Se till helheten och låt
stilen på huset och om
rådet i stort avspegla sig
även runt poolen.
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Visst kan pool
vara snyggt
Går det att ha en pool som smälter in i trädgården?
Javisst! Här får du veta hur du gör!

Text: Ulrica Otterling Foto: Colourbox, Zulubox, Per-Magnus Persson, Ulrica Otterling
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Med en mörkare duk 
i poolen är det lättare
att få den att smälta in.

D

römmen om en pool har vi fått med
oss hem från härliga solsemestrar
vid varmare breddgrader, och
många längtar efter samma slappa avkopplande tillvaro här hemma.
Bilden av hur en pool ska se ut är därför
präglad av hotellens bassänger och den förstärks av utbudet i de svenska poolföretagens kataloger som är fyllda av turkosblå
drömmar i olika former.
Men den här sinnebilden av en pool är
inte den enda möjliga. Det finns knep för
att få poolen att smälta in bättre i vår sven
ska miljö.
Hillevi Liljeström är trädgårdsdesigner
i egna företaget Stocksund garden design.
Hon är van att jobba med privata trädgårdar, både med och utan pool, och har flera
bra tips.
– Jag vill slå ett slag för att använda svart
liner (duk) i poolen istället för turkosblå,
säger hon. Med svart liner blir en oval pool
mer som en skogstjärn, med skillnaden att
vattnet inte är mörkt, utan klart. Det blir ett
mindre visuellt påträngande inslag i träd-
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gården. Med turkosblå färg är det bara poolen man ser. Det finns inga blommor som
klarar att konkurrera med det turkosblå.
För att få poolen att än mer likna en naturlig damm kan man välja att ha planteringar ända fram till poolkanten. En sådan
lösning medför dock väsentligt mycket mer
underhållsarbete än sten eller trädäck.
Se helheten
Nyckeln till att få poolområdet att passa in
är att se till helheten. Ditt hus är en viktig
utgångspunkt för valet av form och material runt poolen.
– Har man ett äldre trähus, byggt på
1930-talet och tidigare, rekommenderar jag
en rektangulär pool med stenläggning
runt, till exempel skiffer eller borstad kalksten. Inte marksten. Stenarna ska vara så
stora som möjligt så att det blir så lite fogar
som möjligt, säger Hillevi. Stora cementplattor är också fina, de som är 50 x 50 eller
40 x 40 centimeter. Det är bättre att låta
cementplattorna se ut som just cementplattor istället för att använda produkter

Hillevi Lilje
ström är träd
gårdsdesigner
med bra idéer
för poolbygget.

som försöker efterlikna andra material.
Om du har ett funkishus eller ett hus
med annan modernare design är form- och
materialspråket helt annorlunda. Här passar både strikta och organiska former bra
med trädäck eller stenläggning runt om.

➙

Hillevis
bästa pooltips
• Välj en färgskala för hela pool
området som passar in i svensk miljö.
• Välj material som passar ihop med
ditt hus och omgivningen i övrigt.
• Förstärk semesterkänslan med
planteringar av gräs, bambu och andra
växter med mjuka former.
• Välj växter med färger som för
tankarna till strand och hav.
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Plantera växter som
du förknippar med
sol och strand.

3.

1.

4.
1. Växter i en sval färgskala passar bra vid vatten, som till exempel
lila Allium.
2. Som en liten ö mitt i dammen ligger här ett trädäck – som i sin tur
har en badtunna för bad.
3. Det behövs utrymme runt poolen, och det är bra om man kan
springa och röra sig utan hinder. Högst en sida kan vara
lite smalare.
4. Skyddat läge i ett växthus. Mycket grönska både över poolen och
på sidorna ger djungelfeeling!
5. En lagunliknande pool som fått form efter sin plats på berget.
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En pool med
mjuka böljande
linjer i det
vackra omgi
vande betong
golvet. En om
bonad badplats
som visades på
Chelsea flower
show i våras.

Elefantgräs.

”

Bambu.

Bambu och elefantgräs förknippas med
sol och strand.
När du väljer stensort eller färg på plattor ska du ta efter de färger och material
som finns i omgivningen för att det ska se
mest naturligt ut.
För att ge poolområdet en ombonad
känsla, om inte huset ligger intill poolen, är
plank eller en högre häck längs två sidor en
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bra lösning. Det ger också skydd mot insyn.
– Ett ljust plank är en fin fond. Det
reflekterar solen, säger Hillevi.
Du kan också fråga din poolleverantör
om de kan hjälpa dig att få poolen att passa
in i trädgården. Få dem att tänka nytt och
komma med bra idéer. Hur har till exempel andra kunder gjort?

