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Vi kommer att plantera  
salixväxter i ditt område
På en del av ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen kommer det 
under några år att växa salix. 

På de öppna ytorna mellan Byleden och Björkebyvägen har det tidigare stått växthus. 
Verksamheterna har påverkat marken och har bidragit till en del markföroreningar. Det 
finns till exempel arsenik, bly och rester av bekämpningsmedel i marken. För att minska 
mängden föroreningar och för att hindra att dessa sprids vid ett förändrat klimat kom-
mer Järfälla att plantera salixväxter inom området. Salix är bra på att ta upp föroreningar 
och binda koldioxid och metoden är hållbar och kostnadseffektiv för sanering av mark.  

Den befintliga genvägen/stigen över en del av området kommer att bevaras. Planteringen 
hoppas vi resulterar i en bättre markmiljö i området.

DAGS FÖR 
GRÖNT!

Ytor markerade med ränder på bilden visar de områden som växter ska planteras på.



Vad kommer att ske och hur kommer det att påverka ert bostadsområde?

• I maj 2022 kommer en yta av 1 hektar förberedas för plantering. Arbetet kommer att
ske med hjälp av traktor, nyodlingsfräs och harv.

• I maj 2022 kommer det att planteras 50 000 sticklingar av salix som är 1 meter höga.
Planteringen sker för hand.

• Under hösten 2022 kommer information på plats som berättar om området och
projektet.

• Underhåll av planteringen och provtagning av mark och växtdelar kommer att ske
kontinuerligt.

Denna plantering görs genom projektet ”Smarta Växter I Klimatets Tjänst” som är ett pro-
jekt som pågår till november 2023, eventuellt med några års förlängning. Projektet finan-
sieras av myndigheten Vinnova för att främja innovativa lösningar i bebyggd miljö. I pro-
jektet deltar Järfälla kommun, Clean Nature och Barkarby Science. 

Läs mer om projektet på barkarbyscience.se

DAGS FÖR 
GRÖNT!

Ett exempel på salixväxter.
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