
 

 

Akademin för de friska källorna inbjuder till seminarium under temat 

HurHurHurHur hitta hitta hitta hittar manr manr manr man    kallkallkallkallkällorkällorkällorkällor????    

Plats: Hörsalen SGU, Villavägen 18 i Uppsala 

Tid: 3 december 2009 från klockan 13 

ProgramProgramProgramProgram    

13.0013.0013.0013.00 Inledning. Göran Risberg, enhetschef på SGU 

13.1013.1013.1013.10    Vad är en källa och vilka källtyper finns? Anders Damberg (Bildspel) och Gert Knutsson.  

13.313.313.313.30000    Lantmäteriets kartor och arkiv som stöd för att hitta källor.  

 - KartSök och Ortnamn. Anette Torensjö 

 - Historiska Kartor och Arkiv. Bengt-Olof Käck  

14.114.114.114.10000    Källor i    SGUs kartor och databaser. Lars Rodhe 

14.14.14.14.33330000 FikaFikaFikaFika 

11115.05.05.05.00000 Riksantikvarieämbetets databas FMIS och fornminnen som källor. Urban Mattson    

15.215.215.215.20000 Skogsstyrelsens registrering av källor. Kjell Hedlund  

15.4015.4015.4015.40 Naturkällor som Sverige rapporterar till EU. Lena Tranvik 

16.016.016.016.00000 Källors återgivning på orienteringskartor. Nils Wahlberg 

16.216.216.216.20000 Att läsa naturen. Gunnar Wiklander 

16.416.416.416.40000 Frågestund och avslutning av föredragsdelen 

17.0017.0017.0017.00 Extra årsstämma för Källakademins ledamöter.  

Övriga ges möjlighet att se filmen ”Vattnets Själ ”av Kurt Skoog. 

18.00 18.00 18.00 18.00     Eftersits med enklare buffé iEftersits med enklare buffé iEftersits med enklare buffé iEftersits med enklare buffé i SGUs matsal SGUs matsal SGUs matsal SGUs matsal    

    

Akademin för de friska källorna (”Källakademin”) har till ändamål att främja intresset för källor och medverka 
till att källor bevaras, vårdas och nyttjas. Källakademins hemsida är www.kallakademin.se 



Anmälan till seminarium om 
 

Hur hittar man kallkällor? 
 

torsdagen den 3 december 2009 med början kl 13.00 
på SGU, Villavägen 18, Uppsala 

 
 

 
Deltagaravgiften för seminariet inklusive eftermiddagskaffe/the är 100 kr för ledamöter & 
representanter för stödjande medlemmar och 150 kr för övriga. I samband med eftersitsen erbjuds 
enklare buffé eller vegetariskt alternativ, lättöl/vatten samt kaffe/the för 100 kr. Önskas starköl eller 
vin betalas detta separat. Kostnaderna blir således följande för 
-  ledamöter m.fl.:      100 kr (enbart seminarium + em-kaffe)   & 200 kr (inkl. eftersits) 
-  övriga deltagare:     150 kr (   ”              ”                    ”        )  & 250 kr (inkl eftersits) 
 
Vänligen sätt in aktuellt belopp på Källakademins Plusgiro 487 55 76 – 3 eller  
Bankgiro 5931 – 1399 senast den 16 november. Glöm inte att ange namn (vädjan från 
skattmästaren). Vid återbud efter den 28 november sker ingen återbetalning. 
 
Före seminariet finns möjlighet att äta lunch i SGUs personalmatsal. Om så önskas, vänligen markera 
detta på talongen nedan. Lunchen (ca 60 kr) betalas kontant i matsalens kassa. 
 
Av praktiska skäl är deltagarantalet begränsat till 70 personer 
 
Skicka nedanstående anmälningstalong till:  Eva Jirner Lindström, SGU, 
Box 670, 751 28 Uppsala 
eller e-posta anmälan till  eva.jirner.lindstrom@sgu.se 
 

 
Seminariet ”Hur hittar man kallkällor” på SGU den 3 december 2009 
 
 

□ jag deltar i seminariet 
 

□ jag deltar i eftersitsen och önskar  □  Buffé   □  vegetariskt alternativ 
 

□ jag önskar äta lunch på SGU före seminariet 
 
 
____________________________          ____________________________ 
                  underskrift                                         namnförtydligande 
 
 


