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Badglädje året runt 

Så med ens var den sista sensommarvärmen borta och ersatt av höstens kris-
piga kyla. Men vet ni vad det bästa är? Den här tiden på året blir spabadandet 
ännu härligare! Gör hösten mysig med belysning och varma bad. 

På tal om höst och spa måste ni 
spana in reportaget hos en av förra 
årets spabadsvinnare. De har tagit 
placeringen av spabadet till en helt ny 
nivå. Med en stor dos kreativitet blev 
vedboden ett mysigt krypin tillgängligt 
för härliga bad året om. Belysningen 
i form av lyktor och ljusslingor sätter 
stämningen och spamyset är ett 
faktum.

Unna dig lyxen av ett spabad i höst. 
Höstkampanjen har dragit igång med 
bra priser på flera av våra populära 
modeller. Läs mer på folkpool.se, 
beställ våra broschyrer och ta hjälp av 
kunniga säljare i din närmaste Folk-
poolbutik. Vi är övertygade om att det 
finns en spabadsmodell för alla.

Folkpool fyllde 50 år förra året, nu 
2019 är det Örebrobutikens tur. I 
detta nummer besöker vi döttrarna till 
Folkpools första återförsäljare, som 
numera driver butiken tillsammans 
med sina respektive. Under butiks

taket jobbar familjen tätt ihop och det 
blir mycket prat om pool- och spabad 
både under och efter arbetstid. 

Vi har möjlighet att presentera ett 
helt nytt samarbete, som ligger oss 
varmt om hjärtat, tillsammans med 
Svensk simidrott. Båda parter beskri-
ver det som en ”perfect match” och 
tillsammans är målet mer badvatten 
till folket!

Innan du stänger poolen för säsong-
en, ta en funderare om något behö-
ver bytas. Passa på nu under pool-
renoveringskampanjen att byta ut 
vissa delar eller göra en större renove-
ring. Kanske är det dags för en ny liner 
eller trappa?

Det går alldeles utmärkt att bygga helt 
ny pool på hösten. Då är den redan 
färdig till våren när det är dags för 
säsongens första dopp!

Ha en härlig höst!
14
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För information om alla våra produkter. Läs mer på folkpool.se eller hämta våra kataloger i din närmaste butik.

BADA  
ÅRET  

RUNT!   

SPABAD
Tillbehör

POOLKATALOG

Spadofter 240 ml 
Kampanjpris: 109:-/st (Ord.pris: 139:-/st) Gäller t o m 13/10
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HÖSTSpabadskampanj

Jubileumsmodeller

Gäller så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se

Spabadskampanj
Bada året runt 

NorthStar Delite 
Ø 200 cm
Antal personer: 4-5 st  
Ord. pris: 52 000:-

39 990:-
Alltid prispressad

Grand/Envie
231 x 231 x 94 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 135 400:-

115 990:-
Gäller tom 13/10 

Encore SE 
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 85 200:-

69 990:-
Gäller tom 13/10 

Höst-
kampanj 

på spabad
Läs mer på folkpool.se

Salon
231 x 231 x 94 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 135 400:-

115 990:-
Gäller tom 13/10 

Retreat
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 73 000:-

59 990:-
Gäller tom 13/10 

Journey
Ø 198 x 91 cm
Antal personer: 5 st 
Ord. pris: 93 400:-

79 990:-
Gäller tom 13/10 

Chairman II
234 x 234 x 90 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 198 300:-

169 990:-
Gäller tom 13/10 

Dream II/Breeze
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 109 500:-

89 990:-
Gäller tom 13/10 

NYHET! 2 liggsäten
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LEKFULLTPoollek

Familjen Sundh är en av förra årets vinnare i 
tävlingen ”Vinn tillbaka ditt bad”. Med en pla-
cering av spabadet inte likt någon annan var 
de självklara vinnare! Vi var såklart nyfikna på 
hur vardagen ser ut med spabadet och hur 
idén kläcktes att ställa badet i vedboden. 

Synergy är en serie LED-lampor 
med inbyggd högtalare och kyl- 
förvaring. Bluetooth-enheten 
synkroniserar du enkelt med din 
smartphone för att spela musik. 
Finns i flera olika storlekar. 
Kampanjpris från: 1039:- 
(Ord. pris från: 1 299:-) 
Gäller t o m 13/10

Mooni är en bärbar designlampa 
med Bluetooth®-högtalare. Ta 
med dig ljud och ljus vart du än 
är. Gjord av slitstarkt material som 
gör den lätt att ta med dig på dina 
äventyr. Spela din favoritmusik och 
skapa rätt atmosfär med passan-
de färg. Finns i olika utföranden 
och flera Mooni® produkter kan 
seriekopplas.
Kampanjpris från: 849:- 
(Ord. pris från: 999:-) 
Gäller t o m 13/10

Flytande bar med LED-belysning för 
spabad eller pool. Baren har plats för 
upp till sex glas och en flaska i mitten. 
Färgsätt trådlöst med rogivande ljus 
efter din sinnesstämning i 16 olika 
färger och 4 färgskiftningar. Laddas
inomhus och lyser upp till 15 timmar 
på en laddning. 
Kampanjpris: 949:- (Ord. pris: 1 299:-)
Gäller t o m 13/10. 

Okrossbara högkvalitativa glas i 

specialplast som, utan risk för att gå 

sönder, kan användas i och kring 

spabadet. Med sin tyngd och finish 

ger de känslan av riktigt glas. Finns i 

flera olika utföranden.  

Kampanjpris champagneglas 112:-/st.

(Ord.pris: 140:-/st) Gäller t o m 13/10. 

