
Miljöseminarium - Sveriges första konstgräsplan med 
ett växtbaserat och miljövänligt granulat!
Botkyrka kommun tillsammans med Unisport hälsar er varmt välkomna den 9:e maj till ett seminarium med 
fokus på miljövänliga alternativ till konstgrässystem.

Botkyrka Kommun är först ut i Sverige med att anlägga en konstgräsplan med Saltex BioFill, ett växtbaserat och fos-
silfritt ifyllnadsgranulat. Saltex BioFill är certifierat som 100% nedbrytbart, 100% komposterbart, 100% organiskt 
och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat. Hela systemet med konstgräs, granulat, backing och sviktpad 
är återvinningsbart med många miljömässiga fördelar. Konstgrässystemet är godkänt av FIFA för både bredd- och elitfot-
boll, alla komponenter uppfyller REACH.

I samband med detta vill vi bjuda in dig till en dag full med information och inspiration. Under dagen kommer ni bl. a. 
att få lyssna till Botkyrka Kommun och deras tankar kring miljö och hållbarhet. Unisport berättar mer om den senaste 
utvecklingen kring miljöanpassade system för konstgräs för fotboll och utomhusmiljöer samt automatiserat underhåll.

Agenda den 9:e maj

10:00 – 10:15 Botkyrka Kommun inleder och hälsar välkomna
Satsningar och utmaningar i kommunen. Talare: Kultur och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan

10:15 – 10:30 Idrotts- och fritidsfrågor inkl konstgräsplaner (granulatfällor etc)
Vad har man gjort och vad planerar man framåt? Talare: Verksamhetschef Idrott & Anläggning Linus Söderling

10:30 – 11:00 Unisport – miljöutveckling av konstgräs
Mikroplastproblematiken, non-infill och skaderisk, framtidsfrågor

11:00 – 11:45 Unisport – presentation av det miljövänliga konstgrässystemet 
Saltex Legacy (konstgrässystem) Saltex BioFill (ifyllnadsgranulat) samt frågestund

11:45 – 12:00 Automatiserat underhåll av konstgräsplaner
Är robotar framtiden?

12:00 – 13:00 Lunch + kaffe

13:15 – 14:30 Planbesök
Planen ligger 3 minuters gångväg från Mångkulturellt Centrum (seminarielokalen).
Djurgårdens IF fotbollsgymnasium tränar på planen. Frågestund med spelare, Botkyrka kommun och Unisport.

Plats för seminariet: Mångkulturellt Centrum, Fittja Gård, Värdshusvägen 7, Fittja
För vägbeskrivning, mkcentrum.se/besok

Anmälan - Senast den 2 maj behöver vi din anmälan. Anmälan görs till:
Anna Wällersten, anna.wallersten@unisport.com alt 072–5155775. Meddela ev. allergier.

Hoppas att ni kan komma!


