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Intresset
för bio
domer
blev en
affärsidé
Bastun som står på tomten sticker ut med sin speciella form.

Visst blev jag deppad när det
blev fel, men tänk vad fattig man
är om man vill snickra ihop något
men inte vågar. Den som inte
vågar blir bitter.

Juha Jokelas biodome-bastu kan vara den enda i sitt slag i hela världen.

på tomten
i bastun och prata och det låter
som att personen som talar står
precis intill.
Hittills har Juha Jokela bara
provbastat. Det är först nu bastun är färdigbyggd och han har
ett par smådetaljer kvar som
han vill fixa.
Något som Juha Jokela och
Patrick Norlin är överens om är
att det är något nästan magiskt
med biodome-strukturen.
– Det är ingen vetenskap,
men min erfarenhet är att jag
får de bästa idéerna i biodomen. Här finns gyllene snittet, linjer och trianglar. Det blir
som en naturlig attraktionskraft, säger Patrick Norlin.
De berättar att det finns en
12 meter hög biodome någonstans ute i världen som folk
vallfärdar till för den meditativa känsla som uppstår därinne.
Juha Jokela ser sig om i bio-

Patrick Norlin är ensam i
Sverige om att bygga
biodomer.
– När jag upptäckte
biodomerna var det
kärlek vid första ögonkastet, säger han.
Patrick Norlin håller till i
Sörmland och sedan några
år tillbaka är hans företag i
gång.
– Jag upptäckte biodomens struktur av en slump
på nätet. Då tänkte jag att
det var kört, det var kärlek
vid första ögonkastet, säger
han.
Han började i liten skala.
Den första biodomen gjorde
han med hjälp av blompinnar.
– Efter det ville jag göra
större biodomer och det
vidareutvecklades till en
affärsidé, säger Patrick
Norlin.
De flesta biodomerna som
han säljer är i form av uterum eller växthus.
– Det finns oändliga möjligheter. Som med bastun till exempel, Juha har
ett konstnärligt öga och
att blanda strukturen med
den finska bastukulturen
är något unikt. Det blir som
ett konstverk, säger Patrick
Norlin.
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Det var
kärlek vid
första
ögonkastet.

domen och tänker tillbaka på
byggprojektet.
– Eftersom en bastu-biodome

är något helt nytt så fick vi lösa
mycket efter hand. Visst blev
jag deppad när det blev fel,
men tänk vad fattig man är om
man vill snickra ihop något
men inte vågar. Den som inte
vågar blir bitter. Om man gör
fel så får man göra om, men till
slut så blir det rätt, säger han.
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Patrick Norlin är ensam i Sverige
om att tillverka biodomer. Han
har byggt uterum, växthus och
utecafén med biodomens
struktur. FOTO: ANDERS NILSSON