INSPIRATIONSpabadsplacering

Vedboden som 
förvandlades till en 
spabadsmiljö utöver 
det vanliga 
 
Hur kom det sig att ni bestämde er 
för att köpa spabad?
- Vi hade länge drömt om ett här-
ligt spabad. Under 17 år bodde vi på 
landet i Stockholms skärgård med 
egen brunn och där var vi tvungna att 
ständigt spara på vattnet. Inte ens ett 
badkar för de små barnen var att tänka 
på. När vi sedan flyttade till förorten 
Nacka och till den stora lyxen med 
kommunalt vatten så tänkte vi direkt 
att… nu skaffar vi minsann ett litet 
spabad! 

Varför valde ni Folkpool?
- Av en slump kom vi i kontakt med 

Folkpool Nacka-Värmdö i Gustavs-
berg då vi egentligen letade efter en 
”flytmatta”, och samtidigt bara ville 
småkolla på olika spabad. En sådan 
”flytmatta” hade de tyvärr inte men vad 
de däremot hade var en så otroligt 
charmig och hjälpsam tjej vid namn 
Aura som jobbade i butiken. 

En vecka senare bestämde vi oss för 
att slå till och köpa ett spabad av Folk-
pool i just den butiken.

Ni har ju valt en fantastisk placering 
på ert spabad, hur kom ni på idén?
- Efter flytten så kom nästa insikt; 
Oj vårt hus ligger ju i ett tättbebyggt 
område med hus och vägar runt alla 
knutar, hur gör vi nu?
Det var då vi kom på idén med att 
omvandla det gamla vedförrådet, som 
ändå bara var halvfullt, till ett öppet 
uterum under bar himmel. Så min 
man började riva det gamla förfallna 

förrådet och mura upp små stödmurar 
där veden fint kunde staplas ovanpå 
som små väggar och där spabadet 
kunde placeras innanför.

”Ser det som vår privata lilla 
guldkant i vardagen”

Vi vägde av, fyllde upp och plattade 
till marken där badet skulle stå så att 
det blev i våg. När spabadet kom med 
lastbil så blev vi dessutom tvungna att 
såga ner lite trädgrenar och buska-
ge så att kranen kunde komma över 
muren och vedväggarna. Efter det har 
projektet växt med ett litet skyddande 
tak för veden, hängande fotogenlam-
por och ljusslingor o.s.v.

Vad är det bästa med spabadet?
- Att krypa ner efter en stressig dag, 
lite frusen och spänd i kroppen. Eller 
med ömmande muskler efter en 

tuff fysisk arbetsdag och sätta på lite 
bubblande massage är helt underbart. 
Det är en så obeskrivligt skön och 
lyxig känsla att alltid ha tillgång till ett 
uppvärmt härligt bad.

Var det svårt att välja modell, hur 
kommer det sig att det blev den ni 
valde till slut? 
- Vi visste från början att vi var ute efter 
en mindre modell då vi har lite ont om 
plats och vill smyga lite med facilite-

STÄMNINGSpabadsmys

Retreat - Perfekt för två eller den lilla familjen

Retreat är en liten juvel. Med kompakta mått och god komfort 
är den perfekt för två eller den lilla familjen. Med två extra 
sköna kaptenssäten får du perfekt komfort och massage 
inklusive fotmassage. På motsatta sidan finns ett öppet säte 
med plats för två vuxna eller tre barn. 

ten. Vi var inte heller ute efter ett bad 
för många utan ser det som vår privata 
lilla guldkant i vardagen.

Hur ofta badar ni? Och skiljer det sig 
hur mycket ni badar beroende på 
årstid?
- Självklart badar vi året runt! Minst 
en till två gånger i veckan. Sommar-
tid ställer vi ner temperaturen och 
förvandlar badet till en liten svalkande 
minipool.

Retreat
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 73 000:-

59 990:-
Gäller tom 13/10 

Vedboden, med öppet tak, ger vindskydd men
möjliggör spabad under bar himmel.
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RENT VATTENSolvatten

Solvatten samarbetar i Burkina Faso med organisationen Plan International. Plan är en barn-
rättsorganisation och driver projekt runtom i landet för att ge barn stöd och möjlighet att gå i 
skolan. Planen är att utbilda barnen i skolan om hur behållarna fungerar och vikten av rent vat-
ten och god hygien. Det ökar chanserna att de tar dessa kunskaper med sig hem till familjerna 
och projektet får mer långsiktiga effekter.

Målet är att nå närmare 200 000 barn. Solvatten kommer distribueras i fem områden i Burkina 
Faso; Nord, Centre-Nord, Centre-Ouest, Sud-Ouest och Hauts-Bassins. Folkpools 400 Sol-
vattenbehållare har anlänt till Burkina Faso. På grund av oroligheter i landet har man beslutat 
att avvakta distributionen av Solvatten till efter sommaren. Solvatten skickas dit de behövs som 
mest vilket inte sällan är områden som av olika anledningar är svåra att arbeta i. För att distribu-
tionen ska ske på ett säkert och långsiktigt sätt krävs tålamod och planering för alla inblandade. 
När skolan öppnar igen efter sommaren kommer Solvatten finnas på plats och göra nytta.

Solvatten framme i Burkina Faso

BAKOM KULISSERNAService

När nya pool- och spaanläggningar dyker upp i 
allt fler trädgårdar behövs avdelningen för service 
och support mer än någonsin. De ger support till 
butiks-  och servicepersonal i fält och utför instal-
lationer och reparationer på produkter. Vi tittade 
in till dem i Vagnhärad för att få veta mer om hur 
deras arbetsdagar ser ut. 

Joakim, teamleader på avdelningen, 
berättar: 
- Varje morgon pratar vi igenom hur 
dagen ser ut. Vad som förväntas av 
oss, vilka möten vi har och eventuella 
problem med ärenden. 

