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Livet runt poolen – året om!
En pool i trädgården är så mycket mer än lekfulla bad och stärkande simturer. Idag skapar vi en hel miljö runt poolen – en
plats som fungerar för både vardag och fest. Matbord med plats för många, skönt häng i bekväma loungemöbler, grillplats
och vackra planteringar ger möjligheter att nyttja poolen hela vägen ut – och året om.
För 20 år sedan skaffade vi pool för att bada och motionssimma. Idag är miljön runt poolen viktig och vi gör gärna en egen oas för
umgänge och njutning hemma i trädgården. Detta i takt med att poolskötseln har blivit enklare, uppvärmningen av poolen effektivare
och billigare och nya poolmått har gjort det möjligt att få plats med en pool även i mindre trädgårdar.
Men varför stänga igen poolen under vintern? Tycker man om att vinterbada går det lika fint att göra i sin pool som i en isvak. Och
skulle man även vilja kallbada på sommaren kan man ställa om poolvärmepumpen så att den kyler istället för värmer.

Poolens viktiga placering
När det kommer till placeringen av poolen är södersol att föredra, men solen står ofta så högt på himlen under sommaren att
väster- eller österläge ändå blir soliga lägen så länge platsen
runt poolen inte skyms av träd och stora buskar.
För att få till en härlig miljö kring poolen som blir en naturlig
förlängning av huset är det klokt att placera den så nära huset
som möjligt. Även ur praktisk synpunkt är det skönt när det är
nära mellan hus och pool, så att det blir enkelt att hämta saker,
ta med mat och äta vid poolen – kort avstånd mellan hus och
pool ökar helt enkelt nyttjandet av poolen.
Om du ska anlägga en pool, tänk gärna även in vilket rum med
dörr in till huset som ligger bäst till. Om möjligt placera gärna
poolen i anslutning till kök eller badrum där det ofta finns något
man behöver hämta under dagen vid poolen.
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Jobba med linjer och inred med växter
De flesta pooler ger ett horisontellt intryck. För att få till balansen
och proportionerna är det därför fint att tillföra vertikala linjer. En
pergola kan exempelvis skapa denna balans. Genom att sedan
använda växter i olika höjd och bredd får man området runt poolen
att bli mer tredimensionellt.
Växter runt poolen skapar trivselfaktor och är dessutom ett
utmärkt insyns- och vindskydd. Här är ett högt plank eller en
spaljé som kläs in med klätterväxter ett utmärkt val. En pergola
med klätterväxter i anslutning till poolen ger både tak och väggar
samtidigt som man får en skuggig plats när solen känns för stark.
Vinväxter är bra klätterväxter, bor man längre norrut krävs det lite
härdigare växter som klematis och humle.

En bambuhäck kan tyckas vara effektfullt att ha bredvid poolen,
men välj hellre ett högvuxet prydnadsgräs som inte skräpar
ner lika mycket som bambu. Vill man ha blommor i kruka är till
exempel hortensia bättre än rosor som fäller sina kronblad när de
blommar över.
Med växter som idegran, tuja, buxbom och andra vintergröna
växter blir det vackert kring poolen även under den kalla årstiden.

Utnyttja gärna poolens soliga läge och odla kryddväxter. Tänk
att sitta och äta vid poolen och plocka sin egen salvia, gräslök
och rosmarin. En riktig medelhavskänsla får du med exempelvis
olivträd, silverpäron och lager i kombination med lavendel och
Afrikas blå lilja.
Flyttbara krukor blir både praktiskt och vackert. Välj gärna
stora, runda krukor som bryter av fint mot poolens kantighet och
som även bevarar fukten bättre än små krukor, vilket behövs i
soliga lägen. Vill du ha det lättskött och inte behöva vattna så
mycket fyller du krukorna med fetbladsväxter.
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Möblera för skönt häng och långa middagar
Sittplatser är självklara och gärna under tak så att man kan
utnyttja utemiljön även när det regnar. En uteplats med tak blir
också en naturlig övergång mellan huset och poolen, ett ställe
där det blir självklart att hänga när man vill ha det lite ombonat
och skyddat utan att behöva gå in ”på riktigt”.
Runt själva poolen kan man tänka att man sedan skapar flera
olika rum. Ett ”rum” med matbord, grill, värmare – kanske till och
med ett utekök. Ett annat med loungefåtöljer där man kan sitta
bekvämt när man ska ha kontroll över badande barn eller bara
vill slappa. De här olika rummen kan man sedan rama in med
exempelvis odlingslådor på hjul som man har placerat en spaljé i,
då får man gröna och vackra rumsavdelare som även är flyttbara.

Tänk klimatsmart och spara pengar
Poolvärmepumpar är det bästa och mest populära sättet att få
det varmt i vattnet och som ger 6,5 gånger mer värme än vad de
förbrukar. De nya modellerna är också betydligt tystare än äldre.
Solfångare är ett annat alternativ, men det kräver tillsatsvärme
för att hålla önskad temperatur. Med tanke på att vi bor i Sverige
får man dock vara beredd på att behöva komplettera med
stödvärme för att hålla en önskad vattentemperatur. Med de nya
effektiva värmesystemen och ett pooltak, bevarar man värmen
i poolen under dygnet och förlänger dessutom poolsäsongen
långt in på hösten.

