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ANNONS

EN POOL I TRÄDGÅRDEN

Låt drömmen bli verklighet!
Skrattande barn som skvätter vatten, vattengymnastik för trötta leder eller ett härligt grillparty vid poolkanten – bilden av en egen pool kan se väldigt olika ut. En sak är säker, när den svenska sommarvärmen
äntligen kommer börjar drömmarna spira. Men låt dem gro långsamt.
Med noggrann planering och rätt hantverk kan drömmen gått i uppfyllelse till nästa vår.
TEXT: INGELA ENGBLOM

ETT VANLIGT SCENARIO ÄR att det är barnen
som tjatar sig till en pool. Det är absolut inget
fel med att skaffa pool för deras skull. Tvärtom,
det bidrar till samhällsnytta eftersom barn uppväxta med pool är mer simkunniga än andra.
Daniel rekommenderar ändå att man tänker
över om det finns fler syften med poolen. Vem
ska bada i den om 20 år? Det handlar om en
långsiktig investering.
- Bredda tankarna! En pool kan höja livskvaliteten för lång tid framöver och även höja
värdet på fastigheten – om den är rätt gjord,
säger han.
DET ROLIGA FÖRARBETET

Villapool är ett vitt begreppet. Det kan vara
allt från en enkel badtunna som du lätt
monterar ihop själv till en exklusiv infinitypool som kräver avancerad expertis. Daniel
Åkerstrand är även vd på DAPE som är ett

bygg- och konsultföretag inom pool och bad.
Han rekommenderar alltid kunden att ta
ett helhetsgrepp över projektet, oavsett
komplexitet.
– Lägg krut på förarbetet. Planera, rita och
läs på. Utgå från tillgång på tid, kunskap och
ekonomi. Ett annat tips är att dela upp den
påse pengar man har i tre delar: grop, pool
och tillbehör.

”En pool är som en oas med vatten.
Med lite ljussättning blir den lätt
ett smycke i trädgården.”

NÄSTA STEG ÄR ATT FUNDERA över om ni

vill bygga allt själva, lägga ut det på entreprenad eller göra en kombination av de bägge.
Ett poolbygge består av många delar. Det ska
grävas, väljas material, dras in el och inte minst
ska området runt badet planeras. I de fall där
poolen kommer att innebära ett stort ingrepp
på tomten bör man starta upp projektet med
ett besök av en konsult med mark- och byggnadsteknisk kompetens.
– Om investeringen ska bli lyckad över tid
gäller det att skapa en poolmiljö som passar
fastigheten och tomtens utformning.

FÖRGYLL TRÄDGÅRDEN

En positiv utveckling är att allt fler låter
poolen försköna trädgården. Historiskt sett
har funktion kommit före estetik men idag
tar många hjälp av trädgårdsarkitekter och
3D-skisser. Tänk på belysning, vattenfall,
trappor, terrasser och stenläggningar.
– En pool är som en oas med vatten. Med
lite ljussättning blir den lätt ett smycke i trädgården, säger Daniel Åkerström.
Det spelar ingen roll om poolen är stor
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till varför villaägare skaffar pool. Alla vill inte resa bort på
semestern utan skapar istället sin egen ”playa”
på tomten. Där kan barnen leka med kompisarna, morgonens träningspass kan utföras
utanför altandörren och vardagsrummet
flyttar ut kring poolkanten. Daniel Åkerström
är styrelseledamot i Svenska badbranschen,
vilket är en medlemsorganisation för alla
intressenter inom bad, pool och spa. Han
menar att eftertanke, planering och förarbete
är grunden till en lyckad badinvestering.
– Att bygga pool är ett stort och kul projekt. Låt det gärna ta tid och växa fram.

