
Göteborg Städ Stad 2013 

Vad är egentligen ett CITO-event? 
2005 startade geocacharna Gavia och jasy arrangemanget Göteborg Städ Stad med hjälp av Göteborgs Stad som 
bidrog med biljetter till konserter i Trädgårdsföreningen, samt fika och lokaler i Göteborgs Naturhistoriska 
Museum. Sedan dess arrangeras det ett ”CITO-event” i Göteborg varje vår.  

CITO är en del av Geocaching och det finns utlysta officiella CITO-dagar varje vår. CITO = Cache In Trash Out, dvs. 
det ingår som en del i evenemanget att deltagarna skall samla in skräp. Geocachare är väl medvetna om naturens 
värden! Mer om CITO finns att läsa på www.cacheintrashout.org och allmänt om Geocaching 
på www.geocaching.se och på www.geocaching.com. 

Hisingsparken 20 april 2013 
För nionde året i rad så arrangerades ett CITO-event i Göteborg, och för nionde gången bar vädrets makter på vår sida! 
Det är alltid en utmaning att locka folk att städa vare sig det är hemma eller någon annanstans. Men om man lockar 
geocachare med ett event, och kanske någon ny geocache att leta efter så brukar det fungera. Årets arrangemang var 
en favorit i repris. Städning av Hisingsparken med efterföljande samling på Kättilsröd 4H-gård. På samlingen efteråt 
så räknade vi in uppemot femtio deltagare, även om alla inte kunde stanna under hela eventet. 

Huvudstartplatsen var vid det fina våtmarksområdet Klare Mosse. Därifrån fördelade sig skräpplockarna ut i parken. 
Vi kunde konstatera att det inom bara hundra meter från starten fanns skräp så det räckte till en rejäl hög. Bland de 
mer udda fynden här var en säng i delar.  

Nytt för i år var att vi fick hjälp av ett par bemannade flyttcyklar från firman MoveByBike. Tack vare deras insats så 
slapp vi att släpa tunga säckar och annat genom parken. De hämtade skräpet ute i parken och fraktade det till 
hämtningsplatsen.  

En viktig del av ett geocachingevent är naturligtvis den sociala samvaron, även om det handlar om att städa. Många 
hade hörsammat vårt tips på att ta med sig något att grilla på samlingen efteråt. Det finns alltid något att prata om i 
dessa kretsar, vare sig det handlar om konstigt skräp eller upplevelser inom geocaching. Efter utlottningen av priser 
var det många som dröjde sig kvar för att vänta på publiceringen av en ny geocache i området. En grupp lämnade för 
att åka och klättra med rep under en bro för att hitta en gömma! Geocaching har något för alla. 

Årets konstigaste skräp då? Det är svårt att säga. Själv hittade jag en 
gammal grovdammsugare, vilket ju är ett lite komiskt föremål på en 
skräpjakt. Men årets mest udda skulle jag vilja ge till ett topplock (enligt 
uppgift till en Opel). Det blev också sex platser som markerades för ”stort 
skräp” och som förmedlades till berörda organisationer för senare 
insamling. 

Tack till våra partners 
• MoveByBike: Som hjälpte till att transportera skräpet. 
• Geocachen.se: Som bidrog med priser. 
• Göteborgs Stad, Park & natur: Som såg till att vi hade städmaterial 

 

På återseende nästa år! 

Arrangörerna genom ”jasy” 

http://www.tradgardsforeningen.se/
http://www.gnm.se/
http://www.gnm.se/
http://www.cacheintrashout.org/
http://www.geocaching.se/
http://www.geocaching.com/


 

 
Så här skall det se ut efter ett Göteborg Städ 
Stad! I år var det åter dags att städa 
Hisingsparken. 

 

 
Efter utfört uppdrag så är det alltid 
uppskattat att samlas för att tjöta en stund 
och fika eller grilla. Grillplatsen vid 
Kättilsröd 4H-gård är väldigt trivsam en 
solig dag som denna. 

 

 
Två gånger Thomas från MoveByBike, 
Sveriges grönaste åkeri, hjälpte till att 
transportera skräpet som plockades i olika 
delar av Hisingsparken. 
 
www.movebybike.se 

 

 
Vi hade fått en rejäl påse med fina priser från 
geocachen.se i Stenung-sund. Det är 
Sveriges enda fysiska renodlade butik för 
geocaching-tillbehör.  
 
www.geocachen.se 
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