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Dags att ompröva
inrotade övertygelser

P

artido Popular kommer att regera i Spanien de närmaste fyra åren med egen bred majoritet och landets nya regeringschef Mariano Rajoy står inför en av nationens största
utmaningar någonsin. Folket avvaktar med en blandning av förhoppning, skepsis och
bävan.

Få tror väl på mirakel på den ekonomiska fronten och Rajoy själv var snabb att på själva
valnatten avfärda några under. Han lovar hårt arbete och hänvisar till hur Partido Popular
fick Spanien på fötter när José María Aznar kom till makten 1996. Det stämmer visserligen
att ekonomin upplevde ett stabilt uppsving under de åtta år som PP regerade, men man får
inte glömma att det också var under den perioden som byggbubblan uppstod, som sedan
burit en stor del av skulden till den kris vi hamnat i idag.
Den främsta debatten rör sig just nu kring proportionerna mellan åtstramningar och åtgärder som ska stimulera tillväxten. Med nära fem
miljoner arbetslösa (åtminstone officiellt..!) kan Spanien aldrig komma
på fötter genom enbart besparingar.
Det finns dock också en mängd inrotade koncept som måste omprövas,
för att både sanera ekonomin och modernisera landet. Processen har
redan startat genom att många saker som hittills tagits för givet eller
åtminstone accepterats plötsligt ifrågasätts. Korruptionen är ett
exempel. Även om det kommer att ta tid att stävja allt fiffel, är det
tydligt att folkopinionen inte längre accepterar svindel, som den
bevisligen gjorde under många år i exempelvis Marbella.
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■■ Gasbedragare gripna

FORUM
■■ Spanien offer för

marknadskrafterna
Det är ju inte riktigt så att
spekulanterna gemensamt bestämmer sig för att
straffa ett land. Marknaden består ju av många
aktörer som faktiskt inte
har en gemensam plan.
Om ett lands räntor skulle
bli oförtjänt höga finns
det rader med spekulanter som skulle lägga sina
pengar där för att tjäna på
diskrepansen och därigenom driva ner räntan. Ländernas höga räntor beror
därför på en övertygelse
(möjligtvis irrationell och
felaktig) bland en stor del
av aktörerna att ländernas
kriser inte går över så lätt.
Det är en helt annan
fråga hur mycket politikerna skall "blidka" marknaden, men de lever förstås
i en verklighet där de är
beroende av marknaden för att låna upp sina
pengar. Göran Perssons
malande återvänder i mitt
huvud... "den som är satt i
skuld är inte fri". Nu borde
alla svenskar vara glada
över uppstädningen av
statsfinanserna som gjordes under den perioden,
oavsett vad man tycker
om Persson eller (S).
Del av marknaden

De fina spanska
vägarna har
finansierats av de
rika EU-länderna.
■■ Spanska kvalitetsvägar
Håller med. De spanska
vägarna måste vara de
bästa i Europa! Men det
är väl inte Spanjorerna
som stått för huvuddelen
av fiolerna, utan de rika
EU-länderna! Dit räknas väl
knappast Spanien idag?
Stefan Sonlars
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Vi hade också besök av
sådana i Fuengirola. Anade dock snabbt oråd då
de direkt ville ha namnunderskrift, vilket de fick efter
aggressiva påtryckningar,
så jag skrev under med
SMURFARNA. Då ägaren
inte fanns här ansåg de att
det var ok att jag skrev på.
Därefter krävde de betalning och fladdrade med
pappret. De hade visitkort,
orangefärgade t-shirts.
Frisyrerna kanske inte passade in (en rakad och en
hade mohikanfrisyr). Riktiga installatörer brukar har
tåförstärkta arbetsskor, de
här killarna hade skatedojor. Otäck händelse och vi
hade svårt att få ut dem ur
bostaden. De påpekade
att bäst-före-datum hade
passerat på våra slangar
till gastuberna.
Sari

■■ Makstkifte väntar

i Andalusien

Det blir bra för alla PP
kommuner, så att det
äntligen är samma parti
på båda sidor. Detta har
skapat mycket problem
tidigare.
GöstaG

■■ Fredskonferens

■■ Stränderna

om Baskien

ständigt förstörda

Hur kan man tala om
"fred" när det aldrig varit
något krig? Bara ensidigt
mördande (över 900 dödsoffer) och utpressning av
terrorister under 36 år av
demokrati. 200 000 livshotade basker som samtidig
känner sig spanska har
tvingats fly från sina hemtrakter och har aldrig känt
sig fria. Ska en ren maffia
belönas och terrorister
plötsligt bli rumsrena?
Offren får inte delta i "konferensen" och känner sig
övergivna av regeringen.
Vad i hela friden gör okunniga utlänningar som Gro
Harlem där??? Arg svensk
bosatt i Spanien sedan 40
år tillbaka.
Sophie

■■ Storklubbarna

överlägsna i ligan
Klart spänningen minskar,
som i alla dom stora ligorna.
Bara två lag har vunnit de
respektive ligorna i Spanien,
Italien och England sedan
2003/4. I franska ligan har
Olympic vunnit sju av de
senaste tio titlarna...
Björn Månsson

Förvirrande regler om hundimport
Medan de rådande reglerna för import av husdjur från Spanien till Sverige är relativt klara, är gällande regler för djur som reser i den motsatta
riktningen, från Sverige till Spanien mycket diffusa. Jordbruksverket kan
inte ge tydliga svar och den spanska ambassaden i Stockholm ger motstridiga besked. Det är mottagarlandets myndigheter eller dess representant
i Sverige, Spaniens ambassad, som har skyldighet att uppge de aktuella
kraven för införsel av djur till Spanien.
Spanska ambassaden i Stockholm har låtit trycka upp en folder angående ”riktlinjer för att importera sällskapsdjur till Spanien”. Reglerna i
denna folder är helt felaktiga. Enligt Ministerio de Agricultura i Spanien
är det enda som krävs för införsel av ett husdjur från ett EU-land till Spanien en rabiesvaccinering som är i kraft, att djuret är ID-märkt med microchip och att den medför ett giltigt EU-pass som utfärdats av veterinär.
För hundar och katter, yngre än tre månader, finns det inga krav på
vaccination mot rabies. Däremot är det förnuftigt att ha grundvaccinationerna gjorda. För hundar eller katter som är äldre än tre månader
krävs det rabiesvaccinering. För införsel till Spanien krävs inget annat,
alltså inget (i skrivande stund) hälsointyg. Planerar man sedan att stanna
kvar i Spanien finns det specialregler för vissa hundraser. Kontakta din
veterinär i Spanien för att få veta om det gäller några specialregler för
just din hund.
Veterinär Susanne Kamu, Fuengirola
www.petvetkamu.com

Om man tittar på gamla
bilder från Marbella så ser
man att havet endast har
återtagit sin form. Sanden flyttar sig med hjälp
av strömmar och vågor.
Under åren med pirer så
vande sig alla vid en bred
strand. Lösning? Kanske
att föra en dialog med
människorna som alltid levt
av och vid havet, de om
några sitter kanske inne
med kunskapen. Idag så
tjänar alltid någon pengar
på problemet, så lösningen kan man nog se sig
i månen efter. Havet ger
och havet tar.
Kercaz

Priserna i Spanien
och Sverige har
utvecklats likvärdigt, trots euron.
■■ Prisstegring

med euron

Unders samma tid har
levnadskostnaderna i
Sverige stigit elva procent
enligt konsumentprisindex,
alltså ungefär samma
ökning som i Spanien trots
att Sverige står utanför Eurosamarbetet. Sverige har
också haft ungefär samma
utveckling vad gäller
totala skulden i förhållande
till BNP, som Spanien så
inte heller där verkar Euron
haft någon betydelse.
Tomas

■■ Gå om en klass

hjälper ej

Vi har provat att låta en
elev gå om nian. Inte
hjälpte det. Han blev bara
äldre och längre. Vi hjälpte
en elev att hoppa över en
klass, hon tog ingen skada,
tvärtom. Så vad lär man
sig av detta?
Björn Carneholm

Dela du också dina åsikter
på: www.sydkusten.es

’’

Jag vill tro att den lokala närvaron
gör skillnad! Ett möte ansikte
mot ansikte är det mest effektiva
medlet för kommunikation,
särskilt när det gäller att diskutera
personliga finansiella frågor.
Stig Jogsten, Private Banker

Besök oss på
www.nordeaprivatebanking.com
eller ring +34 9 52 81 69 25,
så bokar vi ett möte.

Gör det möjligt
Nordea Bank S.A. är en del av Nordea Bank AB, den ledande finanskoncernen i Norden och Baltikum. Lokala bestämmelser kan förbjuda försäljning av vissa produkter och tjänster till privatpersoner bosatta i vissa länder.
laceringar i finansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, oberoende av hur skickliga fondförvaltare banken väljer ut. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat.
Nordea Bank kontrolleras av Luxemburgs finansinspektion (CSSF 110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Publicerad av Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg: Tlf. +352 43
88 77 77 Zürich-kontoret: Tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com
AD_Sydkusten_215 x 135_swed.indd 1
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Till minne av Christer Nerman

C

hrister Nerman har stilla somnat
in efter en tids sjukdom och sörjes
nu av hustru Agneta, sonen Joakim
med familj, dottern Jenny och många,
många kära vänner i Sverige och Spanien.
Ingen kunde undgå att smittas av Christers goda humör och varma hjärta. Jag tror
det är precis så vi alla minns honom; alltid
positiv, alltid med en glimt i ögat och alltid
nära till ett skämt och ett skratt.
Själv hade jag förmånen att lära känna
Christer i slutet av 60-talet, när han var
krögare på Bokskogens Golfklubb utanför Malmö och vi båda var nyblivna,
entusiastiska golfare. Sedan dess har vi
tillsammans med goda vänner spelat 100tals golfronder, rest tillsammans, skrattat
mycket tillsammans och långt senare
också arbetat tillsammans, när Christer i
början av 90-talet tog över som krögare
på Los Naranjos Golf Club. Christer var
unik. Ingen kunde som han sprida trivsel
omkring sig och få sina vänner att känna
sig speciella. Han visste hur man vårdade
vänskap!

Christer drev framgångsrikt krogar
i Sverige under många år och flyttade
till Spanien i mitten av 80-talet, där han
gladde gästerna på första restaurangen La
Pico i San Pedro, därefter på El Girasol i
Nueva Andalucia och under nästan 15
år på Los Naranjos. Förutom att vara en
populär krögare, var Christer i sina bästa
stunder en gudabenådad golfare med lågt
hcp. När Christers golfhcp med ålderns
rätt gick upp under de senaste åren, konstaterade han lugnt att ”jag är numera
mycket bättre på köttbollar än golfbollar”. Typiskt Christer-skämt.

"Christer Nerman,
en verkligt fin man
som alltid hade
tid for en vänlighet och som bjöd
generöst på smil
och humör och
fick en att känna
sig varmt och
tryggt välkommen.
Han var även en
omtyckt representant for Sverige
och svenskkolonin
i Marbella. Kommer att sakna
honom mycket.
Varma kramar till
familjen."

Vi är många som följde Christer under
den korta tid han var sjuk, och vi förundrades alla över hans goda humör och
fighting spirit också under denna svåra
tid. Jag tror att vi alla har lärt oss något
av det.

Filippa Lidholm

"Kommer att sakna
honom mer än
mycket.... Kramar
till familjen."

Tack Christer för Din vänskap. Vi
minns Dig med glädje.

Christer Sörensson

Nils Christer Erik Nerman
8 oktober 1944 – 24 november 2011

Rosa Altman

Kyrkorådet på Costa del Sol vill behålla den nuvarande verksamheten, men är beroende av privatpersoner och
företag som finansiärer, när SKUT drar sig ur vid årsskiftet. I första hand behövs minst 350 medlemmar.

SK-FRÅGAN – Är du beredd att bidraga ekonomiskt till församlingen?

Nanna Tommola, 40
Krögare
Málaga

Fredrik Gebauer, 42
Inredare
Marbella

Gea Hedström, 70
Pensionär
Nueva Andalucía

Ann-Sofie Frånberg
67, Pensionär
Benalmádena

Jim Broberg, 54
Fastighetsexpert
Nueva Andalucía

– Jag känner att kyrkan
inte är något som jag
själv har nytta av. Kanske om jag visste mer
om vad de gör och vilket
behov allmänheten har
av deras verksamhet så
skulle jag kunna tänka
mig att bidraga med
stöd. Det är naturligtvis
också avhängigt av hur
mycket pengar det rör
sig om. I vilket fall är
det inte första prioritet
på min lista.

– Självklart. Kyrkan är
en viktig del i många
människors vardag.
Själv har jag inte haft
så mycket utbyte med
församlingen, åtminstone inte än. Kyrkan
är dock ett viktigt stöd
och jag upplever att
den alltid har funnits
till hands i svåra stunder, som vid dödsfall.

– Visst är jag beredd att
stödja kyrkan. Jag vistas
bara på kusten sex månader om året och utnyttjar kanste inte den
lokala församlingen
så mycket, men jag är
aktiv i vår församling i
Göteborg. I Marbella
brukar jag mest gå på
gudstjänster och i samband med Lucíafirandet. Det är viktigt att
det finns en församling.

– Ja, absolut. Kyrkan kan
man ju stödja både med
bidrag och personligen.
För mig känns det angeläget. Visserligen har jag
inte varit så engagerad
själv, men församlingen
erbjuder en gemenskap
som är viktig för många
människor som känner sig ensamma eller
otrygga. Deras nätverk
är ovärderligt.

– Svar ja. Det har jag
redan gjort. Dels är jag
ständig medlem i församlingen sedan jag gifte
mig och jag har dessutom precis tecknat ett extra familjemedlemskap.
För mig utgör kyrkan en
viktig del av vår svenska
kultur och det är viktigt
att vi har en svensk präst
på kusten. Våra barn är
döpta i kyrkan och jag
vill även att mina barnbarn ska vara det.

6  

sep | okt | nov 2011

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate

Vi finns på Plaza San Rafael 11, Edf. Plaza, Los Boliches - Fuengirola
info@asapettersson.com - www.asapettersson.com

På första raden från playan i Los Boliches ligger denna lägenhet med 2 sovrum, 1 badrum samt
gästtoalett. Byggyta totalt 94,79 m2. Terrass i söderläge med utsikt över hav samt strandpromenaden. Marmorgolv, inbyggda garderober i sovrum. Handikappvänlig entré i huset med nya
hissar. Möjlighet finns att hyra parkeringsplats. Nära alla bekvämligheter. Pris: 265.000€

FÖRSÄKRINGAR

Åsa, tel. 952 593 132
609 303 282

SEDAN

NEXT STOP COSTA DEL SOL
SPAIN

1978

Alla försäkringar du behöver
Tel 952 468 700 • Fax 952 472 841
info@scand.insurance.com
www.scand-insurance.com

LEVERERAR PÅ KUSTEN VARJE VECKA
FLYTTNINGAR, PERSONBILAR,
GODSTRANSPORTER, LIVSMEDEL,
KYL & FRYSTRANSPORTER.
ÄVEN MINDRE SÄNDNINGAR.
Tele:+46 42 14 09 30 – E-post: info@vittsjoakeri.se
www.vittsjoakeri.se

Det
självklara
valet
Det självklara valet
IURA Despacho Jurídico
En advokatbyrå när Ni behöver juridisk hjälp såväl i Sverige som i Spanien
IURA Despacho Jurídico
ALHAURIN EL GRANDE | FUENGIROLA | MARBELLA | TORROX COSTA
En advokatbyrå när Ni behöver juridisk hjälp såväl i Sverige som i Spanien
ALHAURIN EL GRANDE | FUENGIROLA | MARBELLA | TORROX COSTA

Skandinaviska avdelningen
Skandinaviska avdelningen

Tomás Fernández
Abogado
Tomás Fernández
Abogado

•
•
•
•
•
•
•
•

Ulrica Jonsson
Skandinavisk
Ulrica
Jonsson
representant
Skandinavisk
representant
köprätt

Antonio Castillo
Abogado
Antonio Castillo
Abogado

Avtalsrätt och
Boutredningar och arvskiften
Avtalsrätt och köprätt
enligt internationell rätt
Boutredningar och arvskiften
Äktenskapsskillnad och vårdnadsmål
enligt internationell rätt
Fastighetsrätt
Äktenskapsskillnad och vårdnadsmål
Fastighetsrätt

•
•
•
•
•
•
•

Johannes Jonsson
Pr-ansvarig
Johannes Jonsson
Pr-ansvarig

Rocío Fernández
Texeira Abogada
Rocío Fernández
Texeira Abogada

Brottmål
Bankrätt
Brottmål
Skatterätt – särskilt internationell
Bankrätt
beskattning
Skatterätt – särskilt internationell
Bolagsrätt
beskattning
• Bolagsrätt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encarnación Estepa
Silva Abogada
Encarnación Estepa
Silva Abogada

Carmen López de
Tejada Abogada
Carmen López de
Tejada Abogada

Obeståndsjuridik
Processrätt och skiljedom
Obeståndsjuridik
Förvaltningsrätt
Processrätt och skiljedom
EU-rätt
Förvaltningsrätt
Etablerings- och residenciafrågor
EU-rätt
Etablerings- och residenciafrågor

Tel: +34 952 477 108 | Mobil: 618 418 336 | E-post: skandinaviska.avdelningen@iura.es | www.iura.es
Tel: +34 952 477 108 | Mobil: 618 418 336 | E-post: skandinaviska.avdelningen@iura.es | www.iura.es
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SVENSK-spansk utställning
i Córdoba

VIMMEL

Under den spansk-svenska titeln “Encuentro en ensamheten” ställde Lena Marie Andersson och Manuel Jurado ut på
Cafeteria Bar LOFT i Córdoba i
oktober. De bidrog båda med
verk till utställningen och en
tavla hade de till och med gjort
tillsammans.
Lena Marie Andersson är tidigare
elev på Svenska skolan i Fuengiro-

la och bor sedan 2007 i Córdoba.
Hon har utbildat sig till inredningsarkitekt på Bellas Artes i Granada
och livnär sig som designer.
– Jag gillar ju mest att måla, men
det är svårt att försörja sig på, åtminstone i dagsläget, berättar Lena
Marie för Sydkusten.
Mer information på adressen
www.wix.com/lenamar/andersson.
Text: Mats Björkman

Konstnären Johan Wahlström ställde ut på Galería Henarte i Málaga 7 oktober-15
november. Utställningen titulerades "It´s Boring To Die". Foto: Maria Brage

Utställning av
JOHAN Wahlström

Utställarna bakom “Encuentro en Ensamheten” Lena Marie Andersson
och Manuel Jurado, med journalisten Dora Luque.

SKULPTURER AV AGNETA
LARSEN I BENAHAVÍS
Ett femtiotal konstintresserade
slöt upp 1 oktober på Agneta
Larsens utställning på Restaurante El Castillo i Benahavís. Utställningen sponsrades av Guardian Wealth Management.

Konstnären Agneta Larsen med sponsorn Stefan Gustafsson från Guardian
Wealth Management samt restauratören på El Castillo Pernilla Gavrell.

Larsen visade sina skulpturer för
bland annat Margareta Haraldsson.
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Agneta Larsen hittar mycket av sin
inspiration från djurlivet runt Casares. Det präglar hennes keramik. Ett
spännande åsnehuvud fångar ens
blick med sina sorgsna ögon. Eller
getens pigga öron som står rakt upp.
Du blir berörd. Det är som hämtat från vilken bergssida som helst
utmed berget Bermejas sluttningar.
Eller fiskmåsen som sitter där och
tittar lite föraktfullt på dig. Att beröra
dig är just konstens uppgift.
Det är det som Agneta är så
duktig på!Ansikten ger oss alla en
känsla. Värmen och uttrycket som
förmedlas präglar mottagaren. Det
är i detta som upplevelsen ligger.
Agneta förmedlar dessa känslor
i sin keramik av ansiktsuttryck,
något som återspeglas i konstverken Taurus, Huldra, Odyssevs. Ett

Många konstintresserade besökte
utställningen i Benahavís.

tredje tema för hennes keramik är
de nya skålar som Agneta skapat.
Färger och glasyrer blandar hon
själv för att få spännande färgsättning. Varje föremål blir unikt. Med
sin glada varma personlighet sprider
Agneta ett välbefinnande som följer
med konstverken.
Text & foto: Peter Gavrell

UTSTÄLLNING AV
STAFFAN SÄFWENBERG
Staffan Säfwenberg behöver lugn och ro när han producerar sitt måleri och det finner han i sitt
hem på Costa del Sol. Här står han framför "La Nigeriana", som är en triptyk på 180 x100 cm.

Konstnären Staffan Säfwenberg hade utställning mellan 29 september och 16 oktober på Galería Kasser Rassu, i Marbella.
Detta var Staffans tredje utställning i Spanien
och det är här han finner lugn och inspiration för
sitt måleri. Mängder av besökare fyllde snabbt
det lilla trevliga galleriet, som ligger på Golden
Mile mittemot anrika hotellet Marbella Club.
Förutom Staffans olika oljemålningar, blandteknik och grafiker visades samtidigt en utställning
med Yolanda Zabalas skulpturer i natursten.
Mer information på www.kasserrassu.com
Text & foto: Richard Björkman

Angela Della Scala Spinelli och Gunnar Kahn var
några av dem som kom till vernissagen.

Staffan målar även i blandteknik.

Inger och Stefan Lindwall
tillsammans med Yolanda
Zabala.

Yolanda Zabalas skulturer är utformade ur
natursten.

sep | okt | nov 2011
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Text: Anna Billqvist – Foto: Paco Benítez

Dyr nota för högtflygande planer
Mängder av felsatsningar på flygplatser har kostat hundratals miljoner euro.
Spanien måste spara, men flygplatserna gick med drygt 370 miljoner
euro i förlust förra året. I oktober
stängde den privata flygplatsen
i Ciudad Real, efter bara två års
drift. I Lleida landar endast ett plan
i veckan. Hur kan ett av världens
främsta turistländer förlora så
mycket pengar på sina flygplatser?
En närmare titt på listan över lönsamhet visar stora vinster på etablerade turistorter, samt en serie
katastrofala felsatsningar på stora
flygplatser i ingenmansland.
Reportage
Svenska spanienresenärer är vana vid hektisk aktivitet och köer i avgångshallarna. Men på majoriteten
av landets terminaler är miljön helt annorlunda. Städerskor sopar öde korridorer och cafeteriorna har
bara väktare som kunder.
För två år sedan invigdes Spaniens första privata
flygplats i Ciudad Real. Installationerna var ultramoderna och den kunde stoltsera med en fyra kilometer lång landningsbana, bland de längsta i Europa.
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Redan första året var resultatet dåligt, bara drygt
50 000 resenärer, trots att terminalen har kapacitet
för fem miljoner. I år nådde den inte ens 20 000. Den
29:e oktober lyfte det sista planet, men redan förra
året ansökte ägarna om konkurs.

Offentliga medel
Kanske är det något missvisande att kalla flygplatsen
privat. Av startkapitalet kom 40 procent från sparbanken Caja Castilla, senare intervenerad av spanska
riksbanken. Förra året sköt regionalregeringen i Castilla La Mancha till 140 miljoner euro för att kompensera förluster i driften. Dessutom fick flygbolaget
Vueling, som nu flytt fältet, 2,6 miljoner i offentliga
subventioner för att använda flygplatsen.
Fallet har uppmärksammats mer utomlands än i
Spanien. Franska Le Monde skrev redan förra hösten
en stor artikel kallad “Spökflygplatsen”, om slöseriet
med offentliga medel på en terminal med bara tre
avgångar i veckan.
Hela tre fjärdedelar av Spaniens flygplatser subventionerar lågprisbolagen. Att dessa bolag är oumbärliga, märktes om inte annat på Ryan Airs kraftdemonstration i Alicante i oktober. AENA ville tvinga
företaget att använda bryggor vid alla avgångar, men
Ryan protesterade genom att lägga ner elva rutter

från flygplatsen, bland dem Alicante-Västerås. De
vann striden och passagerarna går nu ombord till
fots på hälften av bolagets flyg.

Tomma terminaler
Ciudad Real är inte den enda “spökflygplatsen” i Spanien. Även Albacete är helt utan kommersiell trafik
sedan oktober. Vueling lade ner sina rutter, då planen
bara fylldes till en fjärdedel.
I norra Spanien har Huesca varit utan reguljärflyg
i över ett år och Lleida, som invigdes i mars 2010, har
under hösten bara haft en rutt per vecka: ett helgflyg
till Mallorca.
I Castellón har inte ett enda plan landat under
de nio månader flygplatsen har varit öppen. Dåvarande regionalpresidenten Francisco Camps (nu
korruptionsanklagad) höll en storslagen invigning,
men anläggningen hade inte ens tillstånd för kommersiell trafik och beräknas inte tas i drift förrän
tidigast sommaren 2012. Under tiden rullar pengarna iväg i underhåll. Bara bevakningen kostar
3 600 euro per dag. Årets elräkning landar på drygt
300 000 euro.
Några mil söderut byggs ännu i en stor aerodrom
i den lilla byn Corvera. På ett fält där det förr odlades
citroner ska Murcias nya privata flygplats ligga. Den

På flygplatsen i Jerez de la Frontera minskade antalet
resenärer förra året med 17 procent. Córdoba förlorade hälften
av sina kunder. Enligt experter är lågkonjunkturen långt ifrån
den enda orsaken till spanska flygplatsers dåliga resultat.

nuvarande, San Javier, som ligger vid kusten kommer
att läggas ned. Bygget startade med en bankgaranti
på 200 miljoner euro från regionalregeringen, trots
att denna är nära konkurs. Huvudägarna, byggföretaget Sacyr, räknar med en miljon resenärer första året
och den tredubbla siffran på tre år, vilket kan tyckas
en smula optimistiskt. Från vissa håll hörs teorin att
det verkliga motivet till att flygplatsen uppförs är att
tjäna pengar på själva bygget.

Nedslående statistik
Av Spaniens 48 flygplatser är endast nio lönsamma.
Bäst går Alicante och Palma de Mallorca, som 2010
gick med 44 miljoner euro i vinst vardera. I andra
änden hittar vi mindre städer i inlandet, men också
de största flygplatserna, Madrid och Barcelona. Regeringen har försökt hitta lösningar för att delvis privatisera dessa, men de få hågade spekulanterna har
inte lyckats hitta finansiärer.
Tillsammans gick Spaniens flygplatser förra året
back med 376,7 miljoner euro före skatt. Året dessförinnan var siffran ännu högre, men strikta sparåtgärder lyckades minska förlusten med 20 procent.
Enligt Luis Fernández-Mellado, Ryanairs försäljningschef i Spanien, har det spanska systemet stor
skuld till den bristande lönsamheten.
–Spaniens flygplatser är dyra, oflexibla och har
stel byråkrati, tycker han i en intervju i tidningen 20
minutos.
Paco Nadal, resejournalist på El País och jordenruntresenär, håller inte med.
– Spaniens flygplatser är varken bättre eller sämre
än andra, säger han till Sydkusten. Problemet är istället att antalet är totalt överdimensionerat. I Spanien

Málagas vinst på 14 miljoner år 2009 förvandlades till en förlust
på 16 miljoner året därefter. Enligt AENA beror de negativa
siffrorna endast på utbyggnaden av flygplatsen, som nu har en
total skuld på 868 miljoner euro.

är distanserna korta och det är helt omotiverat med
en flygplats i nästan varje provinshuvudstad.

Storhetsvansinne
– Politikerna har gjort en felbedömning, förklarar
Nadal. De trodde blint att flygplatser leder till utveckling. Och vi vet ju hur spanska politiker resonerar,
fortsätter han menande. Ska det byggas något, då
ska det vara stort, oavsett om det finns underlag för
det eller ej. Nybyggena sammanföll dessutom med

“

Av Spaniens 48
flygplatser är endast
nio lönsamma.
Inte ens de två
största i Madrid och
Barcelona går runt.

utbyggnader av vägnätet och invigningen av nya rutter för höghastighetstågen. Det finns helt enkelt inte
tillräckligt med resenärer på flera sträckor. De korta
flygrutterna är inte konkurrenskraftiga varken när
det gäller pris eller bekvämlighet.
Varför har inte politikerna haft bättre beräkningar?

Det nuvarande antalet flygplatser
i Spanien är helt ohållbart och
resultatet av att politikerna förtog
sig under de goda åren, menar Paco
Nadal, resejournalist på El País och
Cadena SER.

Enligt Paco Nadal ligger en stor del av svaret i konkurrens och avundsjuka mellan städer.
– I Murcia har man alltid sneglat på Alicante och
menar att stadens framgång beror på den internationella flygplatsen. Men det betyder inte att Murcia
får samma utveckling bara för att man bygger en där
också. Alicante har en lång tradition som turistort,
bra stränder, stort nöjesutbud och stora utlänningskolonier.
– Spanska politiker vill visa sin väljarkår att “vi kan
minsann också” och tyvärr tog de in på en farlig väg
under de goda åren, anser Nadal. Väljarna övertygades om att alla städer kunde ha en flygplats, en AVEstation och ett universitet. Det får de nu betala dyrt.

Erkänner ej
Trots att det ser mörkt ut för stora delar av Spaniens
flygplatsnät, är optimismen det sista som lämnar politikerna. Näringsministeriet anser inte att Spanien
har byggt för mycket, tvärtom försäkrade statssekreteraren för transporter Isaías Táboas i en intervju i
juli att alla flygplatser är nödvändiga. Av en helt annan åsikt är Germà Bel, professor i politisk ekonomi
vid Barcelonas universitet. I sin bok “España, capital
París” anser han att alla flygplaster med mindre än
100 000 resenärer per år är helt onödiga. Gränsen för
lönsamhet vid europeiska flygplatser ligger mellan en
halv miljon och en miljon resande per år.
Men spanska politiker verkar ha pengar kvar att
investera. I oktober beslöt Valencias regionalregering att lägga 456 000 euro på fågeljakt på flygfältet i
Castellón. Åtta specialtränade falkar och lika många
illrar har anställts för att hålla de tomma landningsbanorna fria från fåglar!
sep | okt | nov 2011
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THOMAS GUSTAFSSON

Thomas Gustafsson är författare och
journalist, verksam som korrespondent
i Madrid. Han har skrivit ett flertal
hyllade fackböcker om Spanien.

Spaniens (in)hemska problem

D

et har hunnit gå några dagar sedan parlamentsvalet hölls här i
Spanien och politiken har övergått i en ny fas. Tydligare än någonsin syns det nu att Spanien är en del
av den globaliserade ekonomin. Det är
skakigt och oroligt.
Detta var det sjätte parlamentsvalet i rad
som jag bevakade på plats i Madrid. Aldrig tidigare har valutgången varit så given. Spanska opinionsmätningar brukar
visserligen vara notoriskt opålitliga. Men
den här gången trodde inte ens trogna
socialister att regeringen skulle kunna
sitta kvar. Till och med socialistkandidaten Alfredo Pérez Rubalcaba såg ut ha
gett upp hoppet om att vinna. I stället
slogs han för partiets överlevnad och
hoppades att han skulle kunna hindra
Partido Popular från att få egen majoritet. Det gick inte.
Mariano Rajoy vann inte valet på egna
meriter. Partido Popular vann för att
spanjorernas förtroende för det regerande Socialispartiet PSOE var kört i
botten, sedan premiärminister José Luis
Rodriguéz Zapatero misslyckats med
sin ekonomiska politik. Men den nya
regeringen kommer inte att ha speciellt
mycket utrymme för att göra sig populära. Räkna med fortsatta hårda besparingar och nedskärningar. Bara under
2012 måste statens utgifter skäras ner
med ytterligare minst 18 miljarder euro
för att hålla nere underskottet.
I grunden är Spanien en stark ekonomi
jämfört med de andra europeiska krisländerna. Det finns en ung och välutbildad
arbetskraft, det finns en stark industri,
det finns en modern infrastuktur och
det finns starka multinationella bolag
med verksamhet i Latinamerika. Och
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framför allt: Den spanska statsskulden
är bara runt 70 procent av BNP, vilket
till och med är lägre än Tyskland. Statsskulderna i de övriga krisländerna är över
100 procent.
På pappret har alltså Spanien bättre
förutsättningar än Italien att klara sig
genom skuldkrisen, för att inte tala om
Portugal, Irland och Grekland. Om det
inte var så att det fanns två stora problem som är utmärkande för Spanien
och som sänker marknadens förtroende.
Två enorma problem som den nya regeringen nu måste ta tag i. Det största
problemet som är kännetecknade för
Spanien är massarbetslösheten. Arbetslösheten stiger fortfarande och har nu
passerat 22 procent — rekord i Europa.
Snart är var fjärde spanjor utan jobb. Värst
drabbade är ungdomarna, nästan hälften
av landets unga varken arbetar eller studerar. En hel generation ungdomar är alltså
på väg att gå förlorade för alltid, då de
aldrig kommer att komma in i arbetslivet.
Samtidigt leder den orörliga arbetsmarknaden till att många duktiga och välutbildade inte får de jobb de utbildats för och
därför kommer att tvingas emigrera. Den
nya regeringen måste alltså försöka driva
igenom en ny arbetsmarknadslagstiftning
och genomföra åtgärder som kan få näringslivet att börja nyanställda. Räkna med
protester framöver.
Det andra stora problemet som är typiskt
för Spanien är de dolda kreditförlusterna

som finns hos sparbankerna. Åren före
krisen hade Spanien Europas högsta tillväxt, tack vare en fastighetsboom som
saknar motstycke. Med lånade pengar
byggdes en och en halv miljon bostäder
på två år. Tre år efter att fastighetsbubblan sprack står fortfarande närmare sjuhundratusen nybyggda bostäder tomma.
Kvar finns bara skulderna. En stor del av
kreditförlusterna ligger hos de spanska
sparbankerna som återtagit fastigheterna. Så länge de spanska bankerna
fortsätter att räkna sina fastigheter som
tillgångar enligt den tidigare värderingen
kommer marknaden att fortsätta vara
rädd för att långa ut pengar till Spanien.
Marknaden avskyr osäkerhet. Samtidigt
riskerar Spanien att drabbas av en allvarlig fastighetskrasch den dag utbud
och efterfråga får styra priserna, som
nu hålls uppe. Här är en mycket svår
uppgift att lösa.
Samtidigt börjar nu nedskärningarna
som den tidigare regeringen tvingades
genomföra bli allt mer kännbara i samhället. Speciellt hårt har de redan utsatta
och fattiga drabbats. Många arbetslösa
är nu utförsäkrade. Om inte den informella svarta ekonomin var så stor, närmare 24 procent enligt flera oberoende
studier, hade det varit fullständigt katastrofläge. Nu biter folk ihop. Försöker
hjälpa varandra så gått det går. Hankar
sig fram och försöker ta vara på de glädjeämnen som finns. Familjen och vännerna har återigen blivit den viktigaste
och centrala punkten i alla spanjorers liv.

"Nästan hälften av landets unga varken
arbetar eller studerar."

Allt för hemmet
Alla arbeten med ROT-avdrag

Metallarbeten med egen tillverkning
• Renoveringar
• Terrassglas
• Värmeglas och aluminumdörrar
• Järnfönster
• Persienner m m

ADVOKATFIRMAN

WALLIN & PARTNERS
BUFETE HISPANO-SUECO, S.L.

Teknisk besiktning & reparationer
• Besiktning vid köp av fastighet
• Undersökning och reparation av mögelskador
• Reparation av vattenskador
• Problemlösningar för vatten och avlopp
• Alla arbeten i hemmet, med 25 års erfarenhet
Värmepumpar
• Nyinstallationer och reparationer
• Poolvärme
• Golvvärme
• Kontraktering och installation av SVT World
• Tv Finland
• Satellit och digibox

Från vänster: Maria, Martina, Juan Miguel och Olaf.

Advokatfirman Wallin & Partners

HARTAM S.L.
Ulf Hartell
Mobil: 671 150 876
ulfhartell@gmail.com
www.finbalcon.com

I över 15 år har vi på Wallin & Partners advokatbyrå utgjort
ett tryggt och säkert val för svenska privatpersoner och företag
som varit i behov av en svenskspråkig spansk advokat eller
juridisk rådgivning på Costa del Sol. Vi hjälper dig med alla dina
juridiska göromål exempelvis fastighetsrätt, skatterätt, bolagsrätt,
processrätt familjerätt och arvsrätt.
Vi på Wallin & Parners är spanska advokater som också ingår i
ett nätverk av svenska advokater. Vi behärskar såväl den svenskasom den spanska juridiken. Kompetensen inom både spansk- och
svensk rätt ger oss en unik förmåga att hantera juridiska frågor där
både spansk- och svensk rätt ingår som element. Vi arbetar därför
dessutom med rådgivning och handledning till såväl spanska som
svenska advokater beträffande juridiska frågor i Spanien där just
båda rättsystemen är tillämpbara.