DET FINNS MÅNGA SKÄL

eller liten, enkel eller exklusiv, med en vacker
inramning förskönar den trädgården. Cirkulationen kan vara igång under lång tid och ge
vackra vattenspeglingarna från tidig vår till
sen höst. Insynsskydd i form av blomstrande
spaljéer skapar trivsamma rum.
Finns det några begränsningar på
vad man kan göra?

- Egentligen inte. Förutsättningarna i marken
kan tvinga kunden att tänka om men det går

alltid att hitta en lösning. Många tror att det
inte går att bygga kaklade pooler i vårt klimat.
Det är inte sant. Till och med vacker mosaik
tål kylan.
Några sista råd, vilka skulle det vara?

- Låt hela planeringen, från idé till första
dopp, bli ett roligt gemensamt projekt, något
att se fram emot. Starta gärna bygget i början
av september. Då kan allt vara klart i maj när
den första vårsolen börjar värma.
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POOLDÄCK

Ett vardagsrum i solen
Låt miljön kring poolen bli en plats för umgänge, avkoppling
och lek. Utgå från era behov och var noga när ni väljer form och
material på pooldäcket. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: FOLKPOOL OCH DAPE
för att bygga en pool på tomten?
Glöm inte runt omkring vattnet. Ett vanligt misstag är att
pooldäcket är för litet. Daniel Åkerström, vd DAPE, har varit
delaktig i många poolprojekt och har aldrig hört någon kund
säga att de byggt ett för stort pooldäck.
– Redan i planeringsstadiet uppmanar jag dem att tänka
på vilka funktion däcket ska ha. Vad ska de göra där, hur
många ska få plats och vilka prylar ska rymmas? En uppblåsbar krokodil, några solstolar och en liten matgrupp – sedan
är fullt.

STÅR NI I STARTGROPEN

ETT POOLDÄCK KAN BLI EN härlig förlängning av vardags-

rummet under varma sommarkvällar. Men det finns fler
fördelar. Ytorna runt poolen hålls rena från jord och gräs
och därmed blir det lättare att hålla vattnet fritt från smuts.
Daniel Åkerström rekommenderar att man bygger ett staket
runt pooldäcket. Det minimerar olycksrisken, ger insynsskydd och skapar en trevlig rumskänsla.

POOL & TRÄDGÅRD | 11

8

VANLIGA MATERIAL:
TRALL I IMPREGNERAT TRÄ:

Billigaste alternativet men kräver underhåll.
KOMPOSITMATERIAL:

Mer exklusivt men helt underhållsfritt och blir inte halt.
STEN:

Beständigt men dyrare än trä initialt. Kontrollera
med stenleverantören vilka arter som passar. Tänk
på att svart blir hett och och att vissa stenar blir hala
när de är blöta.
Tips: Kombinera gärna olika material.
TÄNK PÅ: Pooldäcket bör gå i linje med hus och

trädgård. I vissa kommuner krävs bygglov.

KÖPTIPS FÖR
EN PRIVAT POOL
AV SVENSKA BADBRANSCHEN

1. FUNDERA ÖVER POOLENS STORLEK
OCH PLACERING
Börja med att välja vilken storlek poolen skall ha
samt placering för att bäst passa in på tomten.
Tänk poolområdet som ett ”Vardagsrum i trädgården”.
Planera generösa utrymmen för barnens lek, solsängar, matplats, köksplats, skuggplats, omklädning,
dusch och toalett. Närhet till huset är oftast bra
av praktiska skäl.
Staket, spalje, häckar etc är ett bra sätt att skärma
av poolområdet för att skapa avgränsning på tomten
samt vind och insynsskydd. Detta kan även fungera
som inhängnad för att höja säkerheten runt poolen.
TIPS! Utbudet av poolskydd är större för
rektangulära pooler.
2. POOLSTOMME
Det är nu dags att titta på vilket material poolstommen skall byggas av. De vanliga alternativ som finns
är trä, isolerblock(Thermoblock), mursten,
plåt, glasfiber/PPplast och betong. Tänk på att
en pool är en långsiktig investering och skall klara
många år nedgrävd i marken.
3. DESIGN OCH ANPASSNING
Oavsett vilken pool du väljer så finns det många
tillval och tillbehör för dig som vill ha en välutrustad
pool. Exempel på populära tillval är trappa, städrobot,
UV-desinfektion, automatisk dosering av klor och pH,
kantsten, saltklorinator, poolskydd, pooltak
och Jet-stream.
Besök gärna flera olika poolföretag för att
förstå skillnaden i material, kvalitet och funktion
för de olika tillvalen.

