentals besökande yrkesmänniskor 
med representanter från skolor, kommuner, 
forskningsråd, fackföreningar, högskolor, 
förlag och en mängd andra företag och 
lobbygrupper som vill nå lärare och andra 
verksamma inom skolan med just sitt bud-
skap. Totalt var det 246 utställare plus en 
mängd seminarier, föredrag och debatter. 

Vissa av utställarna verkar vid en snabb 
blick självklara, som de företag som säljer 
kurser som syftar till att motverka drog-
missbruk, våld och mobbing, medan andra 
utställare i sammanhanget är mer aparta. 
Jag reagerade på att en av de större bu-
tikskedjorna för vanliga matvaror var re-
presenterad. Motivet visade sig att de hade 
ett program för att sälja in nyttigare godis 
och fika till skolcaféerna. I skrivande stund 
finns Skolforums webbsajt kvar på www.
skolforum.com och där kan man läsa mer 
om mässan.

Text och foto: Thomas Borén
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post: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf: 
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Gö-
ranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg; 
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.

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. 

Kronobegskretsen
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. 

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

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

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