JOCKUM NORDSTRÖMS ”DöDsskogen” (detalj)

INLÄMNING PÅGÅR TILL
VÅRENS AUKTIONER
KONTAKTA RICHARD BJÖRKMAN
MOBIL + MMS 629 545 359
SPANIEN@BUKOWSKIS.COM
WWW.BUKOWSKIS.COM

Vi hjälper dig med bla:
• Fastighetsaffärer (Förhandsstudier, avtal, lagfarter)
• Belåningsärenden (Pantupplåtelser i fast egendom,
fastighetsgarantier, inteckningar)
• Bolags- och skattefrågor (Bolagsbildningar, dotterbolag,
dubbelbeskattning)
• Arv och testamente (Bouppteckningar, bodelning, arvsskifte,
arvsskatt, testamenten)
• Familjeärenden (Äktenskapsförord, förmögenhetsfördelning)
• Internationell rätt (Verkställande av svenska domar i Spanien,
internationell rättshjälp)
• Juridiska processer (Rättegångshjälp, exekutiva åtgärder,
utmätningar)
Välkommen in till oss på en första rådgivning eller gå in på vår
hemsida www.wallinpartners.com.
Telefon: 952 47 02 07 - Fax: 952 47 12 95

C.C. Centro Idea, B44 - Ctra de Mijas, km 3,6 - 29650 Mijas (Málaga)

www.wallinpartners.com - info@wallinpartners.com
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Foto: PSOE

BESEGRAD Den store förloraren i valet, PSOE:s Alfredo Pérez Rubalcaba valde att framträda ensam i partihögvarteret på Calle Ferraz i Madrid, på valnatten. Han bedömde
resultatet som dåligt och efterlyste en partikongress, som kommer att hållas i februari.

EGEN MAJORITET
176
PP
186

PP
PSOE
CiU
AMAIUR
EAJ-PNV

TOT

350

MANDAT

PSOE
110

PP
PSOE
CiU
IU-LV
AMAIUR
UPyD
EAJ-PNV
ERC
BNG
CC-NC-PNC
COMPR-Q
FAC
GBai

186 (+32)
110 (-59)
16 (+10)
11 (+9)
7 (+7)
5 (+4)
5 (-1)
3 (-)
2 (-)
2 (-)
1 (+1)
1 (+1)
1 (+1)

TOT

350		

44,62%
28,73 %
4,17 %
6,92 %
1,37 %
4,69 %
1,33 %
1,05 %
0,75 %
1,67 %
0,50%
0,40%
0,17%

10.830.693 (+593.405)
6.973.880 (-4.285.319)
1.014.263
1.680.810
333.628
1.140.242
323.517
256.393
183.279
140.068
125.061
99.064
42.372
24.590.557 (71,69%)

Partido Populars jordskredsseger möjliggjordes främst då PSOE förlorade mer än fyra miljoner röster jämfört med förra valet, medan PP fick knappt 600 000 fler röster.
PSOE fick flest ledamöter endast i två provinser, Sevilla och Barcelona.

Mariano Rajoy lovar inga mirakel
Partido Populars jordskredsseger grundar sig i historiskt ras för PSOE.
Partido Popular vann som väntat
parlamentsvalet 20 november och
noterar sitt bästa resultat någonsin.
Mariano Rajoy kommer att regera
med bred majoritet, samtidigt som
socialistpartiet noterar sitt sämsta
valresultat någonsin. Den verkliga
överraskningen är att båda storpartierna fick färre röster än beräknat,
på bekostnad av en rad småpartier.
Izquierda Unida noterar jämte PP
den största valframgången. Valdeltagandet var relativt högt, på nära
72 procent.
VALET 20.11
Det blir maktskifte i Spanien, efter att Partido
Popular inte bara vunnit valet utan även erhållit egen majoritet. Det konservativa partiet fick
44,62 procent av rösterna. Det var en ökning med
fem procentenheter eller nära 600 000 röster. Desto större var dock socialistpartiets PSOE:s ras,
då de fick drygt fyra miljoner röster färre än 2008
och 28,73 procent av rösterna, mot 43,75 i det
förra valet.
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PP:s marginal till PSOE hamnade slutligen på
15,89 procent, vilket var i underkant mot vad opinionsundersökningarna hade förutspått. Orsaken
var främst att fler röster än väntat gått från PSOE till
småpartierna. Partido Populars mandat på 186 (+32)
var också något lägre än beräknat, medan PSOE:s ras
var större än befarat. Socialistpartiet fick endast 110
platser, 59 färre än tidigare och deras sämsta resultat
någonsin.
Mariano Rajoy framträdde på valnatten när resultatet var avgjort och höll först ett direktsänt tv-tal,
innan han gick ut på balkongen på PP:s huvudkontor
på Cálle Génova i Madrid, för att ta emot hyllningarna från tusentals anhängare. I sitt segertal betonade Rajoy flera gånger den allvarliga situation
som Spanien står inför och hans fasta övertygelse
att regera för och med alla. Han lovade inga mirakel
men vidhåller att när saker och ting görs på rätt sätt
kommer resultaten automatiskt.

Bättre än Aznar
Rajoy värdesatte det stora valdeltagandet och det
faktum att Partido Popular noterat sitt bästa resultat
någonsin, framför José María Aznars egen majoritet
2000. PP-ledaren efterlyste att Spanien måste återfå
sin prestige inom EU och återgå till att vara en till-

gång, snarare än ett problem i unionen. Han betonade samtidigt att likaväl som den nya regeringen
kommer att uppfylla alla sina skyldigheter gentemot
EU kommer den samtdigt att kräva Spaniens rättmätiga plats i beslutsapparaten.

Rubalcaba ensam
Valets stora förlorare är PSOE:s kandidat Alfredro
Pérez Rubalcaba. Trots en intensiv slutspurt lyckades han inte vända de negativa prognoserna. Rubalcabas förlust iscensattes när han valde att framträda
ensam på valnatten och medge att resultatet är direkt dåligt. Han tillade att han bett partiets generalsekreterare José Luís Rodríguez Zapatero att snarast
möjligt kalla till en ordinarie partistämma för att
analysera situationen och lägga upp riktlinjerna för
framtiden.
Den avgående regeringschefen José Luís Rodríguez Zapatero syntes inte på hela valnatten, även
om han uppgavs befinna sig i PSOE:s högkvarter i
Madrid, vid sidan av Rubalcaba.

Uppstickarpartier
Maktskiftet var redan diskonterat i opinionsundersökningarna men vad få räknat med var det uppsving
som en rad av småpartierna upplevt. Dessutom har

Foto: PP

TREDJE GÅNGEN GILLT Efter att ha förlorat två raka parlamentsval mot José Luís Rodríguez Zapatero vann Mariano Rajoy äntligen och blir ny regeringschef i Spanien.
Partido Popular noterade dessutom sitt bästa resultat någonsin, framför den egen majoritet som uppnåddes av José María Aznar 2000.

ett flertal nya partier erhållit representation och det
totala antalet i parlamentet, 13, är tangerat rekord.
Det är fyra fler än förra mandatperioden.

Vänstertriumf
Vänsterkoalitionen Izquierda Unida har fått luft
under vingarna och erhåller hela elva mandat,
mot tidigare två. Vänsterledaren Cayo Lara var
lyrisk på valnatten och sade att äntligen kom det
ett glädjeämne i de fattigas hus. Izquierda Unida
är dock det fjärde största partiet i kammaren, då
katalanska CiU också gått kraftigt framåt och
erhållit 16 mandat, mot tidigare tio. Trots att
Izquierda Unida fått mer än en halv miljon röster
fler än CiU, missgynnas vänsterkoalitionen åter av
valsystemet, som fördelar mandaten enligt resultaten i varje enskild provins och inte på det sammanlagda riksresultatet.

Historisk baskisk framgång
Samma system har tydligt gynnat den nya baskiska
vänsterkoalitionen Amaiur, som kommit in i parlamentet med hela sju mandat och är den femte största
gruppen i kammaren. Amaiur fick flest mandat i Baskien och erhöll därmed de många platserna, med
blott 328 000 röster. Det är snarlikt det antal som
röstade fram vänsterkoalitionen Bildu i de baskiska
lokallvalen.
Den baskiska vänsterns framgångar ses mot bakgrund av ETA:s definitiva slut på den väpnade kam-

pen och utgör ett nytt kapitel i både Baskiens och
Spaniens demokratiska historia.

Femdubblad representation
Centerpartiet UPyD är en annan av valets stora vinnare, då de femdubblat sin tidigare representation.
De har gått från ett till fem mandat, under ledning
av tidigare socialistledamoten Rosa Díez.

“

PP fick nära
600 000 fler röster
medan PSOE tappade
drygt fyra miljoner,
jämfört med
valet 2008.

Det enda av småpartierna som backar är baskiska
regionalistpartiet PNV, som tappat ett av sina tidigare
sex mandat. Katalanska ERC lyckades bromsa sitt ras de
senaste valen och behöll sina tre platser, medan galiciska
BNG och Coalición Canaria åter får två platser vardera.

Det nybildade miljöpartiet Equo kom in i parlamentet, men får nöja sig med ett mandat i koalition
med valencianska Compromís. Det var ett sötsurt
resultat för Equo, som inte erhöll det mandat för
Madrid som de hade räknat med.
En plats är även vad utbrytarpartiet från PP Foro
de Asturias erhållit, i sitt första val. Samma sak gäller
navarrapartiet Geroa Bai, som tar den sista platsen
i riksparlamentet.

Stort deltagande
Valdeltagandet uppgick till 71,69 procent. Det var relativt högt, om än tre procentenheter lägre än vid valet
2008. Trots att prognoserna spådde ett bättre resultat
för PSOE ju högre valdeltagande, uppfylldes inte detta.

Ändrad regional tendens
Vid sidan av den radikala vänsterns dominans i Baskien finns två andra anmärkningsvärda regionsiffror.
Dels var socialistpartiet i Katalonien, under ledning
av Carme Chacón, för första gången inte det som fick
flest röster i ett riksval. CiU fick hela tio procentenheter fler röster och därmed tappar Chacón styrka i
sina väntade anspråk att ta över ledningen för PSOE.
Den andra siffran gäller röstfördelningen i Andalusien, där Partido Popular vann med klar marginal.
Det talar i sin tur för det väntade maktskiftet i regionalvalet som ska hållas i mars 2012.
Text: Mats Björkman
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SPANSKA NYHETER
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Partido
Popular går
mot seger även
i Andalusien
Valresultatet speglar
ett väntat maktskifte
även i Andalusien, där
Partido Popular för första gången fått flest
röster.

Mariano Rajoy infann sig tidigt dagen efter valet på sitt kontor för att börja förbereda
maktskiftet, efter nära åtta års socialistiskt styre.

Ny regering till jul
Stadgarna förhindrar snabbare skifte.
Den nya regeringen som
ska tillsättas av Mariano
Rajoy kommer inte att
kunna tillträda förrän på
julafton.
Oron på de finansiella marknaden och
det tryck som den spanska inlångsräntan lider kräver enligt de flesta experter
att maktskiftet måste påskyndas. Den
demokratiska byråkratin gör dock att
de nya parlamentsledamöterna inte

kommer att ta sina platser i besittning
förrän på Lucia, 13 december, medan
Rajoy utses till regeringschef först 20
december. Fyra dagar senare väntas de
nya ministrarna svära presidenteden.
För att föregå processen har den avgående regeringschefen José Luís Rodríguez Zapatero förbundit sig att kontinuerligt rådgöra med Mariano Rajoy
i alla regeringsfrågor. Dessa kontakter
inleddes redan veckorna före valet och
har varit närmast dagliga.

Det mesta tyder på att PP:s Javier
Arenas kommer att bli ny regionalpresident i mars, mot bakgrund av PP:s överlägsna seger i
parlamentsvalet. Partiet fick nära
två miljoner av rösterna i Andalusien (45,57 procent) och 33
mandat. Det var elva mandat fler
än vid det förra valet. PSOE fick
endast drygt 1,5 miljoner röster
(36,58 procent) och rasade från
36 till 25 mandat.
Izquierda Unida fick samtidigt två mandat, mot inga vid det
förra valet. PSOE har styrt i Andalusien alla år sedan de första demokratiska valen. Om de förlorar
makten i regionen betyder att de
endast kommer att ha den kvar i
Baskien, där de styr med stöd av
Partido Popular.

Ledamöterna får
komplett paket

Ministerkandidat
födde barn

Valet saboterade
Franco-högtiden

Socialistpartiets kraftiga tillbakagång speglas speciellt
av resultatet i valet till Senaten, där socialisterna får
nöja sig med drygt en tredjedel så många platser som
Partido Popular.
PP, som hade flest mandat redan, har uppnått egen
bred majoritet med 136
platser, en ökning med 35.
PSOE tappar 40 av sina tidigare mandat och får nöja
sig med endast 48.

Landets nya parlamentariker lyfter sedan 21 november 2 813,87 euro i
månaden. Posten som parlamentsledamot inkluderar
förutom grundlönen en
iPad, en iPhone och gratis
ADSL i hembostaden. Lönen räknas från dag ett efter
valet, även om parlamentet
inte återupprättas förrän
13 december. Grundlönen
är dock 312 euro lägre, på
grund av åtstramningar.

Partido Populars andrekandidat i valet Soraya Sáenz de
Santamaría födde 12 november sitt första barn.
Sáenz de Santamaría
meddelade i maj att hon
väntade sitt första barn och
förlossningen var planerad
till själva valdagen. Nu föddes barnet, en pojke, en dryg
vecka före, men för säkerhets
skull hade hon redan poströstat. Sáenz de Santamaría
fyllde i juni 40 år.

Franconostalgikerna fick i år
inte fira minnesdagen av diktatorns död som vanligt, då
Spanien gick till val på hans
dödsdag 20 november.
Valnämnden förbjöd alla
typer av manifestationer
under valdagen, främst den
samling som Franconostalgikera brukar hålla vid Plaza de
Oriente i Madrid. En samling
tilläts dock senare vid Valle de
los Caídos, men endast ett 50tal nostalgiker slöt upp.

Foto: Mats Björkman

Svidande bakslag
även i Senaten
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NOTISER
HD friar dömda polismän
De fyra polismän som dömdes till fängelse för att ha misshandlat två ETAmedlemmar har nu friats av Högsta
domstolen. Sammanlagt 15 polismän
anmäldes för misshandel i samband
med gripandet av ETA-medlemmarna
Portu och Sarasola, dömda för attentatet i Madrids flygplats Barajas,
som krävde två människoliv. Fyra av
de åtalade polismännen dömdes i federala domstolen Audiencia Nacional
till mellan två och fyra och ett halvt
års fängelse. HD ändrar nu straffet
och friar poliserna. Den hänvisar till de
handlingar som beslagtagits från ETA:s
tidigare ledare och där medlemmarna
fick tydliga direktiv att i händelse av
gripande anmäla så många polismän
som möjligt för misshandel.

Tolv gasbedragare gripna i Sevilla
Sammanlagt tolv personer har gripits
anklagade för att ha svindlat äldre
personer som falska gasinstallatörer.
Gripandet har skett i Sevillakvarteret
Triana och omfattningen av svindlet
tros överstiga 120 00 euro. Utklädda
till gasinspektörer och med falsk legitimation ska de gripna ha tvingat,
främst äldre personer, att betala
mellan 170 och 400 euro för reparationer av påstådda brister i deras
gasinstallation.
Dyra arkitektritningar
Regionalregeringen i Valencia betalade
15 miljoner euro till den kände arkitekten Santiago Calatrava, för tre ritningar som aldrig använts. En nedlagd
domstolsutredning avslöjar summan av
affären, som regionalregeringen under
Francisco Camps upprepade gånger
vägrat offentliggöra. Calatrava fick 15
miljoner euro för ritningarna för tre
skyskrapor som skulle byggas vid Ciudad de la Artes, i Valencia. Projektet
har dock aldrig genomförts.

Väntad befolkningsminskning närmaste tio åren
För första gången någonsin spår statistiska
institutet INE en minskning av befolkningen Spanien.
En ny studie som omfattar de när-
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maste tio åren fastställer att befolkningen i Spanien kommer att sjunka med en
halv miljon personer, fram till och med
2021. Orsaken är dels en sjunkande in-

vandring samt färre födslar. Per 2019
väntas antalet dödsfall överstiga antalet
födslar i landet. Störst tillbakagång spås i
Katalonien, Baskien och Valencia.

NOTISER
Nytt dödsoffer i Afghanistan
En 35-årig spansk sergeant sköts 6 november till döds i Afghanistan. Joaquín
Moya Espejo, från Córdoba, träffades
av ett skott i bröstet när han ledde
en manöver med afghanska militärer
utanför byn Ludina. Trots att han bar
skyddsväst var skottet dödande. Sammanlagt 98 spanska soldater har hittills mist livet i aktionen i Afghanistan.
Den senast dödade sergeanten lämnar
hustru och ett barn.
Spanska makthavare får underkänt
Spanjorernas förtroende för myndigheter
är i botten och endast försvarsmakten
får godkänt betyg. Den senaste opinionsundersökningen av statliga sociologiska
institutet CIS visar att befolkningen inte
har mycket till övers för sina makthavare,
speciellt politikerna. På en lista över tio
olika institutioner är det endast försvarsmakten som får ett betyg högre än fem
(5,65) på en tiogradig skala. På andra
plats hamnar massmedia (4,97), följt av
kungahuset (4,89) och medborgarombudsmannen (4,55). I botten på listan
hamnar de politiska partierna, som får ett
snittbetyg på endast 2,76.
Fängelsedom för omskärelse
Föräldrarna till en tvåårig flicka har
dömts till sex respektive två års
fängelse, för att ha omskurit dottern.
Föräldrarna bor sedan fyra år i Alcañiz
(Teruel) och har dömts av provinsdomstolen. De hävdade att omskärelsen gjordes i deras hemland Gambia,
men detta avfärdas av domstolen,
baserat på läkarintyg.
Elever som går om blir sämre
Elever som går om en eller flera kurser
noterar som regel sämre resultat andra
året än de elever som inte går om. En
studie som publicerats av utbildningsdepartementet motsäger den allmänna
uppfattningen att elever som har svårt
med studierna hinner i kapp om de får
gå om ett år. Tvärtom visar diagnostiska prov i högstadiet att ju fler år som
en elev går om desto sämre resultat
noterar han eller hon i jämförelse med
de kamrater som inte gått om.

Rajoys närmaste man en kvinna
Soraya Sáenz de Santamaría spås bli vice regeringschef.
Partido Populars tidigare
talesman i parlamentet
Soraya Sáenz de Santamaría har fått uppdraget
att samordna maktövertagandet i Spanien. Finansmarknaderna har
dock inte reagerat på valresultatet med större optimism.
VALET 20.11
Mariano Rajoy har indirekt styrkt
spekulationerna om att Sáenz de Santamaría, som nyligen blivit mor, blir
hans viktigaste medarbetare i den nya
regeringen. Detta genom att tilldela
henne ansvaret för regeringsskiftet.
Hennes kontaktperson i den avgående
regeringen blir organisationsministern
Ramón Jaúregui.
Samtidigt har PP:s finanstalesman
Cristóbal Montoro fått i uppgift att
samordna övertagandet av den ekonomiska administrationen. Det pekar
i sin tur på att Montoro kan få den
viktiga posten som ny finansminister.

Dessutom steg Spaniens räntemarginal till Tyskland på nytt till 470 procentenheter, även om den veckan före
ett tag varit uppe i över 500. Spanien
lyckades sälja statsobligationer för 3,5
miljarder euro, men till den högsta räntan på 15 år.

Skilda partistämmor
Både Partido Popular och PSOE har
sammankallat till riksstämma i februari
nästa år. Redan på valnatten efterlyste
den store förloraren Alfredo Pérez Rubalacaba en ordinarie partistämma så
snart som möjligt, för att lägga upp de
nya riktlinjerna för partiet. Avgående
regeringschefen José Luís Rodríguez
Zapatero, som inte framträdde på val-

för att bekräfta att stämman kommer
att hållas första veckan i februari. Det
är enligt Zapatero så snabbt det går,
enligt stadgarna. I stämman ska socialistpartiet inte minst välja ny generalsekreterare, en post som i dagsläget
innehas av Zapatero och där det är
högst osäkert om Rubalcaba kommer
att kandidera.
Även Partido Popular kallar till partistämma, tredje veckan i februari. Situationen är dock radikalt annorlunda
för PP, som aldrig haft sådan makt på
alla nivåer i Spanien och som nu siktar
på att vinna även regionalvalet i Andalusien, i mars. Det är heller ingen tillfällighet att deras riksstämma kommer
att hållas just i Andalusien.
Foto: PP

Ingen eufori
Madridbörsen föll med hela 3,48
procent dagen efter valet och den
spanska inlåningsräntan steg på nytt.
Tillträdande regeringschefen Mariano Rajoy fick direkt ett smakprov
på de utmaningar som väntar honom
på posten. Det bekräftade maktskiftet i Spanien ledde inte till någon
optimism på marknaderna, tvärtom
drogs Madridbörsen med i en allmän
nedgång internationellt och indexet
IBEX-35 var nära att bryta under
8 000 strecket.

PP:s hittillsvarande talesman i parlamentet Soraya Sáenz de Santamaría har fått
ansvaretgjorde
att ledadet
maktövertagandet.
natten,
dock på måndagen

STATISTIK
steg fastighetspriserna i Spanien med
av den katalanska befolkningen är för
mellan 1995 och 2007, enligt EU-komsjälvständighet. De som skulle rösta
missionen. Prisstegringen under byggemot i en teoretisk folkomröstning är
endast 28,2 procent medan 23,3 procent skulle avstå från boomen var den tredje största inom EU, endast överträffad
av Irland (172 procent) och Malta (157 procent).
att rösta. De som är för föredrar en federal modell.

42,9%

155%

Ett nytt vulkanutbrott kan vara nära förestående vid kanarieön El Hierro.
Efter det förra vulkanutbrottet på
havsbotten sydväst om El Hierro i okto-

ber misstänker forskare att ett nytt är på
väg att bryta ut, denna gång utanför den
norra kusten. Detta efter ett flertal nya
jordskalv på ön i mitten av november, av

Foto: ESA

Evakueringar på El Hierro på grund av vulkanutbrott
vilka det kraftigaste hittills uppmätt 4,6
på Richterskalan. Inga skador har inrapporterats, men däremot har några vägar
åter stängts av, i förebyggande syfte.
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Terrorismen besegrad efter 43 år
Baskiska ETA annonserar slut på våldet.
ETA sätter punkt för den
väpnade kampen, efter
43 år av attentat som
skördat sammanlagt 829
dödsoffer. Den baskiska
terroristorganisationen
meddelade 20 oktober,
exakt en månad före valet, sitt beslut om ett definitivt slut på våldet.
Det historiska beskedet var väntat
och kommunikén hänvisar direkt till
den internationella konferens som
hölls så sent som 17 oktober, i San
Sebastián. Enligt ETA utgör konferensen och dess slutsatser en grund för
en omspännande lösning på konflikten i Baskien. Terroristorganisationen
säger att det är dags att ta sitt ansvar
och visa mod och att den fattat beslutat att lägga ned vapnen för gott.
Den uppmanar samtidigt den spanska
och franska regeringen att föra direkta
samtal med representanter för det
baskiska folket, men ställer inga konkreta krav eller villkor.
Brevet innehåller ingen ursäkt för
de offer som ETA skördat genom under 43 år av väpnad kamp. Däremot
nämns de medlemmar som fallit och

som befinner sig i fängelse. Terroristorganisationen hyllar dem.

sig i en permanent vapenvila sedan
nära ett år.

Sansad glädje

Mördat från 1968 till 2010

Spaniens regeringschef José Luís Rodríguez Zapatero höll en kort presskommuniké där han uttryckte sin glädje
över beskedet, men tillade samtidigt
att ETA:s offer inte kommer att glömmas. Oppositionsledaren Mariano
Rajoy höll också en mycket kort kommuniké där han värdesatte beskedet
och det faktum att ETA:s slut på våldet
kommer utan några politiska eftergifter. Flera andra PP-representanter och
talesmän för terrorismens offer anser
dock att beskedet är otillräckligt, då de
kräver att ETA även ber om ursäkt och
upplöser sin organisation.

Efter sig lämnar ETA 829 dödsoffer
och tusentals skadade och anhöriga
till offren. Det första offret var guardiacivilpolisen José Pardines som
mördades 7 juni 1968 i Guipúzcoa.
Det sista, paradoxalt nog, var ETA:s
första offer utanför Spanien, en fransk
polisman som sköts ihjäl söder om Paris 16 mars 2010. Det största enskilda
attentatet skördade 21 dödsoffer och
var sprängattentatet vid parkeringen
till Hipercor i Barcelona, 19 juni 1987.

Väntat besked
Beskedet om ETA:s definitiva slut
på den väpnade kampen var väntat.
Detta inte bara efter den så kallade
fredskonferensen som iscensatts av
den radikala baskiska vänstern utan
även då terroristorganisationen blivit allt mer försvagad. Enligt inrikesdepartementet finns i dagsläget
endast ett 50-tal ETA-medlemmar
i frihet och organisationen befann

Blodig historia
Trots att ETA bildades under Francoregimen utökades terrorverksamheten
när Spanien övergick i demokrati. De
blodigaste åren var mellan 1979 och
1980, då nära 200 personer dödades
och uppemot 40 kidnappades. Ett av
de dåd som väckte mest avsky och
som bidrog starkt till organisationens
försvagade stöd var kidnappningen
och mordet efter ett ultimatum på
48 timmar på PP-ledamoten i Ermua
Miguel Ángel Blanco. Det inträffade
12 juli 1997.

Blanco anklagad
för mutskandal

Massåtal mot
banksektorn

Tjurfäktare
tappade ansiktet

Två spanska hjälparbetare
kidnappades 13 oktober
i Kenya, nära gränsen till
Somalia. Det rör sig om två
kvinnor som arbetar för Läkare utan gränser. De var på
väg mellan två flyktingläger
omkring tio mil från den somaliska gränsen. Ytterligare
två spanska hjälparbetare
kidnappades 22 oktober, tillsammans med en italienska,
vid ett flyktingläger i sydvästra Algeriet.

Avgående näringsministern
José Blanco förnekar anklagelserna om att ha skulle
ha tagit emot en muta på
400 000 euro. En galicisk
industriföretagare har anklagat Blanco och två galiciska regionalpolitiker för
att ha tagit emot mutor för
att bevilja honom offentliga
bidrag. De två andra anklagade har båda avgått från
sina poster, men hävdar att
det är oskyldiga.

Ett massåtal undertecknat
av mer än 15 000 konsumenter kan innebära nådastöten för bankernas räntegolv för hypotekslån. En
anmälan som presenterats
av konsumentorganisationen Adicae har växt och
omfattar drygt 15 000 hypotekstagare mot 101 finansinstitut. En fällande dom kan
tvinga samtliga banker både
att häva räntegolvet och att
betala tillbaka pengar.

Matadoren Juan José Padilla
spetsades 8 oktober i ansiktet
av en tjur i Zaragoza. Padilla
hade just fäst det sista paret
“banderillas” på sin andra tjur
för dagen, kallad “Marqués”,
när han tappade fotfästet
och föll till marken. Tjuren
stångade matadoren så illa
att en stor del av hans vänstra
ansikte fläktes upp. Han har
opererats flera gånger och
uppges vilja återvända till
arenan.

Foto: Mats Björkman

Hjälparbetare
åter kidnappade
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NOTISER
ETA-dom ogiltigförklarad
Högsta domstolen har ogiltigförklarat
domen i Audiencia Nacional mot den
radikala bakiska ungdomsrörelsen
Segi. Federala domstolen dömde 15
medlemmar i Segi till sex års fängelse
vardera för samröre med ETA. De befanns skyldiga till vandalisering i Baskien mellan 2006 och 2007, på direkta
order från terroristorganisationen. Segi
är olagligförklarat sedan 2007. Högsta
domstolen finner dock att domen är regelvidrig, då den inte betraktade flera
av försvarets argument. Det innebär i
sin tur att rättegången måste gå om.

Allt fler vågar ta cykeln
Omkring tre miljoner människor cyklar
närmast dagligen. Den årliga enkäten
som görs av trafikverket DGT beträffande bruket av cykel antyder en ökning
med en miljon användare de senaste fyra åren. Antalet personer som använder
cykel med viss regelbundenhet stiger
ytterligare till 15,5 miljoner. Trafikverket
vill stimulera bruket av cykeln som
transportmedel och enligt direktören för
DGT Pere Navarro är cyklande betydligt
ofarligare än många tycks tro.
Portugal drar i handbromsen
Portugals nya regering fryser snabbtågsprojektet mellan Lissabon och
Madrid. Den portugisiske premiärministern Pedro Passos Coelho har beslutat att snabbtåget inte är en prioritetsfråga i dagsläget. Han menar att få
portugiser skulle förstå en satsning på
detta projekt, mot bakgrund av de övriga behov som finns i landet. Projektet
undertecknades 2003 av de dåvarande
regeringscheferna Durao Barroso och
José María Aznar och den första etappen har redan påbörjats. Den nya portugisiska regeringen prioriterar istället
en ny linje för godstransporter, som
ska sammanbinda Portugal med övriga
Europa via Badajoz.

Duvmatare i Madrid riskerar 1 500 euro i böter
Regionalmyndigheterna i Madrid skärper
bötesstraffen för misskötsel av djur, men
får hård kritik för några av reformerna.
Regionalregeringen vill ta i med hård-
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handskarna både mot djurplågare och de
som inte tar sitt ansvar. Allvarliga fall ska
kunna beivras med upp till 30 000 euro
i böter, dubbelt så mycket som tidigare.

Flera av de planerade åtgärderna har
blivit föremål för kritik, bland annat då
man riskerar 1 500 euro i böter om man
matar övergivna djur, inkluderat duvor.

Fällda för att ha tagit emot mutor
Den valencianska regionaldomstolen
har dömt två tidigare medlemmar av
regionalregeringen för mutbrott. Tidigare vice regionalpresidenten Víctor
Campos och tidigare direktören för
turistdepartementet Rafael Betoret
har erkänt att det tagit emot gåvor
från företaget Orange Marget, som är
indraget i korruptionshärvan Gürtel.
Båda har dömts att betala 9 600 euro i
böter, rättegångskostnaderna samt att
återlämna de gåvor som de mottagit.
Tidigare inrikesminister dömd
Tidigare socialistiske inrikesministern
José Luís Corcuera har dömts till 300
euro i böter för bristande respekt mot
två lokalpoliser i Sevilla. Tingsrätten i
Sevilla finner Corcuera skyldig till anklagelserna om att ha hotat och förolämpat
de två lokalpoliserna, efter att dessa
stoppat hans bil på väg till ferian 6 maj.
Corcuera färdades med livvakter och
när de stoppades på en reserverad gata
uppges den tidigare inrikesministern ha
klivit ut bilen och bland annat ha sagt
till polismännen att “ni vet inte vem ni
har att göra med”.
Gripnas identitet får publiceras
Publiceringen av misstänkta kvinnomisshandlares identitet är försvarbart
med hänvisning till informationsrätten.
Högsta domstolen har friat mediabolaget La Región S.A., som hade anmälts
för att de vid två tillfällen publicerat
både foto och namn på en man som
gripits, anklagad för kvinnomisshandel.
Enligt Högsta domstolen står informationsrätten i särskilt allvarliga fall, som
kvinnomisshandel, över åtalades rättighet att inte dömas i förväg.
Svensk ny EU-chef i Vigo
Svenske ekonomisten Jörgen Holmquist får den galiciska staden Vigo
som bas, efter att han valts till ny
ordförande för EU:s fiskekontrollorgan
ACCP. Holmquist har tidigare varit
direktör för fiske inom EU-kommissionen och ersätter nu fransmannen
Sergie Beslier, som suttit på posten
sedan 2007.

Skandal skakar kungahuset
Iñaki Urdangarín, svärson
till kung Juan Carlos, riskerar att åtalas för bland
annat förskingring.
Utredningsdomaren som beordrat genomsöka huvudkontoret till institutet
Noos har citerat Urdangarín för förhör,
efter att hans partner Diego Torres till-

Ungdomarna
allt mer
hembundna
En prisbelönt universitetsstudie styrker att
spanska ungdomar är
de som dröjer längst i
Europa med att skaffa
eget boende.
Studien har gjorts av sociologiska avdelningen på Universidad Autónoma i Madrid och
är baserad på 1 200 intervjuer.
Den konstaterar att de spanska
ungdomarna stannar allt längre
hos sina föräldrar, inte minst beroende på krisen och den höga
arbetslösheten.
Två tredjedelar av ungdomarna
mellan 18 och 29 år uppger att det
fortfarande bor med föräldrarna.
Det jämförs med motsvarande
siffra i de skandinaviska länderna,
som är på endast 30 procent.
Studien, som belönats av
stiftelsen La Caixa, konstaterar
att en majoritet av ungdomarna
väljer att spara pengar genom
att bo hemma, men att de samtidigt ökar sin konsumtion. Med
anledning av krisen har föräldrahemmet i större utsträckning
förvandlats till ett skyddsnät
som fungerar som ett alternativt
arbetslöshetsskydd.

delats misstankar om brott. Torres har
i förhör hävdat att alla viktiga beslut i
stiftelsen fattades av Urdangarín.
Stiftelsen misstänks ha fått minst
åtta miljoner euro av regionalmyndigheterna i både Valencia och Balearerna, för bland annat arrangerande
av konferenser. För dessa tog stiftelsen
drygt en miljon euro per konferens.

Dessutom ska Noos ha tagit emot tre
miljoner euro för att medla för att Valencia skulle bli säte för de första europeiska olympiska spelen, ett projekt
som rann ut i sanden.
Urdangarín bor sedan 2009 med
prinsessan Cristina och deras barn i
Washington, där han fått en anställning av Telefónica.

NATO:s missilförsvar
upprättas i Rota
Foto: Richard Björkman

Spanien har anslutit sig
till USA:s nya missilförsvar Aegis.
Regeringschefen José Luís Rodríguez
Zapatero reste 5 oktober till NATO:s
högkvarter i Bryssel, för att underteckna överenskommelsen. Den går
ut på att Spanien tillåter bruket av militärbasen i Rota, där 1 200 amerikanska
militärer och deras familjer samt fyra
amerikanska örlogsfartyg kommer att
vara permanent stationerade.
Aegis är ett avancerat militärt system som har till uppgift att skydda
västländerna från eventuella missilattacker. Det är en idé som grundades av
Reagan-administrationen som försvar
mot dåvarande Sovjetunionen, men de
huvudsakliga fienderna i dagsläger be-

NATO-samarbetet innebär en investering
på 50 miljoner euro om året i Rota.

finns vara Nordkorea och Iran.
Enligt Zapatero är avtalet förankrat hos det ledande oppositionspartiet
Partido Popular och kommer att innebära ett viktigt ekonomisk uppsving
för området i Cádizprovinsen. De
totala investeringarna beräknas till 50
miljoner euro om året.

Ruiz-Mateos släpper Rumasa
Företagsimperiet Nueva
Rumasa säljs för 1,5 miljarder euro till finansbolaget Back in Business,
som leds av finansmannen Ángel de Cabo.
Priset motsvarar bolagets skulder, som
övertas i sin helhet av de nya ägarna.
Familjen Ruiz-Mateos säger i ett meddelande att de tvingats sälja sitt nya
bolagsimperium för ett skrattretande

pris, på grund av en kampanj och
förföljelse mot dem. Flera av bolagen
hade redan embargerats och Ruiz-Mateos kontrollerade inte längre dem, inkluderat fotbollslaget Rayo Vallecano.
Enligt familjen Ruiz-Mateos är
koncernens reella värde sex miljarder
euro, men de uppger säger att de säljer efter fem månaders tvister för att
rädda de olika bolagen från konkurs.
Omkring 10 000 personer är anställda
i koncernen.

Sista tjuren fäktad i La Monumental i Barcelona
Den sista tjurfäktningen i Katalonien
hölls 25 september i arenan La Monumental i Barcelona.
Matadoren José Tomás bars ut ge-

nom stora porten för nionde och sista
gången. La Monumental var fullsatt,
med biljettpriser på återköpsmarknaden
på upp till 1 500 euro och inne fanns en

sorgsen stämning bland publiken. Tjurfäktning är från och med årsskiftet förbjudet i Katalonien, efter ett omdebatterat beslut i regionalparlamentet.

Foto: Wikimedia Commons
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Kronofogden
efterlyser fler
resurser
Spanska kronofogdemyndigheten efterlyser
större resurser för att
bekämpa den utbredda
svarta marknaden.

Den spanska banksekton hölls tills nyligen som ett föredöme i krisen, men får nu
rejäl bakläxa av Europeiska centralbanken ECB.

Spanska banksektorn
allvarligt ifrågasatt
Spanska banksektorn är
enligt Europeiska centralbanken den som behöver
näst mest nytt kapital, efter den grekiska.
De nya kraven som avtalats mellan
EU:s regeringschefer utgör en kalldusch för spanska banksektorn. Den
behöver enligt EU stärka sitt eget
kapital med drygt 26 miljarder euro,
vilket är en fjärdedel av det totala finansieringsbehovet inom EU. Endast
de grekiska bankerna har en känsligare

situation, med ett kapitalbehov på 30
miljarder.
Den spanska banksektorn har
hittills framhållits som ett föredöme
för varsamhet och sanering. De nya
siffrorna ställer dock denna bild på
huvudet.
Finansieringsbehovet upptas av
de fem ledande bankerna i Spanien,
BBVA, Santander, Bankia, Caixa Bank
och Popular. Samtliga direktörer förkastar dock siffrorna och varnar för
att de nya kraven kommer att hämma
utlåningen ytterligare.