Foto: Folkpool

” Ett pooldäck kan bli en härlig
förlängning av vardagsrummet
under varma sommarkvällar.”

SVENSKA BADBRANSCHEN
CERTIFIERADE LEVERANTÖRER
– ETT VATTENTÄTT VAL

Foto: DAPE

För dig som drömmer om en pool eller ett spa
är det avgörande att hitta seriösa och kompetenta
leverantörer som har dokumenterade erfarenheter.
De hittar du hos Svenska Badbranschen. Företag som är
certifierade medlemmar och där du som kund får möjlighet att
välja en partner utan att behöva oroa dig för om de är
kvalificerande eller inte. Samtliga certifierade medlemmar i
SBB har genomgått utbildningar där 100 års kompetens och
lärdomar överförts, inklusive den kvalitetsstandard som
gäller inom EU för privata SPA och Badanläggningar.
http://svenskabadbranschen.se/
rad-rekommendationer/

4. VAL AV LEVERANTÖR
Tänk på att välja din leverantör med omsorg.
Kontrollera vilken erfarenhet leverantören har av den
pool du vill ha. Ställ frågor för att se att leverantören
kan sin sak. Se till att företaget du anlitar har en
fullgod ansvarsförsäkring. Viktigt är att du väljer en
poolleverantör som är ansluten till Svenska Badbranschen. Då får du en leverantör som uppfyller
våra medlemsvillkor och kan känna dig trygg
både innan och efter köpet.
5. OFFERT
Ta alltid in skriftlig offert från flera företag. I offerten
skall tydligt framgå vad som ingår i priset. Priset skall
vara inklusive moms och vara bindande i minst en
månad. Exempel på vad som bör ingå i en offert:
Poolmaterial • Eventuell montering
Eventuell markentreprenad
Eventuell el och VVS installation
Köpvillkor • Garantivillkor
6. BYGGA POOL SJÄLV
De flesta pooltyper går att bygga själv. Det som
krävs är att man har kunskap inom ”gör det själv” och
är händig. Kontrollera alltid att leverantören har bra
och tydliga monteringsanvisningar som du kan tyda
och förstå innan du sätter igång.
7. FÖRSÄKRING
Kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på
vad som ingår i din hemförsäkring. Följande frågeställningar är bra att få klarhet i:
Ingår poolen i hemförsäkringen och vilka villkor
gäller vid ett eventuellt fel på anläggningen?
Hur stor är självrisken vid ett fel på poolen? Hur
beräknas poolens restvärde vid ett fel?
8. BADA SÄKERT
Enligt ordningslagen (3kap. 5§) är du skyldig
att ordna de säkerhetsanordningar som behövs för
att undvika olyckor. Det finns många olika
typer av poolskydd på marknaden, både manuella
och automatiska. Se till att aldrig lämna barn
ensamma vid poolen.
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FÖRLÄNG SOMMARSÄSONGEN!

Effektiv och
miljövänlig poolvärme
idag är poolvärmepumpar. Värme tas från den omgivande luften
och värmer upp vattnet som går till poolen. Metoden
är energieffektiv och dessutom ett miljövänligt
alternativ. Systemen är relativt dyra i inköp men
efter några år har investeringen lönat sig eftersom
elkostnaderna hålls nere. Enda nackdelen med
poolvärmepumpen är att det tar lång tid för vattnet
att värmas upp.

