
Park- och naturnämndens 
miljöpris gick i år till brö-
derna Anders och Jan Syl-
van för sina städevent kring 
geocaching som är en sorts 
skattjakt med gps.

– Vi har arrangerat flera 
event i Göteborg då vi 
cachar och samtidigt samlar 
in skräp i skog och mark, sä-
ger Anders Sylvan.

Geocaching kallas ibland ”skattjakt med 
gps”. Geocaching är ett sammansatt 
amerikanskt ord som består av det gre-
kiska geo som betyder jord, mark och det 
engelska ordet cache som betyder gömme 
eller proviantgömme.

Geocaching är en fritidsaktivitet för 
alla som äger en bärbar gps. Någon göm-
mer en burk eller liknande någonstans, 

med en loggbok och en penna som vik-
tigaste innehåll. Sedan publicerar man 
så noggranna koordinater som möjligt, 
ibland tillsammans med ledtrådar, på en 
webbplats på internet. 

Intresserade kan sedan med hjälp av 
koordinaterna leta upp geocachen och 
anteckna sig i loggboken. När man är 
uppkopplad nästa gång loggar man också 
på sidan på nätet, så att alla kan läsa log-
garna och se vilka som besökt skatten i 
fråga. Man kan ta ett föremål ur cachen, 
men bara om man lämnar ett nytt.

Aktiviteten startade i USA i maj 2000. 
Anders har hållit på med geocaching se-
dan 2003 och Jan sedan 2001.

– Jag är en friluftsmänniska och 
hundägare som tycker om att vara ute 
i naturen. Jag tycker att geocaching är 
ett perfekt sätt att göra skogspromena-
den mer spännande och intressant, säger 
Anders Sylvan. 

Intresset för geocaching har växt sta-
digt i Sverige de senaste åren.

– Det är alla typer av människor som 
intresserar sig för detta men övervägande 
är det en kombination av naturmännis-
kor och tekniknördar.

Tack vare allemansrätten är Sverige ett 
av världens bästa länder för geocaching. I 
USA är det däremot knepigare eftersom 
man måste fråga markägaren om lov 
innan man placerar ut en cache.

– Därför började man i USA erbjuda 
markägaren att de som besökte cachen 
även skulle städa och plocka med sig 
skräp som en gentjänst.

Detta utvecklades så småningom till 
så kallade CITO-event då man samlar 
in skräp samtidigt som man letar cacher. 
CITO betyder Cache In Trash Out. En 
dag varje vår är en allmän World CITO 
Day då liknande aktiviteter sker över hela 
världen.

– I Sverige hade vi ett första CITO-
event 2004 och sedan dess har det ar-
rangerats åtta stycken i Sverige.

Av dessa har Anders och Jan Sylvan 
arrangerat fem och man har bland annat 
samlat in skräp i Slottskogen, på Näset 
och Smithska udden, i Hisingsparken 
och i Sjöbergen.

Park- och naturförvaltningen bidrar 
med bland annat handskar, soppåsar och 
skräpplockare till deltagarna.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att 
få park- och naturnämndens miljöpris 
och bli uppmärksammad för en aktivitet 
som är så kul, samtidigt som vi gör något 
nyttigt, säger Anders Sylvan.
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NY: Från och 
med i dag till och 
med onsdag, från 

klockan 20 till trafiken 
slutar gå för natten, kan 
inga spårvagnar köra 
mellan Axel Dahlströms 
torg och Tynnered på 
grund av arbeten vid 
Frölunda torg. Linjerna 1, 
7 och 8 vänder vid Axel 
Dahlströms torg och 
buss ersätter mellan 
Marklandsgatan och Tyn-
nered.

Till och med 
den lördag kan 
inga spårvagnar 

köra mellan Lana och 
Mölndals centrum på 
grund av ett spårarbete. 
Linje 4 vänder vid Lana, 
och buss ersätter mel-
lan Lana och Mölndals 
centrum. 

Till och med den 
18 juni stannar 
inga spårvagnar 

vid Varbergsgatan på 
grund av att hållplatsen 
ska tillgänglighetsanpas-
sas. Berörda linjer är 2 
och 4. 

Till och med sön-
dag är hållplats 
Olivedalsgatan 

läge A i riktning mot 
Järntorget indragen 
för spårvagn. Bussarna 
stannar vid tillfälliga håll-
platser på gatan. 

Så funkar gula kortläsaren
+   Flerzonsresa, används vid resa mel-
lan flera zoner med enbart kontoladdning. 
Finns även på blå kortläsare.

T    Tilläggsresa, används när man 
kombinerar områdesladdning och kon-
toladdning vid en resa. Finns även på blå 
kortläsare.

V    Vuxen, används när du som vuxen 
reser med en kontoladdning som har pro-
fil för skolungdom eller för att ange antal 
vuxna resenärer vid gruppresa.

S    Skolungdom, används när du som 
skolungdom reser med en kontoladdning 
som har profil för vuxen eller för att ange 
antal skolungdomar vid gruppresa.

?    Kortfråga, används för att ta reda på vad som finns på kortet.  
Finns även på blå kortläsare.

K    Klar, används när du valt antal resenärer och är färdig med en 
inmatning vid till exempel en gruppresa. Därefter sker incheckning.

Å    Ångra – ta bort felaktig inmatning eller ångra en incheckning. Du 
har en minut på dig. Om du vill ångra din incheckning ombord på ett for-
don utan gul kortläsare kan du göra det hos föraren inom tio minuter.

Belönade bröder. Park- och naturnämndens miljöpris delades ut av Jörgen Nordkvist (MP) ordförande i park- och natur-
förvaltningen samt Lennart Duell (FP) vice ordförande och gick i år till bröderna Anders och Jan Sylvan.   Foto: Helen Sylvan

Satte geocaching på kartan
Nu får bröderna Sylvan Park- och naturnämndens miljöpris

Juryns motivering: ”Genom sina 
årligen återkommande arrangemang 
kring skräpplockning, bidrar Anders 
och Jan Sylvan till att sätta fokus på 
nya aktiviteter i våra gemensamma 
miljöer. Kombinationen av naturvård, 
friluftsliv och skattjakt lockar gam-
mal som ung och förmedlar insikten 
om att det är roligt att städa tillsam-
mans. Bröderna Sylvans insatser är 
värda att uppmärksamma som goda 
exempel på vad man som ”vanlig 
medborgare” kan åstadkomma ge-
nom sitt engagemang och sin känsla 
för en omhändertagen stad.”
• I juryn har ingått park- och natur-
nämndens presidium, förvaltningens 
direktör och miljöexperten Stefan 
Edman.
• Miljöpriset, som delas ut årligen, är 
på 10 000 kronor och ges till dem som 
under året gjort positiva insatser för 
stadens trivsel och miljö.
• Nyfiken på geocaching? 
Läs mer på  www.geocaching.se 

Fakta

Frågan

Vad gör du på tågresan?
Petter van der Zwan, facklig ombudsman, Skövde.

– Läser tidningen, surfar på datorn. Vilken tidning? Mest 
Aftonbladet.