Klockan 07:00 börjar vi svara på 
samtal och mail i olika ärenden. 
Poolmontörerna brukar ringa först, 
tidigt på morgonen, och senare på 
förmiddagen kommer det samtal från 
våra butiker. Telefontiden är fram till 
16:00 och däremellan kommer det in 
ärenden om allt möjligt, högt och lågt. 

Vid niotiden kommer första postbilen 
med det som ska repareras. Interna 
leveranser går två-tre dagar i veckan 
som lämnas och hämtas upp. Det är 
viktigt att hålla isär garantiärenden och 
övriga reparationsärenden så att de 
hanteras på rätt sätt. Det roliga med 
jobbet, enligt Joakim, är att det är så 
varierande.
- Det utvecklas hela tiden och är nya 
frågor varje dag, man sitter inte still på 
något sätt. Jocke arbetar som arbets-
ledare och ser till att personalen har 
rätt förutsättningar för att kunna göra 
sitt jobb. Han stöttar sitt team och har 
hand om arbetsmiljön. 

- Det handlar mycket om att fånga 
upp problem och lösa dem. 

Pool- och spasupporten har i grunden 
samma uppgifter. Stina, som jobbar 
på spasupporten, upplever inte lika 
höga toppar i arbetsbelastningen som 
poolsidan. 
-Där är det kortare och mer intensiv 
säsong medan vi har jämn belastning 
hela året. Vi har mer stressigt under 
vintersäsongen när vi måste få iväg 
pumpar eller kretskort i norra delar av 
landet där spabad kan frysa sönder 
om det blir stillastående. På somma-
ren blir frågorna kring spabad lite färre 
då våra återförsäljare har fullt upp med 
pool. 

”I bästa fall hjälper vi till före-
byggande med tips och råd 
innan det ens hinner blir ett 
ärende.”

Spasupporten har mycket kontakt 
med USA där våra fyra spabadsmärken 
är ifrån. Det är kul berättar Stina men 
kan vara lite komplicerat då de har en 
helt annan tidszon och de börjar när vi 
slutar på dagarna, vilket kan resultera i 
längre svarstid ibland. 

Steve jobbar på poolsupporten och 
har som mest att göra under vår och 
sommar. Målet då är att hjälpa alla så 
fort det bara går. Det frågas mycket 
om alla produkter som till exempel 
saltklorinatorer, värmepumpar och 
liner. I bästa fall hjälper vi till förebyg-
gande med tips och råd innan det ens 
hinner blir ett ärende. Under vintern 
blir det mindre att göra men med mer 
fokus på annat. Då jobbas det för fullt 
inför nästa säsong med instruktioner 
och produkter. 

I verkstaden jobbar Max, Hans och 
Dragutin som beskriver sig själva som 
alltiallo. De skruvar, meckar och fixar 
med allt ifrån spabad till poolrobotar. 
Ibland är det tydligt vad som är fel 
men det kan ofta vara ett ordentligt 
felsökande och testande innan felet 
hittas. Inne på serviceverkstaden finns 
olika testpooler för att kunna testa 
produkter i vatten. 

Alla tre är överens om att det roligaste 
med arbetet, är att hjälpa till och få 
produkterna att fungera så att kunder-
na kan bada. Så länge det säljs pooler 
och spabad kommer det att finnas 
arbete att göra för service och support 
i Vagnhärad.

Bakom kulisserna på service och support

De löser det mesta

Namn: Thomas Whell
Titel: Vice President 
and General Manager. 
Dimension One Spas
Antal år på Dimensions One 
spas: 1,5 år (12 år på Jacuzzi 
Group Worldwide).
Vilken är ditt favoritspabad? 
- Min favorit är, naturligtvis, 
Amore Bay. 

Hur många spabad tillverkar ni per 
år?  
- Vi tillverkar tusentals bad till kunder 
över hela världen varje år.

Hur många olika spabadsmodeller 
har Dimension One Spas? 
- Vi erbjuder 22 olika modeller i en 
variation av storlekar, komfort, hydro-
terapi och utrustning. 
 
Hur lång tid tar det att tillverka ett 
spabad? 
- Det beror på storleken och vilka 
funktioner som finns på spabadet. 

Några modeller tar 2-3 dagar att 
tillverka medan andra tar längre tid på 
grund av extra utrustning.

Vad är styrkan i ert varumärke? 
- Dimension One spas styrka är att vi 
har de mest särpräglade och innova-
tiva produkterna i spabadsbranchen, 
ett förstklassigt team med människor 
med över hundra års erfarenhet i 
företaget och viktigast av allt, våra 
distributörer och återförsäljare runt 
om i världen som levererar förstklassig 
service.

2019 har Folkpool samarbetat 
med spabadstillverkaren 
Dimension One Spas i 20 år.  
Under jubileumsåret skän-
ker Folkpool tillsammans med 
Dimension One en solvattenbe-
hållare för varje sålt spabad från 
dem. 

Hur många personer arbetar hos er? 
- Idag har vi ett team på över 400 per-
soner som är stolta över att producera 
våra spabad. Många har arbetat hos 
oss mellan 10-20 år.
 

20 år tillsammans

Tillsammans med våra kunder vill vi 

bidra till att ge fler människor tillgång 

till rent vatten därför samarbetar 

Folkpool med Solvatten. Läs mer om 

samarbetet på folkpool.se
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Spabad STÄDA

Hur håller jag vattnet rent och klart i mitt spabad?
Rent, klart vatten i spabadet vill vi alla ha. Men ibland blir det ”mjölkigt”, grumligt eller skummar. 

Varför blir det så? Tricket för att alltid ha ett kristallklart vatten är att följa några enkla punkter.

1. Kontrollmät vattnet minst en gång i 
veckan, oftare vid behov. Lita inte bara på 
dina sinnen utan använd ett testset och 
kontrollera att värdena är okej eller om du 
måste justera något.

