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Notiser
Sveriges Lantmätareförening inbjuder till
internationell konferens

FIG Working Week Stockholm 2008 – 
Integrating Generations
FIG Working Week 16–18 juni 2008 Folkets
Hus, Stockholm

Konferensens huvudteman är Globalisering,
Urbanisering och Hållbar utveckling och ar-
rangeras av FIG, International Federation of
Surveyors i samarbete med Sveriges Lant-
mätareförening. Medverkande talare är bl a:
Anna Tibaijuka, Executive Director, UN-Habi-
tat, Kenya, Andreas Carlgren, Miljöminister,
Stig Enemark, Professor och FIG:s President,
Stig Jönsson, Generaldirektör Lantmäteriet

Temat för denna Working Week är «Inte-
grating Generations» vilket hänger väl ihop
med det övergripande temat för FIG:s nuva-
rande Council «Building the Capacity». Un-
der veckan kommer det att anordnas aktivi-
teter av den nya arbetsgruppen Young Sur-
veyors, bland annat kommer det att finnas
en speed mentoring aktivitet öppen för alla
deltagare. Avgiften för deltagande studenter
är reducerad till 500 sek. Det tekniska pro-
grammet kommer att inkludera alla FIG: s
tio kommissioner med fokus på land och be-

sittningsfrågor. I enlighet med den nya kon-
ferensstrukturen så kommer FIG Working
Week 2008 att bli en större konferens organi-
serad tillsammans med en partnerorganisa-
tion. Och denna gånga är vi glada att presen-
tera UN-Habitat som våran partner. Till-
sammans med UN-Habitat kommer FIG att
organisera ett seminarium om uppgradering
av slumområden och betydelsen av finansiel-
la mekanismer. Detta är en fråga som be-
finner sig högt upp på den globala agendan
tack vare Millennium Development Goals.
Detta seminarium kommer att vara en fullt
integrerad del av det tekniska programmet.

När tiden för att lämna in Abstracts gick ut
den 31 januari hade inte mindre än 376 Ab-
stracts lämnats in. Detta fördelat på 76 län-
der varav 48 från Sverige tätt följt av Turkiet
med 47 st Storbritannien 27, Australien 22,
Polen 21, USA 16 och Tyskland 14. Från våra
nordiska grannländer kom 12 från vardera
Finland, Norge och Danmark och 1 från Is-
land. Studiebesök anordnas hos Lantmäteri-
verket, Sjöfartsverket, Stadsbyggnadskonto-
ret Stockholm och Trimble, liksom många so-
ciala aktiviteter som tillexempel hemma hos
middag samt en Gala Dinner på Grand Hõtel.
För mer information och anmälan:
www.fig.net/fig2008
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