CITO-event i Göteborg
Av Jasy

få se några nya ansikten bakom geocachingnamnen. Den här
gången så fanns det tyvärr inte så mysiga möjligheter att umgås
som förra året. Då samlades vi efter utfört uppdrag i
Hisingsparken på grillplatsen på 4H-gården Kättillsröd. Året
innan var vi på Naturhistoriska Museet och bjöds på fika före,
och ormvisning (!) efter eventet. Vi skall försöka hitta ett riktigt
trevligt och lagom smutsigt ställe till nästa gång. ☺
Arrangörerna Gavia & jasy har redan planer för nästa CITO-dag.
Och de första sponsorerna är redan klara! Men bröderna
efterlyser fler CITO-event runt om i Sverige, det finns många
platser som är i behov av städning landet runt.
Länktips:
www.cacheintrashout.org
cito2007.sylvan.nu

CITO, som står för Cache In Trash Out, är ett begrepp som
skapats för att Geocachare inte skall glömma att ta sitt ansvar för
vår miljö. Det handlar om att inte skräpa ner själv, plocka upp
efter andra och samlas till ”städ-event”. För tredje året i rad
anordnades ett CITO-event i Göteborg på den officiella CITOdagen 14 april under namnet ”Göteborg Städ Stad”. Tidigare år
har det städats i Slottskogen och Hisingsparken. I år hade turen
kommit till Sjöbergen som ligger vid Älvsborgsbrons södra
fäste. Området gränsar till den f.d. flottbasen Nya Varvet där det
idag finns många andra verksamheter. I området finns också
Röda Sten, både själva stenen och ett kulturcentrum med samma
namn.
Bland årets deltagare så fanns det några som hade en bit att resa
till eventet. Gade kom från Köpenhamn med tåget och en hel
familj hade tagit sig ner från Stockholm. Totalt så var vi närmare
40 personer som med sopsäckar och handskar från Göteborgs
Stad kastade sig ut efter skräpet. Bland de mer udda fynden så
kan nämnas en haschpipa, ett helt nytt hjul till en släpkärra, 10
meter liggunderlag m.m.

Det brukar delas ut lite priser till de som arrangörerna tycker har
utmärkt sig på något sätt. Även i år fanns det en hel del fina
gåvor från våra sponsorer, bl.a. en handdator med GPS från
Fujitsu-Siemens och Finnkampsbiljetter från Göteborg & Co.
Varför är det så kul på CITO-event? Jo, man får se många saker
som man nog missar annars. Och att det samlas en stor hög med
skräp är ju positivt i sig, men det är ju också ett utmärkt sätt att

Vem antar utmaningen för CITO-dagen 2008?

