POOLSPECIAL

Med tanke på det svenska
klimatet valde familjen att
bygga en inomhuspool.

De italienska väggamplarna
döljer belysningen.

H

allebo i sydöstra Västergötland är ett
före detta parhus som byggts om till
ett rymligt hem i klassisk karoliner
stil med stort tegeltak över de ockrafärgade
fasaderna. För familjen fanns redan från
början tankarna på en swimmingpool. Först
hade de tänkt sig en utomhuspool, men in
sikten om vårt svenska klimats begränsning
ar gjorde att de ganska fort bestämde sig för
att bygga en inomhuspool. Detta förde dock
med sig vissa komplikationer.
– För oss var det viktigt att poolen skulle
smälta in i miljön, säger Joachim Werich när
han visar oss poolhuset.
De beslutade sig för att bygga på huset
med en flygel som balanserade den befint
liga flygel som hyser matsal och vardagsrum.
Poolflygeln har blivit ett ljust och luftigt
rum med stora fönster. Tre dubbla franska

Vattnet är behagliga
30 grader varmt.

Blå harmoni
på 1800-talsgården
När familjen Werich på Hallebo skulle bygga sin pool var
det viktigt att den passade väl in i den historiska miljön
och att den skulle kunna användas året om.
T E X T O C H F O TO J O H N W ER I C H
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POOLSPECIAL

Vid poolen står
bekväma rottingmöbler
där man kan koppla av
efter simturen.

Sköna sommardagar öppnas de generösa franska dörrarna mot gården.

»Det har verkligen blivit ett härligt rum, där man kan njuta«
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Poolflygeln är försedd
med många ljusinsläpp.
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dörrar öppnar sig mot innergården och gör
att gränsen mellan inne och ute suddas ut
under varma och soliga sommardagar.
– Det har verkligen blivit ett härligt rum
där man kan slappna av och njuta.
Runt poolen ligger ett stengolv i råhuggen
skiffer med golvvärme under, skönt när man
kliver upp ur det 30 grader varma vattnet.
E N ANNAN VIK TIG aspekt är inomhusmiljön
där fukt lätt kan bli ett problem – en upp
värmd pool kan avdunsta så mycket som 100
liter vatten om dagen. Därför lät man den
gamla ytterväggen mot huset vara kvar som
barriär in mot huvudbyggnaden, med en
riktig tätslutande ytterdörr som dörr mellan
rummen. Vidare installerades en rejäl ven
tilations- och avfuktningsanläggning som
kontrollerar miljön inne i poolhuset.
När poolen inte används finns även ett

praktiskt pooltäcke som dras över och flyter
på ytan, vilket hindrar mycket av vattenavdunstningen.
Huvudbyggnaden är byggd i trä medan
flygeln med poolen är uppmurad i lecablock
som klätts med träpanel. På insidan har man
putsat väggarna som målats med silikatfärg i
en vacker terrakottaton. Färgen är inspirerad
av de vägglystrar i terrakotta som familjen tagit
hem från Toscana.
– Egentligen är det väggamplar för blom
mor som vi har byggt om för att dölja belys
ningen, säger Joachim.
I och med att poolen är en del av själva
huset utnyttjas den flitigt av familj och be
sökande vänner. I poolhuset finns även en
bastu med ångbastu och dusch. Flygeln har
verkligen blivit ett varmt och härligt rum
med bekväma rottingmöbler att slappna av i
efter en simtur.
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