2. Dosera SpaBrom eller SpaKlor efter 
varje bad eller varje vecka och kontrollmät 
så att rekommenderade värden hålls kon-
stant. SpaBrom och SpaKlor är effektiva 
och de mest beprövade desinficerings-
metoderna för spabad. SpaKlor har varit 
överlägset mest populärt men nuförtiden 
går många över till att använda SpaBrom 
då det har en del fördelar för just spabad. 
Läs mer om SpaBrom i spavårdsguiden på 
folkpool.se.

3. Duscha före bad så reducerar du 
föroreningar i vattnet och det blir mycket 
enklare att sköta om. Det finns medel 
för att tillfälligt dölja skummet och det är 
bra att använda SpaDisc eller AquaKrystal 
”fettabsorbatorer” som samlar upp feta 
föroreningar men det bästa är att duscha 
före bad. 

4. Tvätta filtret minst en gång i mån-
aden, oftare vid behov. Spola rent filtret 
med trädgårdsslang och ställ det sedan i 

en hink med varmt vatten och Filtertvätt 
PRO. Skölj noga efter 15 minuter. Det är 
praktiskt att alltid ha en extra uppsättning 
filter hemma att byta med. Filterpatronen 
ska bytas ut efter ett år. Att slarva med fil-
tertvätt gör att vattnet blir dåligt snabbare 
och att det förbrukas mer SpaKlor eller 
SpaBrom.

”Hud- och hårvårdsprodukter 
är den främsta anledningen 
till att vattnet blir dåligt och 
skummar.”

5. Byt allt vatten var 3:e – 4.e månad 
om du badar cirka två gånger per vecka. 

6. Använd Rörrengöring två gånger per 
år i samband med vattenbyte. Rörrengö-
ring tar bort biofilm som bildas i rörsys-
temet. Genom att du använder rörren-
göring regelbundet blir vattnet lättare att 
sköta om.

7. Använd påfyllningsfilter om du fyller 
vatten från egen brunn eller om du har 
hårt vatten. Om du har metaller som järn 
och liknande så ska du använda Super-
Flock direkt när badet är uppfyllt med nytt 

vatten, innan du doserar SpaBrom eller 
SpaKlor. Lägg lite tid på att balansera in 
pH-värde och alkalinitet när du fyllt nytt 
vatten så kommer det att bli lättare att 
sköta om.

8. Se till att ozonatorn eller UV-C lam-
pan är aktiv. Ozonator och UV-C lampa 
hjälper till att underhålla vattnet och gör 
det mer lättskött. Glöm inte bort att de 
måste bytas med 1 till 4 års mellanrum 
beroende på vilken modell du har.

Får du inte ordning på ditt vatten rekom-
menderar vi att du gör en vattenanalys 
i den teststation som finns i alla Folk-
poolbutiker. Analysen ger en noggrann 
mätning på flera olika värden och du får 
ut en rapport i form av ett ”recept” där 
det står hur mycket du ska dosera av vad.

Följ instruktioner, råd och tips i vår 
Spavårdsguide. Den kan du ladda ner 
från vår hemsida eller hämta ett tryckt 
exemplar i butik.

KEMISKOLA
Förvara termolocket bakom spabadet.
En enkel lösning för att förvara termolocket bakom spabadet. 

Utfällbara armar som locket kan vila på bakom badet. Armarna 

fälls in mot spapanelen när locket lagts på igen. 

CoverCatch. Pris: 1 399:- 

En underhållsfri trappa i tålig plast. 
Ett steg är rundat och kan placeras så att trappan passar både 

runda och rektangulära bad med rak sida. 

Välj mellan svart, grå och mörkbrun.

Spatrappa Spa Side Step. Pris: 1 390:- 

Vadderade grepp och krokar för handduken.
Vår mest sålda locklyftare. Passar rektangulära spabad upp 

till 240 cm längd och bredd. Fungerar på fristående bad och 

om badet byggs in i ett däck (max 2-3 dm). Ett utrymme på 45 

cm krävs för att fälla ner locket bakom badet. 

CoverMate Easy. Pris: 3 490:- 

Rengörings- 
handske 
Pris: 59:-

Spavårdshåv
Pris: 189:-

Rengöringsborste 
Pris: 149:-

SpaDisc
Pris: 79:-

AquaKrystal
Set om 2 st 
Pris: 89:-/förp

Starfish  
Set om 2 st 
Pris: 89:-/förp

Rengöringssvamp 
Pool Gom. Förp. 3 st
Pris: 110:-/förp

Handhållen 
poolborste 
Pris: 30:-

Utbytessvampar
Förp. 3 st
Pris: 45:-/förp

Linersvamp 
med handtag 
Pris: 95:- 

Tillbehör som underlättar

Spadammsugare 
Auto Wanda 
Pris: 695:-

Spavårdskit
Håv, borste, stång 
Pris: 299:-

Spadammsugare Fettabsorbatorer Rengöring och underhållSpavårdsprodukter

Spadammsugare 
Mano Vac 
Pris: 445:-

Sidobord till ditt spabad.
Sidobord till ditt spabad för att hålla det du vill ha tillgängligt 

när du badar som dricka och glas.  
SpaCaddy, vridbart sidobord. Pris: 1 090:- 
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SVENSKT POOLLIV 
SEDAN 1968ÖREBRO 

1969 - 2019
Jessica Bäckström, Louise Engkvist, Klas Bäckström & Joakim Engkvist

Företagshyra-/leasing av spabad 
Ta hand om dig själv, din personal och dina kunder. Vare sig man 
har ett stillasittande arbete eller ett kroppsarbete så är kombinatio-
nen varmt vatten och massage välgörande både för kropp och själ.
Nu erbjuder Folkpool dig som företagare att hyra eller leasa ett  
spabad till en fast månadskostnad och med valfritt servicepaket. 
Nyfiken på mer information? Kontakta din återförsäljare. 
Se folkpool.se

Ett familjeföretag som 
startades av pappa Engkvist 
som sedan har fortsatt ge-
nom döttrarna Jessica och 
Louise tillsammans med 
deras respektive Klas och 
Joakim. Vi satte oss ner för 
att höra mer om Folkpool-
resan under dessa år, hur 
det har sett ut från starten 
till idag och vad framtids-
planerna är.

