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F
ör över 20 år sedan plug-
gade jag i Los Angeles 
och varje gång man flög 
in över staden var det 
som ett lapptäcke av tur-
kosa självlysande rutor 
till vart hus -pooler! Det 

som var så självklart där var inte riktigt 
lika självklart här hemma. Med sina 
ca 325 soldagar om året kontra våra 
få sommarlovsveckor hade det sin själv-
klara förklaring. Men det etsade sig fast, 
vem man än besökte där hade sin egen 
pool och det skapade en speciell och 
skön känsla, en egen oas alltid kantat av 
barbecues, party och sol. Hemma hade 
man själv bara sneglat grön av avund 
på tjejen i klassen vars pappa byggt 
inomhuspool...
 Inflygningen till Kastrup var en 
aning mörkare och jag tror inte jag såg 
en enda turkos ruta.

Lite har dock hänt på 20 år. Skulle 
man detaljstudera ett flygfoto över 
Öresundsregionen kan man med lite 
tur hitta några fler turkosa rutor. Det 
som en gång ansågs som väldig lyx 
och framgång har idag blivit lite mer 
folkligt. Idag konsumerar svenskarna 
badtunnor, hemmaspa och pooler på 
en helt annan nivå. Allt som oftast hör 
man vänner som skall åka på spa, knö 
ner sig i gemensamma bubbelpooler, 
äta den där prisvärda 3-rätters, lämna 
bort barnen, instagramma och komma 
hem utvilade. Hemmaspa känns ju 
sådär om man skall vara ärlig, lite som 
en gammal bildrörs-tv. Men när nu pri-
serna blivit lite överkomligare på tex en 
enklare pool kanske man står över sin 
Thailandsresa till förmån för att bygga 
en egen oas. Detta med all rätt, att ha 
en villa med pool är riktigt "nice" och 
sätter nästan direkt en annan attityd på 
huset, här vill man mer, man vill njuta 

av livet. Problemet med vårt svenska 
klimat kvarstår dock och det är få dagar 
du får till den där LA-feelingen. 

KRÖNIKA

Nicklas  
Jansson

Medgrundare och 
delägare i inredn-
ingsbyrån RUMRUM.

www.galoreanytime.se Fler krönikor och tips om heminredning och  
färg- och formval på webben eller i din mobil.

• Mindre gräs och klippa
• Kan ha pool/cocktail party
• Höjer husets attityd
• Man får fler polare

• Driftskostnader
• Städa poolen
• Få soldagar
• Kommer inte ner till stranden

Redaktionens tips Ordning vid poolenGalore-prylen

Toronto
155 cm lång dynbox 
brun konstrotting med 
aluminiumstomme. 
Rymlig och snygg.

4 799 kr
Ilva

Papaya 
Brafabs dynbox i teak. 
Rymmer både dynor, 
cykloper och badbollar. 
130 cm bred.

3 795 kr kr
Hulténs

Dante
Vitlackat trä för marin 
känsla. Pulverlackad 
ram i aluminium. Något 
mindre, 100 cm bred.

1 495 kr
K-Rauta

Feta  
hotellpooler

Sea-Doo Seascooter RS 1
Bli snabbast i poolen med en Seascooter. 
Finns i billigare modeller för barn och 
amatörer, men deras RS-modell är fetast!  
Ca 10 000 kr på www.amazon.com 

Pool förvandlar 
trädgård till oas

HOTELLPOOLEN PÅ  
THE RALEIGH, MIAMI

The Raleigh tar dig tillbaks 
till 1940-talets Miami, 
samtidigt som det är ett 
uppskattat och modernt 
lyxhotell. Ovanifrån är 
poolen ett Art Deco-
konstverk i samma stil 
som hotellet i övrigt.

SAN ALFONSO DEL 
MAR, ALGARROBO

Vad gör man om det är lite 
kallt i vattnet på stranden? 
Bygger världens största 
pool, såklart. Turistorten 
ligger i Algarrobo i Chile 
och poolen är 77 000 
kvm och rymmer 250 
000 kubikmeter filtrerat 
havsvatten.

HOTEL CARUSO  
BELVADERE, RAVELLO

Själva poolen är underbar, 
men det är utsikten som 
vinner våra hjärtan på 
Hotel Caruso Belvadere på 
Amalfikusten. Här uppifrån 
ser man ut över Minori och 
hela Salernobukten.

BANYAN TREE  
SEYCHELLES, MAHÉ

Nice infinitypool inklämd 
mellan klippa och palmer. 
Med näsan vid vattenytan 
känns det som att man är i 
Indiska oceanen på riktigt.
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