FAKTABLAD – TRÄDGÅRDSDESIGNER HELENA ÅHLUND GER SINA BÄSTA TIPS
POOL I TRÄDGÅRDEN
Läge
Fundera över när och hur du vill använda din nya pool och bestäm storlek, djup och form på poolen. För
hopp och lek behövs stora öppna ytor runt om där man kan springa. För en mer avkopplande poolmiljö
kan en ombonad yta för relaxmöbler vara viktigare. Vilken tid på dygnet kommer du troligen att mest
vistas vid poolen? Att poolen hamnar soligt är alltid trevligt, men tänk också på att sittytorna hamnar i det
sol- eller skuggläge du önskar. Vill du njuta av poolen mestadels kvällstid är det trevligt om vattenytan syns
både inifrån huset och uteplatsen.
Placering
Det är vanligt att bygga poolen i närheten av huset. Det är lätt att hämta saker och ha kontakt med övriga
i familjen, en stor fördel om det finns barn som man vill ha uppsikt över. Annars kan man skapa sig en
trevlig poolmiljö en bit bort i trädgården, gärna med koppling till huset genom en fin trädgårdsgång,
pergola eller portal. Placeringen av poolen styrs dock av markförhållanden och husets byggnadstyp.
Ett extra uterum
Tänk på poolområdet som ett extra rum, som inne fast ute. Rummet får gärna till viss del vara avgränsat
från resten av trädgården och vara inrett med enhetliga möbler och passande växter. Ligger poolen i direkt
anslutning till huset, med stora glaspartier eller dörrar ut mot poolen, är det fint att skapa en helhet i stilen
med den inomhus, då det automatiskt känns som en förlängning av huset.
Skönt utan insyn
En viktig detalj i poolmiljön är insynsskydd och vindskydd. Insynsskyddet kan vara bra ur två aspekter,
dels undviker man för många nyfikna blickar men även grannar slipper störas. Insynsskyddet hjälper till att
skapa rumskaraktär, men fungerar lika ofta även som vindskydd. Ett plank eller en spaljé med vackra
klängväxter som bildar en grön vägg kan utgöra insynsskyddet, alternativt en högre häck.
Golvet
Runt poolen lägger man vanligtvis trätrall eller sten/betonggolv. Trätrall är mjukt att gå på och ger en
maritim känsla, men kräver årligt underhåll. Stenmaterial, natursten eller betongsten, är hårdare i
materialet och till utseendet, men mer lättskött. Det är inte ovanligt att man använder både trätrall och
marksten, och dessutom inkluderar partier med vackert, mjukt, slipat dekorgrus. Gräsmatta som golv runt
poolen bör undvikas helt då man inte vill ha ner smuts och gräsklipp i vattnet.
Tak
Ibland kan det kännas skönt att ha lite skugga när solen bränner. Ett tak bestående av ett parasoll eller
segelduk ger förutom skugga även skydd mot lätt regn och kräver inte bygglov. Större byggnationer i form
av poolhus, pergola eller skärmtak behöver däremot oftast ett bygglov om du redan har utnyttjat dina fria
15 kvadratmeter för friggebod. Bygger du närmare grannen än 4,5 meter så måste du även ha deras
tillstånd. Ett poolhus för tillbehör kan användas som relaxavdelning om det görs lite större.
Säkerhet
Om du väljer att ha ett poolöverdrag eller skjutbart pooltak behöver du inte oroa dig för säkerheten. I vissa
enstaka fall kan det vara enklare att bygga ett inhägnat område som kan stängas till. Främst när du vill ha
poolen som ett smycke och kunna använda den spontant eller om du har en oregelbunden formpool som
är lite svårare att täcka. Inhägnaden sätts lämpligen en bit utanför själva poolområdet så att det inte känns
instängt. På insidan av staketet kan du göra fint med växter eller andra prydnader så att det blir ett
naturligt inslag i miljön.
Praktiskt
Undvik stora träd precis i närheten av poolen av flera anledningar. Deras rötter kan förstöras när man
gräver för poolen och träden kan skadas allvarligt och kan i värsta fall trilla vid nästa storm. Stora rötter
kan också ställa till med problem om de växer in emot poolstommen. Dessutom hör löv, frömjöl och barr
inte hemma i en pool och städningen kan bli ohållbar.

Bergstomten
Med berghällar och sluttande tomt kan det vara svårt att gräva ner en pool utan att spränga. Istället kan
man bygga en ovanjordspool med trädäck runtom och få en skärgårdskänsla. Framhäv bergen genom att
skala av dem och spola rent, plantera höga prydnadsgräs som ser ut som vass och låt befintliga tallar stå
kvar. Ett segeltak över uteplatsen med trädgårdsmöbler med marinblå dynor och några mässingslyktor ger
en snygg touch till miljön.
Funkistomten
En rektangulär pool med effektfull kvällsbelysning och stenläggning utanför funkisvillan blir trädgårdens
medelpunkt. Här används gärna ett sobert stenmaterial i enhetlig färg. En modern känsla får man genom
att välja möbler i aluminium och trä eller konstrotting och många kuddar i olika färger. Enkla växter med
distinkta former och varierande bladformer och bladfärger gör poolområdet levande på ett raffinerat sätt
utan att bli för präktigt.
Familjens trädgård
Utrymmet runt poolen behöver vara stort, öppet och lättskött. Det ska tåla lek och flygande bollar,
hoppande barn och kaskader av stänkande vatten. Ett trädäck är varmt och mjukt att springa på, det blir
inga skrapade knän om man trillar och springorna dränerar bort överflödigt vatten direkt. Plantera inga
växter intill poolen men anlägg gärna en mysig viloplats med liggstolar för alla, så att hela familjen kan
samlas. Med stora korgar eller ett helt poolhus till förvaring av leksaker blir det ordning i trädgården.
Skogsträdgården
Formpoolens vackra organiska former smälter lätt in i naturen och kan anpassas till trädgårdens egen
topografi. Istället för att göra om trädgården så att den passar poolen, byggs poolen efter naturens former.
Var rädd om intilliggande mark så att den inte skadas, förstärk karaktären genom att tillföra naturliga
element som stenar, stockar och vilda växter. Satsa på ytor med rundslipat dekorgrus, tussar av planterade
växter i gruset och några skuggande träd.
Relaxrummet
Spabadets varma inbjudande vatten ska vara inom räckhåll för spontana dopp utan för långa promenader
och krångliga moment. Närheten till huset är viktig liksom att platsen känns insynsskyddad och ombonad.
Gröna väggar med klängväxter, doftande blommor och en välplanerad utomhusbelysning bidrar till
atmosfären. Välj gärna växter som ger karaktär även på vintern med gröna blad, spiralvridna grenar eller
vackra stammar.