Hur var det allt började?
- Pappa, Nils-Henry Engkvist, startade 
Folkpool Örebro för 50 år sedan och 
var då Folkpools första återförsäljare. 
Då var vi inte ens födda säger döttrar-
na Jessica och Louise. Han såg en an-
nons från Folkpool om att sälja pooler 
i andra distrikt och hörde av sig till Lars 
Biörck. (grundare av Folkpool reds. 
anm). Från början innefattade det hela 
Sverige, från norr till söder, men detta 
område minskade sedan i takt med att 
återförsäljarna blev allt fler. För ca 30 
år sedan blev distriktet begränsat till 
Örebro län. 

Det finns fortfarande några anlägg-
ningar kvar på kusten som är byggda 
av Folkpool Örebro för länge sedan. 
Poolsäsongen var från början väldigt 
kort med försäljning maj, juni, juli 
och sen var det inget mer. När vi var 
små följde vi med pappa och hämta-
de poolerna i Järna, minns Jessica. 
Resten av året arbetade Nils-Henry 
Engkvist med att bygga hus. Såklart 
hade familjen Engqvist själva pool, re-
dan innan döttrarna föddes. På senare 
tid har de hört talas om att just den 
poolen brukas än idag. 

”En pool föder hela tiden 
nya”

Har det alltid funnits en butik?
- Från början hade Nils-Henry en min-
dre butik inne i stan som tillhandahöll 
reservdelar och tillbehör. Där jobbade 
tjejerna under sommarloven. Några 

år senare värvades Joakim och Klas in 
i verksamheten, Louise och Jessicas 
respektive. Vid den tiden låg butiken 
hemma där Nils-Henry Engkvist bod-
de. Då var det kvällsöppet som gällde 
eftersom Klas och Joakim var ute och 
byggde pooler på dagarna. Hemsida 
eller mail var det inte tal om. Pooler 
såldes på hembesök och spabad, 
reservdelar och tillbehör såldes från 
butiken. 

En pool föder hela tiden nya. Ofta 
hade kunderna sett en granne som 
hade en pool och ville rätt och slätt 
ha en likadan, minns Joakim. Det var 
ganska ohållbart att både hinna med 
att bygga och samtidigt ha öppet i 
butiken. Tjejerna hade från början 
andra jobb och hjälpte till under som-
marmånaderna. Men runt 2003 tog 
de över ansvaret för butiken och hade 
möjlighet att ha öppet mer frekvent. 

”Förra året byggde vi pool 
ända fram till två veckor 
innan jul, det är rekord”

I området där den nya butiken ligger 
har Örebrogänget varit i ca 10 år. Det 
märks fortfarande en tydlig skillnad 
mellan hög- och lågsäsong men bu-
tiken har numera öppet året runt och 
det finns att göra. 

Hur många anställda är ni nu?
- Vi är 11 stycken heltidsanställda och 
6 stycken ytterligare som stärker upp 
under säsong när det finns som mest 
att göra, och det behövs. Förra året 
byggde vi pool ända fram till två veck-
or innan jul, det är rekord. Sen blir det 
ett avbrott när snö och kyla kommer. 
Det bästa vore att kunna ordna med 
ett tält så att vi kan fortsätta poolbyg-
gena trots vinterväder. 

Vad är det roligaste med jobbet?
- Att träffa folk och att jobba tillsam-
mans med familjen, dagarna går 
så otroligt fort. Vi hinner ju ses på 
dagarna men däremot inte prata så 
mycket. Det får vi ta efteråt. Det är 
lätt att jobba tillsammans när alla vet 

vad det handlar om. Det hade varit 
svårt att vara tillsammans med någon 
som hade ”ett vanligt jobb” och ville ta 
ledigt fyra veckor på sommaren. Det 
går ju inte i en sådan här bransch. Det 
är skönt med en familj som förstår det.

Kan ni koppla av när ni kommer 
hem?
- Vi har blivit bättre på det. Det måste 
finnas någon skillnad på jobb och pri-
vatliv annars håller det inte i längden. 
En sak om det bara handlar om några 
månader men nu bygger vi ju pool 
ända in i december säger Klas. Telefon 
och mail försöker vi svara på under 
öppettiderna. I akuta fall blir det på 
kvällar men vi försöker hålla arbets- 
tiderna. 

Pratar ni bara pool och spabad hem-
ma? 
- Barnen har sagt att vi inte får det, 
så då måste vi sluta. Ibland har vi 
personalmöte hemma hos Jocke 
och Louise. Lite måste ventileras efter 
jobbet eftersom vi knappt hinner prata 
under arbetstid, det är vanligtvis en 
jämn ström av kunder hela tiden som 
håller alla upptagna. 

Hur ser framtiden ut?
- 50 år till! (skratt) Nej, men vi vill fort-
sätta. Vi vet ju inte än om barnen vill 
ta över. Vi sa ju också att vi inte skulle 
hålla på med pooler, och titta på oss 
nu säger Louise.
- Det är roligt att gå till jobbet säger 
Jessica. Vi hoppas att det fortsätter i 
många år. Vi kommer inte byta jobb 
igen. 

1969 startade Folkpool Örebro, nu firas det 50 år i butiken!

50 årÖREBRO

Ta hand om
dig själv, din 
personal och 
dina kunder

Så här gör ni:

Välj produkt. Välj hyra eller 
leasing och avtalstid.

Svea Ekonomi gör 
en kreditbedömning.

