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med hälsning från ordföranden
Inför framtiden hyser vi förhoppningen att
geografiämnet får en stärkt ställning i den
nya gymnasieskolan. Geografilärarnas Riksförening har lämnat sitt yttrande om Utbildningsdepartementets gymnasieutredning
»Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola», där vi för fram att geografiämnet är
det enda ämne som förenar naturvetenskap
och samhällsvetenskap och det ämne som
på bästa sätt kan tillfredställa viktiga delar
av kunskapsbehovet om bland annat hållbar
utveckling. Vi menar att geografiämnet ger
eleverna förklaring, förståelse och analys
av såväl konventionella och globala miljöproblem som av svåra samhällsfrågor. Båda
är av stor betydelse för nutida och framtida
samhällsförhållanden.
Geografi är ett så viktigt kunskapsområde att ämnet borde komma alla framtida
gymnasieelever till del. I vårt yttrande föreslår vi att geografiämnet, som greppar
en stor del av det kunskapsbehov som är

nödvändigt för dagens samhällsutveckling
och vars hela bredd även innefattar GIS,
bör ingå både på de högskoleförberedande
programmen och på yrkesprogrammen, antingen som en obligatoriskt del eller i form
av programfördjupning alternativt som individuella val, beroende på inriktning.
Riksföreningen anser det angeläget att
geografi med betoning på naturgeografi
är obligatoriskt i naturvetenskaplig inriktning på programmet för naturvetenskap.
Geografi 1 och 2 bör vardera omfatta 100
poäng.
Inför hösten kommer Geografilärarnas
Riksförening med hjälp av kretsarna också
att delta i Skolforum, som äger rum i slutet av oktober. Läs mer om Skolforum på
www.skolforum.com. Alla hälsas hjärtligt
välkomna!
Annica Grundström

ordf Geografilärarnas Riksförening

nytt på geografitorget.se
Geografiska Notiser kom ut med sitt första
nummer 1943, året då föreningen 10-årsjubilerade. Under dessa tio år fanns föreningsinformationen i Svensk Geografisk
Årsbok. Nu kan du läsa denna information
genom att gå in på vår sajt geografitorget.
se, och sedan klicka på menyns »Pre GN».
På sajten finns nu flera levnadsteckningar. Dels några av de ordföranden som

efterträdde Helge Nelson, dels några av de
första GN-redaktörerna. Dessa teckningar
har kompletterats med några från danska
Geografisk Tidskrift, material som Bent
Valeur har sänt oss. Du finner alla dessa
genom att klicka på »Riksföreningen» och
på »GN».
Eber Ohlsson
webbred
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kretsarna kallar
Västra kretsen

Kronobergskretsen

För att underlätta kontakterna och informationen vill vi att du som bor i Västra kretsen
skickar ett e-postmeddelande till lennart.
malmborg@telia.com med namn, adress, telefon och e-postadress, vilket mycket skulle
underlätta för oss att få ut informationen.
Planeringen för höstens möten är i
skrivande stund, förutom studiebesöket
tillsammans med biologilärarna den 7
september, inte helt klar. Därför måste du
bevaka hemsidan (www.geografitorget.se),
eftersom det finns planer på ett möte om
turismgeografi senare i höst. Information
kommer på hemsidan och via e-post!

Tisdagen den 7 oktober: »På spåret – om
järnvägar». Vi besöker Banverket i Alvesta
kl 17.30. Projektledare Mårten Zetterman
informerar om Banverkets investeringar
och framtida järnvägsutbyggnader. Samåkning från Kungsmadsskolans P-plats i
Växjö kl 17.00. Anmälan till ordföranden
på e-post: peter.l.bengtsson@home.se senast den 6 oktober.
November: studiebesök på Volvo BM
i Braås med rubriken »Global marknad
– lokal produktion». Datum meddelas på
www.geografitorget.se eller kontakta ordföranden.
Vi hälsar alla Riksföreningens medlemmar välkomna till våra arrangemang!