Talesmannen för landets skatteinspektörer IHE Francisco de la
Torre hävdar att det finns ett flertal
indicier som visar på den utbredda
svarta marknaden. En av dem är,
enligt IHE, att det trots en officiell
arbetslöshet på nära fem miljoner
personer råder närmast total avsaknad av protester på gatorna.
Överföringarna som invandrare
gör till sina respektive hemländer
har också ökat med 15 procent,
trots att antalet gästarbetare officiellt
sjunkit avsevärt de senaste åren.
IHE efterlyser större resurser och
protesterar mot att det tvärtom väntas en minskning av personalstyrkan
med omkring tio procent. Detta då
de omkring 3 000 inspektörer som
inom kort går i pension endast kommer att ersättas av cirka 300 nya.
Enligt EU kostar det de spanska
myndigheterna endast 60 cent per
100 euro som de lyckas drivas in.

Sparbankerna
färdigsanerade

Underskottet
något reducerat

Botín ovanligt
optimistisk

Regeringen har tvingats
medge att den ekonomiska
tillväxten i år blir betydligt
lägre än beräknat. Statssekreteraren José Manuel
Campa bekräftar att tillväxten i år ser ut att hamna på
omkring 0,8 procent, mot
regeringens ursprungliga
beräkningar på 1,3 procent.
Flera internationella organ
har länge pekat på denna
siffra, men regeringen hade
envist förnekat den.

Omstruktureringen av sparbankssektorn har kostat staten sammanlagt 7,55 miljarder euro. Tidsfristen för den
totala omstruktureringen av
sparbankssektorn gick ut 30
september och har lett till
att tre sparbanksgrupper
helt övertagits av staten, på
grund av de inte själva lyckats uppfylla de nya kraven
på självfinansiering. De är
NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa och Unnim.

Statens underskott fortsätter
att sjunka, främst tack vare
minskande kostnader. Underskottet under årets åtta
första månader uppgick till
nära 31 miljarder euro, vilket är fyra miljarder mindre
än samma period förra året.
Minskningen motsvarar 11,5
procent eller 2,8 procent av
bruttoinlandsprodukten.
Det främsta skälet är att utgifterna minskade med 16,1
procent.

Direktören för storbanken
Santander Emilio Botín
är optimistisk beträffande
den ekonomiska utvecklingen och tippar att Spanien kommer att överraska investerare i positiv
bemärkelse. I en konferens
med investerare spår Botín
att botten nåtts i år, att
bankernas resultat nästa
år kommer att vara något
bättre och definitivt växa
på nytt 2013.

Foto: Mats Björkman

Tillväxtprognosen
för optimistisk
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Andalusien på efterkälken
Den andalusiska ekonomin försvagades förra året för första gången gentemot övriga Spanien. En rapport som
överlämnats till regionalpresidenten
Antonio Griñán visar att tillväxten i
Andalusien sjönk under 2010 med 0,6
procent. Det var svagare än både övriga Spanien och EU-genomsnittet.
Spanien får arabisk stororder
Spanska företag har fått en order på
sammanlagt 6,73 miljarder euro för
att bygga det nya höghastighetsspåret
mellan Medina och Mecka, i Saudiarabien. Franska företag har konkurrerat
med de spanska om kontraktet för projektet, som bedöms som en av de viktigaste järnvägssatsningarna i världen.
Bankledamöter utan skrupler
Styrelseledamöterna för de nio största
sparbankerna i Spanien höjde sina
egna löner mellan 2004 och 2010 med
i genomsnitt 80 procent, samtidigt
som bankernas resultat föll med sju
procent. Fackföreningen Comisiones
Obreras CC.OO har presenterat siffrorna, som de finner skandalösa. De
värsta exemplen återfinns hos de tre
intervenerade sparbankerna Catalunya
Caixa, Novacaixagalicia och CAM.
Tillväxten hämmas
Spanska centralbanken fastställer att
landet haft en nolltillväxt under årets
tredje kvartal. Svångremspolitiken har
ett tydligt pris och den svaga ekonomiska återhämtning som skönjades i
början av året har kommit av sig. Centralbankens siffror visar en nolltillväxt
mellan juli och september, vilket innebär en tillväxt på endast 0,7 procent
under de senaste tolv månaderna.
Bankfordringar allt mer osäkra
Banksektorns osäkra fordringar steg
i augusti till den högsta nivån på 16
år. För andra månaden i rad steg de
osäkra fordringarna, som uppgår till
7,14 procent av alla lån till företag och
privatpersoner. De rör sig om nära 128
miljarder euro i lån som är osäkert om
utlånarna får in.

Bilförsäljningen sjunker för 16:e månaden i rad
Bilhandeln fortsätter att rasa och noterar
den sämsta oktobersiffran någonsin.
Antalet sålda fordon uppgick i oktober till 57 278 enheter, vilket var en ned-
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gång med 6,7 procent och den sämsta
siffran i månaden sedan statistiken upprättades. Det fanns vissa förhoppningar
om en återhämtning i sektorn under an-

dra halvan av året, men verkligheten är
att bilförsäljningen sjunkit i 16 månaders
tid. För fjärde året i rad befaras omsättningen understiga en miljon fordon.

Rekordmånga riskerar vräkning
Antalet vräkningsordrar uppgick mellan
mars och juni till 16 464, vilket för andra kvartalet i rad är nytt rekord i Spanien. Vräkningsordrarna, som grundar
sig både i obetalda hypotekslån och
obetalda hyror, var under andra kvartalet 21,2 procent fler än samma period
förra året. Under årets första halvår
har nästan lika många vräkningsordrar
utfärdats som under hela 2009.
Ny fusionsvåg
Den väntade andra fusionsvågen i den
spanska banksektorn har inletts av
Banco Popular, som tar över galiciska
Banco Pastor. Samgåendet innebär
att banken kommer att ha drygt sju
miljoner kunder och blir en av de fem
ledande bankgrupperna i Spanien, som
alla har minst 150 miljarder euro i kapital. Den nya banken ska heta Banco
Popular i hela Spanien utom i Galicien,
där den behåller namnet Banco Pastor.

Nära fem miljoner arbetslösa
Antalet arbetslösa steg
under årets tredje kvartal
med 144 700 personer
och nådde den nya rekordsiffran 4 978 300 personer. Enligt EU kommer
arbetslösheten dessutom
att förbli hög de närmaste
två åren.
ARBETSmarknadeN
Den rekordhöga arbetslösheten i Spanien har ännu inte nått botten. Trots
att siffran för det tredje kvartalet hade
sjunkit de två föregående åren steg den
i år och gör att antalet arbetslösa är på
tröskeln att bryta igenom den psykologiska gränsen på fem miljoner.
Procentuellt steg arbetslösheten
med 0,63 procentenheter till 21,52

procent av den arbetsföra befolkningen. Det är den högsta siffran sedan
fjärde kvartalet 1996. Samtidigt stiger
antalet familjer där ingen medlem har
jobb med 57 700, till sammanlagt 1,4
miljoner.

Ingen ljusning
Arbetslösheten i Spanien kommer
enligt EU:s senaste beräkningar att
förbli på över 20 procent de närmaste två åren. EU:s finanskommissarie Olli Rehn beklagar att han inte
kan komma med mer uppmuntrande
prognoser för unionen och i synnerhet Spanien.
Den svaga tillväxten och risken för
en recession kommer enligt EU-kommissionen hämma återhämtningen
de närmaste två åren. Spanien spås
därför fortsatt ha en arbetslöshet som

är mer än dubbelt så stor som EUgenomsnittet.
Samtidigt visar den senaste kvartalsrapporten att Spanien hade en
nolltillväxt mellan juli och september.
Det innebär att tillväxten på årsbasis
endast är på 0,6 procent, med risk för
ytterligare tillbakagång.

Färre inskrivna
Antalet inskrivna hos försäkringskassan
Seguridad Social sjönk i oktober för tredje månaden i rad, med 75 249 personer.
Arbetslösheten döljer ett annat
problem, som är minst lika bekymmersamt på sikt. Den sysselsatta befolkningen, som bland annat ska upprätthålla pensionssystemet, blir allt
mindre. Per sista oktober uppgick den
till 17 360 313 personer. Det är 1,73
procent färre än ett år tidigare.
Foto: Mats Björkman
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Privatisering skjuts upp
Privatiseringen av de två ledande
flygplatserna i Spanien måste skjutas
upp, då ingen köpare har kunnat ordna
finansiering. Regeringen har för andra
gången på kort tid tvingats skjuta upp
en viktig privatisering. Först var det
försäljningen av 30 procent av det
statliga spelbolaget Loterías och nu en
viktig del av luftfartsverket AENA.
Minskad inflation
Inflationen föll i oktober med 0,1 procentenheter. Inflationen på årsbasis
återgår därmed till 3,0 procent, vilket
är samma nivå som i april. Anledningen till prisnedgången uppges bland
annat vara de stabiliserade elpriserna.

Köerna utanför arbetsförmedlingen blir allt längre. Enligt den senaste kvartalsrapporten är nära fem miljoner människor
arbetslösa i Spanien, vilket är den högsta siffran någonsin.

STATISTIK
steg antalet reklamationer mot bankerna
av den arbetsföra befolkningen upp till 25 år
med under förra året. Spanska centralbansaknar jobb. Av samtliga arbetslösa ungdoken mottog under 2010 14 060 anmälningar.
mar under 25 år i EU är en tredjedel spanjoDe banker och sparbanker som mottagit flest reklamationer rer. Den rekordhöga arbetslösheten slår särkilt hårt mot
under 2010 är Novacaixa, Bankinter och Barclays.
de unga, som inte kommer in på arbetsmarknaden.

8,2%

48%

Centralbanken kritiseras för bristande kontroll
Centralbanken får hård kritik på grund
av uppdagade bonusskandaler i ett flertal
intervenerade sparbanker.
Den anklagas för att inte ha utfört

sin skyldighet att övervaka banksektorn
och därmed ha möjliggjort de skandalösa bonusar som blivit kända. Styrelsemedlemmar i intervenerade sparbanker

som CAM och Novacaixagalicia har lyft
ut miljonersättningar i både avgångsvederlag och pensioner, bara månader före
sparbankerna fått interveneras.

Foto: Mats Björkman

Svångrem i Navarra
Regionalregeringen i Navarra har annonserat besparingar i årets budget
på nära 300 miljoner euro. Regionalpresidenten Yolanda Barcina (UPN) har
presenterat ett omfattande sparpaket
som utgör en besparing på sammanlagt 294,3 miljoner fram till årsskiftet.
Hon säger att det är åtgärder som hon
aldrig hade velat genomföra.
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Många tips för Spanienbesöket
Semesterbostad-Spanien förmedlar lokal kännedom via Internet.
Vårt sätt att resa förändras. Internet har gjort oss
mer självständiga. Ett
boendealternativ på stark
frammarsch är att hyra
privat, direkt av ägaren.
På nätet kan vi välja bland
tusentals hus och lägenheter, dra nytta av andras
kunskap och få tips från
bofasta på plats.
Företaget Semesterbostad-Spanien,
med bas i Málaga, har lokalkännedom
som sin största styrka. De förmedlar
kontakten mellan resenär och uthyrare, men vill också ge råd och vägledning så att gästen hittar precis rätt.
Att hyra privata bostäder är ofta
billigare, men många lockas först
och främst av hemkänslan: ett rik-

eller en bostad som är inredd för en
barnfamilj.
– På så vis bor du bekvämt och
kommer närmare vardagslivet på orten, menar Louise Juhlin, marknadsförare för den svenska kundkretsen. Du
kan också hitta ett boende du kanske
inte haft råd med annars. Vi har ofta
kunder som vill fira något speciellt
och söker villor med takterass och
grill samt källare med disco och bowlinghall.

Okända pärlor
Hennes jobb är också att ge inspiration
och nya idéer.
– Med bra info och lite planering
kan du få ut så mycket mer av din semester, förklarar hon.
– Vi vill ge även rutinerade Spanienresande en chans att upptäcka

är semesterorterna i Cádiz och Huelva nästan helt okända för svenskar.
Zahara de los Atunes är en riktig pärla,
med rent vatten och idyllisk stämning.
Eller Tarifa, med sitt speciella ljus och
sin avslappnade miljö. I Huelva finns
milslånga stränder med finkornig sand
och Portugal ligger runt hörnet. Naturreservatet Cabo de Gata i Almería kan
ge natur- och dykintresserade en unik
upplevelse. För den som vill vandra,
eller bara ta det lugnt i en äkta spansk
miljö, rekommenderar jag Cómpeta
och bergen runt omkring, eller området runt Viñueladammen.

Gör tvärtom!
– Fler borde överväga att vistas i Sevilla, Granada och Córdoba, istället för att
bara åka dit på utflykt, tycker Louise.
Om man bara undviker högsommaren

restauranger, gatuliv, shopping, kultur
och tapasrundor i verklig spansk miljö.
Där kan du hitta lägenheter med utsikt
över Alhambra och Sierra Nevada, eller över katedralen i Sevilla.
Louise tvekar inte om vad som är
bästa tipset till Spanienresenären:
- Hyr bil! Spanien är ett perfekt land
att bila i. Avstånden är korta och kontrasterna stora. På en timme tar du dig
från stranden till bergstopparna, från
storstadspulsen till en liten lantby.
Dessutom har vi mycket bra vägar.

Internationell bakgrund
Louise är själv en riktig Spanienentusiast, men hon har en multikulturell
uppväxt. Hon föddes i Kuwait, växte
upp i Thailand och gick i gymnasiet
på Sigtunaskolan i Sverige. Men trots
att hon känner sig hemma på många
ställen i världen, var det Málaga hon
fastnade för.
– Som så många andra pluggade jag
spanska här och fängslades av livsstilen
och öppenheten hos människorna. Efter det har jag jobbat som flygvärdinna
i Dubai och bott på Lanzarote i fem år.
Men genom vänner fick jag reda på att
min nuvarande tjänst var ledig. Jag ville
verkligen tillbaka hit och att marknadsföra Spanien passar mig perfekt! Det är
ett omväxlande jobb, jag har även hand
om kundtjänsten och bloggar om restips.

Lätt använda sajten
Bostadsägare som vill hyra ut bör
tänka på att allt ska finnas för att gästen ska bo som i ett hem, bland annat
husgeråd och städutrustning, samt att
bra bilder är det absolut viktigaste i annonsen. Semesterbostad kräver även
ett ägandebevis, som garanti för att
det är den verkliga ägaren som hyr ut
bostaden. Företaget står för marknadsföring, sökmotoroptimering och även
översättning.
Hyresgäster kan bara titta in, låta sig
inspireras och drömma sig bort.
Text & foto: Anna Billqvist
Efterkök,
elva års
resande
i Spanien
Louise Juhlin
proffsav
pålandet.
att tipsaHär
om iresmål.
“Kontrasten
mellan
och nöjesutbudet
nya sidor
Andalusien
får man
enkulturannorlunda
upplevelse,i bra
tigt
egen
trädgård
medär pool,
städerna och den idylliska landsbygden gör Spanien till ett spännande land.”
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www.semesterbostad-spanien.se

Butik främjar återanvändning
Lena Halvarsson öppnar second hand-butik i Torremolinos.
Svenska Lena Halvarsson
öppnade nyligen vintageoch second-hand butiken
”La Alternativa” i hjärtat
av Torremolinos. Trött på
att stå i arbetsförmedlingens listor tog hon och en
väninna chansen, startade eget och säljer nu andrahandsartiklar, möbler,
böcker, kläder med mera.
– Det var nu eller aldrig” berättar Lena.
Idén hade länge legat och grott.
– Både min väninna Inés och jag
stod utan fast anställning, så varför inte
ta chansen... Att starta eget nu anses vansinnigt av många, samtidigt borde det
just nu vara möjligt med en annan typ av
marknad - ett alternativt köpsätt kanske!”
Den inhyrda lokalen breder ut sig
på över 200 kvadratmeter i två våningar. Här finns gott om plats, både
för själva butiken, badrum, källare, lager-lokaler och kök. Framtidsvisionen
är att arrangera kurser, i bland annat
återanvändning. Eller låta lokala klubbar hålla möten, konstutställningar
och yogakurser. Redan nu kommer
många nyfikna förbi från det intilliggande kulturhuset Pablo Ruiz Picasso
som arrangerar hantverkskurser. De
söker inspiration hos La Alternativa.

Reparerat flitigt
Lena och kollegan Inés har under
många år reparerat och återanvänt
saker, kläder material och liknande av
alla slag till skolor och kvinnoföreningar, i välgörande syfte. Lena både syr,
lagar och snickrar möbler. Deras idé
är att göra mycket mer av affären än
endast en butik. Det ska vara en kreativ

Din Svenske
Revisor
Vi hjälper Er med...
Starta företag i Spanien
Spansk Bokföring
Spansk Deklaration
Budget & Ekonomiska kalkyler
Svensk deklaration
Svenska taxeringsbesvär
Svenska bolagsärenden
Utflyttningsfrågor
Residenciafrågor
... och mycket mer.

Lena Halvarsson har öppnat vintage-butiken "La Alternativa" i Torremolinos och
menar att den ligger rätt i tiden.

mötesplats, fikaställe och verkstad. En
butik med liv och rörelse.
– Andrahandsförsäljning är respekterat i Sverige på ett helt annat sätt än
här, fortsätter Lena. Det är inte ovanligt att inköpa vinteroverall till barnen i
en andrahandsbutik, eller sälja möbler
på nätet. Men det är fortfarande inte
riktigt ”fint” att använda gammalt här.
Det anses ”fattigt”.
– I Sverige byts ofta småbarnskläder mellan familj och bekanta men
här skall allt helst vara helt nytt. Ett
bedrövligt slöseri, anser Lena.

Nya tider
Men det kommer nog bli ändring på
det. Alla har inte råd att inskaffa nytt
i dessa svåra tider. Värst är för hennes
egen generation och för de äldre, menar Lena.

– De yngre börjar se lite annorlunda på second hand. De finner prylarna
i affären vara ”häftiga” och blir intresserade och även äldre spanjorer kommer
gärna in och kikar nyfiket.
–Visst finns det även spanska andrahandsbutiker, men de liknar mest
gamla lagerlokaler med en massa bråte
om vartannat, konstaterar Lena.
Varorna presenteras inte på vettigt
sätt. De gamla fina sakerna syns inte på
grund av all oordning.
– I min butik vill jag visa det är
inte bara nytt som är fint. Även gammalt och använt är det, men med
stil...
Adress: Vintage La Alternativa, C/
Cruz 38, Torremolinos. Telefon 951
401 170. Öppet mån-fre 11-14-30 och
18.30-21.30. Lör 12-14.
Text: Anna Berntsson

www.vintagelaalternativa.es

Spanjorer är fortfarande inte vana att handla på "second hand", då det av många
förknippas med fattigdom.

“Vintage” är en engelsk term
som härstammar från latinet
(vinskörd, vintid) och syftar på
äldre vara av god kvalitet. I modesammanhang syftar ordet på
äldre kläder från annan era Ibland hävdas att kläder skall vara
minst 25 år gamla för att kal�las vintage, men där går meningarna isär.
Källa: Wikipedia

Calle Alderete 3, (Gamla stan)
ES-29601 Marbella
Tel: (+34) 952 82 82 52
Fax: (+34) 952 90 27 77
revisorn@globalaccounting.es

P

R. .A
R.P.A

Försäkringsmäkleri

KAPITALFÖRSÄKRINGAR
Objektiv rådgivning

Kontakta
R. P. A. Försäkringsmäkleri
Tel. Örebro + 46 19 18 82 40
Tel. Stockholm + 46 8 611 80 82
e-post: orebro@rpa-broker.com
www.rpa-broker.com
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Fastighetsbyrån växer så det knakar
Välbesökt invigning av det nya kontoret i Nerja, med välbekant personal.
Fastighetsbyrån i Spanien, The Real Estate
Agency, invigde sitt nya
kontor i Nerja 21 september. Det är deras åttonde
kontor i Spanien.
Franchisetagare är Olle Westerling
och Christina Bergstén som tidigare
arbetat på Swedbank. De har den
senaste tiden haft ett nära samarbete
med den svenska mäklaren och har
erfarenhet av bostadsmarknaden på
Costa del Sol. På kontoret i Nerja
arbetar även Juan Prats, Pia Leissner
och Vigdis Westerlind.
Mängder av samarbetspartners och
kunder kom till invigningen. Den nya
fina lokalen vid Plaza de la Ermita fylldes snabbt.

Fastighetsbyråns styrelseordförande Per Johnler har fått inviga många
kontor i Spanien vid det här laget och
för första gången vågade han sig på
att hålla invigningstalet på spanska.
Gästerna bjöds på canapéer samt
förfriskningar och gästerna fick även
uppleva en liten stadsrundtur i Nerja
med turisttåg.

Åtta kontor
The Real Estate Agency/Fastighetsbyrån i Spanien har kontor i Albir/Altea,
Alicante, Torrevieja, Orihuela Costa,
Palma de Mallorca, Marbella, Fuengirola och Nerja.
Mer information på hemsidan
www.therealestateagency.es/spanien
Text & foto: richard Björkman

Franchisetagarna Christina Bergstén och Olle Westerling höll i bandet när
Fastighetsbyråns styrelseordförande Per Johnler klippte av.

Paula Strömqvist, Vibeke Toustrup Bonne från Handelsbanken
och Juan Miguel Rodríguez Gómez från Wallin & Partners.

Olle Westerling såg till så att alla fick smaka på den
läckra bellotaskinkan.

Nästan grannar med Fastighetsbyrån är Magnus och Eva
Wahlberg, som driver pensionatet Hostal San Miguel.

Thomas Gant López advokat på De Cotta McKenna y
Santafé och Nykredits Michael Hedes Pedersen.

Hans och Irene Eckervik uppvaktade Christina
Bergstén.

Foto: Richard Björkman

The Real Estate Agencys eget turisttåg bjöd deltagarna
på en liten stadsrundtur.
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Onda Cero Marbella firade 25 år med jättelik galafest
Den ledande spanska radiostationen i
Marbella med omnejd, Onda Cero, firade i oktober 25-års jubileum. Det skedde
14-15 oktober med först en cocktail med

sep | okt | nov 2011

journalistkollegor och på lördagskvällen
en stor gala på Hotel Villa Padierna. En
mängd kändisar deltog i firandet och huvudpersonen var José Navajas, som varit

direktör för Onda Cero Marbella sedan
starten. I samband med jubiléet delades
det ut en fotobok, som inkluderar ett
historiskt ljudarkiv på CD.

Fest och flärd. Hundratals gäster. Partyt hos
Gunnel´z Fashion 22 oktober var av klassiskt Puerto
Banús-manér, men med
två avgörande skillnader.
Dels att butiken ligger i ett
industriområde och dels
att festen hölls sex månader efter invigningen.
Lyxiga invigningsfester av nya verksamheter är inget ovanligt på Costa del Sol.
Många försvinner dock efter bara några
månader. Därför är det uppfriskande annorlunda att Gunnel Bergman dels vågar
ha sitt party när butiken varit igång ett
halvår och dels att hon vågat sig bort från
de mest glamourösa kvarteren.

– Jag har helt enkelt gjort en chansning, inspirerad av butikerna i Meat
Packing District i New York, berättar
Gunnel Bergman.
Hon är känd för sina svenska träskor Gunnel´s Zuecos, som numera
exporteras till ett flertal länder. Nu har
hon gått ett steg längre och i sin egen
butik Gunnel´z Fashion, i industriområdet i San Pedro Alcántara, erbjuder
hon allt som har med stil att göra. Från
skor till kläder, juveler och väskor.
– Vi har ett flertal kända märken till
överkomliga priser, som Hanne Bloch,
Charlie Joe, The Hip Tee och Deha, berättar hon.
Gunnel Bergman har tidigare varit internationell säljchef för Breitling
och utnyttjar sin kännedom om olika

Foto: Gunnel´z Fashion

Flärd i industriområde

Gunnel Bergman har inspirerats av butikerna i Meat Packing District i New York, när
hon etablerat sig i industriområdet i San Pedro Alcántara.

léet 22 oktober. Mer information på
gunnelzfashion.blogspot.com

internationella märken för att fylla
sitt sortiment. Hittills har responsen
överträffat alla förväntningar och drygt
200 personer kom till sexmånaderjubi-

Text: Mats Björkman

Finansiell rådgivare går mot strömmen
Det är turbulenta tider på
finansmarknaden, börserna går upp och mest
ned, banker stänger sina
servicekontor, med mera.
Guardian Wealth Management är ett
undantag och 25 oktober invigde de
ett nytt, större kontor i Centro Plaza i
Nueva Andalucía, för att få plats för all
personal. Just nu arbetar åtta personer
på GWM, svenskarna Stefan Gustafsson och Filip Gil samt sex engelsmän.
Många kunder och samarbetspartners fyllde snabbt det nya kontoret vid
invigningen och de bjöds på dricka
och rikligt med goda canapéer.
Flytten från det gamla kontoret
var inte allt för omständlig, då det nya
kontoret, lokal 15, ligger mitt emot
det gamla och Filip Gil skämtade om
att "vi behövde ingen flyttfirma denna
gång utan kunde släpa över våra kontorsmöbler och datorer till det nya
kontoret"
Mer information: www.guardian.nu
Text & foto: Richard Björkman

Stefan Gustafsson och Filip Gil är Guardian Wealth
Management´s svenska representanter på Costa del Sol.

Martin Hall tillsammans med Gunilla och Arne Lindholm, var
några av de många gästerna.

Jim och Ewa-Lotta Broberg kom tillsammans med Juan Luís
Balmaseda från Balms Abogados.

Adil serverar goda canapeér till Ellinor Björnhall och Michael
Dalhqvist.

Skandinavisk sängbutik inviger ny lokal i Barcelona
Jensen Store har öppnat sin andra butik
i Spanien, i Barcelona.
Efter sju år i Marbella finns Jensen
Store sedan november även i den kata-

lanska huvudstaden. Invigningen sammanfaller med att kedjan deltar i den
stora dekorationsmässan Casa Decor,
som pågår till och med 12 december. I

den presenterar Jensen Store flera nya
modeller. Adressen till den nya butiken
är Calle Ferrán Agulló, 3, nära Turó Parc.
Mer information: www.jensenstore.com.
sep | okt | nov 2011
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Som vanligt under minimässorna
fylls den fina villan vid Centro
Forestal Sueco snabbt av besökare.
Annelie Andersson från Nellie´s Deli
samspråkar med några gäster.

Åter smockfullt
på SWEA:s
minimässa
Swea Marbellas minimässa har snabbt blivit mycket populär och den tredje
upplagan som arrangerades 15 november var åter
välbesökt.

Foto: Richard Björkman

Hundratals besökare kom till villan
på Centro Forestal Sueco i Marbella,
där ett 35-tal utställare visade upp sina
produkter och tjänster. Det var rikligt
med mat och dryck av alla de slag, från
kakor och godis, till räkmackor och julskinka. Det erbjöds både sjukförsäkringar, fastighetsobjekt, hälsobehandlingar, kläder med mera.
Den trivsamma villan på Centro
Forestal Sueco är en trevlig inramning till evenemanget, men den rym-
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mer inte många utställare till. Det var
trångt mellan borden när besökarna
lät sig väl smaka, samtidigt som de fick
information och prover av utställarna.

Fia Ensgård från klädbutiken i La Campana "Fia i Backen" hjälper Agneta Bengtsson
välja ut ett fint klädesplagg.

Gratis närvaro
Deltagandet i SWEA:s minimässa är
gratis för utställarna. De erbjuds samtidigt att profilera sig genom annonsering i SWEA Marbellas medlemstidning.
Sydkusten var en av utställarna och
sände direkt genom webcam på hemsidan. Se ett flertal bilder på Sydkustens fotoalbum på www.sydkusten.es
samt video på YouTube.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Lisbeth Jönis och Dan Olsson från Golf y Vinos stod vid entrén och välkomnade alla
besökare med ett glas vin.

Expanderande klädesbutik firar två år
Klädesbutiken Fia i backen, i La Campana (Marbella) firade 19 november
tvåårsjubileum. Med anledning av
detta höll butiken extra öppet på lör-
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dagen och besökarna bjöds på cava
samt 20 procent rabatt på butikens
ordinarie priser. Ägaren Fia Ensgård
har utökat sitt sortiment.

Hjördis
och Åke
Palmgren
gratulerade.

Sångerskan Monica Silverstrand
serverar vin till Sydkustens fotograf.

Fredrik Gebauer och Natalie Kern från
Marbella Home Styling.

SEB Private Bankings representanter
Maj-Britt Møller och Anna Lindelöw.

Africa Gómez och Malin Fredriksson
från Global Accounting.

Mässans flitigaste laxskivare var Ola
Mähl.

Linda Otero från Power Place i
Fuengirola

Eva Gardiner från Marbella Classic Golf,
i Nueva Andalucía.

Dalafrisören Siw Salander hade tagit sig
från fritidshamnen i Marbella.

Kontakt över föreningsgränserna

Temat för dagen var nätverk för kvinnor och Sweorna liksom Handelskammarens kvinnliga medlemmar
levde verkligen upp till programmet,
genom göra många nya bekantskaper.
Flera Sweor visade intresse för att gå
med i Handelskammaren och tvärtom.
Några är redan medlemmar i båda föreningarna, liksom SWEA Marbella

som förening är med i Kammaren.
Dagen till ära hade SWEA Marbellas ordförande Rose-Marie Wiberg
och Christa Alfredsson sammanställt
en förteckning över kvinnoföreningar
på Costa del Sol. De berättade också
om SWEA:s utvecklade nätverk och
betonade att det inte bara handlar om
att göra kontakter i affärssyfte, utan
lika mycket socialt.
Handelskammarens delegat i Andalusien Mats Björkman fick dispens
till denna i övrigt exklusiva kvinnosammankomst och berättade i korta
ordalag om fördelarna med att vara
medlem. Kammarens kvinnliga medlemmar fick tillfälle att presentera sig
själva för Sweorna och det delades ut
många visitkort och foldrar på slutet.
Text: Mats Björkman
Foto: Carin Osvaldsson

Det blev en mycket givande frukost på Centro Forestal Sueco 24 november, när
Svensk-Spanska Handelskammaren kom på besök hos SWEA Marbella. På bilden
dagens frukostvärdinnor Jessika Kroon (Svenska Handelsbanken) och Kajsa
Fridberg (Bankinter) med SWEA Marbellas ordförande (i blått) Rose-Marie Wiberg
och Handelskammares delegat i Andalusien Mats Björkman (längst till höger!).

Nordea firade stort sina 30 år på Costa del Sol
Nordea Private Bank firade 23 september 30 år sedan de öppnade sitt första
representationskontor på Costa del Sol.
I dagsläget representeras banken på

Costa del Sol av Jesper Hertz och Stig
Jogsten och de fick sällskap av flera
kollegor från Luxembourg och Zürich
med anledning av jubiléet, bland dem

bankens General Manager Jörg Heineman. Drygt 200 inbjudna gäster bjöds
på delikatesser, till tonerna av den finske
jazzmusikern Antti Sarpila.

Foto: Richard Björkman

Sällan har intressanta kontakter knutits så snabbt
som när Svensk-Spanska
Handelskammaren 24 november var gäst på SWEA
Marbellas frukostmöte, på
Centro Forestal Sueco.
Två kammarmedlemmar
hade knappt hunnit sätta sig till bords innan de
hade erbjudits jobb – som
mannekänger!
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Golftävling i historisk miljö
Svensk-Spanska Handelskammaren arrangerade 26
september sin årliga golftävling, som för andra året
i rad hölls på den fina banan La Herrería, i San Lorenzo del Escorial (Madrid). Tävlingen spelades
i rena högsommarvädret
och deltagarna belönades
med fina priser från framstående sponsorer.

Foto: Richard Björkman

För andra året i rad spelades kammargolfen vid El Escorial.

Med starten av "Young Professionals" även i i Andalusien
kompletteras Handelskammarens aktivitetsprogram, främst
på Costa del Sol. Samliga
evenemang är öppna för alla
medlemmar och även gäster
är välkomna. För närmare information och anmälan maila
info@sydkusten.es.

Handelskammaren

Foto: Richard Björkman

Handelskammargolfen har blivit en årlig tradition och arrangemanget sköttes för andra året i rad av Sydkusten.
Samtliga deltagare fick en presentförpackning vid incheckningen och ute
på banan erbjöds förtäring och dryck.
Det gick åt mycket vatten, för den
ovanligt långa sommaren gjorde att
temperaturen steg uppemot 30 grader
under dagen.
De fyra huvudsponsorerna SKF,
Ericsson, Securitas och Electrolux
erbjöd var sitt specialpris på par trehålen. Rafael Quirós slag på hål sju
som hamnade bara en halv meter från
hålet gav honom en Xperia-mobil som
pris, medan David Bengtsson, med ett
kanonslag på hål 13, hade fullt sjå att få
in sitt pris i bilen - en diskmaskin från
Electrolux!
Startfältet bestod av företagare som

Amanda Englund är nybliven medlem i
Handelskammaren och initiativtagare till
ungdomssektionen på Costa del Sol.
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Det var andra året i rad som tävlingen spelades på La Herrería Golf och som den
arrangerades av Sydkusten.

både är medlemmar i Handelskammaren och gäster till dessa, svenskar som
spanjorer.

Många prisklasser
Efter lunchen vidtog prisutdelningen,
med priser som omfattade allt från
golfbagar, tröjor och digitala ramar
till böcker och kaffekvarn. Segrare i
A-gruppen blev Ricardo Manrique
Moreno från Yoigo, som sköt 34 poäng
med handicap 14,2. Tvåa kom Rafael
Quirós med 33 poäng, som även noterades av trean Francisco Espadas.
I B-gruppen vann Joaquín Díez
Martín från Volvo Car, som noterade
dagens bästa score med 36 poäng, på
handicap 25,2. Tvåa blev José Luís

VINTERPROGRAM
ANDALUSIEN

Martínez på samma poäng men högre handicap och trea Gonzalo Rodríguez med 35 poäng. Scratchpriset
för den bästa rundan oavsett handicap vanns av Rolf Werner.

Öppen för fler deltagare
Golfbanan La Herrería ligger i ett
naturreservat och det kända tempelklostret utgör en unik och hänförande bakgrund till många av hålen.
Svensk-Spanska Handelskammarens
vice ordförande Fernando Borrachero
tackade alla deltagare för deras engagemang och uppmuntrade dem att
till nästa år ta med sig fler vänner och
samarbetspartners, för att bidraga till
att golftävlingen växer ytterligare.

Torsdag 8/12 kl. 13.30
Jullunch:
Las Gemelas (Fuengirola)
Jultallrik med tillbehör, efterrätt och dryck.
– 20€/medlem. Gäster: 25€.
Torsdag 12/1 2012 kl. 19.00
Young Professionals: Konst
El Campanario Golf (Estepona)
Informationsmiddag med Richard Björkman (Bukowskis)
och Amanda Englud.
– 30€/medlem. Gäster: 35€.
Torsdag 2/2 2012 kl. 12.00
Hälsolunch
Center Shanti-Som (Monda)
Den perfekta sammankomsten
för stressade företagare. Föredrag och buffetlunch.
– 30€/medlem. Gäster: 35€

Symbios mellan erfarenhet och nytänkande
Svensk-Spanska Handelskammaren tog 10
november ett nytt steg i
sin utveckling på Costa
del Sol, genom det första
mötet inom ramen för
“Young Professionals”.
I syfte att locka in fler nya och yngre
entreprenörer har Handelskammaren
startat en ungdomssektion. Medlemmarna har möjlighet att vara med för
en reducerad medlemsavgift (70 euro
per år) och har samtidigt tillgång till
Kammarens breda nätverk. Samtidigt
arrangeras särskilda evenemang anpassade speciellt för denna målgrupp.

Ett 15-tal skandinaviska företagare
deltog vid den första sammankomsten för Young Professionals på Costa
del Sol, som hölls på torsdagskvällen
på restaurang Pravda i fritidshamnen
Puerto Banús (Marbella). Några av deltagarna var redan medlemmar i Kammaren och även om alla på mötet i sanningens namn kanske inte kvalificerar
för en reducerad ungdomsavgift, så var
andan ungdomlig och konstruktiv.

Kompletterande sektion
Handelskammarens delegat i Andalusien Mats Björkman berättade om
organisationen och de fördelar det
medför att vara medlem. Amanda

Englund, nybliven medlem och initiativtagare till den nya ungdomssektionen på kusten, berättade i sin tur om
planerna för Young Professionals. Syftet är att komplettera det nuvarande
evenemangsutbudet som erbjuds av
delegationen med sammankomster
för en yngre publik, främst kvällstid.
Young Professionals är integrerat i
Svensk-Spanska Handelskammaren
och dess medlemmar är lika välkomna
att deltaga i alla evenemang, som mer
rutinerade företagare är att deltaga
evenemangen för Young Professionals.
info@mandisign.com – www.cchs.es

Besök hos svenska bolaget med störst flyt
Marina Marbella bjöd kammargästerna på liten båttur i lyxjacht.

Marina Marbella är förmodligen
den största framgångssagan när
det gäller svensk företagsamhet
på Costa del Sol. Få har haft sådant “flyt” som bröderna Sundberg och Göran tog personligen
emot Svensk-Spanska Handelskammaren 14 september och bjöd
deltagarna dessutom på en härlig
båttur.
Allt började med att tonåringarna Sundberg under
en äventyrsresa råkade gå på grund i Torremolinos.
Detta var i mitten på 60-talet och då de blev strandsatta började de erbjuda strand- och vattentjänster.