Solstolar och solsängar hör poollivet till. Ett tips är att välja modeller som inte väger för mycket så att man kan flytta dem efter
hur solen rör sig. Överhuvudtaget är det trevligt att ha möbler
som inte väger för mycket runt poolen, då får man ett flexibelt
möblemang som kan anpassas och flyttas efter väder och behov.
Glöm inte heller att placera en torkvinda nära poolen till blöta
handdukar och badkläder som annars lätt hamnar här och där.
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Årets aktuella pooltrender!
En pool med måtten 4 x 8 meter är fortfarande det som är mest
populärt, men för att leva poolliv behöver man inte ha en särskilt
stor tomt och allt fler villaägare har upptäckt lite mindre pooler
med måtten 3,5 x 6,5 som har blivit nya favoriter.
En lite mindre pool är både billigare och enklare att anlägga,
samtidigt som man får plats med det där sköna hänget med till
exempel loungemöbler, matbord och grill även om man inte har
världens största trädgård. En mindre pool behöver inte heller
betyda att man måste göra avkall på saker som gaveltrappa,
pooltak och andra tillbehör.

Välj materialet runt poolen med omsorg
Många väljer att ha trädäck. Marktegel, betongsten och skiffer
blir också många gånger vackert. Tänk dock på att inte välja för
mörk sten, den tenderar att bli väldigt varm när solen ligger på.
Man kan med fördel kombinera markmaterialet, till exempel välja
stenar i ett par olika färger eller storlekar eller lägga trädäcket
i olika vinklar och mönster. Då får man en variation som gör att
poolområdet känns större än vad det egentligen är.
En dusch i anslutning till badet är skönt och en solfångardusch
som man kopplar till vattenslangen är ett både praktiskt och
miljövänligt alternativ.

Gaveltrappan – poolens egen sköna soffa
Med en gaveltrappa är det enklare att ta sig i och ur poolen,
den blir även en trygghet för barn som ska lära sig att simma.
Bara det faktum att man kan sitta och plaska med fötterna och
umgås i pooltrappan gör att trappan för många blir ett självklart
val jämfört med en stege. Denna säsong lanserar Folkpool en
ny gaveltrappa – Relax. Trappen är idealiskt utformad för att få
mera generösa platser att sitta och njuta på.
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Sköna middagar runt poolen!
Det är inte krångligt att sköta om en pool. Dagens poolägare
behöver bara ägna cirka 30 minuter i veckan åt att dammsuga
poolen och fylla på klor. Satsar man på en poolrobot så kommer
man undan med max 10 minuter per vecka. Det ger tid över till
sköna långa middagar och poolhäng.
Hos Folkpool hittar du både eldkorgar som sprider stämning,
värme och som går att grilla på. Dessutom okrossbara glas i
olika modeller och storlekar för både fest och vardag – en viktig
detalj när det kommer till mat och festligheter kring poolen.

CUBE är en eldkorg, grill, avlastningsbord och pall. Är elden
fortfarande aktiv när man är klar för kvällen vänder man CUBE
upp och ned för att kväva elden. Tack vare gravitationen hålls
eldskålen alltid upprätt. Eldskålen kan enkelt lyftas ur eldkorgen
och då kan CUBE användas som avlastningsbord och pall.
CUBE finns i svart och rostigt utförande. Tillbehör som grillplanka, galler, träskiva och överdrag säljs separat.
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Stämningsfullt ljussatt i och utanför poolen
Man brukar säga att man inte kan ha för många olika ljuskällor i ett rum när man inreder. Det här gäller även när man inreder runt
poolen. Att själva poolen ska vara upplyst känns för de flesta som en självklarhet och poolbelysning ingår också när man köper ett
komplett poolpaket från Folkpool.
Har man en gång mellan huset och poolen binder man ihop huset, trädgården och poolen genom att placera belysning längs
med gången. Ljussatta plank, träd och buskar i trädgården är inte bara vackert, öarna av ljus får även trädgården att se större ut.
Ljusslingor är ett enkelt och prisvärt sätt att få in mer belysning i trädgården. Överhuvudtaget finns det idag en mängd olika typer av
utomhusbelysning och vill man slippa sladdar finns det såväl solcellslampor som uppladdningsbara lampor.

Skön musik ger ännu mer känsla
Musik är den sköna stämningshöjaren. Här lyfter vi gärna
Mooni Ovo som både är en uppladdningsbar lampa som dessutom tål vattenstänk och en Bluetooth-högtalare. Något som
också ger ett rofyllt ljud är ett vattenfall i poolen och det är inte
svårt att komplettera till en befintlig pool.

Lys upp med vackra klot i poolen eller trädgården
Ett vackert komplement till poolbelysningen är Moodlight Klot
som är trådlösa klot i flera olika storlekar och som kan ställas in
i flera olika färger. De kan man ha både på land eller låta dem
flyta runt i poolen. Vintertid blir de extra effektfulla när de i färg
förstärks mot vit snö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, julia@perpr.se, 070 602 17 00
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 40 000 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 och Brigitte Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i
hemmet i Järna.