DET VANLIGASTE ALTERNATIVET

ETT ANNAT MILJÖVÄNLIGT och effektivt sätt är

solfångare som står vid sidan av poolen. Solfångare
är dyrare än poolvärmepumpar men drar mindre el.
En poolsolfångare nyttjar uppvärmningen från solen
direkt vilket innebär att man efter kort tid kan tjäna
in investeringen samtidigt som du värnar om miljön.

värma upp en pool på
är via en värmeväxlare. Den är också billig i inköp.
DET SNABBASTE SÄTTET ATT

Växlaren överför värme från ett befintligt värmesystem. Ta reda på är om det finns överkapacitet innan
ni installerar en växlare. Det är också viktigt att
tänka på att existerade värmekällor är byggda för att
dra igång när det är riktigt kallt ute, poolen däremot
ska börja jobba vid tio plus.
ELVÄRMARE BLIR ALLT MER ovanligt. De värmer
visserligen poolen snabbt och kostar inte mycket i
inköp men de är dyra i drift. Elvärmare passar bäst
till små pooler.
TÄNK EFTER NOGA UNDER planeringsfasen hur

era behov kommer att se ut och undersök vilka
möjligheter ni har att använda en befintlig värmekälla. Sist men inte minst, var noga med att välja rätt
poolskydd, där har ni mycket värme och därmed
kostnader att spara (se artikel här brevid).

Foto: Akvisdeck

I vårt nordliga klimat är värme i poolen nästan ett måste för att vi
ska kunna njuta av den maximalt. Blå läppar och barnsben som skakar
av köld vill vi undvika. Konsten är att hitta det mest energieffektiva
alternativet för sin fastighet och att dimensionera pumpen
efter storlek på pool. TEXT: INGELA ENGBLOM | FOTO: POOLKUNGEN

NYTT PÅ MARKNADEN!
Duka upp fikabordet på poolen! En nyhet som passar små tomter
och de som inte badar vare dag är terrass- eller paneltäckning.
Det är en träpanel som dras över poolen och bildar en heltäckande
uteterrass. Förutom att platsen kan användas året runt är denna
täckning en av de mest säkra.

POOLTAK - EN BRA
INVESTERING

Pooldrömmar består av en längtan efter
sköna bad och inbjudande solstolarna. Då låter
kanske pooltäckning inte så spännande.
Men med rätt tak över vattnet har ni mycket
att vinna. TEXT: INGELA ENGBLOM
ATT TÄCKA SIN POOL ÄR väsentligt ur många aspekter. Det handlar om

allt från miljömedvetenhet till lyxiga mervärden. Framförallt påverkar
täckningen olycksfallsrisken.
- En pool utan tak eller täckning är förödande ur ett barnsäkerhetsperspektiv. Alla lösningar är inte lika säkra så en barnfamilj bör absolut
ta hänsyn till vilket täckning de väljer, säger Daniel Åkerström, styrelseledamot i Svenska badbranschen.

kvar värmen i vattnet och
minskar därmed energikostnaderna. Det är även ett bra sätt att förlänga
säsongen, kanske till och med över hela vintern. En annan stor fördel med
tak som bildar poolrum är att det blir en trivsam plats att fördriva eventuellt kalla och regniga sommardagar på.
På marknaden finns en uppsjö av produkter för att täcka poolen. Allt
från enkla presenningar som sköts manuellt till exklusiva lösningar som
kräver ett enda knapptryck.
- Täckningen eller taket måste vara lättanvänt. Det får inte kännas
krångligt att ta ett dopp när man får lust. Ingen har glädje av en outnyttjad pool, säger Daniel Åkerström.
Att tänka på: Pooltak kan vara bygglovspliktiga i vissa kommuner.

Foto: Poolkompaniet

TAK OCH TÄCKNING HÅLLER OCKSÅ