Klart! 
Ni signerar avtalet 

och därefter levereras 
produkten.

1 32

Exempel på månadskostnad vid hyra 

Alla priser är exklusive moms. Exakt månadskostnad beror på valt 
spabad och servicepaket offereras i butik. Installationspaket och 
servicepaket tillkommer och fördelas på månadskostnaden. 

Belopp           Löptid 36 mån Löptid 48 mån  
 
50 000 kr       1 559 kr/mån 1 204 kr/mån 
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KRÄFTSKIVAPoolkanten

Träna hemma i poolen, vi har utrustningen
Simträningsband Multi Swimcord

Hantlar för vattenträning 
Fotplattor för aquajogging 
Träningsredskap för fötter och vader   
Aqua Disc för träning av armar 
Aqua Gloves motståndshanskar
Simbräda kickboard 
Aqua Jogging Belt

Vårt sortiment och träningstips hittar du på folkpool.se 

Om det fanns Tinder för företag så skulle det inte dröja länge innan Folkpool 
och Svensk Simidrotts vägar korsades. Ett ställe där alla simidrottare hittas 
och ett ställe som skapar poolerna. 

Nu är det verklighet – a perfect match. Mer badvatten till folket!

Svensk Simidrott står bakom alla delar 
av simidrotten och oavsett om du är 
simmare, simhoppare, vattenpolospe-
lare eller konstsimmare så börjar allt 
med simkunnighet. Svensk Simidrotts 
senaste samarbete är, just därför, med 
företaget Folkpool.

– Vi är glada att ett så välrenommerat 
företag som Folkpool valt att samar-
beta med oss, säger Mikael Jansson, 
Förbundschef för Svensk Simidrott. 
Kopplingen till vår idrott är solklar, 
och företaget kan hjälpa oss att nå vår 
vision ”Svensk Simidrott i världsklass, 
i ett Sverige där alla kan simma” ef-
tersom de genom sina produkter kan 
bidra till ökad vattenvana.

Att bygga pool i Sverige är, trots att 
Folkpool har drygt 50 år i branschen, 
fortfarande i sin linda. Nu kommer 
nästa trend, den som passar simidrot-
tare mer än att bara bada: pooler att 
träna i. Det är enklare än du tror att 
förvandla avslappnad badkultur till en 
fungerande träningsanläggning och 
med rätt utrustning behöver din pool 
inte heller vara särskilt stor.

I slutet av maj är det poolparty på 
Folkpool Järna strax söder om Stock-
holm. Vårvärme i luften, sommarvär-
me i poolen. I vattnet ligger simlands-
lagets Johannes Skagius redo med en 
lina fäst runt kroppen – kardborreband 
närmast kroppen, därefter elastiskt 
material och, till sist, en fast stum lina. 

Den delen fäster du med fördel i ett 
staket, en stolpe, en krok eller liknan-
de. Men inte idag – nu är det jag som 
står för motståndet. Linan är virad runt 
min hand och i andra änden ligger 
194 centimeter lång och nära 100 kilo 
tung Johannes, utvilad och redo, med 
ett leende på läpparna. 

”Det är enklare än du tror att 
förvandla avslappnad badkultur 
till en fungerande tränings- 
anläggning”

En av världens bästa simmare med 
svenska rekord, EM-guld, VM-erfaren-
het, proffsliv utomlands. Linan känns 
plötsligt väldigt tunn i handen. Vad 
har jag för strategi om jag inte kan 
hålla emot? Med mobilen i fickan, alla 
kläder på – ger jag bara efter, dras ner 
i poolen, ger alla hundratals personer 
på plats något att skratta åt? Och vad 
händer om jag släpper linan, simmar 
Johannes rakt in i poolväggen då? 
Johannes sätter igång. Linan skär in i 
handen och jag lutar mig bakåt och 
ber en stilla bön. Johannes trycker på 
för fullt, men ligger på exakt samma 
ställe i poolen. 

Han är stark, tung och teknisk. Och 
visst får jag hålla emot, men jag står 
kvar. Och linan håller. En stund senare 
sitter vi på kanten, jag och Johannes. 
Simskolan är i full gång. Sex barn och 
en tränare från Södertälje Simsällskap 

är i vattnet tillsammans med flyttuber, 
bollar och fenor. Allt ska provas och 
fjärilssim står på schemat.

Har du simmat med motstånd tidi-
gare?
– Det finns simrännor och jetstreams, 
det har jag kört mycket. Men det är 
skillnad, för då rör sig vattnet mot en 
och man simmar fortfarande framåt. 
Det är som att cykla: får du upp farten 
kan du nyttja det, det gör det lättare. 
Med en lina ligger du still, vilket passar 
mig bättre. Fler simmare borde använ-
da detta som styrketräning, specifik så-
dan. Jag gillar att träna med motstånd, 
säger Johannes.

”Fler simmare borde använda 
detta som styrketräning, säger 
Johannes” 
 
Vad står härnäst på tävlingsschemat?
– SM-veckan är nästa tävling för mig. 
50 och 100 meter har alltid varit mina 
distanser, men jag kommer simma 50 
och 200 meter på SM och missar 100 
meter, eftersom det går först dag fem. 
Nu jobbar jag för att orka mer, längre, 
vilket innebär fler träningsmeter och 
mer gym. Du kändes ganska stark i 
poolen idag…
– Tack, jag gillar motstånd. Att simma 
medströms är definitivt inte min grej, 
avslutar Johannes.
 
Text: Tomas Borgå 
Foto: Ea Czyz      

SIMMAREPoolkanten

A perfect 
match

Samarbete med
Svensk Simidrott
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Poolrenoveringskampanj
Renovera poolen för 40 000:- och få ICO mätstation 
(värde 4 695:-) på köpet.*  Gäller t o m 29/9 2019. 