Några år senare slog de sig ned i Marbella och resten
är som sagt spännande företagshistoria.
Marina Marbella har i dagsläget ett 20-tal delegationer och sammanlagt 240 anställda. De är ledande
i alla typer av tjänster som gäller båtar på Costa del
Sol, från försäljning och uthyrning, till båtplatser, underhåll, kurser med mera.

Familjeföretag
Allt detta berättade Göran Sundberg passionerat
om för medlemmarna i Svensk-Spanska Handelskammaren, som kom på studiebesök i Marina
Marbellas huvudkontor i fiskehamnen. Han hade
sällskap av dottern Annika, som också arbetar i
familjeföretaget. Göran tycker att planerna på att

bygga ut fiskehamnen är spännande, även om han
anar att det kan ta ett tag innan det blir verklighet.
Den långvariga sommaren lockade till en båttur
och vad kunde väl passa bättre då än en 21 meter
lång jacht, som tog deltagarna ut på det gnistrande
Medelhavet. Göran satt vid rodret och visade hur
kusten ser helt annorlunda ut från havet.
Deltagarna ställde mängder av nyfikna frågor och det
var nog igen som inte gick därifrån grundligen imponerad av vad det kan bli av en grundstötning i unga år.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

www.marinamarbella.net
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INGELA BRANDBERG

Ingela Brandberg bor sedan 1981 i Madrid, där hon
är verksam som journalist och utgivare av diverse
publikationer, bland annat boken ”En doft av Spanien”
om det traditionella spanska köket och landets viner.

Svensk och spansk etikett
hamnar ibland på kollisionskurs

R

egler för fint sätt och etikett betraktas väl i dagens samhälle mest
som underhållande läsning. Men
ändå – det socialt korrekta i ett
land kan ibland vara raka motsatsen i ett
annat. Och som utlänning i Spanien kan
det kännas artigt, roligt och praktiskt att
veta vad som traditionellt gäller. Några
mycket väluppfostrade spanska vänner
har bidragit med intressanta exempel:

Här äter man inte ägg med kniv, endast
med gaffel, och inte heller köttbullar eller
annan mat som lätt kan skäras med en
gaffel. Däremot använder spanjorerna
gärna silversked till kokt ägg och känner ofta inte ens till de obehagliga kemiska reaktioner i sammanhanget, som
svenskar motiverar sin plastsked med.
Om man inte har tillgång till fiskbestick,
äter man fisk endast med gaffel och använder på sin höjd en liten bit bröd som
”påpetare”. Fisken får aldrig skäras med
köttkniv.

korrekt kan göra av en rostad brödskiva
eller sandwich. Till sandwich mixto, det
vill säga skinka och ost mellan två grillade brödskivor, används däremot kniv
och gaffel och alltid till morgonkaffets
diverse bakverk, även på barerna.

mycket väl utbringa en skål men då är
det hela bordet som deltar (utan knapphöjder och vänster-höger-titt) och alla
klirrar sina glas mot varandra. På stora
kalas brukar värdfolket gå runt och skåla
vid alla bord.

Smör förekommer sällan vid måltiderna.
Men skulle det serveras, tar man en liten klick, som med en enkel gest stryks
av med kniv på den brutna brödbiten
som går direkt in i munnen. Bred aldrig
någonsin ut och jämna till på en större
brödbit enligt svenskt manér!

Under en formell middag är det artigt att
med en gest eller liten kommentar visa
att maten smakar gott men det är bevis
på bristande uppfostran att understryka
detta med lovord. Det kan uppfattas som
en antydan om att maten inte alltid är
utsökt just i det hemmet...

Att lovorda maten
kan uppfattas som
en antydan om att maten
inte alltid är utsökt.

Frukt förekommer ofta som dessert och
serveras då med kniv och gaffel. Undantag är mandariner och någon enstaka
exotisk fruktsort. Och sällan eller aldrig
ser man en spanjor gå och mumsa på
ett äpple utomhus.

I Spanien kan du lätta på förbudet mot
att lämna mat på tallriken. Lite grand,
precis lagom mycket, anses till och med
mer elegant än att rensa fatet. Det verkar
girigt och ger en hint om att du fortfarande är hungrig.

Brödet då? Jo, en skiva eller ett kuvertbröd läggs på en individuell brödassiett,
annars direkt på bordet bredvid tallriken.
Däremot aldrig någonsin på mattallriken. Brödet inmundigas genom att man
bryter en liten bit med båda händerna
och stoppar in men man tar aldrig ett
bett av det, så som man däremot helt

Sak samma med vinflaskan. En god
svensk tömmer varje droppe medan
spanjoren dricker så mycket han har lust
och ofta lämnar en del kvar i flaskan när
han reser sig från ett restaurangbord.
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Svenskarna har inte monopol på att
skåla. Ett spanskt middagssällskap kan

Man tackar inte för maten i Spanien utan
tackar gör man när man går hem. Och
man säger inte ”tack för maten” utan bara
”tack så mycket”. Det räcker. Spanjorer
brukar inte heller ringa och tacka för senast men om man som svensk ändå gör
det, så blir det naturligtvis uppskattat.
Idag är det kanske vanligare att gästerna
tittar ut i köket, men det är lika bra att
låta bli om man besöker äldre spanjorer
för första gången. Traditionellt betraktades det nämligen som ett intrång i
hemmets privatliv, även om det bara var
för att ”hjälpa till”. Spansk etikett andas
ofta en ”tjänstefolkets närhet”, som ju
inte längre existerar i Sverige, där hjälpsamma gäster lätt blir populära.
Beställ boken direkt från
författaren på:
ingela@ib-network.es
eller mobil:
+34 629 132 076.
Pris: 18 euro (180 SEK) +
portokostnad.

Verksamhet

Advokatfirman handlägger i stort sätt
alla typer av juridiska ärenden med
anknytning till svensk och spansk rätt.
Speciell tyngdpunkt ligger bl.a. på
affärsjuridik, såsom avtals- och
köprätt, fastighetsrätt, obeståndsjuridik, kommersiell tvistelösning,
processrätt, internationell skatterätt
och internationell affärsjuridik och
inom human juridik arvs- och gåvorätt, familjerätt, boutredningar och
bouppteckningar.

Vill du veta mer om
kapitalförsäkringar och de nya
Schweiziska bankreglerna?
Advokat

Göran Rise

Ledamot av
Sveriges advokatsamfund sedan
1971 och kollegiet i
Malaga sedan 2002.

Vid problem, svenska som
spanska, får du professionell
hjälp av oss på ditt eget språk.
Vi samarbetar med ledande
advokater, revisorer,
skattejurister och banker.

Översättning och Tolkning

Advokatfirman utför översättningar
av alla typer av humanistiska och
juridiska texter. Vi erbjuder även
tolkhjälp vid domstolsförhandlingar,
notariebesök m.m.

Ombud/Gestoria

I Spanien använder man sig av
ombud “Gestoria” i alla dagliga
hanteringar med myndigheter där
inte advokat behövs, ex. registrering
av lagfarter, skattedeklarationer,
registrering av bil, uppehållstillstånd
“residencia”, ordna med skattenummer, s.k. NIE-nummer m.m.
Detta kan advokatfirman ombesörja.
Vi ombesörjer även besiktning av
fastigheter och lägenheter vid köp
eller uthyrning.

Paralegal,
Tolk och översättare

Jessica Kamph

Svenska, spanska,
engelska och tyska.

Vi håller på att flytta och nås f.n. på:
Tel: +34 952 855 395 – Fax: +34 952 855 223
e-post: goran@rise.se

www.advokatgoranrise.com
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Svenskdagarna utgjorde som vanligt en
färgklick i köpcentret Parque Miramar.

Sydkustens Svenskdagar i köpcentret Parque Miramar i Fuengirola arrangerades 28-29 oktober och bjöd i år på extra mycket
roligt för barnen och för dem som fortfarande är barn i själen.

Ambassadör Cecilia Julin och
Fuengirolas utlänningsråd Katja
Westerdahl förrättade invigningen.

Årets återkommande färgklick
Besökarna på den fjärde upplagan av Sydkustens svenskdagar njöt som barn.
Aldrig har Sydkustens Svenskdagar i köpcentret Parque Miramar varit så färgglada och
välbesökta som i år. Evenemanget fick dessutom extra
glans då Sveriges nya ambassadör Cecilia Julin passade
på att göra sitt första besök
på Costa del Sol och närvara båda dagarna 28 och 29
oktober.
För fjärde gången arrangerade Sydkusten konferenser, utställningar
och uppträdanden i köpcentret
Parque Miramar i Fuengirola. Trots
det strålande vädret som kunde
locka många till alternativa utomhusaktiviteter var det besöksrekord
för årets Svenskdagar. Fredagen ägnades huvudsakligen åt konferenser och ambassadör Cecilia Julin
deltog i den officiella invigningen,
tillsammans med Fuengirolas utlänningsråd Kajta Westerdahl.
Det första seminariet “Spanien
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som andra hemland” berörde praktiska frågor för nordbor på Costa
del Sol och var fullbokat. Cecilia
Julin berättade om Sveriges delegation i Spanien och de företag som
i år informerade och svarade på
frågor i paneldebatten var försäkringsagenturen Kaas & Kirkemann,
finansbolaget Nykredit, Fastighetsmäklare Åsa Pettersson och advokatfirman IURA.

Andalusien i fokus
På eftermiddagen hälls ett kulturseminarium om Andalusien, där Sydkustens Mats Björkman gjorde en
historisk överblick, författaren och
journalisten Carin Osvaldsson tog
med åhörarna på en spatsertur med
bilder i hennes Málaga och Bengt
Sändh avslutade med sina mycket
personliga bilder från Andalusiens
alla hörn.
Den spanska publiken fick på
kvällen tillfälle att lära känna Sverige något bättre. Mario och Ama-

dor Martínez berättade om sina
besök och vistelser i Sverige, till
egna bilder.
Svenska skolans elever underhöll på stora scenen med både
egna och kända sånger, samt dans.

Stor basar
På lördagen hölls den numera
traditionella loppmarknaden, där
både företag och föreningar ställde
ut. Besökarna kunde få olika hälsotips, köpa godis och böcker samt
avnjuta färska bullar och kaffe.
Under hela lördagen var det
underhållning på stora scenen,
som fylldes av Skandinaviska
Turistkyrkans kör. Den annonserade dragspelaren Karl-Ove
drabbas tyvärr av ryggskott, men
istället ryckte Sven-Olle in med
kort varsel och gjorde succé. Han
promenerade bland annat runt i
köpcentret med två Pippi Långstrump och spelade den kända
Pippi-sången.

Det var extra mycket skoj för
barnen i årets upplaga. De minsta
fick både godis och ballonger av
Pippi Långstrump och det var inte
många som klarade sig undan
utan att få svenska och spanska
flaggan målad i ansiktet. En speciell barnföreställning anordnades
till Sven-Olles dragspel där barn
från både Spanien och andra länder fick lära sig ringdans till bland
annat “Små grodorna” och “Räven
raskar över isen”.
En annan nyhet för i år var allsång, som leddes av Giorgio och
Amador. Liksom förra året väckte
dansgruppen FAMA stor förtjusning, med uppsättningar till både
ABBA och Erik Saade.
Stort fotoalbum kan beskådas
på hemsidan www.sydkusten.es
och flera videofilmer återfinns på
YouTube.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Deltagarna i seminariet ”Spanien som andra hemland” delade med sig av sin expertis, inför ett 70-tal nordbor. Deltagarna var advokatfirman IURA, försäkringsmäklarna
Kaas & Kirkemann, Åsa Pettersson Real Estate, Ambassadör Cecilia Julin, Nykredit samt Sydkusten.

Mario och Amador höll i det spanska seminariet på
svenskdagarna, där de berättade om Sverige.

Amador och Giorgio arrangerade allsång på lördagen,
på stora scenen.

Skandinaviska Turistkyrkans musikensemble underhöll
på scenen, tillsammans med kören.

En mängd utställare som Nordic Dental Centre och
New Body presenterade sina erbjudanden.

VAD talar flickorna på New Body egentligen om med
kyrkoherden Jan Madestam..?

Fredagskvällens underhållning stod Svenska skolan för,
genom bland annat Sofia Hvid-Hansen.

Barnens favorit är utan tvekan Pippi Långstrump – och
om hon kommer med ballonger och godis är det kalas!

I år arrangerades en föreställning för barnen där de fick lära
sig svenska sånger och dans kring midsommarstången.

Sydkustens mässteam, bestående av Mats Björkman,
Sofia Martínez, Ada och Eva Téllez och Richard Björkman.
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Kommuner
har problem
betala lönerna

COSTA DEL SOL
Den
misstänkta
hjärnan i
Malayahärvan Juan
Antonio Roca
har tvingas
medge att
han tagit
emot mutor.
Foto: Andrés Lanza

Roca erkänner mutor
Vändning i Malayarättegången.
Den misstänkta hjärnan
i korruptionshärvan Malaya Juan Antonio Roca
har efter drygt ett års rättegång för första gången
medgivit att han tagit
emot och fördelat mutor
bland representanterna i
den tidigare kommunstyrelsen i Marbella.
Efter att åtalade företagare erkänt att
de betalat mutor till Roca har denne
tvingats medge några av åtalspunkterna. Det gäller tre konkreta fall där han

skulle ha tagit emot 1,8 miljoner euro,
en miljon respektive 740 000 euro, i
utbyte mot särskilda byggnadslov.
Pengarna fördelades sedan mellan de
styrande i Marbella.
Enligt Roca var syftet med utbetalningarna att hålla samman trepartikoalitionen, som bildades efter misstroendeomröstningen mot
Julián Muñoz. Roca påstår att den
bortgångne Jesús Gil y Gil beordrade mutorna, då han menade att det
inte fanns något annat sätt att uppnå
stabilitet mellan de tre styrande partierna och undvika avhopp.

Cortes de la Frontera är
den första kommunen i
Málagaprovinsen som
inte klarar löneutbetalningarna och fler befaras följa.
Lantkommunen, som ligger vid
Rondabergen, har inte betalat lön
för varken augusti eller september till sina sammanlagt 324 offentliganställda. Skulden uppgår
till mellan 700 000 och 800 000
euro.
Kommunens främsta inkomstkälla är produktionen av kork och
den ekonomiska krisen har förvärrats av schismer i kommunledningen, som utgörs av en koalition mellan Partido Andalucista
och Izquierda Unida.
Situationen är kritisk även
i Coín, där kommunledningen
har stora problem att få ihop
till lönerna. Kommunerna har
drabbats hårt av krisen, inte
minst då deras främsta inkomstkälla som regel härstammar från
byggverksamheten, som kraftigt
sjunkit.

Viktig fusion till
slut för Unicaja

Klartecken för
utbyggd hamn

Höjda avgifter
i Nerja

Arbetslöshetsstödet enbart i
Málagaprovinsen kostar staten nära en miljard euro om
året, vilket är en fördubbling
jämfört med för sex år sedan.
Förra året utbetalades 954,2
miljoner euro i ersättning till
arbetslösa i provinsen. Det
kan jämföras med de 480
miljoner som betalades ut
2005. Anledningen till ökningen är att arbetslösheten
stigit från knappt 68 000 till
190 000 personer.

Unicaja går samman med
Caja España-Duero och
tillsammans bildar de Spaniens tredje största sparbank. Efter det misslyckade
fusionsförsöket i våras mellan Unicaja och Cajasol har
en överenskommelse nåtts
på rekordtid, som innebär
ett betydligt större och mer
riksomspännande samgående. på 80 miljarder euro.
Den nya sparbanken ska ha
sitt huvudsäte i Málaga.

Benalmádena har fått klartecken att bygga ut sin fritidshamn, som ska bli den största
i Andalusien. De andalusiska
regionalmyndigheterna har
efter ett flertal förseningar
slutligen godkänt projektet,
som närmast fördubblar
fritidshamnens omfattning.
Ytterligare 700 förtöjningsplaster kommer att byggas,
förutom de nuvarande 1 100.
Hamnen ska även ta emot
mindre kryssningsfartyg.

Nerja kommun höjer samtliga avgifter vid årsskiftet
och sänker samtidigt den
rekordlåga fastighetsskatten. Kommunledningen
har röstat igenom med sin
egen majoritet de höjda
avgifterna, som en inflationsanpassning då dessa
varit frysta de senaste tre
åren. Höjningen är på i genomsnitt 3,7 procent och
träder i kraft från och med
årsskiftet.

Foto: Richard Björkman

Arbetslösa
lämnar dyr nota
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NOTISER KUSTEN
PP regerar även på Costa del Sol
Partido Popular vann överlägset i
Málagaprovinsen, där partiet fick sex
mandat, mot endast tre för PSOE. Visserligen fick PP flest röster även i det
förra valet, men nu noterade de sitt
bästa resultat någonsin, på bekostnad
av socialistpartiet. PSOE förlorade två
av sina fem tidigare platser i riksparlamentet, varav en togs tillbaka av
Izquierda Unida, som inte fick någon
representation vid det förra valet.
Nya krav på reningsanläggning
Kommunledningen i Nerja har för fjärde gången på tre år antagit en motion
som kräver att de statliga myndigheterna omedelbart påbörjar byggandet
av den planerade reningsanläggningen. Miljöministern Rosa Aguilar
besökte Nerja i juli och lovade att
reningsanläggningen, den sista i sitt
slag som återstår att uppföra på Costa
del Sol, kommer att vara klar 2015.
Ingen återhämtning på husfronten
Fastighetsförsäljningen på Costa del Sol
fortsätter att rasa och var i september 29
procent mindre än samma månad förra
året. Årets nionde månad såldes endast
1 196 fastigheter, mot 1 960 förra året.
Av dem var 662 nya och 534 begagnade.
Nedgången är högre än genomsnittet i
månaden både regionalt (32,6 procent)
och på riksnivå (28 procent).
Kustvägen mörkläggs
De statliga myndigheterna har låtit
stänga av belysningen på kustvägen
vid Estepona, på grund av obetalda
räkningar. Borgmästaren i Estepona
José María García Urbano menar att
det är orimligt att kommunen ska stå
för elräkningen för en statlig väg, när
kommunen samtidigt inte får lov att
göra några som helst arbeten på samma väg. Det ser ut att bli mörkt även
på fler delar av kusten, då andra PPstyrda kommuner som Marbella, Mijas
och Fuengirola sagt nej till att fortsätta
betala kostnaden för belysningen av
kustvägen. De har tillsammans betalat
en elräkning de senaste 15 åren på
elva miljoner euro.

Långa köer när Apple öppnade sin butik i Marbella
Dataföretaget Apple invigde 25 november sin största butik i Spanien, i Marbella.
Förväntningarna var enorma och hundratals människor köade utanför butiken

sep | okt | nov 2011

på invigningen. Bara i år har Apple öppnat tre butiker i Spanien. Den i La Cañada är den största, med en yta på 1 700
kvadratmeter. Omkring 65 arbetsplatser

har skapats och öppnandet skedde efter
stort hemlighetsmakeri. De tusen första
besökarna fick t-shirts och andra erbjudanden gavs.

NOTISER KUSTEN
En friad för terroristattentatet
En av de två åtalade för sprängattentatet vid Hotel Las Pirámides i Fuengirola
2002 har dömts till drygt 110 års fängelse, medan den andre helt friats. Federala domstolen Audiencia Nacional
finner ETA-medlemmen Andoni Otegi
skyldig till utförandet av attentatet,
som orsakade stor materiell förödelse
och sårade sex personer. Däremot friar
domarna den andre åtalade, kommandokollega till Otegi, med motiveringen
att han inte kan bindas till attentatet.
Chockbesked om tunnelbanan
Invigningen av Málagas tunnelbana
skjuts upp hela 15 månader. De första
sträckorna skulle öppna i november,
men de andalusiska regionalmyndigheterna har plötsligt skjutit upp invigningen till februari 2013. De hänvisar
till en färsk rapport enligt vilken en
invigning av endast en del av tunnelbanenätet skulle orsaka myndigheterna
en förlust på tolv miljoner euro.

Jättemotorvägar slutligen klara
Två megaprojekt utanför
Málaga invigdes precis i
tid till långhelgen 1 november.
Den nya ringleden “hiperronda” mellan Torremolinos och La Virreina
öppnade 27 oktober. Påföljande dag
invigdes dessutom den nya betalmotorvägen AP-46, som anknyter ringleden med motorvägarna mot Sevilla,
Córdoba, Granada och Madrid. Totalt
tar nu resan mellan Málaga och mo-

torvägskrysset mellan Granada och
Sevilla endast 15 minuter, vilket är
mindre än hälften mot tidigare. Detta
genom en investering på 400 miljoner
euro, som inkluderar 18 viadukter och
tre tunnlar på en 25 kilometer lång
sträcka.
Den nya ringvägen, som bland
annat ansluter Torremolinos med
Alhaurín de la Torre och Málaga, är
avgiftsfri och har kostat 339 miljoner
euro att uppföra. Det rör sig om ett
mastodontprojekt med fyra filer i var-

dera körriktningen på största delen av
sträckan, som är på 21,3 kilometer och
tar knappt tolv minuter att köra. Halva
ringvägen har varit öppen i ett år och
nu anslöts den med Torremolinos.
Ringvägen inkluderar en jättelik
tunnel på 1,2 kilometer genom Churrianaberget, med sammanlagt åtta
körfiler samt en lika bred bro på 840
meter över Guadalhorcefloden. De
nya vägarna väntas utgöra en viktig
avlastning för trafiken och en avsevärt
reducerad restid.
Foto: Mats Björkman

Skulderna hämmar Marbella
Mer än en tiondel av Marbellas budget
för nästa år upptas av skuldamorteringar. Budgeten för 2012 antogs 11
november i ett spänt fullmäktigemöte,
där samtliga oppositionspartier röstade
emot. Budgeten, uppgår till sammanlagt
232 miljoner euro, av vilka 30 miljoner
måste betala nästa år enbart i skulder
som härstammar från tidigare styrelser.
Fyra gripna för mord på finska
Sammanlagt fyra finska medborgare
har gripits, misstänkta för inblandning
i 18-åriga Jenna Lepomäkis dödsfall.
Enligt tidningen La Opinión de Málaga
är de gripna släkt och tidigare kända av
polisen, för bland annat narkotikahandel.
Den nya storringvägen "hiperronda" väster om Málaga har fyra filer i varje körriktning och väntas utgöra en avsevärd avlastning
för trafiken till och från provinshuvudstaden.

STATISTIK
eller 238 100 arbetsföra i Málagaprovinsen sakberäknas befolkningstillväxten i provinnar jobb. Det är en ökning med 5 600 personer
sen stiga med de närmaste tio åren. Även
sedan förra kvartalet och en tredubbling sedan
om det är en blygsam siffra pekar statiskrisen startade 2007. Arbetslösheten i provinsen är nära tio tiken på en befolkningsminskning i Spanien på en halv
procentenheter högre än riksgenomsnittet.
miljon fram till 2021.

30%

5,93%

Mörkare jul än vanligt i många kommuner
Flera kommuner på Costa del Sol drar
i år ned på julbelysningen medan den
i Cártama helt slopas. De ekonomiska
svårigheter som de flesta kommuner

genomgår kräver extraordinära åtgärder.
Det är åtminstone vad många kommunstyrelser anser. Styrelserna i Fuengirola
och Nerja har beslutat om reducerad

julbelysning i år. I Fuengirolas fall senareläggs invigningen till 9 december, mot
tidigare i slutet av november. I Nerja begränsas områdena som dekoreras.

Foto: Mats Björkman

Fler kryssningsturister i Málaga
Antalet kryssningsbesökare i Málaga
ökar kraftigt och beräknas i år uppgå
till 750 000 personer. Hamnmyndigheten i Málaga beräknar en ökning av
antalet kryssningsturister i år med 15
procent. Därmed skulle Málaga stärka
sin position som den näst största
kryssningshamnen på Iberiska halvön.
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Nybildad kyrkoförening
beroende av allmänhetens stöd
Församlingen på Costa del Sol behöver minst 350 betalande medlemmar.
Svenska kyrkans församling på Costa del Sol tror
på ett liv efter årsskiftet.
Det kräver dock ett betydligt större engagemang
än tidigare från kustsvenskarnas sida, inte
minst ekonomiskt. För att
den mycket strama budgeten ska gå runt behövs
bland annat minst 350
betalande medlemmar till
den nya “Svenska kyrkoföreningen på Costa del
Sol”.
Receptet för fortsatt verksamhet, när
SKUT vid årsskiftet tar sin hand ur
församlingen, är kraftigt minskade
omkostnader och större engagemang.
Det har varit en intensiv höst i kyrkan,
med både informationsmöten, extraordinära stämmor och ordinarie höststämma. Dessutom har tillförordnade
kyrkoherden Jan Madestam varit runt
på en rad evenemang för att informera
om kyrkans situation och försöka värva medlemmar.
Den granskning som kyrkorådet
gjort av situationen konstaterar bland
annat att informationen om kyrkans
verksamhet inte fungerat tillfredsställande och likaså har det varit stora brister i medlemsvärvningen. Det har man
för avsikt att ändra på nu. I ett möte
16 november träffades ett flertal privatpersoner som framfört intresse av
att arbeta frivilligt för kyrkan på Costa
del Sol. Även om många kom till mötet
uppges behovet av frivilliga fortfarande
vara stort.

Frivilliggrupper
Arbetet har strukturerats i nio olika
frivilliggrupper. De ansvarar för i tur
och ordning, kaféet, kyrklokalen, bakoch inköp, barngruppen, kören, basar
och pyssel, aktivitetsprogram, kontaktkedjan samt marknadsföring och
sponsring. Den viktigaste gruppen är
kanske den sistnämnda, som är den
som kommer att ha uppgiften att locka
in nya medlemmar.
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de löpande kostnaderna. Föreningen
hoppas kunna finna finansiering för att
kunna lägga ett bud för att köpa lokalen av SKUT. Detta beslutades vid den
extraordinära stämman 31 oktober,
där det även röstades för att sälja prästbostaden. Den ägs av församlingen och
intäkterna skulle utgöra en viktig del av
köpesumman för kyrklokalen.

Oförändrad verksamhet

En nybildad kyrkoförering har för avsikt
att bibehålla kyrkans verksamhet på
Costa del Sol, men är beroende av att
många kustbor går med som betalande
medlemmar.

Ett årsmedlemskap i den nya kyrkoförsamlingen, som pastoralt lyder
under Torrevieja, kostar 35 euro individuellt och 70 euro för familjer. Den
budget som utarbetats kräver minst
350 privatmedlemmar, men målet är
inställt på 500. I slutet av november,
efter flera veckors kampanj var antalet endast uppe i cirka 120 betalande
medlemmar. För att öka intäkterna
har kyrkoföreningen samtidigt infört
ett nytt medlemskap för företag, som
kostar 150 euro om året.

Kyrklokal hela 2012
Ett av de största problemen, lokalfrågan, är dock löst åtminstone för 2012.
Stiftelsen Svenska Kyrkan SKUT, som
äger kyrkolokalen i Edificio Tres Coronas i Fuengirola, har nämligen gått
med på att hyra ut den till den nya kyrkoföreningen, mot att denna står för

Vid ett tidigare informationsmöte i
Fuengirola 13 oktober presenterades
den plan som utarbetats, efter beskedet
att Svenska kyrkan i Utlandet, SKUT,
upphör att finansiera verksamheten på
Costa del Sol. Kyrkrådets ordförande
Monica Haglund presenterade huvuddragen för projektet, som i grunden
går ut på att kyrkans verksamhet ska
fortsätta i samma form som i dagsläget. Skillnaden är att församlingen inte
kommer att ha finansierad personal
från Sverige, utan kommer att förlita
sig på pensionerade präster som löser
av varandra.
Nuvarande kyrkoherden Jan Madestam, som avslutar sin tjänst 15 december, förklarade att pensionerade präster
kan utöva precis samma tjänster som
aktiva kollegor, men till en betydligt
lägre kostnad. Dock består kostnader
som uppehälle, traktamente och resor
från Sverige.
Alex Westin presenterade de ekonomiska beräkningarna, som inkluderar en kraftig reducering av budgeten
till en årskostnad på omkring 50 000
euro. Den främsta skillnaden på intäktssidan är att medlemsavgifterna
går från att tidigare ha varit obetydliga
till att bli den främsta enskilda intäktsposten, på 11 000 euro.

Vill köpa lokalen
En annan viktig fråga är församlingslokalen i Edificio Tres Coronas. Den
ägs som sagt av Stiftelsen Svenska
Kyrkan SKUT och församlingen hoppas kunna köpa den till en rimlig kostnad. Normalt marknadsvärde är cirka
700 000 euro, men i dagsläget kan det
ha sjunkit så mycket som till hälften.

Det är fortfarande mycket pengar, men
församlingen har ett sparat kapital på
cirka 50 000 euro. Resten kan förhoppningsvis samlas in genom donationer
och eventuella lån, samt genom försäljningen av prästbostaden, som ägs av
församlingen.
Monica Haglund säger att kyrkorådet studerat möjligheten att söka
en annan lokal, men att deras främsta
hopp är inriktat på att kunna bli kvar.

Bildar förening
Den fortsatta verksamheten kommer att drivas av en förening med
namnet ”Svenska kyrkoföreningen
på Costa del Sol”. Den kommer att
lyda under församlingen i Torrevieja,
men i praktiken kommer föreningen
att kunna erbjuda precis samma tjänster som tidigare. Det krävs samtidigt
nya stadgar.
Både Monica Haglund och Jan
Madestam betonar vikten av engagemang. Förutom pengar kommer den
nya föreningen att behöva många frivilliga som gör att de olika verksamheterna kan upprätthållas. Det betonades
också på mötet att eventuell kyrkoskatt
som betalas i Sverige inte på något sätt
kommer den lokala verksamheten till
godo och att det därför är så viktigt att
betala medlemsavgiften.
Jan Madestam framhävde vikten av
att genom ett stort antal medlemmar
visa för SKUT att engagemanget på
Costa del Sol är stort. Det skulle i sin
tur kunna leda till att SKUT omprövar
en del av sina beslut om indragningar
på kusten.
Text & foto: Mats Björkman

STÖD SVENSKA KYRKAN
PÅ COSTA DEL SOL
Bli medlem för 2012 redan
idag. Privatmedlemskapet
kostar 35 euro och för
familjer är avgiften 70 euro.
Betalning görs smidigast via
banköverföring till Bankinter,
kontonummer:
0128 0796 1401 0230 5565

Kjell Lönnå tog kusten med storm
Kjell Lönnå gästade i början av november Spanien
med KFUM-Kören, med
vilken han höll två bejublade konserter. Dels i Casa
de la Cultura i Almuñécar
3 november och dagen
efter på Palacio de la Paz
i Fuengirola, inför mer än
500 åskådare.

Kjell Lönnå firar i år 60 års jubileum
sedan han började som dirigent, redan
som 15-åring. Han är Sveriges främste
körledare och är även välkänd internationellt. Repertoaren på kusten var
nästan lika stor och bred som kören
själv, bestående av ett 40-tal manliga
sångare. Den nära två timmar långa
konserten i Fuengirola bjöd på klassiska svenska visor, internationella
sånger, högtidliga stycken liksom humoristiska och allsång.

Från Taube till Elvis

Kjell Lönnå firar i år 60-år som dirigent
och lovar återkomma snart till Spanien.

Granos
De Café

Din träffpunkt
i Almuñécar!

Öppet: Måndag till lördag,
10.30-16.00. Söndagar stängt.
Plaza de Higuitos
(Fikontorget, öster
om saluhallen)
Tel: 663 663 960

De flesta sånger var välkända för publiken, som dominerades av svenskar,
men även bestod av andra skandinaver,
spanjorer och andra nationaliteter. De
kunde njuta av sånger av Evert Taube
och exempelvis Elvis Presley´s “Can´t
Help Falling in Love”.
Kjell Lönnå berättade om sångerna
på ett humoristiskt sätt och fick även
den spanska delen av publiken engagerad med hjälp av simultantolkning av
Sofía Martínez, som varit ansvarig för
det praktiska arrangemanget i Fuengirola. Kommunen stod som organisatör
och det var gratis entré.

Kjell Lönnå berättar att körsång är
stort och populärare än någonsin, varje
vecka sjunger 650 000 svenskar i någon
typ av kör. Bara idrottsrörelsen är större.

Kjell Lönnå och KFUM-Kören
höll två bejublade konserter i
början av november.

lovade att komma tillbaka till kusten
redan nästa år och då med hans mixade kör med både damer och herrar.
Konserten i Fuengirola var av
världsklass och de flesta lyckligt närvarande åskådarna instämmer nog
i att en av föreställningens absoluta
höjdpunkter var när kören sjöng den i
Spanien aktuelle Leonard Cohen (årets
pristagare “Premio Príncipe de Asturias”) och den låten får sammanfatta
denna konsert – “Hallelujah”.
Sök Sydkustens videoinslag från
konserten på www.youtube.com.

Kommer tillbaka
Sångerna, musiken, fantasin och humorn trollband publiken och samtidigt
under dagarna med mycket nederbörd
på kusten körde kören ett egenkomponerat stycke “regn” á capella, som
fick publiken att nästan öppna paraplyerna. Ett annat annorlunda stycke
var en komposition där körmedlemmarna använde sig enbart av en papperspåse som instrument. Kjell Lönnå

Text & foto: Richard Björkman

Sofía Martinez ansvarade för konserten i Palacio de la Paz i Fuengirola, tillsammans
med Fuengirola kommun och fick bland annat tolka till spanska.

Behöver du hjälp att få något på pränt?
Förutom eget material skriver jag även gärna åt och tillsammans
med andra. Har du tankar och idéer som du har svårt att få ned
på pränt? Vet du vad du vill berätta men inte exakt hur? Är du
full av historier men inte så glad i att skriva? Jag kan bli din
spökskrivare, medförfattare eller intervjuare. Förutom böcker
arbetar jag även med mindre projekt, all slags textproduktion,
artiklar, hemsidor, blogg- och debattinlägg. Hör av dig så kan
vi förutsättningslöst tala om pris, upplägg och tidsplan.
Fullständig diskretion.
Varför inte ge bort mig i julklapp till någon du älskar?
Carin Osvaldsson
Journalist, författare & spökskrivare

www.carinosvaldsson.se – info@carinosvaldsson.se
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å resemässan World Travel Market i London i november riktade Málaga för första gången strålkastarna mot sin gastronomi och inte bara sol och bad. Min egen
relation till Málagas kök har stärkts under åren
här. För mig, som för de flesta, var Spanien lika
med tapas. Men tapas säger ju faktiskt bara något om storleken och inte mycket om smakerna.
Det fanns mycket att lära. Jag minns när jag beställde
min första kötträtt och stirrade ordlöst på biffen
som låg ensam och naken på tallriken. Mina svenska
smaklökar var förstörda av starka kryddor och gräddiga såser. Jag tyckte det var torftigt. Nu har jag lärt
mig njuta varje enskild råvaras smak och störs av för
mycket distraktioner. Medan jag blivit mer spansk har
Málaga mött mig på halva vägen och släppt in fler
influenser utifrån. Som “sushiman” har jag äntligen
flera bra alternativ att välja på. Favoriten har varit
Asako (www.restauranteasako.com) på Carretería,
vars kreatörer förenar Asien med Medelhavet och
även har öppnat en lillebror längre ned på samma
gata, Tapadaki.
Favoritsushin i Málaga är dock numera Oniyanma på
San Juan de Letran, mellan Cervantes och Plaza de
la Merced. Ett typiskt spanskt hål i väggen där man
trängs stående, men maten är superb och priserna
de mest överkomliga om vi talar sushi i Spanien.
Grannen Austin Tonic erbjuder en kul fusion mellan
indiskt, orientaliskt och andalusiskt.
Jag älskar att det i Málaga centrum finns så många
tapasbarer och restauranger och känslan av att det
hela tiden poppar upp nya. Jag vill veta att de finns
där. Men egentligen är jag trogen som en hund och går
fortfarande till samma ställen som för åtta år sedan.
Bland mina första gastronomiska minnen i Málaga
finns tapasbaren Pepa y Pepe, på Calle Granada och
den friterade fiskens hemmahamn Quitapenas. Andra favoriter som står sig är svenskägda Citron och
Lechuga, vid Plaza de la Merced och Ruccula på
Carretería. Clandestino på Niño de Guevara och Vino
Mio på Álamos. Och El Pimpi förstås! Med sin ”tabla
de jamón y queso”, oliverna, minitoasts och endiver
med roquefortost och valnötter. Här var jag på min
första spanska dejt, med militären Pedro!