Välkomna!
Lennart Malmborg

ordförande Västra kretsen

Peter Bengtsson

ordförande Kronobergskretsen

kretsarnas styrelser
Norra kretsen

Stockholmskretsen

Ordförande: Erland Jonsson, Generalsgatan 12B, 903 36 Umeå, e-post: erland.
jonsson@umea.se; sekr: Lisbeth Engman,
Snipgränd 108, 906 24 Umeå, e-post: lisbeth.engman@umea.se; kassör: Kerstin
Öström, Träsnidaregatan 6 B, 903 32
Umeå, e-post: kerstin.ostrom@hotmail.
com; ledamöter: Mauno Lassila, Björnvägen 28, 906 43 Umeå, e-post: mauno.
lassila@geologist.com; Anita Gustafson, Rödhakevägen 62 B, 906 51 Umeå,
e-post: anita.gustafsson@tuppkammen.se;
inlandsombud: Annica Grundström, Tallåsvägen 21, 912 31 Vilhelmina, e-post:
annica.gr@vilhelmina.com.

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvägen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, epost: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf:
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Göranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg;
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.
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Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen
22, 352 62 Växjö, e-post: peter.bengtsson@personal.tingsryd.se; vice ordf: Patrik Bengtsson, Golfrundan 18, 352 49 Växjö; sekr:
Johan Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44
Växjö, e-post: johan.kaberg@procivitas.se;
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kassör: Bosse Hansson, Löparevägen 16,
352 51 Växjö, e-post: bosse.hansson@vxu.
se; ledamöter: Ulf Nilsson, Ingemar Svensson och Britt Söderling.

Östra kretsen
Ordförande: Christina Andersson, Mörnersgatan 4, 582 25 Linköping, tel: 013-1410 59,
e-post: christina.andersn@gmail.com; sekreterare: Pia Anderson, Kungsbro Grindtorp
2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-663 89; kassör: 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: 01328 28 20, e-post: bjose@tema.liu.se; suppleant: Camilla Prütz.

Södra kretsen
Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, e-post; bengtnilven@
hotmail.com; vice ordf: Lena-Maria Petersson, Markörvägen 24, 226 49 Lund, e-post:
lenamaria.katedralskolan@gmail.com; sekreterare: Mette Thorsen-Trondman, Regementsgatan 33 A, 217 53 Malmö, e-post:
mette.thorsen@pub.malmo.se; kassör Ulf
Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furulund, e-post: ulf.erlandsson@glocalnet.net
eller ulf.erlandsson@keg.lu.se; ordinarie

ledamot: Rickard Runnerstedt, Alnarpsvägen 11 B, 232 53 Åkarp, e-post: rickard.
runnerstedt@malmo.se; suppleant Linda
Borg-Arnell, Spårögatan 3, 257 32 Rydebäck, e-post: linda.borg@malmo.se

Vänerkretsen
Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedjegatan 10 A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48;
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan
6 A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30
Laxå, tel: 0584-106 48, 070-550 16 02, epost: 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, epost: lennart.malmborg@telia.com; vice
ordf: Kristina Ahlsén (Mimers Hus Gymnasium), Göteborg, tel: 031-778 84 19, epost: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekr: Olis
Oljelund, tel: 031-24 95 87, 0733-86 07 86,
e-post: olis.oljelund@utb.harryda.se; ledamöter Ulf Atlestam (Sandeklevsskolan),
e-post: ulf.atlestam@home.se och Anneli
Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), epost: anneli.berg.583@gbgsd.se; suppleant
Arne Beldau, e-post: beldau@gmail.com

ord från red
Detta nummer av Geografiska Notiser har
kartan som tema. Och geografen Ulf Jansson, som är expert på området som gästredaktör. Att ett nummer redigeras av en
inbjuden gästredaktör är relativt vanligt i
internationella geografiska tidskrifter och
är ett sätt att samla ledande kompetens
inom ett specifikt och avgränsat område.

Ulf Jansson, som kontaktat författarna
och redigerat artiklarna i detta nummer är
forskare och lektor vid Kulturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet. Han
forskar och undervisar om landskap, historiska kartor och GIS. God läsning önskas!
Thomas Borén
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