Några växter du bör avstå ifrån är tuja
och många andra vintergröna växter eftersom de ger helt fel associationer. Det gör
också starkt röda och orange växter som
mer för tankarna till eld än till vatten,
menar Hillevi. Gula växter som kabbeleka,
svärdslilja och näckros är däremot typiska
växter i svenska sjöar och stilla tjärnar.

Växter och färgskala
Växterna runt poolen ska hjälpa till att skapa känslan av värme, avkoppling och semester. Plantera gärna sådant som du förknippar med sol och strand, som gräs eller
bambu. Japanska miskantussorter passar
mycket bra, till exempel glansmiskantus
Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ och elefant
miskantus M x giganteus. Bland bambu är
bergbambu Fargesia ett bra släkte som har
ett klumpbildande växtsätt och inte sprider
sig lika mycket som andra arter.
Om du väljer en klippt häck, kombinera
den gärna med växter som har mjuka former.
Grönt, vitt, silver och lavendelblå är färger
som passar ihop med sol, strand och vatten.

Plats för lek och sol
Ute behövs mycket större utrymme än inomhus för att vi inte ska tycka att det känns
trångt. Jämför till exempel ytan för en matplats inne med motsvarande yta ute.
– En minst 5 – 7 meter bred anlagd yta
behövs för sitt- och solplatser. För att det
ska gå att springa runt poolen och mötas
utan problem bör sidorna omkring vara
2,5 meter breda. Ett ställe där det är svårt
att mötas är okej, men inte mer, då blir det
en vuxenpool där du badar snyggt, menar
Hillevi Liljeström.
Till sist – glöm inte säkerheten; pooler
måste ha staket eller ett poolöverdrag som
tål att gå på. l
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Olika pooltyper
Markpooler
Markpooler är pooler som i första hand
är avsedda att grävas ner. De finns i flera
former och varianter.
• Linerpool är den vanligaste modellen i
Sverige. Den har en stomme av plåt,
rostfritt stål, trä eller plast som man
monterar på plats. Inuti är den klädd
med en duk, en liner.
• Glasfiberpool levereras som ett färdigt
jättestort badkar av glasfiber som man
sätter i en förberedd grop.
• Betongpool är den lyxigaste och dyraste
varianten, med väldigt lång livstid. Man
gjuter den på plats och klär den på in
sidan med kakel eller mosaik.

Upphöjda pooler
På grund av fysikens lagar är pooler som
ska stå ovan jord oftast runda. De har en
stomme av plåt eller stålskelett och en
duk/liner inuti.
• Gedigna runda pooler kan placeras både
ovan mark eller helt eller delvis nergrävda. Gräver man ner dem blir gropen
större än själva poolen. När poolen är på
plats ska utrymmet mellan poolvägg och
den omgivande jorden alltid fyllas igen
med sand, jord, grus eller liknande.
• Runda pooler av en billigare och enklare
kvalitet är enbart avsedda att ha ovan
jord. Om de placeras i en grop kan man
inte fylla upp runt om eftersom poolen
inte håller för trycket.

Önskas ny form av fre
dagsmys? Denna ved
eldade badtunna med
furupanel har plats för
6 – 8 personer, 23 500 kr.
skargardstunnan.se

Tunna med dopp!

Har man inte plats för en hel pool men ändå vill kunna ta sig
ett dopp kan en mindre badtunna vara ett alternativ.
1. Badtunna med plast
insats och rostfri
kamin, 19 500 kr på
Torsby träteknik.
swetubs.com

2. En balja till terrassen,

med vedeldad kamin
i aluminium,19 900 kr.
skargardstunnan.se

Ekopool och miljöpool
För miljövänligare poolrening, ta en
titt på Phyto systems vattenrening, phytosystem.info, eller Poolkungens miljöpool, poolkungen.se.

1.

Tips!

Placera poolen rätt
• Minst 5 meter från huset om det har mer
än en våning.
• När du sitter på uteplatsen ska du kunna
blicka ut över poolen och inte ha den i ryggen.
• Välj ett soligt läge där poolen värms naturligt så sparar du energi.
• Undvik att placera den under stora träd
som skräpar ned.
• En insynsskyddad plats i lä för vinden gör
badet mysigare.

4.
3. Lyxa med utomhus

badet Marquies med
massagefunktion,
81 250 kr.
badbaljan.net

4. Spabadet Coyote bandit
är lätt att flytta, 49 990 kr.
nordiskspa.se
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