Med åren har nya favoriter lagts till listan, La Casa
del Perro (www.lacasadelperro.org), ett av mina första
möten med det verkligt kreativa Málagaköket och
Alea (www.restaurantealea.com) som ständigt överraskar med vad man kan göra med de andalusiska
råvarorna. Pulpo à la gallega äts på Málagas bästa
galiciska krog, Candamil (www.candamil.es). På MR
1 (www.restaurantemr1.com) bjöds jag på en oförglömlig födelsedagsmiddag efter en klassisk konsert
på Cervantes och på mystiska Reina Zinghara (www.
lareinazingara.com) avslutade jag en romantisk middag med att spås min framtid.
Málagas eget Soho är en märklig mix av trånga smutsgrå gator med sexbutiker och andra tvivelaktiga verksamheter, och sprillans nyrenoverade hus i gammal
stil, konstgallerier, advokatkontor och konsulat. Av en
slump hamnade jag på La Mensula, Trinidad Grund,
redan i januari 2004. En liten juvel i slummen och jag
har lyckats förvåna flera vänner genom att släpa dem
längs med dessa Málagas bakgator för att bjuda in
dem i värmen på en högklassig krog. Restaurangdel
med vita dukar och färsk fisk i kyldisk samt tapasdel
med bästa spanska skinkan, stekt svamp eller äggröra
med grön sparris och skinka.
Idag rör jag mig oftast i mina hemtrakter El Palo och
Pedregalejo. Tapas äter jag på El
Lagar, Avenida Salvador Allende. Kött, argentinskt förstås,
på La Paloma på Pedregalejos strandpromenad och El
Gaucho I på parallellgatan
Jábega. Sardinspett och
salmonetes på Miguelito
el Cariñoso och paella
på Entremares (www.
restaurante-entremares.
com) i El Palo. De har
hela 19 olika sorters
paella och fideuà. Svårslaget.

Stadsrundtur med öppna smaklökar
CARIN OSVALDSSON
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Carin Osvaldsson är journalist, författare och spökskrivare.
Hon bor i Málaga sedan 2004 och skriver bland
annat om lyckan: www.carinosvaldsson.se

Foto: Lena Heubusch

Största naturbranden skövlade Nilssons hem
Den allvarligaste skogsbranden i år i Málagaprovinsen skördade 400
hektar naturmark mellan
Mijas och Marbella kommun. Värst drabbades
området Entrerríos, där
branden startade och där
ett flertal hus nåddes av
lågorna. Ett av dem tillhörde Elisabeth Nilsson,
som avled i somras.
– Mina knän skakade av rädsla och vi
vakade hela natten, men som tur är
blåste vinden bort från oss, berättade
Inger Hallberg som har ridcentret La
Hoppla.
I vindens riktning fanns dock Elisabeth Nilssons älsklingshem, som brann
ned till grunden.
Vid niotiden på söndagskvällen 11
september utbröt en brand i Entrerríos som försvårades av att varken
helikoptrar eller brandsläckningsflyg
kunde lyfta under natten. Dessutom
rådde vindar på upp till 40 kilometer
i timmen.
Lågorna slog upp högt från de huvudsakligen ekträd som antändes och
omkring 200 personer fick evakueras.

Även ett 50-tal hästar fördes i säkerhet
till galoppbanan i Mijas. Flera hus nåddes av lågorna.
Pia Bruun på Radio Solymar bor i
Entrerríos. Hennes hus klarade sig undan branden, men ett annat hus bara
tre kilometer från hennes antändes.

Vinden räddade stallet
I samma område har Inger Hallberg
ridskolan La Hoppla, med åtta hästar.
– Jag var väldigt orolig, då det blåste
upp rejält under natten.
Lyckligtvis för Inger blåste lågorna
bort från dem, men hon och maken
Hans fick vaka hela natten.
Vindriktningen var mindre lyckosam för boende i Marbella.
– Det var fruktansvärt. Vi aktiverade en omfattande larmberedskap,
berättar borgmästaren Ángeles Muñoz
för Sydkusten, som var med på hen-

nes inspektionsrunda morgonen efter
brandens utbrott.
Lågorna var stundtals farligt nära
området La Mairena och tvingade
bland annat privatskolan Aehcos att
hålla stängt. Postkiosken till ett av bostadsområdena blev helt utbränd.
Hundratals brandmän och räddningsarbetare deltog i släckningsarbetet. Branden var så omfattande att
myndigheterna tillkallade hjälp från
de angränsande provinserna Cádiz
och Granada.

Extrem brandfara
Det såg ut att bli en skonsam sommar
på brandfronten på Costa del Sol, men
först en omfattande brand i Montes de
Málaga och sedan denna i Mijas och
Marbella bröt den positiva tendensen.
Branden i Mijas och Marbella skövlade mer än två två tredjedelar av den
Röken
förmörkade
solen
måndag 12
september
och lågorna
hotade
Calahonda.

drabbade arealen i provinsen denna
sommar.

Ny tragedi för Nilssons
Förödelsen var total på sluttningen
mellan området La Mairena och Entrerríos. Flera stora bostadsområden
klarade sig precis från lågorna, men
ägarna till några fristående lanthus
hade inte samma tur. Ett av de förstörda husen var Elisabeth Nilssons
egenhändigt byggda dröm. Elizabeth
avled hastigt 17 maj och huset brann
ner på tvillingsönernas Patric och Peter
Nilssons födelsedag 11 september.

Rester efter grillfest
De inledande misstankarna om att
branden varit anlagd avskrevs drygt ett
dygn efter katastrofen. Polisen hittade
nämligen rester efter en grillfest och
bland bevismaterialet uppges finnas ett
kvitto på den mat som införskaffats till
grillningen.
Det är strängt förbjudet att tända eld
i naturen under sommarmånaderna
och den aktuella kvällen rådde extrem
brandfara på grund av de ovanligt höga
temperaturerna och den hårda vinden.
Text & foto: Mats Björkman
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Många är fortfarande ovana att reklamera för bristande varor eller tjänster. Få känner exempelvis till att det finns en skiljedomsnännd i varje provins, sedan cirka 15 år
tillbaka.

Konsumentsystemet ej vattentätt
Trots framsteg finns fortfarande brister i handläggningen av reklamationer.
Spanien ligger klart på efterkälken
när det gäller konsumentfrågor
samt konsumenternas rättigheter
och möjligheter att överklaga. Men
även företagarna missgynnas i
många fall av systemet, något som
Sydkusten kunnat konstatera. Vi
har analyserat situationen tillsammans med advokaten Antonio Castillo på IURA, som själv är medlem
i en skiljedomsnämnd.
Många konsumenter i Spanien är oinsatta i regelverket och de möjligheter som finns att reklamera,
vid eventuella tvister. Oftast slutar det vid en protest
utan vidare konsekvenser och än oftare vid beklaganden inför släkt och vänner. Spanjorernas ovana
att reklamera ligger utan tvekan även till grund för
att många företag utnyttjar situationen och begår
systematiska överträdelser.
Det börjar dock bli ändring på detta och ett bevis
är de konsumentkontor OMIC (Oficina Municipal
del Consumidor) som finns i de flesta kommuner.
De ansvarar både för rådgivning och för att försöka
medla vid eventuell konflikt.
Det första en konsument ska göra om han eller hon är missnöjd med en produkt eller en tjänst
är naturligtvis att kräva upprättelse direkt av för-
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rättningen. Om ingen överenskommelse nås ber
man att få fylla i en reklamationsblankett ”Hoja de
Reclamaciones” som alla förrättningar är tvungna
att ha. Det är en officiell numrerad handling i tre
kopior, som fylls i på plats och där förrättningen
är tvungen att svara konsumenten inom tio dagar.
Om detta inte sker bör konsumenten vända sig till
konsumentkontoret OMIC.
I de flesta kommuner är konsumentkontoren
mycket aktiva och lyckas ofta få till stånd en förlikning mellan parterna. Om det inte lyckas, går ärendet
vidare till en skiljedomsnämnd, som få känner till
existerar. Den stora fördelen med denna nämnd är
att den är mycket smidigare än en regelrätt domstol,
men i gengäld är det inte alla företag som underlåter
sig dess prövning.

mitté och i andra en enskild skiljedomare, beroende
på reklamationens art och omfattning. I samtliga
fall gäller dock att ärendet ska handläggas inom sex
månader, med en genomsnittlig tid i dagsläget på
omkring fyra månader.

Skiljedomsnämnden
Antonio Castillo är advokat, specialiserad på konsumentfrågor hos advokatfirman IURA i Fuengirola.
Han är också ledamot i i provinsens skiljedomsnämnd ”Arbitraje de Consumo”.
– Det finns två nämnder i provinsen, en för Málaga kommun och en för övriga Costa del Sol, förklarar
Antonio.
Skiljedomsnämnden har olika typer av kommittéer, som kan bestå av enbart jurister eller av både
jurister och annat fackfolk. I vissa fall dömer en kom-

Antonio Castillo är advokat på IURA och medlem av en
skiljedomsnämnd.

– Skiljedomsnämnden är mycket smidigare än en
vanlig domstol och dess utfall har samma laga kraft,
betonar Antonio.
I alla reklamationsärenden försöker skiljedomsnämnden nå en förlikning mellan parterna, genom
en medlare. Om detta inte går håller man ett möte
med båda parterna närvarande, vilket kan liknas vid
en rättegång.
– Det här systemet är inte bara mycket smidigare
för konsumenterna, då det är kostnadsfritt, utan det
ger också företagarna större handlingsfrihet då de till
skillnad mot i en vanlig rättegång har möjlighet att i
sin tur reklamera konsumentens agerande.

Respekteras ej av alla
Problemet med skiljedomssystemet är att det fortfarande är ganska nytt, med knappt 15 år på nacken och
att inte alla företag och sektorer underlåter sig dess
granskning. Det gäller inte minst banksektorn, men
även exempelvis försäkringsbolagen och många flygbolag. I gengäld hanterar Arbitraje de Consumo en rad
reklamationer som gäller telefontjänster, liksom bilhandel, restauranger och barer samt livsmedelsbutiker.
– Bankerna menar att de har sin egen reglering
genom Centralbanken, men de är inte skyldiga att
följda dess utlåtande, konstaterar Antonio.

Dekal i fönstret
I ett försök att göra systemet så transparent och smidigt som möjligt erbjuds förrättningar att ansluta sig
till Arbitraje de Consumo genom att bära en dekal

i sitt skyltfönster, som informerar kunderna. Idén
är att det ska inge förtroende. Som Sydkusten dock
kunnat konstatera har systemet flera brister.

“

Systemet
gynnar kunder
som sätter i system
att reklamera
tjänster, då det
är gratis.

Vi gick ut en sväng i centrala Fuengirola med
Antonio Castillo, för att finna en förrättning med
nämnda dekal. Det visade sig däremot inte vara någon lätt uppgift. Efter att ha gått gata upp och gata
ned och tittat i alla slags skyltfönster tvingades Antonio ringa till skiljedomskontoret i Málaga, för att be
dem söka upp i registret någon ansluten förrättning
i vår närhet. Till slut kunde vi finna den sällsynta dekalen på dörren till en resebyrå. Men då kom nästa
överraskning.
När vi presenterade oss och bad att få ta ett fotografi av dekalen fick vi träffa ägaren till resebyrån,

som uttryckte sitt djupa missnöje med skiljedomssystemet.
– Jag har länge funderat på att ta bort dekalen,
svarade ägaren.

Negativt lockbete
Han förklarar att sedan han anslöt sig till systemet
har antalet reklamationer ökat lavinartat och trots
att många enligt hans uppfattning varit helt ogrundade, har skiljedomsnämnden i samtliga fall tvingat
honom att ersätta kunderna. Ett exempel är en kund
som bokade en biljett med mellanlandning i USA
och trots att resebyrån informerat honom om kraven
på visum reklamerade kunden när han fick problem
på grund av detta.
Resebyråägaren upplever att dekalen fungerar
som ett lockbete för kunder som sätter i system att
reklamera tjänster, då skiljedomsförfarandet är gratis och konsumenten därmed inte riskerar ens rättegångskostnader.

Liten volym
Systemet är uppenbarligen inte vattentätt och kanske är
det en förklaring till att skiljedomsnämnden fortfarande
är relativt anonym i Spanien. I år väntas nämnden för
Costa del Sol, undantaget Málaga stad, behandla omkring 400 ärenden. Det är betydligt fler än tidigare år,
men fortfarande en anmärkningsvärt låg siffra.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

BANCO URQUIJO
Julmaten är här!
Vi har skinka, lutfisk, sylta och allt
annat som hör julen till.
(Skinka och lutfisk bör förbeställas.)

Vinnare av förstapriset i Euromoneys
”Private Banking Servey 2011”
– för tredje året i rad.
Välkommen in för en
personlig rådgivning!

Vi önskar gamla
och nya kunder
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR!

Här
finns vi!

Spaniens bästa
Private Banking – igen!

Marie Berggren
Tel: +34 952 766 995
E-post: spanienfonder@jet.es
Av. Ricardo Soriano, 12
Edif. Marqués de Salamanca, 1tr
29600 MARBELLA
Öppettider: Mån-Fre. 10-19, Lörd. 10-15

C/San Isidro Labrador, Bloque Diana III, Local 10.
Fuengirola
LÄTT ATT PARKERA!
Telefon. 952 199 148
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“Mötet mellan män

SWEA Marbellas ordförande under snart fem år, Rose-Marie

Text: MAts Björkman – Foto: Richard Björkman

42  

sep | okt | nov 2011

nniskor livsviktigt

e Wiberg, utsedd till Årets Svensk på Costa del Sol 2011.
SWEA Marbella har upplevt ett lyft de senaste åren, både
vad gäller antal medlemmar och aktiviteter. Föreningen
arbetar aktivt inom ramen för SWEA International med att
främja svensk kultur i utlandet och förra året var lokalföreningen värd för det stora regionmötet. Denna positiva utveckling har varit möjlig tack vare en kreativ styrelse, inte
minst under ledning av föreningens ordförande sedan snart

”

fem år, Rose-Marie Wiberg. I februari lämnar hon posten,
men redan nu tilldelas hon Sydkustens utmärkelse Årets
Svensk på Costa del Sol, som i år delas ut för 20:e gången.
– Det känns överväldigande. Det är många som bidragit till
vår framgång och för mig är det en stolthet att ha kunnat
bidraga med idéer, säger Rose-Marie, när hon hunnit smälta
nyheten. 					
forts. s. 44
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Årets Svensk forts

»

Alla pristagare genom åren har belagts med
tystnadsed från det att de mottar beskedet tills
utnämningen förkunnats i decembertidningen.
Vissa undantag har tillåtits inför den närmaste
bekantskapskretsen. Ingen har dock utsatts för
en sådan prövning som Rose-Marie Wiberg,
som fick beskedet samma eftermiddag som hon
skulle vara värd för hundratals deltagare på minimässan på Centro Forestal Sueco. Rose-Marie
hade just börjat välkomna de första gästerna,
när hon diskret fördes åt sidan av Sydkusten och
fick beskedet om att hon valts till Årets Svensk
på Costa del Sol 2011. Hon blev i sanningens
namn stum och ingen i omgivningen kunde ana
att de många fotografier som sedan togs av henne inte hade med själva minimässan att göra.
– Jag har aldrig haft en tanke på att jag skulle
kunna var aktuell för utmärkelsen. Det känns
oerhört hedrande, speciellt då priset är förknippat med Costa del Sol som jag har sådan kärlek
för, förklarar hon.

Sponsrat utmärkelsen
Under flera år hade Rose-Marie faktiskt en nära
relation till utmärkelsen, men i en helt annan
bemärkelse. Det var som representant för SEB
Private Banking, som sponsrade Årets Svensk på
Costa del Sol och Rose-Marie har överlämnat
presentcheckar till ett flertal pristagare, som hon
nu själv kommer att dela titel med.
När det gäller själva checken, som uppgår
till 600 euro, kommer den att skänkas till SWEA
Marbellas donationskommitté. Denna delar årligen ut bidrag och stipendier till både organisationer, skolor och privatpersoner på Costa
del Sol, som på ett eller annat sätt främjar den
svenska kulturen och har någon svensk anknytning. Bland dem som fått bidrag finns elever
på de två svenska skolorna och på Marbellas
designskola. I framtiden ska även exempelvis
spanska elever som väljer att läsa svenska få ta
del av donationerna.

Enormt nätverk
Rose-Marie betonar vilken viktig roll SWEA
har för att bibehålla de svenska traditionerna
för mängder av utlandssvenskar.
– Många här i Spanien åker visserligen hem
ganska ofta, men i många andra länder som
ligger längre bort är SWEA:s funktion ovärderlig. Den skapar en gemenskap och värnar om
svenskheten på ett sätt som är mycket viktigt
utomlands.
Hon framhåller föreningens mångfald och
betonar att man lär känna många människor
som man annars aldrig skulle få kontakt med.
Nätverket är enormt och även om den lokala
verksamheten är fundamental poängterar RoseMarie hur mycket man får ut av resorna.
– Har man inte varit med på en SWEA-resa
kan man inte veta vad det innebär. Jag har själv
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varit på världskonferenser i Washington och
Kuala Lumpur och det går nästan inte att beskriva den samlade erfarenheten hos de drygt
300 deltagarna som brukar vara med.
En annan fantastisk fördel med att vara
SWEA-medlem är att det finns kontaktpersoner
var som helst i världen som man kan få tips och
hjälp av, när man ska ut och resa eller flytta till
ett annat land.

Mer aktiva medlemmar
En av de saker som Rose-Marie är mest nöjd
med är att de lyckats få med många fler yngre
och yrkesverksamma medlemmar i SWEA Marbella. Det har gått hand i hand med att aktiviteterna utvecklats. Marknadsföringen har förbättrats och en av de mest framgångsrika initiativen
har varit minimässan, som 15 november hölls
för tredje gången på Centro Forestal Sueco.
– Det var en idé som föddes hos Camilla
Grahn. Vi hade behov av att erbjuda våra sponsorer en mötesplats och responsen har varit över
förväntan.
En annan ny aktivitet är nätverksluncherna
första fredagen i varje månad, på restaurang
Terra Sana, på initiativ av Christa Alfredsson.
Där får inte minst de yrkesaktiva medlemmarna
möjlighet att presentera sig och knyta kontakter.
Frukostmötena på Centro Forestal Sueco sista
torsdagen i varje månad, med inbjudna föredragshållare, är också välbesökta.

– Det är mycket viktigt att vi har ett varierat
programutbud som tillgodoser alla medlemmars
önskemål, oavsett om man är yrkesverksam eller ej.
SWEA Marbella kunde stoltsera med sin
organisation när de förra hösten organiserade
regionmötet, med ett 80-tal inresta Sweor från
en mängd olika länder. Arrangörernas improvisationsförmåga sattes på extra prov när Spanien
upplevde en generalstrejk samma dag som alla
deltagare egentligen skulle anlända med flyg.
För Rose-Marie är en av de viktigaste framgångarna att SWEA Marbella idag har en stabil
grund.
– Jag tror att vi har lyckats bygga upp en
struktur som underlättar arbetet och som är ett
bra arbetsredskap, Vi har flera kommittéer, som
programkommittén, donationskommittén och
nu även en kommunikationskommitté som är
mycket aktiva.
– Programverksamheten är grundläggande i
SWEAs arbete. Den har växt med åren och så
sent som i november hade vi en mycket lyckad
Mårten Gås-middag på restaurang El Castillo i
Benahavís, vilket var en nyhet, berättar RoseMarie.

Viktigt med eldsjälar
SWEA Marbella har funnits i många år och har
upplevt olika faser i sin utveckling. Interna schismer ledde vid ett tillfälle till att en ny lokalav-

delning bildades under namnet SWEA Málaga.
Efter några år fick den avdelningen dock läggas
ned, när de inte lyckades finna nya kandidater
till styrelsen.
– Jag hade själv inte så mycket kontakt med
den avdelningen men jag tror att en anledning
till att de inte lyckades fortsätta är att det redan
finns så många andra föreningar i Fuengirolaområdet. Det är inte heller lätt att finna personer
som har tid och intresse att ägna sig åt styrelsearbete och därför har vi varit särskilt lyckligt
lottade, som haft så många eldsjälar i SWEA
Marbella både tidigare och de senaste åren,
menar Rose-Marie.

Söker ny styrelse
Trots det stora antalet medlemmar, cirka 180 i
dagsläget, har även SWEA Marbella dock haft
vissa svårigheter att renovera sin styrelse. Styrelsemedlemmarna, inkluderat ordföranden, ska
enligt stadgarna inte sitta på posten längre än
fyra år. Till våren måste därför hälften av styrelsemedlemmarna bytas ut, inkluderat RoseMarie.
– Jag fick dispens för att sitta mitt femte år.
Det är viktigt att vi hittar efterträdare till årsstämman 13 februari nästa år och jag är övertygad
om att vi kommer att finna kandidater. Valnämnden arbetar intensivt med det.
forts. s. 46
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SWEA Marbella främjar aktivt den svenska kulturen genom att stödja exempelvis
Club Nórdicos revy.

Minimässorna på Centro Forestal Sueco har förvandlats till en mötespunkt för
företagare och ett skyltfönster för föreningen.

Elever på både Svenska skolan i Fuengirola och Marbella har flera gånger stötts
ekonomiskt av SWEA Marbella.

Rose-Marie Wiberg betonar hur många engagerade medlemmar SWEA Marbella
har och har haft genom åren.

Årets Svensk forts

»

Rose-Marie lämnar sålunda styrelsen till
våren och även om hon kommer att fortsätta
vara verksam i SWEA Marbella kommer hon att
trappa ned lite på engagemanget i föreningen,
till förmån för andra projekt. Hon har just väckt
liv i ett vilande bolag genom vilket hon vill organisera konferenser i Spanien åt företag i Sverige.
– Jag befinner mig i en verklig förändringsfas
just nu. Förra året avgick jag efter åtta år hos
stiftelsen Livslust, som driver hem och yrkesskola för föräldralösa ungdomar utanför Riga.
Det arbetet kändes mycket viktigt, men det är
svårt att bibehålla engagemanget när avståndet
är så stort. Kanske jag kan göra någon liknande
insats här, så småningom.

Vill arrangera konferenser
– Snart lämnar jag även över ordförandeskapet
för SWEA Marbella och det närmaste året tänker
jag ägna åt mitt företag Iniciativa. Genom det
erbjuder jag annorlunda konferensupplevelser
i Marbella, Málaga och Bilbao, avslöjar hon.
Anledningen till att Rose-Marie har Bilbao på
sin lista menar hon är för att staden kan erbjuda
så mycket annat, jämfört med Costa del Sol.
– Bilbao är jättespännande och läckert annorlunda. Det är så mycket mer än bara Guggenheimmuséet. Staden är ett design- och
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kulturcenter och en gastronomisk upplevelse,
förklarar hon. Mer information om hennes verksamhet kan hittas på www.iniciativa.se.

sätt kunnat hjälpa andra. Om jag sedan förtjänar
utmärkelsen får andra bedöma, men det känns
oerhört hedrande.

Satsar på Spanien

Jubileum

Arrangemang och konferenser har varit RoseMaries specialitet sedan 1987. Hon har arbetat
i 34 år inom SEB-koncernen och i hennes olika
befattningar har konferensarrangemang ingått
som en viktig del. Hon har många kontakter
kvar sedan den tiden, som hon tänker utveckla.
Hon blev lokal representant för banken 2004
och när kontoret på Costa del Sol lades ned
2009 behövde hon inte fundera länge på om
hon skulle flytta tillbaka till Sverige eller bli kvar
på kusten.
– Jag har turistat på Costa del Sol sedan 1976
och skaffade min lägenhet i centrala Marbella
1996. Jag stortrivs här och ser fram mot att starta
en ny verksamhet. Jag ger alltid 150 procent i
allt jag företar mig, även om jag nu tänker göra
det i ett annat tempo, säger Rose-Marie som
hunnit fylla 57 år.
En av hennes grundprinciper är att se en möjlighet i varje svårighet, istället för en svårighet i
varje möjlighet. I övrigt försöker hon inte figurera, utan bara göra saker så bra som möjligt.
– Jag gillar alla typer av möten mellan människor. Förhoppningsvis har jag bidragit på något sätt till att främja detta under min tid i styrelsen för SWEA Marbella och att jag på något

Rose-Marie Wiberg kommer att mottaga utmärkelsen Årets Svensk på Costa del Sol i samband
med julbasaren som arrangeras på Svenska
skolan i Fuengirola fredag 9 december klockan
19.00. Det är andra året i rad som ceremonin
hålls i Svenska skolans samlingssal och första
gången som det inte sker på Lucia. Dock kommer det att arrangeras Luciatåg under basaren.
Det är dessutom utmärkelsens 20-års jubileum
och förhoppningen är att så många tidigare
pristagare som möjligt även ska närvara. Alla
är välkomna.

MOTIVERING: Rose-Marie Wiberg mottar
utmärkelsen för sitt arbete som ordförande
för SWEA Marbella under nära fem år och
under vilka hon, tillsammans med den övriga
styrelsen, bidragit till ett viktigt uppsving för
lokalföreningen. Det utökade medlemsantalet och de många aktiviteterna har på ett
avgörande sätt bidragit till att stärka svenskheten på Costa del Sol.
Juryn består av Sydkustens ledning.

Årets svensk på Costa del Sol 20 år:

Profilerna som betytt så mycket
I år delas Sydkustens utmärkelse ut för 20:e året i rad.
Årets Svensk på Costa del Sol har förvandlats till det
mest prestigefyllda priset inom svenskkolonin och genom åren har en stor variation personer förärats. Allt
från föreningsledare, frivilligarabetare och företagare
till prästpar, studenter och borgmästare. Alla har de

det gemensamt att de gjort något anmärkningsvärt för
svenskheten på Costa del Sol och/eller kustsvenskarnas integration i Spanien. Några av de tidigare pristagarna är inte längre i livet, men många fortsätter att
sprida sin energi och det här är Sydkustens hyllning
till dem alla, med anledning av jubiléet.

1992

1993

1994

1995

Eva
Hellgren

Leif
Sandström

Rune
Lundh

Nordiska
K-kedjan

Ordförande i
Spansk-Nordiska
Sällskapet AHN.

Arrangör av
konserter på
Costa del Sol.

Eldsjäl i Svenska
Skolan i Fuengirola och AHN.

Anita M.-Ståhl,
Dagmar Hjort och
Berit Jacobsson.

1996

1997

1998

1999

Sture
Björklund

Stig
Öberg

Alice Babs
Sjöblom

Olle
Jacobsson

Ordförande för
Spansk-Nordiska
Sällskapet i Nerja.

Sveriges konsul
och mångårig
profil på kusten.

Mångårig ambassadör för kustsvenskarna.

Guide åt tusentals
svenska turister
genom åren.

2000

2001

2002

2003

Amador
Martínez

Karin och
Bo Wallin

Birgit
Gumaelius

Birgit
Lilja

Sångare, frisör
och alltid till hjälp
vid behov.

Prästpar i
Svenska kyrkan
på Costa del Sol.

Mångårig direktör
på Centro Forestal
Sueco i Marbella.

Ständigt aktiv för
dem som är sjuka
och har det svårt.

2004

2005

2006

2007

Lennart
Nilsson

Agneta
Bengtsson

Per-Egon
Göransson

IKEA
Málaga

Eldsjäl inom
Pensionärsföreningen.

Mångårigt
stöd genom
Kontaktkedjan.

Pionjär inom
turistnäringen i
Torremolinos.

Satte Sverige på
kustkartan vid
öppnandet.

2008

2009

2010

2011

Sofía, Kanar
och Gordana

Rickard
Enkvist

Ángeles
Muñoz

Rose-Marie
Wiberg

Gemensamt
skolprojekt för
integration.

Framgångsrik
vinproducent i
Gaucín.

Borgmästare i
Marbella med
svenskt hjärta.

Ordförande och
eldsjäl i
SWEA-Marbella.
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Gran Canaria lockar inte minst vindsurfare, Pozo Izquierdo
betraktas som ett av världens vindsurfarparadis och håller VMtävlingar varje år.

På Svenska Skolan i San Agustín går cirka 25 barn. ”En del kommer från svensk-spanska familjer men
de allra flesta bor tillfälligt på Gran Canaria”, berättar rektorn Josefine Karlsson, som själv är reumatiker
och mår väldigt bra av det kanariska klimatet.

Playa del Cabrón är trots det lite trista intrycket ovanför ytan en
skattkista för dykare, med lagom temperatur året om.

Gran Canaria bästa platsen för den
Svenska kyrkan och Svenska skolan i San Agustín samlingpunkter
Utanför Afrikas västkust, 150
mil från Costa del Sol, ligger
Gran Canaria med ännu en av
de gamla spanska svenskkolonierna, snarlik men samtidigt
annorlunda dem på fastlandet.
Allt är liksom i mindre skala,
mer koncentrerat och familjärt.
För många av dem som bor här
är klimatet inte bara en fråga
om att njuta, utan om hälsa.
Sydkusten har besökt den viktigaste samlingspunkten, Svenska kyrkan och grannen Svenska
skolan i San Agustín, för att lära
mer om öns dragningskraft och
hur svensklivet här ser ut.
På vägen mellan Gran Canarias
flygplats och San Agustín en halvtimme söderut i bil, så undrar man
lite vad som är charmen med denna ö som lockat svenska turister i
flera decennier och fortfarande är
svenskarnas populäraste turistmål.
Dessutom bor här några tusen
svenskar, fast eller som flyttfåglar.
Första intrycket är kargt, svartbrunt
och kalt, inte särskilt vackert. De
flesta ger samma bild. Men, säger
de sedan, sedan börjar man älska
det! Det karga och kala vinner ens
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hjärta och framför allt upptäcker
man det som inte syns på vägen
mellan flyget och San Agustín.
Svensknästet där kyrkan och skolan
ligger tillsammans med Svenska
Re, som arbetar med rehabilitering och klimatvård, Skandinaviska klubben samt ett flertal svenska
kaféer. Man upptäcker vågorna,
detta är vindsurfarnas paradis. I
Pozo Izquierdo hålls VM-tävlingar
varje år. Livet under vattenytan vid
Playa del Cabrón. Bergen och den
prunkande inlandsnaturen.

Bra för ledsjuka
Svenskarna på Gran Canaria tycks
välja ön på grund av klimatet eller
kärleken. Josefine Karlsson, rektor
på Svenska Skolan, är reumatiker
och trodde inte det var möjligt att
må så bra som hon gör nu. Sedan
ett år bor hon i området Rocas Rojas där 75 procent av grannarna är
skandinaver. Skolan, på ön sedan
1965, har runt 25 elever, familjerna
kommer och går och antalet varierar. Förutom förskola har Josefine
en ettsexa samt handleder högstadieelever som läser på distans.
– Vi har elever med en svensk
och en spansk förälder som lever

ett i övrigt spanskt liv, berättar Josefine. Men de flesta är barn som
bor här tillfälligt.
– En del passar på under föräldraledigheten eller tar ett sabbatsår,
vanligt är också att man kommer
på grund av sjukdom och behöver
en period i värmen.
Gran Canaria är en av världens
bästa platser för dem med ledsjukdomar.

Samlingspunkt
Svenskkolonin etablerade sig på
60-talet i Las Palmas och till en
början var det också där skolan
låg. Men antalet soltimmar är betydligt fler i San Agustín och när
de flesta svenskar började söka sig
dit flyttade skolan. Kyrkan hade lokal i Las Palmas ända tills nyligen,
men drabbades liksom Costa del
Sol av neddragningar. I San Agustín
jobbar numera två präster, Anders
Björnberg och Kristina Ander, med
fyra kollegor. Trots flera svenska
kaféer är kyrkan utan tvekan viktigaste samlingsplatsen. Cirka
62 000 besök och 120 vigslar i fjol.
Dagen för Sydkustens besök gifter
sig Patrik och Therese Engelbert
från Gävle.

– Vi ville lägga pengarna på en
resa tillsammans med familjen istället för att bara få en dag hemma,
säger de. Vi tittade var i världen det
fanns svenska kyrkor och valde
Gran Canaria för värmens skull.
Kristina Ander känner att hennes
kyrka verkligen fungerar som representant för Sverige, folk kommer för
att tala på sitt eget språk om relationer, Gud och praktiska frågor.
– Det är ett hem och en famn för
alla svenskar och många kommer
till San Agustín bara för att hälsa
på oss, gärna på tisdagar när det är
våfflor! På julen ringlar sig köer utanför. Jag tror vår verksamhet stärker
människors tro att Svenska Kyrkan
är bra, även hemma i Sverige.

Lättare liv
Tina Holm är kyrkans veteran efter
tolv år i kaféet. Hon jobbade som
guide på 80-talet och träffade sin
Miguel. Tillsammans har de två
tonåringar som går i spansk skola.
Själv sökte hon sig till det svenska i
kyrkans kafé, gick med i kören och
blev så småningom anställd.
– Det bästa är naturligtvis när
man finner kärleken, säger Tina.
Annars är det klimatet, männis-

Kyrkan i San Agustín är minst sagt välbesökt, 62 000 besök och 120 vigslar i fjol. På bilden Tina Holm, Kristina Ander, Elisabeth Olofsson och kantorn Anders Göranzon.
”Skillnaden mot hemma är att vi här har många fler vigslar och färre dop och begravningar”, säger prästen Kristina Ander.

som vill må bra

för de många landsmännen på ön.
korna och att folk här tar livet och
vardagen med större lätthet jämfört
med Sverige.
För somliga skapar öliv en
känsla av isolering men det slår
Tina bort.
– Hur stor del av din vardag rör
du dig egentligen utanför en fem
kilometers radie? En del varor och
att resa är dyrare, men vi åker till
de andra öarna istället.
Elisabeth Olofsson, kyrkoadministratör, har bott på ön i över 30
år. Först jobbade hon som barnflicka och sedan på IKEA, trots att
Elisabeth är från Älmhult och hade
sagt ”aldrig IKEA”.
– Men det var en spännande tid,
jag var med om hela explosionen.
När jag började hette det Unico,
vi var tolv anställda. I början av
80-talet skrevs franchiseavtal med
IKEA. Idag är de 200 anställda och
IKEA finns på Tenerife, Mallorca
och Lanzarote. Alla här handlar
på IKEA, spanjorerna tyskar och
svenskar!
Även i Elisabeths fall var det
kärleken som höll henne kvar.
Kanarier, svarar hon på frågan om
hennes man är spanjor.
– Spanjor också förstås, men

först kanarier. Det är viktigt, precis
som i Katalonien, även om kanarierna inte är så radikala.

Bra shopping
Tina beskriver Gran Canaria som
en kontinent i miniatyr och hon talar varmt om centrum av ön med
sina vandringsstigar, blomsterprakt,
mandelträd, byarna, maten och
kylan som biter i kinderna när det
är 25 grader på stranden. Hon får
medhåll av kollegorna. Inlandet
överraskar och betar. Kristina Ander kom så sent som i augusti och
fascineras av ön.
– Vegetationen är så skiftande
beroende på vad du befinner dig.
Du har klipporna, vulkanberget,
det kala och karga men även pinjeskogar, gröna vandringsleder, slingriga bergsvägar med utsiktsplatser
där man kan se ända till Tenerife.
Josefines favoritställen är öknen
Maspalomas, djurparken Palmitos
Park och Las Palmas.
– Jag tycker mycket om att shoppa och där finns många mysiga
butiker med lokala designers, vid
sidan om de stora stråken.
Text & foto: Carin Osvaldsson

Therese och Patrik Engelbert från Gävle valde att gifta sig på Gran Canaria för att
förvandla bröllopsdagen till en vecka i solen med sina familjer.

I Gran Canarias huvudstad Las Palmas slog sig svenskarna ned på 60-talet, innan
de började söka sig söderut till San Agustín. I huvudstaden finns både bra shopping
och stränder, den längsta är Las Canteras.
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Sveriges nya ambassadör i Madrid Cecilia Julin har fått
vaka så mycket de första månaderna att hon hunnit bli
god vän med guldfiskarna vid ambassadresidenset.

Udda start på
ambassadörsposten i Madrid
Cecilia Julins första månader har
präglats av flera sorters vaka.
Sveriges nya ambassadör i
Madrid Cecilia Julins tillträdande på posten har varit allt
annat än en formalitet. Hon
startade 1 september efter ett
helt års vakans på posten, men
hela hösten har myndighetsarbetet i Spanien stått närmast
stilla, med anledning av det förestående valet. Dessutom har
hon fått vänta i flera månader
på den formella audiensen hos
kung Juan Carlos, på grund
av den spanske monarkens
senaste operation. Till glädje
för många kustbor gjorde hon
dock ganska snart sitt första
besök på Costa del Sol, när hon
deltog i Sydkustens svenskdagar 28-29 oktober.
Förkampanjen till det spanska parlamentsvalet var i full gång när Cecilia Julin anlände till Madrid. En av
hennes främsta uppgifter under de
första månaderna har därför varit att
bevaka både den politiska utvecklingen och den rådande ekonomiska krisen i Spanien. Sverige, liksom
övriga EU, har Spanien i blickfånget
när euron stapplat under hösten.
– Intresset från Sverige den senaste tiden har gällt främst den
spanska ekonomin. Vår uppgift är
att analysera och rapportera hem
om den inrikespolitiska situationen, berättar Cecilia Julin i en intervju med Sydkusten på ambassaden i Madrid.
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Hennes inledande arbete försvårades av det förestående valet
och vissheten om att många makthavare bara hade några veckor
kvar på sina poster.
– Det har varit både en nackdel och en fördel. Visserligen har
många spanska politiker varit ovanligt upptagna men samtidigt har det
varit lättare att få kontakt med eventuellt kommande makthavare, som
ännu inte tillträtt på posten.

Vill utnyttja residenset
En annan viktig del i ambassadörens jobb är att marknadsföra
Sverige i sitt tjänsteland. Flera evenemang har hållits under hösten,
bland annat en konferens om trafficking och en gastronomisk duell
mellan representanter för spanska
och svenska kocklandslaget. Dessutom hade Roxette en konsert i
Madrid i oktober, även om det inte
var i Ambassadens regi.
– Det finns väldigt mycket som
man kan göra. Dessutom är ambassadresidenset en fantastisk tillgång som evenemangslokal, som
jag tänker utnyttja så mycket som
möjligt, berättar Julin.
För Cecilia Julin utgör Spaniensvenskarna en viktig resurs för att
marknadsföra inte minst svensk
kultur. Hon har som mål att resa
runt hela landet och träffa så
många landsmän som möjligt och
försöka stödja alla initiativ som leder till att sälja Sverige i Spanien.

