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Et projekt der hedder OpenStreetMap er ved at lave et gratis 
kort over hele verden.
Frivillige fra dette område har allerede begyndt at kortlægge 
vejene og åerne i dit nærområde, men de har brug for din 
hjælp til at tilføje detaljer som gadenavne og lokale steder, 
såsom restauranter, banker og parkeringspladser.

OpenStreetMap er forskelligt fra alle andre kort på nettet, det 
er gratis, alle kan tilføre data og bruge data uden restriktion-
er. Data vil således være up-to-date og det vil kunne bruges 
til online kort og som kort på andre maskiner.

OpenStreetMap bruger Creative Commons med Del på 
samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)

Der er ingen restriktioner på brugen, dvs. at du kan bruge 
OpenStreetMap til hvad du vil. Alt der er baseret på Open-
StreetMap data arver den samme licens.
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