Vi bygger pool
Vi var och badade hos goda vänner och sedan bestämde vi oss för att bygga en
liten pool och soldäck i Leksand. Vi läste annonser och letade på internet. Vi
hittade följande annons.

Storpool
Snygga och bra ovanjordspooler av bra kvalitet för den som vill ha mer. Sänk
ner den i gräsmattan eller bygg runt
den med trädäckning i anslutning till
en veranda eller fristående. På detta
sätt får Du den äkta poolkänslan
utan att det kostar för mycket. Du
kan också ha den stående som den
är på gräsmattan.
En ovanjordspool är också, jämfört
med en traditionell grävd pool,
mycket ekonomisk då den inte drar
så mycket värme och lätt värms av
solen. Värmen hålls också kvar längre.

Vi bestämde oss, åkte till Fjugesta och köpta poolen. Allt detta
ingick i köpet
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Söder Bergsäng 2005 april

Pool och soldäck skall byggas. Snön har precis
smält bort och tyvärr har också tjälen gått ur jorden

Det är utsatt var poolen och
däcket skall vara, när Gunnar
Kahns kom och började med
grävarbetet.

Det blev stora djupa spår i den tidigare fina
gräsmattan. Den överblivna jorden användes för
att fylla ut och släta till en del av tomten som
skall bli vårdad gräsyta. De färdiggjutna plintarna
sattes på plats och för poolbotten behövlig sand
kördes på av Gunnar med grävmaskinen
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Poolstommen med ben, stödben och
väggar sattes på plats av Feri med hjälp av
Lena.

Snart var det pooldukens (linerns) tur att
sättas på plats. Linern kändes för liten och
var svår att få över kanten vid första
försöket.

Vi hade fantastisk tur med vädret. Det var
för årstiden varmt och soligt.

Vi spände poolduken och drog den efter
kanten så den töjdes ut. Solvärmen hjälpte
också till och till slut kom den på plats.
Nästa moment var att sätta poolsargen på
plats.

Den färdigmonterade poolen (ej in- och
utlopp) täcktes över och arbetet med
soldäcket började. Stommen 4x8 tum hade
vi sedan tidigare byggen. Övrig material
inköptes hos Bergqvist i Leksand och
kördes hem till stugan med hjälp av Gösta
Plogh.
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Grundkonstruktionen och hållfastheten
hjälpte oss tenniskompisen byggingenjören Börje Jonsson i Örebro med.
Vi tillfrågade grannen snickaren Anders
Lindberg om betald hjälp, han tackade
ja, men kom sedan aldrig att hjälpa till.
Kristian kom upp en helg och hjälpte
med sågning och läggning av
golvbräder.
Vilken härlig känsla det var i mitten på maj när den
första solstolen ställdes upp på soldäcket.
Veckan efter inhandlades fyra solstolar en hängmatta
samt diverse blomkrukor.
Första veckan i juni beställde vi hjälp med fyllning
av poolen hos Leksands Brandkår. Det visade sig
nämligen att just detta år var våren så torr att vår
brunn inte räckte till.
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Vi fyllde poolen med ca 3 kubikmeter vatten från brunnen (mer vatten hade
vi inte), slätade ut poolduken så gott vi kunde. Därefter monterades in- och
utloppsmekanismen , filtret och pumpen.
Brandkåren kom och i två omgångar fyllde vi på 21-22 kubikmeter vatten.
Pumpen startade problemfritt.

Curt hjälpte till med montering av de
nyinköpta pool accessoarerna samt
snickararbetet.

Officiella invigningen av
poolen/däcket skulle ske i
samband med midsommarfirandet. Peter och Kerstin gör
en sista inspektion

Peter, Pernilla med vårt barnbarn Vendela kom , Lena och Janne kom,
Kerstin och Curt kom och det blev stor invigning med tal av Kerstin och
premiärbad av Janne och Feri. Övriga fegade ur, då vädret var kass.
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Fridfull och förväntansfull
väntan före invigningen

Kerstin håller tal, inviger och
klipper bandet och Janne väntar
på sin tur.
Midsommarmiddag efter
invigningen och majstångs resningen i Sjugare.

Så härligt det var i början av
juli!!