– Våra resurser är ganska begränsade, men
istället för ekonomiska bidrag har vi ju möjlighet att stödja bra initiativ med bland annat vår
personliga närvaro, poängterar Julin, som hade
som en av sina första uppdrag utanför Madrid att
deltaga i Sydkustens svenskdagar i köpcentret
Parque Miramar, i Fuengirola.

Annorlunda dialekt
Cecilia Julin har en bred erfarenhet inom UD
och har tidigare varit ambassadör i Bratislava,
i Slovakien.
– Posten i Madrid skiljer sig ganska mycket
från den jag hade i Bratislava. Där hade jag till
uppgift att öppna Sveriges ambassad i ett relativt
litet och nybildat land.
Hon är den första kvinna på posten och
uppdraget gäller under tre år, med möjlighet
till förlängning i ytterligare två år. Något större
problem med spanskan har hon inte.
– Jag har arbetat tre år på Sveriges ambassad
i Peru, så jag talar spanska med sydamerikansk
dialekt, avslöjar hon.
Cecilia Julin har tidigare besökt Spanien flera
gånger och har till och med släkt i landet.
– En av mina bröder bor tidvis på Mallorca och en brorsdotter med familj bor där
permanent, så det har givit anledning till besök. Jag har varit på besök och tjänsteresor i
Spanien ett antal gånger, men har inga längre
vistelser.

Vilka är dina främsta utmaningar?
– Att sätta Sverige på kartan i Spanien och utveckla de svensk-spanska förbindelserna ytterligare. Spanien är en viktigt aktör i EU och i förhållande till utvecklingen i Nordafrika och jag
ser fram emot att arbeta med spanska kollegor.

“

Våra resurser
är begränsade,
men vi kan alltid
stödja bra initiativ
med vår personliga
närvaro.

Relationerna mellan Spanien och Sverige var särskilt täta i samband med ordförandeskapen förra
året. Tror du att det går att spinna vidare på detta?
– Det finns flera områden där Sverige och Spanien har gemensamma intressen och vi kommer att följa upp detta. Jag hoppas också att
uppmuntra till ett tätt besöksutbyte mellan Sverige och Spanien på olika nivåer. Även om våra

statsråd träffar varandra i Bryssel och andra multilaterala sammanhang, är personliga bilaterala
kontakter oslagbara för att fördjupa och utveckla
samarbetet.
Hur ser du på att posten stått tom så länge?
– Det är aldrig idealiskt att en chefspost står tom
en längre tid, samtidigt är det något som inträffar
ibland. Utrikesförvaltningens tillsättnings- och
förflyttningsprocesser är komplicerade och det
är många kedjor som ska fogas ihop och kuggar
som ska stämma överens. När det gäller Madrid,
så är min uppfattning att ambassaden har letts
på ett alldeles utmärkt sätt av Jörgen Persson
som chargé d´affaires. Men naturligtvis är det
positivt att vi nu återgått till normal personalstyrka och kan bedriva arbetet än mer ambitiöst.

Mer än 25 års erfarenhet
Cecilia Julin är född i Göteborg 25 mars 1955 och
utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet. Hon genomgick UD:s handläggarutbildning
1984-1985 och har varit verksam vid ambassaden i Lima 1985-1988, i Tel Aviv 1988-1990,
Washington 1998-2003 samt som ambassadör i
Bratislava 2003-2006. Sedan mars 2006 har hon
varit kommunikationschef på UD i Stockholm.
Hon är gift med maken Anders och har två
barn, som är 20 och 24 år gamla.
Text & foto: Mats Björkman
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Mellan Ronda och Costa del Sol ligger byn Júzcar. Den tillhör "Los Pueblos Blancos", men så värst vit är den inte sedan den
valdes för inspelningen av filmen om Smurfarna

Byn Júzcar har blivit en stor turistattraktion, som lockar många besökare.

Smurfarnas by ligger i Andalusien
Byn Júzcar överväger att behålla färgen, som brukades till filminspelning.
Världens första och enda
smurfby ligger i Málagaprovinsen. Det är den lilla byn Júzcar
med sina 250 innevånare, som
målat om sina vita husfasader
i blått för inspelningen av biofilmen “Smurfarna 3D”, som
hade premiär i augusti.

bolaget. Byns undanskymda läge i
Rondabergen och naturen runt omkring gjorde den idealisk som den
första smurfbyn i världen.

Egen Gargamel

lösa bybor arbete under tre veckor
och 4 000 liter målarfärg gick åt.
Sydkusten besökte Júzcar första söndagen i oktober och byn var full av
nyfikna besökare. Inte minst barnen
roade sig när de fick besöka smurfarnas hem och kunde fotografera
sig med någon av sina smurfidoler,
som målats på fasaderna.

Den annorlunda idén att förvandla
en typisk vit andalusisk by till smurfby kommer från produktionsbolaget Sony Pictures. Tre stycken byar,
Atajate, Parauta och Júzcar i bergen
runt Ronda, blev tillfrågade om det
ville bli smurfbyn i biofilmen. Borgmästaren i Júzcar, David Fernández
trodde först att det var ett skämt, när
han blev uppringt av produktions-

Hela byn målades om, inkluderat
kyrkan, kyrkogården, hotellet, torget, och barerna. Byborna tillfrågades i förväg i en extraordinär kommunstämma och samtliga tyckte
det var en kul idé. Samtliga utom
en... Borgmästaren Fernández
kommenterar för tidningen ABC att
“samtliga byar har sin egen Gargamel (smurfarnas huvudfiende, reds
anmärkning) och vi har en bybo
som vägrat måla om sitt hus.”
Färgsättningen gav tolv arbets-

Júzcar har blivit ett favoritmål för inte
minst de minsta.

Merca Pitufo är smurfarnas egen marknad, som upprättats i byn. Byborna har vetat
att ta vara på det stora turistintresset.
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Färgomröstning
Júzcar är en av byarna i “La ruta
de los pueblos blancos” – de vita
byarnas rutt och byn skulle enligt
planerna målas tillbaka till vitt i
september, för att undvika risken
att strykas från denna turistrutt. Byn
har dock fått dispens och borgmästaren kommer att kalla till ett nytt

möte där byborna får rösta om de
vill förbli en smurfby.
Samhället har upplevt ett enormt
uppsving genom alla som besöker
smurfyn och många verksamheter
uppger att de upp till tredubblat sin
omsättning. Många vill därför att
det nuvarande utseendet ska blir
permanent.
Sydkusten rekommenderar ett
besök till Júzcar. Vid utgivningen
av detta nummer av SK är Júzcar
fortfarande en blå Smurfby och bör
så vara åtminstone en bit in i 2012.
För säkerhets skull kan man konsultera med kommunen på telefon
952 183 500.
Text & foto: Richard Björkman

Artikelförfattaren har liksom Smurfarnas
fiende Gargamel sällskapsdjur.

Din Private Banking Partner
Vi finns där du finns
Kontakta kontoret så berättar vi vad Private Banking
kan erbjuda dig.
Telefon: 952 81 48 62
e-post: spanien@swedbank.lu

Kontoret öppet enligt överenskommelse.
Swedbank S.A, Centro Plaza, Oficina 16,
ES-29660 Nueva Andalucia (Marbella)

Nerja växer. Vi också!
Från september finns The Real Estate Agency/Fastighetsbyrån i Nerja. Vi är Sveriges största mäklarföretag,
även i Spanien! Faktum är att våra 8 kontor i Spanien växer så det knakar. Funderar du på att köpa eller sälja i
områdena öster om Málaga, tveka inte att kontakta oss på The Real Estate Agency i Nerja.
Välkommen att höra av dig!
Tel. 952 52 17 08, The Real Estate Agency, Nerja, Plaza de la Ermita 28
nerja@therealestateagency.es, therealestateagency.es
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HÄLSA

När tanken övervinner smärtan
Alla medicinstudenter får
läsa om hypnos, men det
är få som tillämpar tekniken och de flesta förknippar det med hokus
pokus. Pentti Raaste,
finsk läkare i Fuengirola
och specialist på smärtbehandling, har dock använt hypnos hela sin karriär och menar att det är
ett utmärkt komplement
till andra metoder.
– Det går att behandla en
rad problem med hjälp av
hypnos, inte minst för att
motverka smärta, berättar Raaste för Sydkusten.

Doktor Pentti Raaste lärde sig om hypnos redan första året på medicinskolan i
Helsingfors och det är en teknik som han tillämpar på enskilda patienter för bland
annat smärtlindring.

Pentti Raaste kom i kontakt med hypnos redan fösta året på medicinskolan
i Helsingfors och han har alltid varit
fascinerad av tekniken. En del psykologer och tandläkare hypnotiserar sina
patienter, men det är ganska ovanligt
bland ordinarie läkare.
– Det är inte en metod som jag
använder så ofta, men det är ett bra
komplement och de flesta patienter går
att hypnotisera i en eller annan grad,
förklarar Raaste.
I grunden handlar det om att använda sinnet för att motverka exempelvis smärta, stress och ångest. Det
kallas för sofrologi och går ut på att
människans inbillningskrafter är starkare än viljan. Det är därför som man
med hypnos både kan gå ner i varv och
sluta röka.

¡PRUEBA!
La Máscara de Oro de Cléopatra,
para un cutis rejuvenecido.
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Det är sällan en patient själv ber om
hypnos, utan doktor Raaste föreslår
behandlingen om han tror att det kan
gynna den enskilde patienten. En session tar cirka 30 minuter, där patienten
får lägga sig ned medan det spelas avslappnande musik.
– Det är i grunden en form av styrd
meditation, förklarar Raaste som också
tagit fram ett meditationsprogram med
en CD-skiva, där patienten kan lära sig att
meditera själv, 15-30 minuter varje dag.
Enligt Raaste krävs inte någon särskild legitimation för att utöva hypnos,
men man måste ha goda kunskaper
och vara försiktig. Det kan nämligen
hända att hypnosen förlöser tidigare
traumatiska upplevelser.

Verksam på kusten i 23 år
Pentti Raaste har varit verksam som
allmänläkare på Costa del Sol sedan
1978. Innan dess praktiserade han under tre år på Kanarieöarna och två år
i Norge. Han är både läkare och fysioterapeut och mer än hälften av hans
patienter behandlas för olika typer av
smärta. Hypnos är bara ett komplement till Raaastes behandlingsmetoder, som omfattar både akupunktur,
manuell terapi och injektioner.
Mer information på hemsidan
www.penttiraaste.com.
Text & foto: Mats Björkman

Behöver Du/Ni hjälp i en relation
som stannat av?

Från Jag till Vi!

Svetlana Proskuryak - Masajista diplomada
Tel: 666 762 850 – Mob: 658 913 015 - hesvetlana@hotmail.com
Urb. Pueblo Andaluz, Calle de la Gaviota, 28
LAS CHAPAS - MARBELLA

Föreslår för patienten

Clínica Terapia Sueco

CENTRO ”LANA”
• Quiromasaje • Reflexologia • Shiatsu
• Piedras calientes • Terapia craneo-sacral

– Det kan vara ytterst effektivt och
användas exempelvis inför förlossningar.

Kontakta Carin Janzon
Relationsterapeut

Tel: +34 625 21 51 54
www.terapia.se
carin@terapia.se

Sortera känslor och tankar!
Sunda relationer är nyckeln till glädje,
livskvalitet och passion!
Akut- och krissamtal.
Individ- och parsamtal.
Korta och längre terapisamtal.
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Fem frågor till:
CARIN JANZON, relationsterapeut.
Hur vanligt är det med relationsproblem?
– I de flesta förhållanden finns det nog
någon typ av problem, bakom fasaden.
Många reder man ut själva, ibland
räcker det med några stödsamtal och
i en del fall behövs terapi för att lösa
problemen på ett djupare plan.

New Body i Fuengirola firade 17 november ägarbyte och utvidgning med
en invigningsfest.

Vilka är de vanligaste problemen?
– Det kan röra sig om många olika saker. Sällan är det fråga om ett enskilt
problem. I relationen spelar det in frågor som berör exempelvis ekonomin,
någon partner eller båda kan ha problem med alkohol eller andra droger,
någon kan ha varit otrogen eller så kan
man ha förlorat respekten för sin partner av andra orsaker.

"Att flytta till ett nytt land medför nya
utmaningar, kanske mer tid – eller
mindre för varandra. Då upptäcker vi
nya sidor av vår partner som vi kanske
inte känner igen och inte förstår."

Hur har relationerna utvecklats
genom åren?
– För 40-50 år sedan höll partners
ihop trots svåra problem, inte minst
av ekonomiska skäl. Samhället har
förändrats kraftigt de senaste åren och
främst kvinnans roll har ändrats. Vi har
blivit mer jämlika och frigjorda. Med
fler partners som yrkesarbetar uppstår
större “frestelser”, bland annat i form av
kollegor. Skilsmässorna har ökat lavinartat när det inte längre anses skamligt
att göra slut, men det innebär inte att
uppbrotten inte är smärtsamma fortfarande och jag menar att många relationer går att rädda.

Linn Johansson tog redan i maj över
verksamheten. Nu bjöds kunder och
vänner på cava och tilltugg samtidigt
som de informerades om vad det passiva
gymmet innebär, liksom vacuumterapi.
Hälsoterapeuten Marijke Togeretz
demonstrerade hur kropsscanning går
till. Det visades också stort intresse för
ansiktsapparaturen, som ger ett ansiktslyft och mjukar upp linjer och rynkor.
New Body hälsar alla som inte
hade möjlighet att komma på festen
välkomna att titta in och de erbjuder i
dagarna presentkort, som kan ges bort
som julklapp.
Mer information på hemsidan
www.newbodyfuengirola.es.

Tandläkare

Marcia
Lindberg
Svensk tandläkare, med
mångårig erfarenhet av
både vuxna och barn.
Specialiserad på implantat
kirurgi och förebyggande av
tandvårdsrädsla.
Svensk modern tandvård.
Estetik och blekning.
Alltid öppet för akut tandvård.
Journummer kvällar & helger:

653 831 722

CLÍNICA DENTAL SUECA
C/ Lope de Vega 2.1, Los Boliches
29640 Fuengirola

Tel: 952 58 35 95
www.clinica-dental-sueca.com

Många saknar nära vänner eller släktingar här att anförtro sig till och då
kan det kännas skönt att kunna vända
sig till någon utomstående.

Kan flytten till Spanien medföra
särskilda problem?
– Att flytta till ett nytt land medför
nya utmaningar, kanske mer tid – eller mindre för varandra. Då upptäcker
vi nya sidor av vår partner som vi kan215x65 campaña 50 ingles.ai
1
ske inte känner igen och inte förstår.
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Vilka är de viktigaste principerna
för en sund relation?
– Det finns flera viktiga saker som
måste vårdas. Kommunikation är a
och o, respekt, ärlighet, förståelse och
inte minst massor av kärlek. Min sanna
övertygelse är att om man kämpar sig
igenom problemen så växer sig kärleken ännu starkare. Gräset är inte alltid
grönare på andra sidan. Att hitta tillbaka till respekten och kärleken kan
ibland vara svårt. Men det går!
Mer information: www.terapia.se.
23/11/11
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Text: Mats Björkman

ANNONSERA
New Body i Fuengirola expanderar
under ledning av Linn Johansson.

i hälsosidorna i SK
från 95€ per kvartal!

Dr. Lars Bölander

Alla former av skönhetskirurgi.
Undersökning och behandling av hudcancer.

Tel. 629 28 29 36
www.plastikkirurgen.se

Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi & Colegio de Médicos de Málaga 7844

And now you can use your health insurance
from the very first day, no waiting periods
or pre-existing conditions applicable*.
You can contract our medical insurance from
only €25.
FOR MORE INFORMATION, PLEASE
CONTACT: INGER BERGMAN LINDVALL
SANITAS ESTEPONA
AVD.PUERTA DEL MAR 46
TEL.951 316610
E-mail.ibergman.pex@sanitas.es

* Offer valid for new policies contracted between 20/10/2011 and 15/01/2012 to take effect from 1/01/2012. These will have a discount of 50% on the net monthly premiums for January, March, May, July, September and November
2012. Offer applicable to insurance policies for individuals. Not applicable to retention products, or Sanitas Accessible, or those marketed under distribution agreements (except for those negotiated). Furthermore, waiting
periods will not apply, except for assistance at births, nor will your pre-existing diseases be taken into account, except for serious illnesses (consult www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html). For
more information regarding the extent of insurance cover consult the general conditions of the policy. 2012 premium valid for a 29-year old male in Madrid with the Sanitas Primero policy.
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Praktiska tips:

56  

sep | okt | nov 2011

• Torktåliga växter är ofta samtidigt känsliga för
väta – dränera växtplatsen väl så att de överlever ösregn under vintern.
• Blanda gärna stenkross i växtbädden – det
både dränerar och avger nyttiga mineraler
till växterna.
• Gödsla ytterst sparsamt, helst bara med
stenmjöl.
• Täck öppen jord runt växterna för att förhin
dra onödig avdunstning av fukt i jorden,
använd gärna stenkross – snyggt och bra för
växterna.
• Tänk på att blanda växter med olika former
och höjd, som gör planteringen rolig och vacker.

Trädgård & Terrass
Karin Eliasson, trädgårdsmästare och författare

Elegans där det är torrt
Jag har alltid tyckt om att resa. Det är som att resandet gnuggar gruset
ur trötta ögon och får mig att insupa världen med klara sinnen. Och som
trädgårdsentusiast insuper man inte bara nya kulturer och länder i allmänhet utan trädgårdar i synnerhet.

D

et som fascinerar är att trädgårdar är så olika i olika delar
av världen, fyller olika syften
och speglar olika ideal. Dessutom är
de som en avspegling av landskapet
utanför trädgården, tropiska trädgårdar
är annat än engelska ”cottage gardens”
eller svenska skärgårdsträdgårdar. Men
alla inspirerar och överallt kan man
plocka upp en och annan idé att ta
med sig hem.
Medelhavet är en fantastisk region
som bjuder på kanske ett av världens
bästa klimat. Men det vi alla njuter
av, värmen, sätter också begränsningar för våra trädgårdar. Visst kan
man här skapa prunkande lummiga
trädgårdsmiljöer med allsköns växter, men utan ett fungerande bevattningssystem är man torsk. Det är nu
inget att hänga läpp för. Om det är
något jag lärt mig genom åren som
trädgårdsmästare så är det att se begränsningarna som positiva utmaningar. Det gäller att hitta det unika
i den miljön vi befinner oss i och ta
tillvara på den som en resurs. Låt torkan bli en tillgång.
När man börjar studera växterna som
då står till buds blir man förvånad över
vilken skönhet det bjuder och, i slutänden, vilka vackra, distinkta trädgårdar
man kan skapa. För att finna inspiration
får vi slita blickarna bort från Nordeuropa och vända dem mot Australien,
sydstaterna i USA, Nordafrika och
Mellanöstern. Där hittar vi skattkistor
att ösa idéer ur.
Jag själv tog flyget över till Marrakech
för att se vad de hade att bjuda. 45 minuter med flyg och en helt ny värld att
smaka på. Strax utanför stadskärnan
finner man Jardin Majorelle, mer känd
som Yves Saint Laurent´s trädgård. Det
är en liten magisk plats. Saint Laurent´s
vackra före detta bostadshus omges av

en trädgård byggd av formstarka och
vackert komponerade växter. Höga
palmer, bambudungar, klätterväxter,
fetbladsväxter och örter. Marken är
delvis beklädd med vackert krattat grus
i olika nyanser och trädgårdsrummen
bryts av med vattenspeglar, små broar
och pergolor. Det är en liten bit av paradiset helt enkelt.
Men detta paradis är torrt. Stora delar
av trädgården är helt utan bevattning.
Där samsades kaktusar i fantasifulla
former med mjuka tuvor av torktåligt
gräs. Krypande suckulenter som marktäckare bröt av mot grus och stenlagda
gångar. Fetbladiga buskar med bul-

Karin Eliasson är trädgårdsmästare och författare till boken
"Känsla för jord". Hon bor i den
andalusiska byn Algodonales,
där hon experimenterar i sin
köksträdgård. Mer information
på www.eliassongarden.se.

Planttips för torra trädgårdar:
Fetbladiga växter: Agave, Aeonium (taklök av olika slag), Eufhorbia
(euforbia), Carpobrotus (middagsblomma), Lewisia , Sedum (fetknoppsväxter), Aptenia cordifolia (hjärtreva), Lampranthus (glansblomma),
Opuntia (olika opuntia-kaktusar), Echinocactus grusonii (svärmors kudde),
Mammillaria compressa (syskonvårtkaktus), Aloe (olika aloesorter).
Blommande växter: Lavandula (olika typer av lavendel), Cistus albidus
(sammetscistros), Agastache (växtfamilj, bland andra anisört), Lantana
(eldkrona), Rosmarin, Dianthus myrtinervius (myrtennejlika).
Gräs: Nasella tennuissima (mexikanskt fjädergräs), Carex (starrgräs),
Festuca glauca (blåsvingel), Koeleria glauca (tofsäxing), Panicum
virgatum (hirs), Pennisetum setaceum (fjäderborstgräs), Sesleria
heuffleriana (vårälväxing).
ligt växtsätt gav mjukhet och intensiv
grönska åt parken och ståtliga kaktusar
stack rakt upp i luften flera meter, som
statyer i givakt. Inte nog med att kompositionerna blir vackra utan varje växt
har så vackra detaljer - små taggar,
bladveck, knoppar, bladfogar – som
ögat fastnar för. Man blir aldrig uttråkad bland dessa växter. Tänk att det
går att skapa något så mångfacetterat,
grönskande och snyggt utan nämnvärt
mycket vatten.

Jag tänker nu på alla pendlare. På
alla som vill ha grönska på sin uteplats, men som inte bor på ett och
samma ställe året runt. Det här är
något för er. Skapa en trädgård, ett
grönskande hörn, med det som lämpar sig bäst för vårt klimat, med det
som älskar och överlever hetta. Se
på trädgården med nya ögon. Låt
begränsningarna bli det unika. Låt
torkan bli en tillgång.
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FOT OW O R K SH O P M E D D AN
KREATIV PRECISION

ARKITEKTUR
FOTOGRAFI
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DAN LINDBERG
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Dan Lindberg är professionell arkitektur & landskapsfotograf
sedan 1992. Bosatt på spanska Solkusten i 25 år men numera
baserad i Skåne med familj, dock med fortsatt frekventa
uppdrag på kusten. 60 naturparker är besökta i Andalusien med
storformat och mellanformat, analogt och digitalt. Passa på och
ställ en fråga till Dan angående fotograﬁ som du undrar över.
Alla får svar via e-post. Några blir publicerade här i SK.
Skriv till: image@danlindberg.com
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HU R S K A PA R
MAN K O R T
SKÄRP E DJUP?
Anna-Karin Ek [Casares] frågar:
Hej Dan, hur får man den
härligt krämiga bakgrunden vid
porträttfotografering som man ser
ibland?
Den krämighet du menar kallas för
bakgrundsoskärpa och idag lånar vi även
engelska ordet bokeh på svenska.
Kort skärpedjup använder man för att kunna
separera huvudmotiv med bakgrund (och
ibland förgrund) för att isolera personen och
framhäva densamma.
Bakgrundsoskärpa skapar man genom
att kontrollera skärpedjupet, dvs att man
bestämmer var i bilden som ska vara skarpt och
att resten tonas ut i oskärpa.
I huvudsak är det bländaren som styr
skärpedjupet där största möjliga bländare
(minsta tal) ger kortast skärpedjup.
Dock är det mer komplicerat än så. Det spelar
in vilken storlek sensorn har, vilken brännvidd
man använder samt vilket avstånd man sätter
kritiska skärpan på.
Ska man utveckla det ytterliggare så spelar den
optiska konstruktionen in i ekvationen och
även hur bländarlamellerna är utformade samt
hur många till antalet. Det är alltså en hel del
att hålla reda på.
Men lugn, jag ska förklara hur du kan få
konsekventa resultat med din egen
utrustning på ett enkelt sätt.
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Hur gör jag enklast?
Det första som måste kontrolleras är att det
går och sätta bländaren manuellt. Detta är ett
kriteria. Sedan tar du det objektivet som du
brukar använda vid porträtt, det kan vara ett så
brett spann som mellan 50 - 135mm i 24x36
format (småbild fullsensor format). Oftast är
favoriten 85-90mm.
Om objektivet tillåter en generös närgräns, gå
så pass nära att hela ansiktet täcks i sökaren och
sätt kritisk fokus på ögonen. Sätt bländaren på
största möjliga (minsta tal) och ta en bild.
Skapas fokusseparation redan här på första
försöket, det vill säga att ögonen är skarpa men
nästippen är oskarp, innebär detta att du har
ett ljusstarkt objektiv som kan erbjuda kort
skärpedjup. Bra. Då finns alla möjligheter till
kreativ fokusseperation.

Testa vid samma avstånd sedan näst största
bländaren, nästnäst största och så vidare.
Studera resultatet. Ta ett steg tillbaka (något
längre avstånd till ögonen) och gör om testet
med de 3-4 största bländarna. Till slut hittar
du en typ av rendering som passar din smak.
Exempelsvis gillar jag, med min kamera, 90mm
med bländare 2.8 och 1.5-2 meters avstånd.
Där får jag hela ansiktet skarpt med krämig
bakgrund då första objekten bakom är minst
fem meter ifrån modellen.
Om det är svårt för dig att få fokusseparation
så har du förmodligen ett ljussvagt objektiv och
kanske en vidvinkel-till-normal zoom.
Då går det helt enkelt inte, utan bästa råd är då
att gå nära personen och se till att det är långt
till bakomvarande objekt (minst 50-100m).

V i h ar en V IN N A R BI L D . G R AT T I S !

Välkommen

att vara med i vår fototävling.
Tema ›› ANDALUSISKA
DÖRRAR & FÖNSTER
Nu ﬁnns det anledning att göra
några utﬂykter till gamla ﬁna
bergsbyar och leta fotogeniska
dörrar och/eller fönster.
Tips! Tänk på vertikala
och horizontella linjer i
kompositionerna.
Vinnaren får publicerat sin bild
med vinstmotivering samt bjuds
in till en fulldags workshop med
Dan och arbeta med teknisk
mellanformats-kamera ute på
fältet. Lär dig se bilder runt om
dig.
Fotograf: Karl-Johan Göransson
Tack för många fina bidrag till vår fototävling.
Det finns många duktiga entusiaster därute och
det är fantastiskt roligt att gå igenom så pass
många bilder som tävlade om 1:a priset.
Karl-Johan Göransson drog längsta strået med
en bild som erbjuder känsla, god komposition
och är välexponerad.
Det är ett härligt filtrerat ljus med mättade
färger och highlightsen på byggnaden rakt
under solen ger djup, värme och närvaro.
(Tänk bort dessa highlights och bilden faller
platt i 3D känsla.)

Snabbtips:

Dimslöjorna blir till ett naturligt softfilter, den
strama andalusiska arkitekturen i förgrunden
kompletteras av ett träd i silhouette med
perfekt placering.
Helt enkelt en värdig vinnarbild. Grattis.
Du är härmed inbjuden att följa med på en
fulldags workshop där vi bland annat ska
hinna med Castillo de Castellar (hippiebyn)
och Boloña på Atlantkusten. Du får även
möjlighet att prova på en unik teknisk
mellanformatskamera; Alpa SWA med
Schneider digitar optiker och Leaf digitalt
bakstycke. Välkommen.

Kör du ofta på dammiga bergsvägar? Köp en mjuk kylväska där hela

din vanliga kameraväska får plats. Kylväskor är dammtäta och som bonus håller
kylväskan både elektronik och batteri i behaglig temperatur när det är hett ute.

Tips: Få korrekt
exponering i
motljus!
I situationer med direkt
motljus är det väldigt svårt
för kameran att veta vad som
ska prioriteras. Här måste
fotografen hjälpa till för att
det ska bli bra resultat.
Om din kamera erbjuder
olika typer av ljusmätning,
leta upp ‘spotmätning’.
Denna typ isolerar ett
område som mäter en liten
area utan att influeras av närliggande avvikelser i
ljusintensitet. Välj en punkt i bilden som du vill
ha korrekt exponerad och läs av värdet. Testa
gärna värdet i ljusaste och mörkaste områdena i
bilden också, då får du en bra uppfattning om
hur kraftiga kontrasterna är.

Regler ››
Digitalt levererade bilder, max 5
st. Skicka lågupplöst med 1000
pixlar max på längsta sidan.
Svart & vit eller färg.
Valfritt format: stående,
liggande, kvadratiskt eller
panorama - ditt val.
Originalbild måste ﬁnnas i
högupplöst 300dpi.
Manupilation av bild policy:
Beskärning, justering av
vitbalans/färger, kontrast,
exponering och skärpning är
tillåtet, men ej mer avancerade
förändringar då vi vill att bilden
i huvudsak ska ha skapats i
kameran.
Tävlingsbidrag oss tillhanda
senast 10:e februari 2012.
Skickas till:
image@danlindberg.com
Bilden bedöms fotograﬁskt för
känsla, originalitet och tekniskt
genomförande.
Lycka till!

Om din kamera inte har spotmätning kan du
sonika vända dig om 180 grader med ljuskällan i
ryggen och mät med kamerans vanliga matrix aller
genomsnittsmätning. Då lurar du kameran från
att kompensera motljuset. Glöm dock inte att låsa
värdet, alternativt sätta exponeringen manuellt.

Dan Lindberg
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KÖK:

Internationellt

PRIS FÖR TVÅ:

125-150€

TELEFON:

952 815 915

HEMSIDA:

http://losbandidos.info

ADRESS:

Avenida de la Ribera, 35
Puerto Banús, Marbella

LOS BANDIDOS
Det är en nästan omöjlig uppgift att försöka definiera restaurang Los Bandidos, annat
än med ett ord – framgång.
Jill Lindbergs bistro i fritidshamnen Puerto Banús har just
firat 25 år och den blir bara
populärare ju mer tiden går.
Den som är ute efter en ekonomisk middag ska slå sig ned
vid någon av pizzeriorna eller
snabbmatsrestaurangerna i den
berömda fritidshamnen. Den
som dock vill finna ut varför Los
Bandidos är kungahusens och
många kändisars favoritrestaurang måste vara beredd att lätta
lite på plånboken. Belöningen
är en oförglömlig upplevelse,
både vad gäller mat och miljö.
Det är inte alls omöjligt att man
på köpet dessutom får se en och
annan kändis, som Antonio Banderas, Rod Stewart, schejk AlThani eller någon representant
för kungahusen i exempelvis
Saudiararabien, Storbritannien
eller Sverige, för den delen.
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Los Bandidos finns inte i
någon Michelinguide, men
det beror främst på att det inte
intresserar ägarinnan Jill Lindberg. Hon har alltid gått sin
egen väg och den extremt varierade menyn har en så enkel
filosofi som att där finns allt
som Jill själv älskar.
I de spännande kreationerna
döljer sig både gamla mormorsrecept och nya kombinationer
som får även den främsta spanska jabugoskink-producenten
att höja på ögonbrynen. Dessutom vägrar Jill att kompromissa, råvarorna ska var de allra
främsta och den färska gåslevern
flygs exempelvis in tre gånger i
veckan från Frankrike.

Stor variation
Jill Lindbergs svenska bakgrund
kan skönjas i kantarellerna, som
man finner året om på menyn,
liksom nordsjöräkorna som ingår
i flera rätter. Men här finns också
den mest bedårande hemlagade
pastan med färsk tryffel, sjötun-

RESTAURANGBESÖK

gan i gräddvinssås med hummer
och löjrom liksom läckra kötträtter som kotletter från dilamm
i rosmarin samt den berömda
“Kurts oxfilé i pepparsås”.
Det är synd att nämna någon
rätt framför de andra men den
bräserade färska foi gras´en,
med mango och portvinssås förtjänar ett särskilt omnämnande.

På dessertsidan höjs något så
elementärt som en varm äppelkaka med vaniljglas till en unik
smakupplevelse. Miljön är elegant, men samtidigt avspänd.
Vissa bord är mer eftertraktade
än andra och det gäller att boka
i god tid.
Text & foto: Mats Björkman

vINPROVNING
HOS VIÑASUR
Vinbutiken Viñasur i San Pedro
Alcántara arrangerade 23-25 november för andra året i rad vinprovningsdagar .
Ett flertal bodegor från hela
Spanien närvarade och alla besökande vinälskare kunde provsmaka ett 50-tal olika viner, liksom Cava.
Text & foto: Richard Björkman

Manuel Cozar Cabañas från Enkvist
Wines hade fullt upp i dagarna tre.

Sydkustens vinskribent Björn af Geijerstam provade bland annat tre olika viner från
Rondabodegan Chinchilla och blev serverad av Gema Alonso Araico.

Än en gång serveras

HANS JÖHNCKES TRADITIONELLA JULBORD
I år på CENTRO FORESTAL SUECO´s restaurang! (mittemot Coral Beach - The Golden Mile)
ENDAST LUNCH. Bokningar kl. 13-15. fre. 16/12, lör. 17/12, sön. 18/12, samt tors. 22/12, fre. 23/12 och julafton.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

Pris 35€ per person, exkl. dryck

BOKA BORD på telefon 952 770 583 eller till Hans Jöhncke på 618 518 671.

restaurante

Ctra de Cádiz, km 192
Centro Comercial Contur, Elviria
(Avfart Hotel Don Carlos) - MARBELLA
Telefon: 952 833 546

www.elviriarestaurante.com

Det bästa av Medelhavet
Öppet alla dagar, för både lunch och middag.
Meny med färska råvaror för årstiden.
Stor och välsorterad vinkällare.
Rymlig, trivsam uterrass.
Flertal menyer för grupper och företag.
Klassisk kväll varje månad (se vår Facebooksida).
Juldagsmeny och à la Carte på Nyårsafton.
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Flera spanska viner visar att krisen
inte berör dem det minsta. Dansken
Peter Sissecks "Pingus" är ett av dem,
men det finns också andra enastående
exempel.

SPANSKA VINER

Vinerna som står emot krisen
Jag har en ABBA-sång i huvudet som inte vill sluta spela - Money,
Money, Money. På teve och radio så pratas det om detsamma.
Detta skrivs i slutet av november 2011 och vi är i en krisens tid.
Det enda man hör är pengar. Money, Money, Money.

Björn af Geijerstam
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Tidigare i år valde IMW (Institute
of Masters of Wine) Peter Sisseck
att bli den första som får deras
Winemaker´s Winemaker Award.
Peter Sisseck är dansken bakom
Pingus, Spaniens utan tvekan, dyraste vin – långt över 600 euro per
flaska! Den billigaste jag kunde
hitta, om man kan tala om billig
i det här sammanhanget, var en
Pingus 2007 till priset 585 euro
plus 18 procent moms – vilket blir
lite mer än 690 euro!
Det är naturligtvis inte Peter
Sisseck´s fel att hans vin är så dyrt.

Han har bara gjort ett så bra vin
som han kan, resten är marknadens påverkan.

Gör så gott han kan
När jag mötte Peter för några år
sedan sa han: ”Jag lever för att
göra ett bra vin men på mina fem
(5) hektar kan jag bara göra några
få tusen flaskor. Det räcker inte
till alla som vill ha. Visst kan jag
köpa in druvor utifrån och det
gör jag också. Men, då är det
inte Pingus utan Flor de Pingus.
Pingus växer bara på de gamla

vinstockar som finns på mina fem
hektar."
Han berättade att han säljer allt
sitt vin till en vinhandlare i Barcelona, Kim Villas, som sedan säljer
vinet vidare. Han minns också att
han sålde sin första årgång från
1995 för 5 000 pesetas per flaska.
Det var det vinet som med några
hundra flaskor kom in på Systembolaget och såldes för 795 kronor.
Flaskorna tog snabbt slut!

Parker-effekten
Vad var det som gjorde att första
vinet producerat av en ung dansk,
blev en sådan succé? I det här fallet var det den amerikanske vingurun Robert Parker, som också kal�las för världens mest inflytelserika

Mina vintips som inte kostar så mycket

QUINTALUNA 2010
Quintaluna betyder månskärvan eller ordagrant en femtedel av månen. Den görs till
40 procent av unga Verdejodruvor och 60 procent gamla
rankor, som är så gamla att de
kommer från 1800-talet. Dessa
plantor har inte behövt yppas
men har ändå klarat sig från
vinlusen. Det tror man inte när
man dricker vinet. Ungt, friskt
och fräscht med citron och
persika i doften. Priset är under
sju euro. Jag tycker att det är
ett kanonpris!
Ursprung:
Rueda
Årgång:
2010

FINCA
VILLACRECES
PRUNO 2009

VIÑA ARDANZA
RESERVA ESP. 2001

Till Pruno använder Finca Villacreces Tempanillo-druvor, som
är yngre än tjugo år och skall ge
ett fruktigt och ungdomligt vin.
Men jag tycker ändå att Pruno
har en väl så kraftig smak efter
tolv månader
på ekfat. Parker
har gett det
91 poäng och
det tycker jag
är bra för ett
vin som kostar
runt tian.
Ursprung:
Ribera del
Duero

Ursprung:
Rioja

Årgång:
2006

Årgång:
2006
Prisklass: 10€

Foto: Wikimedia Commons

vinskribent. Parker sa om Pingus
-95: “One of the greatest and most
exciting young red wines I have
ever tasted." Det var de här orden
som gav Pingus rejält med luft under vingarna.
Men det är inte bara priset på
Pingus som stigit tack vare Parkers
omdöme. Jag är mycket förtjust i
Rhone-viner och speciellt från den
berömde vinbonden Guigal. Det
är Robert Parker också. Så 1987
när Guigal skulle släppa en ny
Cote Roti, La Turque 1985, var
hela vinvärlden spänd att se vad
Parker skulle säga. Han gav La
Turque 100 poäng av 100 möjliga.

