
Vinterstängning av poolen 
Vintervård
Detta är en allmän beskrivning av vinterstängning. Läs även separata instruktioner 
anpassade för Er utrustning. Poolen stängs av när vattentemperaturen sjunker under 
+10°C.

En grundregel är att ha så mycket vatten i sin pool under vintersäsongen för att 
undvika tjälsättningar mm. Töm under inga omständigheter ned poolen mer än 
nödvändigt!

Markpooler
1 Gör rent poolen noggrant med bottensugen. Vid behov skrubba väggen vid vattenlinjen 
för att smutsen inte missfärgar poolväggen

2 Testa vattnet och justera pH vid behov (ideal 7,2-7,6) Om klor har tillsatts i 
bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt minst 12 timmar innan den stängs av. 

3 Backspola sandfilter minst två minuter för att försäkra dig om att sanden är riktigt ren. 
Smuts som ligger kvari filtret kan bild en hård kaka som kan vara väldigt svår att avlägsna 
till våren annars. 

4 Samtliga apparater utomhus tömmes på vatten genom att dräneringspluggar skruvas ur. 
Viktigt! Försäkra er om att värmeväxlare, värmepump, solfångarpaneler m.m är helt 
tomma på vatten. Värmepumpar måste lyftas i ena ändan för att tömma ut vattnet 
ordentligt! (värmare etc. i rostfritt stål skall alltid tömmas även om de är monterade i 
frostfritt ytrymme för att eliminera korrosionsskador). Pumpmotor samt annan känslig 
elutrustning plockas bort och förvaras torrt inomhus alt sätter man en frotsvakt i utrymmet 
för att undvika korrisionskador på eldetaljer.

5 Sänk vattennivån under bräddavloppet.  Var noga med att hålla vattennivån under 
bräddavloppet under hela vintern. Tänk på att poolen fylls på av regn och snö. Införskaffa 
gärna en dränkbar pump för att på ett enklet sätt pumpa ur vatten ur poolen under vintern.

6 Låt lampan/lamporna sitta kvar. Lamporna tar skada av att läggas upp ovan poolkanten.

7 Pump och sandfilter skall tömmas på vatten för att undivka frysskador.

8 Nu är det dags att tillsätta algdräpare enligt instruktioner på flaskan.

9 Täck över poolen med en vintertäckning eller vinterplåtar.  Större mängder snö på en 
pooltäckning måste avlägsnas. Pooltak fungerar också som vintertäckning. OBS! Tänk på 
att pooltaket inte klarar mer än 10 cm blöt snö. Om större mängd snö samlas måste man 
sopa bort denna. 

Pooler ovanmark 
Söderro Gård rekommenderar att pooler ovan mark skall tömmas till marknivån, spara 
dock alltid 30 cm vatten i linerpooler. Sparas 30 cm vatten så hamnar vattennivån under 



lampan vilket hindrar isen från att spräcka denna. Om vattnet trots detta bevaras skall så 
kallade frysblock användas. 

Ovan skall ses om generella riktlinjer och kan skilja sig från pooltyp, klimatområde och 
markförhållanden. Garantin omfattas inte av frysskador på utrustningen.