Byt till en saltklorinator 
som renar poolvattnet med 
salt som omvandlas till fritt 
klor i en automatisk pro-
cess. Mycket effektivt och 
ger kristallklart, rent vatten. 
Bättre för miljön än klorta-
bletter och andra kemikalier 
för desinficering. 

Ett lätt och effektivt sätt att 

desinficera sin pool är genom 

att installera en UV-C renare. 

Med hjälp av UV-C ljus 

reducerar renaren skadliga 

bakterier, alger och mikro- 

organismer i vattnet. Det gör 

att du kan minska mängden 

klor med upp till 80%. 

Värmepumpar med se-
naste tekniken. Med en full 
Inverter värmepump får du 
optimal drift och verknings-
grad. ”Silence mode” ger 
pumpen en extra tyst gång. 
Fungerar ner till -7 grader. 
10 års garanti. 
Topptestade på TÜV.

Med frekvensstyrd poolpump 

blir energibesparingen upp till 

70 % jämfört med en tradi-

tionell poolpump. 

NYHETPooltak

Nyhet
Pooltak

Champion

20% rabatt på utvalda liner och pooltrappor
Linern är en av de viktigaste delarna i poolen. Inte bara för att den håller vattnet på plats, utan även för att den har störst påver-
kan på poolens utseende. Passa på att byta färg och utseende och få en ”ny” pool. Se vårt urval på liner på folkpool.se  När du 
byter liner har du ett bra tillfälle att bygga in en trappa i poolen. Välj mellan pooltrappa helgavel eller pooltrappa hörnmodell. 
Läs mer på folkpool.se. Gäller t o m 29/9. 

Nyhet, pooltak Champion
Folkpool har ett helt nytt pooltak vid namn Champion. Ett elegant och diskret tak i lågt och 
tidlöst utförande. Champion levereras med förmonterade sektioner och gavlar vilket under-
lättar installationen. Vid bad skjuts taket undan då ingen dörr finns. Takets kraftiga aluminium-
profiler är lackerade i vackert antracitgrått. Gavlarna på Champion är försedda med en släplist 
som tillåter taket att löpa fritt över poolens sarg.
Kampanjpris från 82 900:- (Ord. pris från 91 900:-) Gäller t o m 30/11. Frakt tillkommer.

Mosaik sandMosaik grå Mosaik blå Carrara Betonggrå

Pooltak Galant Black Edition 

Ett pooltak i lågt utförande med öppningsbar sektion som 
gör det lätt att kliva i poolen utan att behöva skjuta undan 
taket. Skenorna är utformade för att vara behagligare att gå 
på.

Stommen är tillverkad av tåliga svarteloxerade aluminium-

profiler och trans parant klart “glas” i 3 mm tålig polykarbonat. 

Pooltaket klarar 45 kg/m2 snölast.

 
Kampanjpris från 59 900:- (Ord. pris från 71 990:-) 
Gäller t o m 30/11.

Pooltaken levereras som byggsats. Frakt tillkommer.

Låt poolroboten göra jobbet
Med en automatisk poolstädare får du mer tid över att bada. En poolrobot 

arbetar med inbyggda motorer och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. 

Efter städningen tömmer du och spolar enkelt rent filtret. En poolrobot gör 

också att du sparar vatten och kemi kalier eftersom reningsverket inte behöver 

backspolas lika ofta. Kampanjpris från: 3 990:-  (Ord.pris från 4 999:-)

Gäller t o m 30/11. 

*Gäller materialkostnad. Ej montage. Poolrenoveringskampanjen kan ej 
kombineras med andra kampanjer och rabatter. Gäller t o m 29 september 2019.

Minst

20%
på utvalda

värmepumpar
t o m 30/11 2019

20%
på alla

poolpumpar
t o m 29/9 2019

Fördelarna med pooltak
Vintertäckning och förlängning av poolsäsongen får du genom att investera i ett pooltak. Du kan starta badsäsongen mycket 
tidigare och bada längre på hösten. Fler fördelar är att poolen skyddas från löv och annat skräp. Se bara till att det inte ligger 
snö på taket under vintern.

Pooltak består av skjutbara sektioner som löper i skenor. När det är kallt och regnigt badar du under taket och när solen tittar 
fram så skjuts hela taket enkelt bort och du badar under blå himmel. Att ha ett tak över poolen är mycket energisparande, 
dels genom att solvärmen släpps igenom det transparenta taket och tillför värme och dessutom isolerar det även mot värme-
förluster under kalla nätter tack vare luftspalt i takskivorna. Den genomtänkta konstruktionen gör pooltaket lätt att montera 
både på nya och befintliga pooler. Folkpool har pooltak av högsta kvalité i flera utföranden. I din närmaste butik får du hjälp 
att hitta det tak som passar din pool.
 

• Förlänger poolsäsongen
• Energibesparande
• Säkert
• Håller poolen ren
• Kan fungera som vintertäckning om den hålls fri från snö
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Varje år är cirka 75 000 personer med 
om att rädda någon från att drunkna. 
Du kanske är en av dem? Genom sin 
kunskap har dessa personer räddat 
livet på sig själva eller någon annan. 
De visste hur de skulle agera, kanske 
genom kunskap de fått i skolan eller 
genom att de gått en kurs i livräddning 
eller HLR (Hjärt-Lungräddning). 

Du kan också rädda liv genom att lära 
dig hur du ska agera om olyckan skulle 
vara framme. Har du pool eller spabad 
hemma kan ni öva på hur ni ska agera. 
Vet alla i familjen hur man larmar? 

Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Dela gärna med dig av dina bilder på #folkpool

När är bästa tiden på året att bada spabad?