Otrolig prisstegring
Guigal säljer alltid sina viner i februari och det var inte många minuter efter han öppnat, som han
sålt slut på La Turque. Detta trots att

Det här vinet kommer från min
favoritbodega, La Rioja Alta.
Det här vinet från 2001 är klassat som Especial Reserva och är
det enda vinet förutom 1964
och 1973 som fått denna heder. Det visar sin oförglömliga
elegans, intensitet och långa
eftersmak som
det har fått av
tio års lagring.
Parker ger det
94 poäng och
jag tycker att
priset är ett
fynd runt 20
euro!

Prisklass: 20€

Prisklass: 7€

han satt en häftig prislapp på sina
tusen lådor. En låda vin för 1 000
euro! Några få månader senare
såldes en låda La Turque 1985 för
5 000 euro. Men det var bara
början. Ytterligare några månader
hölls en ny vinauktion. Det nya
priset blev 1 000 euro per flaska!
Snacka om Parker-effekt.

Smuggelgods
Själv lyckades jag köpa med mig en
flaska av La Turque 1985 på en restaurang i Lyon till det ”billiga” priset
av 945 franc – ungefär samma belopp i svenska kronor. Men det var
först efter att vi ätit en god middag
och jag fick smussla med flaskan så
att ägaren inte såg. Ägaren ville att
man drack upp flaskan på hans restaurang. Jag ville vänta till vinet blev
moget. En vänlig sommelier förstod
min syn på saken!

Ett snabbväxande företag
som satsar på Costa del Sol!
Vi tillhandahåller betalningslösningar i Norden för att
hjälpa företag att få betalt för det de säljer. Vi är ett
nordiskt team på tio personer i Fuengirola och vi vill
komma i kontakt med ambitiösa människor som
bestämt sig för en karriär i Spanien. Är du intresserad
av att bli en del av vårt team? Nu eller i framtiden?
Maila på joinourteam@paysol.se eller ring
Christer Eriksson på 622 109 355 för en presentation!
Pay Solutions. Edificio Tres Coronas.
Clemente Diaz Ruiz, 4. 29640 Fuengirola

www.paysol.se
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Alcachofas
con jamón
Ingredienser:
2 personer

• Åtta mindre kockor
• 100 gram serranoskinka i
tärningar (taquitos de jamón)
• 1/2 dl vitt vin eller sherry (fino)
• 2 vitlöksklyftor
• 3 msk olivolja
• salt, peppar, paprikapulver
och cayennepeppar

Gör så här:
• Rensa och stycka kockorna
som beskrivs i artikeln.
• Om du väljer att förkoka kockorna kan de lämnas i halvor.
För stekning bör kockorna delas
i fyra klyftor.
• Bryn kockorna med de två
vitlöksklyftorna i tjocka skivor i
olivoljan i en teflonpanna, på
medelvärme.
• Krydda, men var sparsam
med saltet, då skinkan sedan
tillför mycket salt.
• När det börjar få färg, häll
över vinet/sherryn och täck
med lock, så att det ångkokas.
• Låt bryna på medelvärme
cirka 10 minuter.
• Häll i skinktärningarna och rör
om i max 1-2 minuter.

Tips:
Olivolja är en delikatess, men
också en riktig kaloribomb. Om
du upplever att pannan är för
torr kan du ha i lite vatten. För
smakens skull kan man hälla en
skvätt jungfruolja över anrättningen när den väl är klar.
Rätten avnjuts som den är eller
med ett par stekta ägg och kanske även krutonger till.
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Alcachofas
Som det spanska namnet antyder är det araberna vi ska tacka
för denna gudagåva – kronärtskockan. Den tillreds på en rad
olika sätt i det spanska köket
och är inte bara utsökt, utan
för varje dag som går tillskriver
forskare kronärtskockan allt fler
hälsobringande egenskaper,
inte minst som antioxidant.
Färska kronärtskockor finner man i
spanska matbutiker större delen av
året och det är en av de grönsaker
som skiljer sig mest i pris mellan
Spanien och Sverige. Medan det i
Norden är närmast en lyx att köpa
sig en enstaka kocka, införskaffas
den av de spanska hushållen kilovis. Det är inte så konstigt när de
under säsong (på vintern) inte kostar mer än en euro per kilo.
I vardagsmaten är det vanligt
att man brukar både frysta eller
konserverade kronärtskockor. Om
man nu vistas i Spanien ska man
dock passa på att äta den färsk.
Ju fler kockor man äter här desto
mer sparar man på “pocenten” och
desto mer kan man njuta.
I Sverige är vi mest vana vid att
koka stora kockor och doppa bladen i vinaigrette. Det är inte vanligt i Spanien, utan här rensar man
och styckar kronärtskockorna före
tillredning, De är dessutom som
regel mindre än styckekockorna i
Sverige, vilket på inget sätt förtar
smaken.
Kronärtskockorna rensas genom att man skär bort stjälken
och de yttersta, torra bladen, liksom toppen. Vissa kan ha trådar i
mitten, så om man vill vara noggrann kan man skära bort en liten
bit av det innersta i hjärtat. Tänk
på att stjälken också är ätlig. Se

Skär bort de yttersta, torra bladen
och toppen på kockan. Dela i klyftor.

❝

Kronärtskockan är
en tacksam grönsak
som tillreds snabbt
och passar med
det mesta.❞
bara till att skala den och kapa
den torra änden.
En annan sak som är viktigt att
tänka på är att kockorna snabbt
blir oxiderade och mörka, så snart
de rensats. Det har inte så stor inverkan på smaken, men om man

Stek kockorna under lock i olivolja
och vitlök. Späd med vätska.

vill undvika att de blir mörka och
fula kan man dels gnugga händerna med citronsaft när man rensar
dem och framför allt ska man se
till att tillreda kronärtskockorna så
snart de rensats.
I Spanien gör man stuvning,
äggröra, risätter och grönsaksröra
med alcachofas. Det är en tacksam grönsak som sällan blir fel,
den tillreds ganska snabbt och
passar samman med det mesta.
För extra smakupplevelse, utnyttja
de många bortrensade bladen för
att koka en buljong som man med
fördel använder till paellan eller,
varför inte, en risotto.
Text & foto: Mats Björkman

Serranoskinkan ska bara brynas som
hastigast. Njut.

Svenska Skolan i Fuengirola
anordnar

Julmarknad
den 9 december 2011
Kl. 18.00 - 22.00
Program:
18.00: Julmarknaden öppnar
19.00: Tidningen Sydkusten utnämner
”Årets Svensk”
19.30: Lucia
20.30: Dans kring granen
21.00: Tomten kommer med påsar till barnen
21.30: Dragning av lotterier
På marknaden kan man bland annat köpa:
Julsmörgås
Lussebullar
Korv med bröd
Pepparkakor
Kaffe/te/dricka
Glögg
Det kommer också finnas:
Fiskdamm
Chokladhjul
Lotterier
Loppis

Varmt välkomna!
Avenida Acapulco 11. Los Boliches

INVESTERINGSRÅDGIVARE SEDAN 1989
Vi erbjuder:
• en mycket personlig service i internationell portföljförvaltning, tack
vare ett begränsat antal kunder per förvaltare,
• en investeringsstrategi baserad på ett omfattande internationellt
analysunderlag och rådgivning av internationella experter,
• tillgång till de flesta av världens bästa förvaltare, genom olika fonder,
• möjlighet att välja mellan fast eller resultatbaserat förvaltningsarvode,
• individuella depåer hos Credit Suisse, Banque Julius Baer, Banque Privée Edmond de
Rothschild och andra förstklassiga banker i Luxemburg, Sverige, Singapore och Bahamas,
• kontor i Genève och Luxemburg
• representationskontor i Stockholm.
Vi hjälper också till med att upprätta truster och stiftelser i valfritt land samt analyserar
förvaltningen av andra institutioner.
För ytterligare information kontakta gärna några av följande svensktalande förvaltare:
Cristofer Gelli, Christer Hegardt
Michael Nilsson

Alexander Ekström
Birgitta Thonning

GADD & Cie SA
Route de Pré-Bois 20. CH -1 215 GENEVE 15
Tel: +41 22 799 90 00 - gadd@gadd.ch
www.gadd.ch

GADD & Cie Luxembourg SA
Rue de l’Eau 4. L-1449 LUXEMBOURG
Tel: +352 26 26 74 1 - gadd@gadd.lu
www.gadd.lu

exklusiv tygklädd
huvudgavel på köpet

huvudgavel
på köpet!

Vid köp av en Carpe Diem komplett dubbelsäng (Malö, Kornö,
Härmanö, Sandö, Saltö, Marstrand eller Skaftö) bjuder vi på
en exklusiv matchande huvudgavel i samma tyg som sängen.
Kampanjen pågår till och med 31/1-2012 och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. välkommen!

värde upp till 815€

BEDS OF SWEDEN
Centro Comercial Calahonda
Local 4, Mijas-Costa
Tel: (+34) 902 101 907
info@bedsofweden.es
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G
Hjältinna från
San Pedro i
Solheim Cup
Foto: Wikimedia Commons

lfNyheter

Spansk seger på Valderrama
Sergio García vann oförglömlig duell med Jiménez.
Sergio García bröt 30
oktober spanjorernas
förbannelse på Valderrama. Han vann Andalucía Masters och blev
därmed den första hemmaspelaren att lyfta segertrofén på den legendariska banan.
Det blev dubbelt spanskt i toppen
och paradoxalt nog var det de två
spanjorer som jämte Carlos Rodiles,
varit närmast att vinna tidigare tävlingar på Valderrama. Sergio García
gick ut på söndagen med två slags
ledning före Miguel Ángel Jiménez,
som slutade endast ett slag efter.
Sergio spelade stabilt och gjorde en
slutrunda på par, för att notera sammanlagt sex slag under par.

Svensk-spansk ledarboll

Muñoz handplockades av kaptenen för det europeiska laget Alison Nicholas och levde upp till
förväntningarna, genom att ta 2,5
av fyra möjliga poäng. Avslutningsdagen på Killeen Castle i Irland gick
debutanten i sista matchen, mot
amerikanskan Angela Stanford. På
hål 17 säkrade hon minst en halv
poäng, som sedermera blev grunden till lagsegern med 15-13, den
första som Europa tagit på åtta år.
Azahara Muñoz vann redan som
14-åring Brittish Open för juniorer
och hennes första seger på europeiska Ladies Tour kom på hemmaplan
2009, i Madrid Ladies Master efter
särspel mot Anna Nordquist.
Text: Mats Björkman
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Foto: Castelló Masters

En av hjältinnorna i
Europalagets seger i
Solheim Cup 25 september var 24-åriga
spanjorskan Azahara
Muñoz, från San Pedro
Alcántara.

Sergio García gick i ledarboll med
Christian Nilsson, efter att svensken
gjort en fantastisk lördagsrunda på
sex slag under par. Tyvärr gjorde
Nilsson några tidiga bogeys som

innebar att den av många väntade
svensk-spanska duellen uteblev.
Istället blev det främst en match
mellan García och Jiménez, där veteranen ledde med endast åtta hål
kvar att spela.

Andra raka segern
Segern innebar en segercheck för
García på en halv miljon euro. Det
var hans andra raka seger, efter

triumfen veckan innan i hans hemmatävling Castelló Masters.
Christian Nilsson slutade på delad sjunde plats, sex slag efter Sergio
García. Peter Hansson gjorde en stabil tävling och blev delad tia, åtta slag
efter vinnaren. Se även Sydkustens
egna videofilmer på YouTube!
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Sergio García tillbaka i toppen
Sergio García är tillbaka i
toppen och noterade 23
oktober sin första tour-seger på nästan tre år, dessutom i sin hemmaturnering Castelló Masters.
García noterade makalösa 27 slag
under par och vann med hela elva
slags marginal till tvåan landsmannen

Gonzalo Fernández-Castaño. Det var
för övrigt den tredje största segermarginalen någonsin på Europatouren.
Segern var Sergio Garcías 18:e
som proffs och han gick upp bland
de 15 bästa i Race to Dubai. Segerchecken i Castelló Masters är på
333 330 euro.
Text: Mats Björkman

G lfNyheter
Madrid engelsmännens fäste
Lee Slattery vann sin första tourtävling i Bankia Masters.
Lee
Slattery
vann sin första
Europatourtävling 9 oktober i
Bankia Madrid
Masters. Det
var tredje året i
rad som tävlingen vanns av en
engelsman.
Slatter y vann med
ett slags marginal till
tvåan, italienaren Lorenzo Galgli. Segern
verkade säkrad när Slattery gick till sista hålet
med tre slags marginal,
men han slog sitt inspel
i vattnet och noterade

en dubbelbogey. Galgli
hade en långputt som
hade säkrat särspel,
men den blev aningen
kort.
Slattery vann sålunda
sin första Europatourtävling i karriären och
blev 166 660 euro rikare
på kuppen. Bäste spanjor
blev Eduardo de la Riva
på tredje plats, tre slag
efter och bästa svenskar
Oscar Florén och Peter
Hansson på delad sjätte
plats, sex slag efter vinnaren.
Text: Mats Björkman
Foto: Fernando Herranz

Skinksponsor
fick betala dyrt
Foto: Fernando Herranz

D
e
n
29-årige skotten Elliot
Saltman
g j o r d e
hole-inone andra dagen
i Bankia
Madrid
Masters
och vann
därmed sin egen vikt i
bellotaskinka.
Oturligt nog för sponsorn, 5 Jotas,
är Saltman en av Europatourens
tyngsta spelare, och väger 118 kilo.
Nära 15 bellotaskinkor kammade
Saltman hem med sin fullträff.
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BANA:

2,65

CADDY MASTER:

3,69

KLUBBHUS:

2,18

RESTAURANG:

2,05

PRISER:

3,58

SNITTBETYG:

2,82
Betygen är satta av
Sydkustens läsare, genom en
golfenkät på Internet.

TEST DRIVE:

CALANOVA G
C

alanova är en golfbana som inte lämnar
någon oberörd. Kommentarerna som
inkommit från SK:s svingande läsare
omfattar allt från lovord till rejäla sågningar.
Inte ens när det gäller att värdesätta de enskilda hålen råder någon som helst konsensus.
Golfbanan, som syns tydligt från betalmotorvägen, är endast fem år gammal, men är
bekant för många nordiska spelare på kusten.
Förutom att Sydkusten Trophy spelats här är
det också en av de flitigast använda banorna
av Spansk-Nordiska Sällskapet AHN. Det enda
som de som svarat på enkäten är överens om
är att banan inte är direkt gåvänlig. Detta stör
flera, som inte tycker om att man är tvungen
att bruka golfbil.
Byggandet och lanseringen av Calanova Golf,
både av banan och intilliggande semesterbostäder, kom av sig när krisen slog till 2008.
Många lägenheter som omgärdar banan står
tomma och klubbhuset är fortfarande provisoriskt och relativt begränsat. Dock finns en
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restaurang med terrass, mindre omklädningsrum samt kontor. Från motorvägen ser en stor
del av banan ut som en skidbacke sommartid.
Skenet bedrar dock, då den inte upplevs så
kuperad när den spelas. Nivåskillnaden märks
mest i transportsträckorna mellan vissa hål,
speciellt från hål 18 tillbaka till klubbhuset.
När vi bett läsarna rösta på sitt favorithål respektive minst omtyckta hål får vi alla typer av
svar. Särskilt omnämnande förtjänar hål fyra,
som av vissa rankas som banans trevligaste,
men minst lika många har den som sitt absoluta hathål. Det är ett par fyra där utslaget ska
landa på en fairway som har flera platåer och
lutar kraftigt till höger. Därifrån är det 90 graders vinkel till höger för att spela in, från cirka
50 meters höjd, mot en ytterst liten green på
en kulle, med en ravin på höger sida. Missar
man till vänster har man ett nästan lika svårt
inspel kvar.
I rättvisans namn bör man ha i åtanke de
många provisoriska lösningarna på Calanova

Golf, när man värderar banan. Ledningen är
medveten om bristerna, som kompenseras
med attraktiva priser. Det är just priserna, jämte
servicen, som får det bästa betyget. Själva banan lyckas inte få fullt godkänt, medan klubbhuset och restaurangen utan tvekan missgynnas betygsmässigt av den tillfälliga byggnaden.
Det kan vidare upplevas som lite störande att
man tvingas gå fram och tillbaka, först från
parkeringen till klubbhuset för att checka in
och sedan tillbaka till parkeringen för att lösa
ut golfbilen.
Text & foto: Mats Björkman

Internationella
transporter
– allt från hela bohag till enstaka kolli

SPANIEN

– avgångar
varje månad

Tel: +46 (0)42 15 61 70
Fax: +46 (0)42 15 61 80
www.stridhtransports.com

GOLF
LÄSARKOMMENTARER:
“Lite krångligt att finna alla
tee, då man får åka härsan och
tvärsan fram och tillbaka.”
“Alldeles för kuperad bana
med för stora nivåskillnader.”
“Banan är ok, men tråkigt
att stöldrisken är hög. Borde
finnas kameror, bättre staket
samt fler marshalls.”
“Banan är en riktig test. Har
ofta spelat texas scramble,
vilket passar layouten.”
“Förgreener och greener
håller ej måttet.”
“Manolo Fernández gör ett
helsikes bra jobb. Du känner
dig alltid välkommen.”

FAKTA
Grundad: 2006
Design: Julián García Mayoral
Direktör: Manuel Fernández
Golf pro: Monty Bordelon
Par: 72
Längd herrar: 5.773 m.
Slope herrar: 130
Längd damer: 4.941 m.
Slope damer: 126
Gräs greener: Raygrass, L-93
Gräs fairways: Princess Bermuda
Greenfee (inkl. buggy): 75€
Lågsäsong: 55€
Offert: Early risers + twilight
Eltrolly: Finns ej
Trolly: Finns ej
Rangepolett: 1€ - 20 bollar
Restaurang: Dagens m. dryck: 15€
Telefon: 951 170 194
Hemsida: www.calanovagolfclub.com
Vägbeskrivning: Ta av från kustvägen vid La Cala de Mijas och
kör in mot land. Därifrån skyltat.

Trött på börsens svängningar?
Vi har alternativen som ger 8-12%
avkastning per år, oberoende av hur börsen går.
Då vi är oberoende kan vi använda oss
av smarta investeringsprodukter som
ger aktielik avkastning men med mycket
lägre risk oavsett hur börsen går.
Kontakta oss så får du en utförlig
beskrivning på hur vi kan förbättra
ditt sparande. Helt kostnadsfritt!

+34 902 006 456

OBS! Ny hemsida på svenska:
www.guardian.nu

Stefan Gustafsson

Guardian Wealth Management är reglerade av bland andra svenska Finansinspektionen.

www.gwm-intl.com email spain@gwm-intl.com & +34 902 006 456
Centro Plaza, Oficina 15, Nueva Andalucia, Marbella
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Säsongspremiären fick särskild
stjärnglans genom tourproffset
Peter Hanson, som deltog i
prisutdelningen och höll en clinic för
deltagarna på Los Naranjos Golf.

Premiär med massor av det lilla extra

S

ydkusten Trophy är golfturneringen
som brukar bjuda på det där lilla
extra. Sällan har det dock varit så
gott om extra som vid premiären av
den 19:e säsongen, 19 oktober på Los
Naranjos Golf.
Arrangörerna från Sydkusten kunde inte
ens ha drömt om en start på säsongen
som den som bjöds på Los Naranjos Golf.
Förutom det sagolika sommarväder som
rådde i mitten av oktober bjöd klubben på
både levande musik och stjärnglans.
Stjärnglansen var med stort ”S”, i form
av Peter Hanson, tourproffs och Sveriges

representant i det senaste europeiska Ryder Cup-laget, som besegrade USA förra
året. Peter sponsras av Los Naranjos Golf
och han bjöd deltagarna i Sydkusten
Trophy på en Golf Clinic, efter prisutdelningen. Han var även med och hyllade
pristagarna.
Det blev också extra festligt tack vare
de många sponsorer som denna säsong
stöder turneringen och som var och en
bidrog till trivseln. Både Swedbank, Wasa
Real Estate, Más Movil, Godis och Miadel
stod för fina priser och matpåsar. Dessutom ordnade vinleverantören ViñaSur med
besök av Ronda-bodegan Chinchilla, som

piffade upp prisbordet i särskild utsträckning. Hela 108 spelare deltog i säsongens
första tävling.
På prispallen var det norskt i topp, både
i A- och B-gruppen. A-gruppen vanns av
Olav Maaland, som vunnit premiärtävlingar förr. Han skrapade ihop 35 poäng,
på handicap 8,5. Dagens bästa score noterades av vinnaren i B-gruppen, debutanten Ehrling Jonsen, som sköt 37 poäng med
handicap 20,2. Ribban kan knappast sättas
högre.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Anmälningar och avbokningar till Sydkusten Trophy sker på telefon 952 863 375 eller på trophy@sydkusten.es
Sponsorer:
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Resultat Los Naranjos 19 okt.
Grupp A (Hcp. 0-18,5)

1. Olav Maaland

Slope 8 – 35 poäng
2. Dan Söderberg, slope 7 - 34 poäng
3. Göran Sollén, slope 19 - 34 poäng
4. Fredrik Rhenberg, slope 2 - 33 poäng
5. Josef Guttenkunst, slope 5 - 33 poäng
Många spelare den första tävlingen för säsongen och många pristagare
som lät sig fotograferas i solskenet.

Grupp B (Hcp. 18,5-36)

1. Erling Johnsen

Slope 22 – 37 poäng
2. Ann McDermot, slope 23 - 36 poäng
3. Ingegerd Forssell, slope 24- 36 poäng
4. Paul Erixon, slope 21 - 34 poäng
5. Roald Strand, slope 23 - 34 poäng
Närmast flaggan

John Stenvall ligger perfekt för inspel på hål nio, ett långt par fyra med
dogleg vänster och en stor green, som dock är svår att nå.

Kurt Steffner, Bengt-Åke Sevedag, Karl-Johan Gombrii och Geir
Nummestad.

Richard Zuhlke har haft en bra höst
och gått ner till hcp 4,0.

Sven Bolin, Björn Lagerlöf, Eva
Lindblom från Wasa och Ulla Sallnäs.

Hål 4 – Ingebjørg Vold Kolstad – 300 cm
Hål 8 – Rolf Stigson – 500 cm
Hål 12 – Terje Jensen – 180 cm
Hål 17 – Ulla Sallnäs – 270 cm

Börge Schönbeck, Åke Lindeberg och Per Lothigius blev serverade mackor,
godis och dricka av Therese från MiaDel.

Kent Schanke från Swedbank, Paul Erixon,
Lars Rydström och Morgan Persson.

Bo Hammarkvist, Ann-Marie Söderberg, Doris Sahlin och Arne Lindholm.
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Stig Stieberth vann dagens största pris! Den enorma vodkaflaskan från
Wasa Real Estate, när han kom närmast flaggan på 17:e hålet.

Rolf Stigson, Dan Söderberg, Ulf Ekström och Niclas Broberg från sponsorn
Másmovil.

Paul Erixon samtalar med tävlingsledningens Richard Björkman, i väntan på
att det ska bli fritt att slå ut på hål 11.

Jens Kristfeldt, Majt Björklund, Marja Hultqvist
och Lasse Andersson.

Deltagarna pricksäkra på korthålen

D

en andra tävlingen för säsongen
spelades 18 november i perfekta
förhållanden på La Cañada Golf,
i Sotogrande. Trots illavarslande moln i
gryningen höll vädret inte bara upp, utan
det blev härligt solsken lagom till prisutdelningen på terrassen.
Ett av kännetecknen i Sydkusten Trophy är
priserna på samtliga par tre-hål, för bästa
inspelet. På La Cañada finns fem par tre och
på samtliga blev det en hård kamp om priserna. Längsta avståndet som gav pris var
på endast 3,4 meter och noterades av Konrad Krogh Aspenes på hål 11, medan Lena

Lundén med blott 1,2 meter på hål fyra stod
för det kortaste avståndet av alla vinnarna.
Särskilt omnämnande kräver Stig Stieberths fullträff på det trixiga 17:e hålet. Med
ett avstånd på 2,2 metet från koppen vann
han en mastodontflaska vodka på 4,5 liter,
sponsrad av Wasa Real Estate. Som tur är,
är ”Stibban” turneringens mest välbyggde
deltagare och därmed den bäst lämpade att
kånka hem flaskan.
I A-gruppen noterades några fantastiska
resultat. Anders Löfgren sköt fina 40 poäng
och sänker sig därmed med 1,2 till 12,3 i
handicap. Christer Eriksson fick nöja sig
med andraplatsen på meriterande 38 poäng

och marginalen till trean Stig Stieberth var
på hela sex poäng.
I B-gruppen var resultaten mer normala
och 32 poäng räckte för att Ingebjørg Vold
Kolstad skulle få lyfta segerbucklan. En
2poäng efter hamnade både Einar Mortensen och Paul Erixon.
Dagens specialpris i form av en vinflaska
från Viñasur gick till Per Rodhe, som infann
sig och fullföljde rundan, trots att han blivit
dålig natten före och knappt sovit något.
Trognare deltagare finns knappast.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Mer information, kompletta resultatlistor, fotoalbum, video m m på turneringens hemsida www.sydkusten.es/trophy!
Sponsorer:
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Resultat La Cañada 18 nov.
Grupp A (Hcp. 0-18,5)

1. Anders Löfgren

Slope 14 – 40 poäng
2. Christer Eriksson, slope 11 - 38 poäng
3. Stig Stieberth, slope 14 - 32 poäng
4. Berit Erixon, slope 20 - 31 poäng
5. Tommie Borsand, slope 9 - 31 poäng
Den norska väderlekstjänsten YR hade spått regn på eftermiddagen exakt
den tiden som denna gruppbild på dagens pristagare togs. Så fel den fick!

Grupp B (Hcp. 18,5-36)

1. Ingebjørn V. Kolstad

Slope 23 – 32 poäng
2. Einar Mortensen, slope 22 - 31 poäng
3. Paul Erixon, slope 22 - 31 poäng
4. Jan Björklund, slope 28 - 30 poäng
5. Eva Schöllin, slope 24 - 27 poäng
Närmast flaggan

Sören Häggström i Tiger Woods uniform vaktar flaggan när Bernt
Schönning puttar.

Conny Hagström vann närmast flaggan
på hål 2, sponsrat av Swedbank
Bankens Kent Schanke gick i samma
boll och bevittnade segerslaget.

Rio Real Golf

Tisdag 6/12 - Pris: 65€

Olav Maaland med hcp 8,1 chippar in
på hål 7.

Hål 2 – Conny Hagström – 280 cm
Hål 4 – Lena Lundén – 120 cm
Hål 11 – Konrad Krogh Aspenes – 340 cm
Hål 15 – Börje Esktröm – 130 cm
Hål 17 – Stig Stieberth – 220 cm

Jan Sallnäs puttar på en av La Cañada
Golfs fina greener.

Närmast kommande tävlingar:
Mijas Golf – Los Olivos

Torsdag 19/1 - Pris: 50€

Nya San Roque

Onsdag 8/2 - Pris: 60€

Eva Reiz, Ulla Sallnäs, Sydkustens
Mats Björkman, Marie Austvoll och
Kerstin Wallmark vid Miadels populära
matkontroll efter halva rundan.

La Cala/América

Onsdag 7/3 - Pris: 60€
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EXPERTVÄRDERING

"La Femme à la Fenêtre",
akvatintetsning av Pablo
Picasso från 1952-53. Såld
på Bukowskis Moderna
auktion hösten 2011 för
1,295 milj. SEK.

Det vackra uppläggningsfatet är tillverkat i Kina under 1700-talet och är vad
man kallar kompaniporslin. Detta då det
är hemfört av det Svenska Ostindiska
kompaniet som var verksamt 1731-1813.
Fatet är en del ur en större matservis.
När dessa delar dyker upp på auktion är
det många i Portugal och Brasilien som
tävlar om att ropa in dem. Detta då dekoren i så kallade famille rosefärger och
guld av två påfåglar i en blommande trädgård (eng. benämning ’Double Peacock’)
var förbehållen det portugisiska hovet.
Utropspris på auktion cirka 8–10 000
svenska kronor.
Cecilia Nordström
Intendent för äldre glas, porslin
och orientaliskt konsthantverk

Svenskt Picassorekord
Etsning såldes för nära 1,3 miljoner kronor.
Det känns extra roligt när jag nu fått uppdraget att i denna utgåva av "SK" få skriva
om konst att ha ett så aktuellt och fint verk
av just Pablo Picasso att presentera. Som
ni alla vet är han född i Málaga och alla ni
kustbor är lyckligt lottade som har Picassos
födelsehem och ett fint museum nära er.
KOnst & Antikviteter
La Femme à la Fenêtre fångar med sin kraftfulla
och dramatiska utstrålning genast betraktarens
intresse. Kontrasten mellan ljus och mörker, den
intensiva svärtan och det starka ljuset som faller
in genom fönstret, samt skuggorna i kvinnans
ansikte förhöjer dramatiken i bilden. Trots detta
utstrålar hennes blick ett märkligt lugn och de
upphöjda händerna för tankarna till en välsignande gest.
Harmoni och andlighet är det bestående intrycket och förmedlas mästerligt med den teknik
som Picasso valt att arbeta med, akvatintetsningen. Akvatint är en så kallad tonetsningsmetod
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som uppfanns i Frankrike på 1700-talet. Vanligen låter man ett ﬁnt pulver falla över plåten,
som sedan värms fast innan man etsar plåten.
Resultatet vid tryckningen blir en kornig ton
som liknar de många mjuka schatteringarna
hos en akvarell.
Åren 1952-1953 utförde Picasso åtta etsningar i stort format. Två motiv är hämtade ur sviten
Corrida, fyra från djurvärlden och två kvinnoporträtt, L’Égyptienne och auktionens La Femme
à la Fenêtre. Kvinnoporträtten är till formatet de
största graﬁska blad som konstnären utfört. La
Femme à la Fenêtre är ett av de mest betydande
graﬁska verken och ett centralt verk i Picassos
hela samlade graﬁska produktion.
Såld för 1,295 miljoner kronor på Bukowskis
Moderna auktion hösten 2011 Ett rekordpris för
ett grafiskt blad av Picasso sålt i Sverige. Möjligen är "flickan i fönstret" Jacqueline Roque, i
början av deras förhållande. Hon blev Picassos
sista fru.
Anders Welander, Intendent grafik

Det är mycket riktigt en Florabyrå som du
fått ärva. Den är från 50-talet och formgiven av Josef Frank är en av Sveriges genom tiderna viktigaste möbeldesigners.
Förutom byrån så har Frank även skapat
ett "Floraskåp" med samma mönster och
vill du sälja din fina byrå så är det goda
tider. Andrahandsvärdet på Svenkt Tenn
har aldrig varit så högt som nu. Utropspriset på auktion ligger, avhängigt av skick,
på runt 80 000 kronor. Slutpriset bör
dock vara högre, då det är många som
är med i budgivningarna på föremål från
Svenskt Tenn i dagsläget. Detta förutsatt
att skicket på byrån i verkligheten är så
bra som det ser ut på bilden.
Richard Björkman
Representant i SPanien för Bukowskis

Välkommen att maila bilder för kostnadsfri värdering till spanien@bukowskis.se

KONSTKVÄLL på
CENTRO FORESTAL
Konstprofilen Carl Gustaf Petersén
från Bukowskis besökte i november Costa del Sol.
Petersén höll ett föredrag om
den aktuella konstmarknaden inför en fullsatt sal på Centro Forestal
Sueco, i Marbella. Evenemanget
sponsrades av Gadd & Cie samt
Europeiska Försäkringsmäklarna.
Text & foto: Mats Björkman

Bukowskis kom på besök 8 november med Carl Gustaf Petersén i spetsen. På fotot tillsammans med Christer Hegart från Gadd
& Cie, Richard Björkman Bukowskis/Sydkusten och Daniel Rock från Europeiska Försäkringsmäklarna.

