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Så enkelt bygger du din egen pool!
Poolen har länge toppat listan över det villaägaren
helst av allt vill ha i trädgården som en fantastiskt lyx
i vardagen. För den som är lite händig, och redo att
ta tag i ett projekt, är det faktiskt inte alls omöjligt att
bygga sin egen pool!
En pool på tomten, där man kan ta morgondopp och där
barnen kan plaska hela sommaren. Det är en dröm för
många – och det behöver inte bara vara en lyxig dröm.
Är du händig, utrustad med tålamod, har sinne för att
vara noggrann och klarar av att följa instruktioner? Ja då
är det bara att kavla upp ärmarna och börja bygga en
egen pool!
Viktiga förberedelser och planeringsfrågor
Om vi börjar med planeringsprocessen så ingår att
ställa sig frågorna: Var ska jag placera min pool? Vill
jag ha en helt nedsänkt pool, delvis nedsänkt eller ovan
mark? Behövs sprängning, vilket sällan krävs, kontakta
en sprängfirma för kostnadsförslag, för det är ett jobb du
inte gör själv. Hur stor pool finns det plats för och vilka är
väderstrecken? Hur går det att nå platsen med grävmaskin och vad kan komma att förstöras? Finns det växter
och träd som, när de är utslagna, kan skugga eller skräpa
ner i poolen?
Viktigt är även att ta reda på om avståndet till grannen
är tillräckligt. Oftast behövs inget bygglov för pool såvida
avståndet till tomtgränsen inte är under 4,5 meter. Men
om du bor inom ett stadsplanerat område behövs oftast
marklov. Kontakta din kommun, kravet varierar från kommun till kommun och priset på eventuellt bygglov likaså.
Säkra elarbeten och grävjobb
Från Folkpool kan du köpa ditt poolpaket och välja
mellan att göra hela eller delar av jobbet själv. En modell
Classic 3 x 6 meter inklusive liner, furusarg, reningsverk,
anslutningspaket och cellpast/bottenplatta kostar exempelvis cirka 90 000 kronor.

Folkpool Classic finns i flera standardstorlekar och är i första hand en pool
som monteras i plan mark. Med ett tilläggspaket går den även att montera
ovan mark för den som önskar.

Om Folkpool
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000 pooler och spabad sedan
företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga
återförsäljare arbetar man med samma entusiasm som när Lars Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i hemmet i Järna.

Pressmeddelande – april 2016

När du kommit till beslutet att verkligen bygga en pool
hamnar frågorna mer på detaljnivå. En viktigt bit handlar
om el, behöver till exempel undercentralen (proppskåpet) utökas? Vilket värmesystem väljer du och hur många
poollampor? Krävs schaktning för kablar och håltagning
i vägg? Väljer du en värmeväxlare så krävs en auktoriserad VVS-installatör för att göra anslutningen till befintligt
värmesystem. Boka en behörig elektriker i god tid.
Så kommer till slut dagen då grävmaskinen rullar in på
tomten. Då har du förhoppningsvis redan hunnit flytta
på de växter som annars skulle gå under skopan. Kostnad för etablering av grävmaskin beror på avstånd och
transport. Här handlar det om schaktning, dränering
samt anskaffning av fyllnadsmaterial, krossad singel och
stenmjöl för poolens botten. När du räknar på priset, glöm
inte att lägga till vad det eventuellt kan kosta att forsla
bort massorna. Bäst är naturligtvis om man kan planera ut
dem på tomten.
Kostnad för att fylla poolen med vatten
När markarbetet är klart är det dags att sätta ihop
poolstommen som är prefabricerad och skruvas ihop
med kraftiga varmförzinkade specialbeslag. Det är ett
jobb som tar ett par dagar om ni är två-tre personer.
Nu kan poolen äntligen börja fyllas med vatten. Om du
har kommunalt vatten är vattenpriset per kubikmeter givet.
Om det krävs en tankbil blir det dyrare, men det är en engångskostnad eftersom en helt nedgrävd markpool från
Folkpool inte behöver tömmas på vintern. En mellanstor
pool rymmer ca 24 m3 vatten.
Slutligen kvarstår jobbet med att få fint runt själva poolområdet, men redan nu kan du faktiskt ta ditt första dopp
i din egen pool!

För att bygga Folkpool Familypool gräver du undan någon decimeter jord.
Fyll sedan upp med 2 dm bergkross, plana ut och packa hårt så har du en
bra grund att bygga poolen på. Själva poolen bygger du ihop på en helg.
Folkpool Familypool 4,15 x 1,2 m, cirkapris 32 900 kr.

Läs mer om Folkpools olika lösningar på: www.folkpool.se/pool

För ytterligare information, utlottningar eller prover, kontakta:
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08- 400 255 17.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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