Cecilia Brauer
Det finns inget bättre 
än att komma hem från 
jobbet en kall vinter-
dag när mörkret redan 
har lagt sig och krypa 
ner i ett varmt spabad, 
njuta utav värmen och 
känna kroppen koppla 
av samtidigt som man 
tittar på stjärnorna.

Hugo Lönnqvist
På vintern eftersom det 
är skönt med värme när 
det är kallt ute.

Aweis De Moraes 
Bueno
Jag tycker att det är 
bäst att bada på kvällen 
då det blivit lite mörkt! 
När man har haft en 
jobbig dag och sedan 
kan man lägga sig ner i 
badet och bara värma 
sig och tänka på allt an-
nat är också det bästa 
med att bada spabad!

Lena Bernström 
Hösten är min favorit- 
tid på året även om vi 
badar året runt. När 
höstmörkret och kylan 
kommer så finns det 
inget bättre än att 
värma sig i spabadet 
en fin kväll. 

Folkpools dataskyddspolicy
Vill du veta hur vi hanterar dina uppgifter så kan du hitta policyn på vår hemsida folkpool.se. Du kan när som helst avsäga dig 
utskick ifrån oss. Kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Folkpool AB Ullängsvägen 1, 153 30 Järna, skicka ett mail 
till info@folkpool.se eller kontakta någon av våra butiker. Se baksidan på tidningen.

Emil Skyving

Efter ett hårt tränings-

pass är det toppen att 

glida ner i spabadet. 

Gärna på vintern när 

det blir kontrast med 

den kalla luften och det 

varma vattnet!

Har ni något som ni kan använda som 
förlängda armen om någon behöver 
hjälp upp ur poolen? Hur hjälper ni 
någon upp ur spabadet på bästa sätt? 

Kom ihåg att okunskap är farligt, inte 
vatten. Med rätt kunskap kan ni njuta 
av att vistas i, vid och på vattnet. 
Tillsammans kan vi rädda liv.

Vill du lära dig mer om vattensäkerhet 
besök gärna vår hemsida 
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Du kan rädda liv

Missa inte! 
14-15/9 Öppet hus 
(Ev avvikelser på öppettider kan förekomma) 

22/10 Nationella spabadsdagen
Lågsäsong
När hösten nu är i antågande brukar pooltankarna läggas på hyllan för att 
sedan plockas upp när vårsolen tittar fram, då blir det helt plötsligt bråttom 
att hitta drömpoolen och få tag i en montör.  Pool är en säsongsprodukt och 
under sommarhalvåret är det högtryck på såväl beställningar som byggnatio-
ner av pooler. Därför kan ni spara tid och slippa uppbokade poolmontörer om 
bygget sker under den så kallade lågsäsongen. 

Under sommaren som varit har ni kanske haft tid att fundera vilken pool som 
skulle passa just er, markpool, ovan jord, bygga själv, storlek, placering och 
prisnivå. Kontakta våra kunniga återförsäljare för att diskutera er pooldröm. Om 
ni redan har tagit ett beslut att investera i pool och har hittat just den pool som 
passar er är fördelarna många att börja bygga en redan nu i höst.

Fördel trädgård
Det bästa med att bygga pool under hösten är att trädgården hinner återställa 
sig tills det är dags att börja bada och umgås utomhus igen. Ofta har man även 
en tanke runt poolen, trädäck eller kanske stenläggning och plantering av 
växter och blommor. Tänk att få ägna vårens dagar åt det för att sedan avsluta 
med ett skönt dopp i den redan färdigställda poolen? 

Varm höst
Hösten är oftast varmare än våren vilket gör att grävarbetet är betydligt mycket 
lättare. I vissa delar av Sverige kan man gräva långt in på vintern, så länge det 
inte är tjäle i marken.  

Fördelarna med att bygga 
pool på hösten är många

Osäker inför
stängningen
av poolen? 

Kontakta våra återförsäljare
så hjälper de dig.

Du hittar våra butiker
från Piteå i norr ända
ner till Skurup i söder.

www.folkpool.se/
aterforsaljare

Nu är
bästa tiden 
att bygga 

pool
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Det är ett stort beslut, och en stor investering, att skaffa pool eller spabad.  
Därför ska man vara mycket noggrann med vilken leverantör man väljer. 
Med 50 års erfarenhet, fler än 20 000 sålda pooler och 17 000 spabad  

och ett rikstäckande nät av kunniga återförsäljare, kan vi med fog  
säga att vi tål att jämföras.  

Varmt välkommen till Folkpool och njut sen!

Vi är Sveriges största  
leverantör av pool och spabad

Folkpool AB, 153 30 Järna.
e-post: info@folkpool.se   www.folkpool.se

Piteå, 0911-150 60 

Skellefteå, 070-693 39 49 

Umeå, 070-641 17 13 

Sundsvall, 060-56 70 04 

Gävle, 026-10 26 00 

Falun, 023-79 08 50 

Karlstad, 054-53 22 78 

Örebro, 019-29 14 85 

Västerås, 021-550 30 

Uppsala, 018-39 82 50 

Eskilstuna, 016-14 20 22 

Norrköping, 011-10 19 05 

Visby, 0498-21 67 53 

Lidköping, 0510-590 440 

Uddevalla, 0522-170 00 

Göteborg, 031-87 50 00

Kungsbacka 0300-222 28

Borås, 033-22 80 90 

Jönköping, 036-34 92 45 

Växjö, 0470-76 50 00 

Kalmar, 0480-36 43 00 

Halmstad, 035-22 74 74 

Helsingborg, 042-328 328 

Kristianstad, 044-590 40 01 

Skurup, 0411-471 10 

Stor-Stockholm 

Järfälla/Barkarby, 08-581 718 00 

Upplands Väsby, 08-590 365 21 

Täby, 08-630 06 20 

Kungens Kurva, 08-530 600 84 

Järna, 08-551 715 33 

Nacka/Värmdö, 08-15 62 11

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