Långtidsuthyrning på svenska
Playa Andaluzas, MARBELLA
N-340, km 189
Avfart El Rosario (Costabella)
Tel: 606 293 006 - info@costarent.net

www.costarent.net

Hostal Marbella
i Fuengirola

Ett personligt hotel med
skandinavisk och spansk känsla
• 300 m till strand och centrum
• Lugnt läge
• Svensktillverkade sängar
• AC/värme, TV, securityboxar
• 24 h reception
Calle Marbella, 34 - 29640 Fuengirola
Tel/Fax: 952 66 45 03
www.hostalmarbella.info

Roslagens Europatransport AB
Flyttningar inom Sverige och Europa • Lagerhotell i Spanien och Sverige
Tel: 0176-159 84 • Fax 0176-175 95 • Sören Andersson Fuengirola +34-687 801 733
Vi kan även transportera din bil mellan Spanien och Sverige.

info@retab.se - www.retab.se

INLÄMNING PÅGÅR TILL
VåRENS AUKTIONER
KONTAKTA RICHARD BJÖRKMAN
MOBIL + MMS 629 545 359
SPANIEN@BUKOWSKIS.COM
WWW.BUKOWSKIS.COM
ANDERS ZORN, ”EN EVA”. (detalj)
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RADANNONSER
SÄLJES
Batteridriven cykel Batteridriven cykel i mycket
bra skick,räckvid påbatterina är ca 2,5 mil Pris 300
EUR euro. Tel: 616684217 (Thor-Leif Wykman)
E-mail: tussewykman@hotmail.com
-----------------------------Pokémonkort 160 st á 8 euro eller 10 á 50 cent.
Tel: 952580632 (William )
------------------------------Sängstomme MALM Sängstomme Malm (IKEA)
för madrass 90x200cm. Storlek 211x107cm. Ekfaner. Finns i Marbella. Pris 50 euro. Tel: 952774992
E-mail: petrasundewall@yahoo.es
------------------------------Ford Mondeo billigt 1996, 16000 mil, automat,
2,5 motor, nybesiktigad utan annan anmärkning att
den behöver nya bakdäck, startar alltid, skinnklädsel,
radio. Pris 500 euro. Tel: 952931274 eller 663673222
(Jarl Lovén) E-mail: toveloven@gmail.com
------------------------------Matbord samt 8 stolar Stilmöbelgrupp matbord
med 8 klädda stolar i mycket gott skick Pris 500
euro. Tel: +46705788705 (Ulf Svensson) E-mail:
irene.helgesson@gmail.com
------------------------------Dator Stationär dator säljes, HP p6589 Den har
en snabb i7 processor med 4gb RAM. Köpt i april
för cirka 800€. Mycket snabb och bra dator till ett
bra pris. Finns i Torreblanca. Pris: 350 euro. tel. 633
202 034, Marcus Eriksson
------------------------------SVT World all utrustning Parabol samt Nokia
Mediamaster 9800 S för SVT World kort. Nypris ca
600 euro. Finns i Nueva Andalucia till den 18.11
Pris 200 euro. Tel: 667328968 (Lars Ingerstam)
E-mail: lars@ingerstam.se
------------------------------EZGO Golfbil I utmärkt skick, Grön, Nya Batterier, Ny
servad, strålkastare etc. Pris: Nypris ca 8000 euro. Bilder kan skickas. Pris 2200;- euro. Tel: +34650699457
(Jan Bankel) E-mail: jan_bankel@hotmail.com
------------------------------Golfaktie Miraflores GC. Pris: 450 euro
tel. 669098454
------------------------------Matbord med 6 stolar Mkt fint matbort från
Jysk ”CUBA” med tillhörande 6 stolar. köpt i år,
som nytt!!! Bild finns att skicka vid intresse. Finns
i, Fuengirola. Nypris 600 euro Pris 400 euro. Tel:
673715277 E-mail: jonathan_og@hotmail.com
------------------------------Golfklubbor Dam Ett halvt set fräscha järnklubbor
med golfbag Pris 80 euro. Tel: +46706266605
(Lars Wirén) E-mail: lars.wiren@radaff.se
------------------------------Ny hundoverall Oanvänd overall. Olivgrön/
svart. Längden på ryggen 55 cm. Pris 25 euro. Tel:
633822422 (Anna Buttenhoff) E-mail:
abuttenhoff@gmail.com

Chihuahua Tikvalp korthårig även vuxen hund säljes
billigt. Tel: 951311192 E-mail: jan.gustafsson@ikano.se
------------------------------Billigt Nintendo Wii och Nikon D50 Akut
försäljning av diverse elektronik. Komplett för 2
personer Wii Nintendo, 4 spel (Need for speed, Wii
Sport, Just Dance 2, Wii Fit), Balance plate och alla
nödvändiga tillbehör. Sladdlös laddare.Nikon D50
fr 2009 Systemkamera digital systemkamera med
autofokus. LCD-skärm, bildstabilisator, lång batteritid. Pris Kom med bud! euro. Tel: 665811422
(Nina) E-mail: mmail@latamlife.com
------------------------------Mobiltelefoner 2 st Sony EricssonEn K800i Svart
och en W595i Vit/röd ej operatörslåsta.Ink laddare båda funkar bra. Pris 50 styck euro. E-mail:
jonathan_og@hotmail.com
------------------------------Takbox Takbox från Autoexperten i mycket bra
skick, komplett med rörsats och fotsats av märke
Thule. Mått 70 * 40 * 230 cm. 460 Liter. Nypris
4500 sek Pris 200 euro. Tel: 673715277 (Jonathan) E-mail: jonathan_og@hotmail.com
------------------------------Akvarium Akvarium 180 liter med tillhörande
möbel. Pris 200 euro. Tel: 610203330 (Inger
Bergman Lindvall) E-mail: ingerbeli@gmail.com
------------------------------Cykel Vit märke Orbega, 21 växlar endast använd
4 ggr.Finns i Caleta de Velez. Pris 145 euro. Tel:
952550508 (Kjell Plymoth)
------------------------------BMX cykel och golfskor Vit BMX cykel ett år
gammalt,nypris 349 euro och nu 249 euro. Kvitto
finns. Nya golfskor,svart/vita storlek 37. Nypris 155
euro och nu 55 euro. Tel: 0034610343640 (Minna)
E-mail: minna.engstrom@maklarringen.es
------------------------------Gicleégrafik och julkort från Sverige Jag säljer grafik (klassat som top rated art på www.buncut.net) och vykort via nätet. Välkommen
till min hemsida http://sidselcook.hemsida24.
se där du även kan läsa mina bloggar från olika
delar av världen Pris 10-160 euro+ porto euro.
Tel: 46-322-47111 (Sidsel Cook) E-mail:
cooksidsel@hotmail.com
------------------------------Möbler Runt matsalsbord med 4 stolar, Hörnsoffa
från Roche Bobois samt ett flertal norska möbler.
Kontakta mig för mer information och priser. Tel:
609452323 (Britt) E-mail: britt@rumbomusic.com
------------------------------Begagnad barnspjälsäng 150x50 cm med nytt
bed set, säljes billigt. Pris 40 euro. Tel: 629521001
E-mail: elgepriv@gmail.com
------------------------------Ny Barnbilstol Barnbilstol för barn upp till 15 kg.
Nyinköpt på El Corte Inglés för ca: 140 euro, säljes
för halva priset. Pris 70 euro. Tel: 629521001 Email: elgepriv@gmail.com

Avda. Alcalde Clemente Díaz Ruíz, 4
Portal E 102, FUENGIROLA
(bakom Mercacentro)
Tel: 952 46 58 87

Lekhage i nyskick! Vi har en fin lekhage som inköptes på El Corte Inglés i augusti. Den fälls enkelt ihop,
har en madrass med avtagbart och tvättbart tyg. Nät
runtom. Stabil och jättefin. Nypris 110 Euro, nu 70
Euro. Kan fraktas till köparen. Finns i Fuengirola annars
för avhämtning. Pris 70 euro. Tel: 672222786 (Sari W)
E-mail: sari.wonsell@gmail.com
-------------------------------

KÖPES

Villa eller takvåning Villa/takvåning köpes runt
omkring Fuengirola. Tel: +46703557944 (Reijo)
E-mail: r.keskisarjo@telia.com
------------------------------Degblandare Är det någon som har en begagnad
degblandare - Bosch eller liknande tll salu så är jag
intresserad. Tel: 952452717 (Marta-Lena Malmström) E-mail: hansmartalena@hotmail.com
------------------------------Svenska barnfilmer och barnböcker. Jag har
tvillingar som ska fylla tre år och som börjar snart
i Svenska skolan men bara pratar spanska, så de
behöver börja öva sin svenskal lite. Tel: 659123276
------------------------------Svenska barnböcker Köpes för pojke på 5 år. Tel:
666446322 (Helena ) E-mail: hellus74@yahoo.com
------------------------------Moppe önskas. Jag önskar köpa en bättre
begagnad moppe, 50cc (Vespa) med en bra,
stabil motor, bra däck och fint skick. Gärna inkl 2
hjälmar och lås. Jag finns i Torreblanca / Fuengirola. Pris 300-600 euro. Tel: 633889858 (Anette)
E-mail: nettan-67@live.se
------------------------------Tripp trapp stol Önskar köpa Tripp Trapp stol från
Stokke, helst i vitt, i gott skick, till rimligt pris.
E-mail: emtpetersson@hotmail.com
-------------------------------

SÖKES

Hjälp med hundtransport Letar efter hjälpsam
själ nere i Málaga som är på väg till Sverige. Har
en hund i Spanien som jag saknar oerhört, men
har ingen möjlighet att komma och hämta. Har
allt klart för avfärd.finns de någon som skulle
kunna ta med henne på sin hemresa?Självklart
står jag för alla kostnader. Hade varit så tacksam Tel: +46769094535 (Fideli Edler) E-mail:
fideli_90@hotmail.com
------------------------------Husbilsfolk eller pendlare Pensionerad
köksmästare söker nya vänner att dela erfarenheter med. Åker varje vår med Husbil till
Sverige och tillbaka på hösten, Har många
smultronställen längsvägen och är som regel
3-4 veckor undervägs.Har ni dessutom tips var
man skulle kunna parkera en helg eller vecka
för att komma runt och uppleva Costa del Sol,
Hör av er. Tel: 951934489 (Lasse Appelgren)
E-mail: lars.appelgren@hotmail.com

Pastor
John Agersten
Telefon: 952 46 02 61 (exp)
952 46 58 60 (bostad)

Caféet öppet mån-fred 10.30-14.00
samt i samband med gudstjänst.
LUNCHBÖN mån–fre kl. 12.00.
Barnverksamhet för små barn med vuxna.
Benjamin tisdagar kl. 17-18.30.
Lilla Caféet torsdagar kl. 11-12.

Tisdagar: 19.00 - Bibelstudiekväll
Onsdagar: 11.00 - Kaffe, våfflor, o sång
Torsdagar: 19.00 - Programkväll: Musik,
intressanta besök, film, föredrag m m
Fredagar: 18.00 - Bönetimmen
Söndagar: 11.00 - Gudstjänst
19.00 - Hela kyrkan sjunger

Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

Paseo Marítimo 77 - Los Boliches
FUENGIROLA
www.turistkyrkan.info
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Partner/kvinna för golf Partner/Kvinna sökes
för golf och ev. delägare i Hus i La Campana med
5 rum. Jacuzzi med mera. Tel: 664319079 (Elis)
E-mail: yvmn@spray.se
-------------------------------

BOSTAD

Uthyres 3:a Marbella-Estepona 3:a 75kvm två
sovrum m dubbelsängar, komplett kök och stor
balkong.Trådlöst bredband TV, disk och tvätt maskin.Lugnt inhägnat område med egen pool och
garage, många åretrunt boende nordbor.Gångavstånd till havet, nära till mataffärer och många
restauranger, uthyres veckovis eller långtid. Pris
250 euro. E-mail: erik.naslund@unit4.com
------------------------------Önskar hyra lägenhet För att känna på långtidsboende på solkusten i Spanien önskar jag hyra
lägenhet m 2 sovrum, ej bottenplan, helst m solterrass. Förslagsvis från April t.o.m.Juni. E-mail:
sibema.gbg@hotmail.com
------------------------------Arbetsrum uthyres Arbetsrum passande för fisiopterapeut, esteticist, massör eller liknande, med
egen toalett, el, vatten, bredbandsuppkoppling,
tillgång till reception och väntrum. Ring. Pris
320/mån euro. Tel: 650484486 (Charlotte )
------------------------------Långtids hyra Central läge i Arroyo de la Miel.
Jättefin 4-rumslägenhet , rymligt kök med tvättmaskin, diskmaskin, mikrougn etc. Pris 500 euro. Tel:
645034542 (Francis) E-mail: 2722225@gmail.com
------------------------------Kontorsrum uthyres Kontorsrum uthyres i kontorslokaler, helt möblerat, med el, vatten, bredbandsuppkoppling, tillgång till reception och väntrum. Ring.
Pris 270/mån euro. Tel: 650484486 (Charlotte )
------------------------------Uthyres Benalmádena Dec-Abril Jättefin och
bekväm 2 -rums lägenhet i Benalmadena-Costa.
100 m frán strandpromenaden och 50 m till La
Paloma parken. Pris: 450 euro. . tel.645034542
------------------------------Uthyres Los Boliches Lägenhet 5 min från
svenska skolan, tåg, affärer, stranden, etc. Mycket
centralt, fin och fräsh lägenhet. 2 sovrum, 2 bad,
parkering, hiss, stort vardagsrum, air condition,
fullt möblerat, pool. kan bli 3 sovrum. Finns foto.
Långtid Pris Diskuteras euro. Tel: 658982848
(Stine) E-mail: stinerunde@gmail.com
------------------------------Uthyres i Calahonda Mysig radhuslägenhet på
3 rok 60 kvm, direkt utgång till terass och poolområde med havsutsikt. Lugnt inhägnat område
med gratis parkering. SvtWorld, DVD, bredband
och AC. Massagedusch och fullt modernt utrustat kök. Hyran inkl. allt. Pris 200-250 euro/v el.
600-650 euro/mån euro. Tel: +4686566544,
952934259, 687601757 (Alice Bosten) E-mail:
alice.bosten@comhem.se

Uthyres lgh i La Reserva de Marbella Möblerad lägenhet 90 kvm, två sovrum, två badrum,
4 bäddar, 35 kvm stor terrass. Pool, grönområde,
parkeringsplats i garage, förråd och A/C i lägenheten. Lägenheten ligger i en lugn urbanisation
ca 10 min från Marbella och 5 min från stranden.
Uthyres endast långtid. Låg hyra, 2 månader deposition. E-mail: theresenystrom@hotmail.com
------------------------------Penthouse i Riviera del Sol uthyres Lägenheten är väldigt bra skick och snyggt möblerat. 2
sovrum, vardagsrum, 2 badrum + gästtoa med
dusch. Dismaskin, tvättmaskin mm. Underbar
utsikt till bergen och havet. Flera balkonger. Pool
i trädgården. Promenadsavstånd till busshållplatsen och affärer. Området är bergigt så en bil underlättar. Uthyres från slutet av november 2011,
min 3 månader eller enl. ök. Pris 800 månad + el
och vatten euro. Tel: 634994006 (Marja Lindbom)
E-mail: marjalindbom@hotmail.com
------------------------------Uthyres Los Boliches, Fuengirola Ljus, mycket
trevlig studio i centrala Los Boliches uthyres.
Havsutsikt, stranden framför. Nära till allt, pendeltåg, bussar, affärer, restauranger etc. Tillgång
till privat parkering. Trädgård med 2 pooler. Det
mesta man behöver finns i lägenheten. Pris enligt
överrenskommelse. Tel: +46406113562 (Elisabeth Wiman) E-mail: elisawiman@hotmail.com
------------------------------Söker Studievåning Jag är en man i åldern
55. I januari och februari kommer jag att vara
praktikant i Fuengirola och behöver ett rum eller
lägenhet. Jag är fattig så priset bör helst inte
överstiga 300 euro i månaden. Pris Max 300
euro. Tel: +4535367675 (Werner Kreisø) E-mail:
wkreiso@gmail.com
------------------------------Vacker lght i Torremolinos uthyres. Vackert
lght iTorremolinos centrum uthyres. Ljus och
fräsch lght på 78 m2, på 17e våningen med hiss.
10 minuter från Málagas flygplats med bil.Lght
ligger 600 m från havet, ca 10 minuter promenad
till stranden,n ära allt.Gångavstånd till pendeltåg
och busstationLgh har fantastiskt havsutsikt.
TV,video,DVD,fläktar/kammin.Fullt utrustat kök
med bl.a. mikro, caffeapparat, stort kylskåp. Sovrummet har en dubbel säng med 2 extra sängar.
Lång- eller korttidshyra.Bilder på hemsidan www.
costadelsol.n.nu Tel: +46762077654 (Victoria)
E-mail: victoria_b15@hotmail.com
------------------------------Villa i Las Lomas de Mijas Långtidsuthyrning.
2 plans villa med 4 sovrum, 3 badrum, stort
v-rum med högt till tak och öppen spis, stora
härliga terrasser från alla rum och med fantastisk utsikt över medelhavet,stor pool, litet gym
på nedre plan. 7km ner till Fuengirola. Är du
intresserad ring Minna Tel: 610343640 (Minna)
E-mail: minna.engstrom@maklarringen.es

Sveriges
Pensionärsförbund
Solkusten

VINTERPROGRAM
15/12
Jullunch i Club Nórdicos lokaler
19/1
Medlemslunch på Bodega La Solera
2/2
Medlemsresa
16/2
Årsmöte
Mer info: Ylva Röstman, tel: 952 470 771
eller Maud Öberg, tel: 952 463 906

Club Nórdico
Klubben för nordbor på Costa del Sol
Vi har Roligare!
Information på www.clubnordico.org
Vi finns i Centro Comercial Las Rampas, 12B.
Öppet vardagar 11–15. Tel: 952 667 067.
Ordförande Hans Malmström: 952 452 717.
Vice ordf. Tommy Sandin: 689 265 214.
Sekreterare Margareta Klasen: 952 477 256.

Annonsera på vår radannonsmarknad. Du får tredubbel effekt,
då din annons inte bara syns i SK utan även på Sydkustens hemsida
och i nyhetsbrevet till medlemmarna i Club Sydkusten. En radannons
Uthyres Nerja Lägenhet i suterängvilla med
trädgård centralt och lugnt läge i Nerja. Nära till
playa och centrum. Undervåning på ca 60 kvadrat,
bestående av vardagsrum, sovrum, matrum,
kök samt dusch och wc (ca 4 sängplatser) hyrs
ut möblerad. Internet ingår.Veckovis eller längre
hyresperioder. Veckohyra är mellan 250- 350,Euro. Längre hyresperioder pris på begäran. Tvätt
och städning ingår ej. Nästan inga trappor. Tel:
650839060 E-mail: nerjayvonne@hotmail.com
------------------------------Lägenhet m terass nära Fuengirola centrum
sökes Är pensionerad psykolog som söker liten
bostad inte för långt från klubben i Fuengirola.
Spelar bridge och pluggar Spanska. Hyrestid Helst
från jul och 3-4 mån. Jag har en liten tyst nakenhund med mig. Inga allergiproblem eller annat.
Pris max 500eu/mån euro. Tel: +46706482119
(Gunilla) E-mail: brolin.gunilla@gmail.com
------------------------------Bo bekvämt i Fuengirola Fuengirola, Los Boliches,
1-2 personer, fullt utrustad och i nyskick. Havet syns
och lägenheten ligger på andra linjen från stranden,
mycket centralt. Hiss. Besök www.edificiocentrum.
es. E-mail: camillalindfors@gmail.com
------------------------------Önskar hyra lägenhet. 1 sovrum. Ljus, fräsch,
möblerad.Med balkong/terass. Los Boliches alt.
centrala Fuengirola (gärna bakom postkontoret).
Lugnt område utan störande trafik eller nattliv.
Långtid från 1/12. Tel: 633889858 (Anette)
E-mail: nettan-67@live.se
------------------------------Byte Viken-Nerja 2 pensionärer med hund vill
byta hus med er.Vi har stort hus i Viken (Skåne)
utrustat med uppvärmd pool och bastu. Vi kan
tänka oss att byta hus några månader hösten
2012. Gärna Nerja eller trakten runt omkring
E-mail: lenab.lindberg@gmai.com
------------------------------Los Boliches nära Svenska skolan Lägenhet
uthyres i Los Boliches nära svenska skolan, tåg,
buss, affärer, 2 sovrum (kan bli 3) , 2 bad, air condition, mycke fräsh och modern. Liten terass, mycket
centralt och lugn område. Pris diskuteras euro. Tel:
658982848 (Stine) E-mail: stinerunde@gmail.com
------------------------------Centrala Marbella, 150 kvm terass Nyrenoverad lägenhet, allt är nytt. Lägenheten är ljus,
80 kvm med tvâ sovrum och vardagsrum, öppen
planlösning, samt en fantastisk terass pâ 150 kvm
i samma plan.Nära gamla stan i Marbella, ca 10
minuters gângavstând till stranden. Takvâning.
Kök med mamorgolv och granitskivor, frys/kyl och
diskmaskin frân Electrolux/AEG. Vardagsrum och
sovrum har laminatparkettgolv samt ny A/C. Ljust
badrum med rymlig dusch och marmorgolv, samt
takfönster. Sovrummen är pâ 20 kvm respektive
14 kvm. Pris 265000 euro. Tel: 677412849 (Maria
Lundgren) E-mail: aimlundgren@hotmail.com

Hus eller lgh i Torrox Vi söker hus eller lgh för kort
uthyrning i Rincón, Benajarafe, Torre del Mar, Chilche,
La Cala Del Moral. E-mail: sol.malaga@hotmail.com
------------------------------Uthyres Marbella Rio Verde (Centro Forrestal
Sueco) 2 Sovrum, pool,trädgård 750 euro/mån.
Korttid 600 euro/Veckan(lägnh. fullt utrustad) 2
min till bussen, 7 min gång till Puerto Banús. Pris
750 euro. Tel: +46705175430 (Carita ) E-mail:
carita.henningsson@gmail.com
------------------------------Uthyres på långtid Sovrum och Badrum uthyres i
Los Boliches (Fuengirola). Mittemot Svenska skolan.
Vi delar vardagsrum och kök. Strålande utsikt,
trädgård och parkering.Nära till allt. Ring mig. Tel:
952592038, eller 619586564 (Birgitta Lönegren)
------------------------------Lgh att hyra i Marbella 1v. Önskar hyra lght i
Marbella, helst Marbella stad och omnejd mellan
22-29 december. 2-3 sovrum, helst m utsikt mot
havet, endast gott skick. Tel: 670672566 (Gunilla
Pettersson) E-mail: petterssonsmba@yahoo.es
------------------------------Uthyres Fuengirola Lägenhet i första ledet vid
stranden. Uthyres månadsvis eller för tvåveckorsperioder. Fullt utrustad. Pool, 2 sovrum, 2 badrum.
Tv, tvättmaskin, A/C kyla och värme. Bevakning
dygnet runt. Fr o m oktober 2011 t o m maj 2012.
Pris 620/mån. euro. Tel: 670301772 E-mail:
rafasalguero@telefonica.net
------------------------------Uthyres Strandpromenaden i Fuengirola
Lägenhet vid stranden. Fullt utrustad. Tv, tvättmaskin, A/C kyla och värme. 2 eller 3 sovrum, 1
badrum eller ett badrum samt en gästtoalett. T o
m juni 2012. . Pris 560/mån euro. Tel: 670301772
E-mail: rafasalguero@telefonica.net
-------------------------------

JOBB

Jurist lärling sökes Advokat kontor i Marbella
söker lärling med spanska, engelska och svenska
sprâk kunskaper. Maila CV. E-mail: susana@
lexbureau.com
------------------------------Barnpassning Hejsan, är en glad och social tjej
på 23 år som söker ett extra jobb runt Marbella
området, har bott i marbella ca 1 år. har massa
erfarenhet med barn, har b.la. arbetat som au pair
i Usa. talar svenska och engelska och haft körkort i
ca 5 år. E-mail: lina_schon88@hotmail.com
------------------------------Söker jobb Jag heter Tommy, är 46 år och
jobbar nu som ordnv/väktare. Är händig, söker
hantverksjobb, trädgårdsjobb, funderar på fönsterputsfirma, tävlat i bodybuilding, kan allt inom
träning och kost. Hör av er, är pigg på allt.bor nu
i Sverige,kan flytta när som helst, har körkort,
truckkort. Tel: +4645715839 (Tommy Kullman)
E-mail: tommy.ku@hotmail.com

på max 300 tecken kostar endast 20€ + IVA. Den kan även gå in
gratis. Läs mer om villkoren och skicka in din annons via Internet,
på adressen www.sydkusten.es/radannons

Tolk spanska, svenska, engelska Har du
problem med papper, skatt, räkningar, översättningar? Goda referenser finns. Tel: 607614730
(Ola Axelsson) E-mail: axelssonola@hotmail.com
------------------------------38-årig tjej söker nytt jobb! Har en bred
utbildning samt erfarenhet av turism, service,
marknadsföring och administration. Har bott i
Fuengirola i 2 år. Svenska, norska, danska, engelska, lite tyska samt en del spanska. Är engagerad,
lojal och positiv. Alla seriösa svar är av intresse.
E-mail: spaniennyttjobb@yahoo.se
------------------------------Barnpassning Mitt namn är Amanda, jag är 20
år och har precis flyttat till Fuengirola. Jag har
arbetat med barn både privat och på dagis, och
planerar att utbilda mig till förskolelärare. Jag
tycker att det är jätteroligt att jobba med barn,
och hjälper gärna till med barnpassning antingen
regelbundet på dagtid, eller vid behov tex kvällar/
helg. Tel: 622267308 (Amanda Lindberg) E-mail:
amanda.lindberg23@gmail.com
------------------------------Barnpassning Barnpassning för Moly som är
10 månader. Mellan 4-4,30 timmar 3 gånger i
veckan på eftermiddagarna. Vi är engelska som
bor i Nueva Andalucia, så du som söker måste
prata engleska. Tel: 633790182 (Emily)
------------------------------Jobb för flytande spanskakunskaper Behöver
assistans vid möten med myndigheter och företag
framför allt genom att tolka och göra vissa skriftliga
översättningar på timbasis. Befinner mig fysiskt i Mijas Costa. E-mail: christian@schriever-abeln.com
------------------------------Behöver Jobb Jag söker ett intressant jobb omg.,
är 25 år gammal, har körkort och bil, talar o skriver flytande svenska, spanska och engelska. Tel:
659123276 E-mail: shannon_inn@hotmail.es
------------------------------Renoverar och bygger. Vi gör utbyggnader, bygger, pergolas, målar, kakelplattor, el installationer,
renoverar. Vattenskador, vatten isolerar, terasser,
simbassänger, tak,väggar/murar. Vi använder de
bästa matrialen och metoderna. Tel: 617089188
(Lars Roos) E-mail: lhm.roos@spray.se
------------------------------Dagmamma sökes i Fuengirola! Vi söker
dig som kan ta hand om vår lilla dotter på 1 år
dagtid. Tiderna är ca 8.45 - 15.30 må-fre. Ersättningen diskuterar vi fram tillsammans. Tillträde
omgående! Tel: 672222786 (Sari) E-mail:
sari.wonsell@gmail.com
------------------------------Jobb erbjudes på biluthyrning / parkering
Vi söker en kille som kan något skandinaviskt
språk,engelska och gärna lite spanska. Sedvanliga
uppgifter med varierande arbetstider.Körkort och
körvana ett måste. Vi finns vid Malaga flygplats.
Maila CV E-mail: info@nordiqcar.com

Seriöst arbete sökes Ansvarsfull, ungdomlig 47
års spanjorska med spanska, svenska och engelska i tal och skrift, samt utbildad mäklare och
byggkontroll kunskap, m.m. söker seriöst arbete
mellan Marbella och Sotogrande. OBS kostar bara
50% i Sociala avgifter/månad. Tel: 609 518 513
(Esther López) E-mail: estherlopezm@yahoo.es
------------------------------Söker tjej för kontorsarbete. Expanderande
svenskt bolag inom telekommunikation söker en
tjej för heltidsarbete.Svensk, norsk, spansk och
engelsk talande för diverse kontorsarbete.Kontoret
ligger i Nueva Andalucia. Kontakta mig för mer
information. Tel: 693787779 (Niclas Broberg)
E-mail: mobilespain@europe.com
------------------------------Söker telemarketing personal Svensk och
Norsk talande telemarketing personal (del-och
heltid) sökes för att arbeta i livligt call-center nära
Fuengirola. Hantering av inkommande förfrågningar, semesterbokningar med mera. Konkurrenskraftig lön och provision för rätt kandidat.
Skicka CV E-mail: info@ferieisolen.com
------------------------------Ledig Befattning Vi är ett Spanskt SA bolag med
huvudkontor i Nueva Andalucía - som exporterar
frukt och grönt från Spanien till huvudsakligen
den Skandinaviska marknaden. .Vi söker en bra
säljare och som kan arbeta självständigt, har
ekonomisk utbildning – datorkunskap och maskinskrivning är en självklarhet. Talar och skriver
i första hand Svenska, Spanska och Engelska.
Arbetet kommer också att vara förenat med resor
dvs kund- resp leverantörs besök.Har Sänd Ditt
C.V snarast till oss: maria@miafruto.com
------------------------------Söker jobb Jag soker heltidsjobb! Pratar perfekt
svenska,engelska och spanska. Körkort och egen
bil. Energisk, positiv, framåtriktad och valdigt glad
person! Tel: 659123276
------------------------------Scandinavian Sales Consultans Club La Costa
Resort & Hotel söker skandinavisktalande (helst
norsktalande) sälj och servicepersonal. Bra
arbetsförhållande, lön och utvecklingsmöjligheter.
Tidigar erfarenhet ej måste, vi söker öppna,
glada och positiva människor. Vi utbildar er. Ring
eller maila CV för möte. Tel: 952669861 (Karin
Schutz) E-mail: Karin.Schutz@clublacosta.com
------------------------------Jobb sökes Vi är ett par på 31 respektive 37 år som
letar jobb i Spanien. Vi har båda mycket erfarenhet
inom vård/personlig assistans. Jag (Anna) har även
mycket erfarenhet inom turism/hotel och restaurang. Vi hoppas kunna flytta snarast till Spanien. Hör
gärna av er om intresse finns så skickar vi våran CV.
Hör gärna av er angående tips om att leta jobb på
Costa del Sol. För övrigt så pratar jag flytande engelska och spanska. Tel: +46766192976 (Anna)
E-mail: florecita74@spray.se

Jobb sökes Jag heter Mikael, är plattsättare, röris mm
bygger om kök, badrum ja allt inom bygg bor i Almuñécar och har bil/körkort. Tel: 958883652 (Mikael
Landucci) E-mail: siv_ulla_landucci@hotmail.com
-------------------------------

ANNAT

Spanska i tal Utan grammatik. Lär dig spanska på
noll tid och på ett mycket enkelt och trevligt sätt. Bara
genom att tala och praktisera. inkl. per telefon. Vill Du
veta mera v.g. kontakta mig (spanska/engelska) Pris
24 euro/timma max. 3 pax. Pris för grupper v.g. fråga.
tel.633149238, Maria Lezón. marialezon@gmail.com
------------------------------Ont om plats? Hyr ett förråd Saknar du plats att
förvara sådant du inte behöver varje dag såsom
golfbagen, resväskorna, extrasängen etc. Hyr du
din bostad, vill du kanske förvara några av dina
personliga saker tills nästa gång du kommer ner.
Vi erbjuder förråd centralt i Fuengirola om ca 1,5
kvm. Pris 300/år euro. Tel: 689247880 (Göran
Lindgren) E-mail: info@residencia.nu
------------------------------Gillar du Yoga? Yoga på La Quinta SPA. Måndagar 17.30–19.00 och onsdagar 9.30–11.00. Föranmälan. Mer information på www.manymoods.
org/evita E-mail: evita@manymoods.org
------------------------------Tolk Spansk-svensk tolk. Har du problem med
papper, skatt, räkningar, översättningar?Goda
referenser finns. E-mail: minfralla@hotmail.com
------------------------------Jag lär dig spanska! Välutbildad kvinna erbjuder
nu spanskundervisning, privat eller i mindre
grupper. Är du intresserad kontakta mig. E-mail:
ismelopez@gmail.com
------------------------------Kvinnlig veterinär pasar ditt djur Svensk smådjursveterinär (55 år) med 30 års erfarenhet av
smådjurssjukvård söker bostad mot att jag sköter
ert djur. Tel: +46707340607 (Yvonne) E-mail:
mini.mini@telia.com
------------------------------Hyr en postbox i Fuengirola Nu kan du hyra
en postbox centralt i Fuengirola. Perfekt för dig
som kommer ner till kusten ofta eller åker iväg
då och då och inte vill att brev blir liggande eller
försvinner. Som tilläggstjänst kan vi scanna och
maila din post. Boka din postbox genom att ringa
eller maila oss. Pris 150 /år euro. Tel: 689247880
(Göran) E-mail: info@residencia.nu
------------------------------Förråd uthyres i Fuengirola Hyr ett förråd i
centrala Fuengirola! Vi har ett 30-tal förråd om
ca 1,5 kvm som uthyres årsvis, halvårsvis eller
kvartalsvis. Helår kostar 300 Euros. Perfekt för
golfbagar, extrasängar mm. Läs mer på www.
residencia.nu/hyra-forrad-i-fuengirola.html. Tel:
+34689247880 (Residencia Semesterbostäder &
Servicetjänster S.L.) E-mail: info@residencia.nu

Vid NÖDSITUATION
ring:

112

Biluthyrning, flygplatsparkering, bilförsäljning
www.brunosgroup.com

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

Tel: 952 86 62 26 - Mob: 658 024 039
E-post: language.centre@terra.es

Xtra rabatt för medlemmar i

(Gäller biluthyrning och flygplatsparkering.) Gå in på: www.sydkusten.es/club/brunos

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

Fler användbara nummer på:
www.sydkusten.es/sos
sep | okt | nov 2011
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EVENEMANG
Estepona: Minerales y Rocas de Estepona y Málaga 20111026 - 20120126
Utställning stenar och fosiler från Costa del Sol Plats:
Museo Municipal Paleontológico, Estepona
----------------------------------------

Mijas: Eclectic MiX 20111107 - 20120109
Utställning med vännerna Margit Björklund, Lavinia
Craft, Sally Huntington, Elaine Carlton och Genevieve
Wendelin Plats: Venta El Jinete, Carretera La Cala Golf, km
4,5, Mijas Costa Tid: Dagligen 13-22. Stängt fredagar
-----------------------------

Marbella: José Caballero ”veinte, Veinte, Veinte” 20111110 - 20120121 Konstutställning, etsningar. Plats: Museo del Grabado Español
Contemporaneo, Hosp. Bazán, S/N tfn 952 765 741
http://www.museodelgrabado.com
-----------------------------

Málaga: Mercedes Lasarte 20111122 20120226 Temporär Utställning Plats: Museo Carmen Thyssen Málaga, planta 3, Calle Compañía, 10 tfn
902303131 http://www.carmenthyssenmalaga.org
-----------------------------

Marbella: Nada es lo que parece
20111201 - 20111217 Konstutställning med
Paula Vicenti Plats: Centro Cultural San Pedro Plaza de la
Libertad, San Pedro Alcántara tfn 952799314
-----------------------------

Fuengirola: A Christmas Carol 20111202
- 20111206 Plats: Salon Varietes Theatre, Calle
Emancipación Tid: 20.00 Söndag 19.00 tfn 952 47 45 42
http://www.salonvarietestheatre.com
-----------------------------

Málaga:
DANZAS
SINFÓNICAS
20111202 - 20111203 N. Rimski-Korsakov, A.
Ginastera, S. Rachmaninov Plats: Teatro Cervantes, Calle
Ramos Marín Tid: Fre 20.30, Lör 20.00 tfn 952 22 41 09
www.teatrocervantes.es
-----------------------------

Estepona: Julmarknad 20111203 Plats: Kongresspalatset, Avda. Litoral Tid: 11-14 tfn 952 80 80 81
-----------------------------

Málaga: Luisa Fernanda 20111204 VI Ciclo
Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz Plats:
Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín Tid: 17.00 & 20.00
tfn 952 22 41 09 www.teatrocervantes.es
-----------------------------

Marbella: Julmarknad 20111206 Mat, musik,
underhållning, tombola, kul för hela familjen. Plats: Hotel Guadalpin Puerto Banús Tid: 11-19 tfn 622532230
-----------------------------

Málaga: Maratón ”Ciudad de Málaga”
20111206 - Maratonlopp i Málaga. Plats: Málaga
tfn 952176392 www.maratonmalaga.info

Sök bland hundratals evenemang som aktualiseras kontinuerligt
på Sydkustens hemsida, på www.sydkusten.es/evenemang

Marbella: Rio Real Golf 20111206 Sydkusten
Trophy tävling. Plats: Rio Real, Marbella Tid: Shot-Gun
08.30 tfn 952863375 www.sydkusten.es/trophy
-----------------------------

Marbella: Spindeln i stenen samt Julbuffé 20111207 Mikael Paasikivi berättar om sin
nya bok Plats: AHN/Club Nórdico, Avda Miguel de Cervantes 21, Nueva Andalucia Tid: 19.00 tfn 952814540
-----------------------------

Málaga: Amar en tiempos revueltos
20111209 - 20111210 Spansk teater med Cayetana Guillén-Cuervo, Antonio Valero, Ricard Borrás, Verónika Moral,Jaume García, Sebastián Haro, Jaime Menéndez
y Lara GrubeMúsica Noel Molina Plats: Teatro Cervantes Tid:
21.00 tfn 952 22 41 09 www.teatrocervantes.es

Fuengirola: Gran concierto de Navidad
20111217 Stor julkonsert med vals och polka av radiosymfonikerna från Kiev. Plats: Palacio de la Paz, Feriaområdet. Tid: 21.00
-----------------------------

Fuengirola: Gran concierto de Navidad
20111217 Julkonsert (Vals och Polca) med Kievs
symfoniorkester Plats: Palacio de la Paz, Feriaområdet.
Tid: 21.00
-----------------------------

Nerja: Concierto de Navidad 20111221
Julkonsert med Escuela Municipal de Música Plats: Centro Cultural Villa de Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 20.00 tfn
952523863 www.nerja.org/villadenerja

Fuengirola: Trío Karealitrio 20111209 Konsert Klassisk musik Plats: Casa de la Cultura, Av. Juan
Gómez Juanito, 12 Tid: 20.30

Nerja: Gala de Navidad 20111222 Dansuppvisning med Escuela Municipal de Danza Plats: Centro Cultural Villa de Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 20.00 tfn
952523863 www.nerja.org/villadenerja

-----------------------------

-----------------------------

Málaga: ANOMIA Blues Band 20111210
Populärt Bluesband Plats: The Wall Bar, Pasillo Sta. Isabel,
7 (Hotel Vinnci La Posada) Tid: 23.00

Málaga: Zambombá de Jeréz 20111222
Med Diego Carrasco Plats: Espacio Flamenka. C/Pasillo de
Santa Isabel nº Tid: 22.00 www.flamenka.com

-----------------------------

-----------------------------

Nerja: Jazz 20111210 Med Gypsy & Dixie Plats:
Centro Cultural Villa de Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 21.00
www.nerja.org/villadenerja

Nerja: Pianokonsert 20111223 Med Daniel
Fichera Plats: Centro Cultural Villa de Nerja, C/. Granada,
45 Tid: 21.00 tfn 952523863 www.nerja.org/villadenerja

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Nerja: Carmen 20111215 Flamenco opera med
Compañía de La Lupi Plats: Centro Cultural Villa de Nerja,
C/. Granada, 45 Tid: 21.00 tfn 952523863 www.nerja.
org/villadenerja
-----------------------------

Málaga: Los tres tenores 20111215 Konsert
Plats: Teatro Ciudad de Marbella, Plaza Ramón Martínez
Tid: 21.00 tfn 952 903 159 www.marbella.es
-----------------------------

Nerja: Coral Alminares de Nerja
20111216 Körmusik med Joven Orquesta Provincial de Málaga Plats: Centro Cultural Villa de
Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 21.00 tfn 952523863
www.nerja.org/villadenerja
-----------------------------

Nerja: Concierto de Navidad 20111217
Julkonsert med Banda Municipal de Música de Nerja
Plats: Centro Cultural Villa de Nerja, C/. Granada, 45
Tid: 21.00 tfn 952523863 www.nerja.org/villadenerja

16-17/12 kl. 21 resp. 20
NAVIDAD Julsånger med
kören Carmina Nova.
19/12 kl. 21
Alabama Gospel Choir
Amerikansk kyrkokör som
blandar religiösa sånger med
bland annat funk och blues.

-----------------------------

-----------------------------

Costa del Sol: Abstract POPism 20111214 20120115 21st Century Schizoid Man. Utställning av
Paul Cosquieri. 32 st abstrakta målningar vardera är en
kvadratmeter. Plats: Fine Arts Gallery, Casemates, Gibraltar Tid: 19.00 www.cosqui.com/press.html

www.teatrocervantes.com

Fuengirola: Julgröt 20111224 Plats: AHN Fuengirola Mijas, Las Rampas Lokal 13 D3. Tid: 10.00 tfn 952
47 47 50 http://www.ahn-fuengirola.net
-----------------------------

Nerja: Navidad Flamenca 20111227
Rocío Bazán y su grupo Plats: Centro Cultural Villa de
Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 21.00 tfn 952523863 www.
nerja.org/villadenerja

20/12 kl. 21
Ryska armen från St. Petersburg
Ett hundratal medlemmar
sjunger, spelar och dansar,
ledda av dirigenten Valery
Tkachenko.
22/12 kl. 19 och 20
Nötknäpparvalsen Ryska
statsteaterns balettensemble
framför Tchaikovskys
mästerverk.

-----------------------------

Nerja: Concierto de Navidad 20111228
Rondalla Municipal Sierra Almijara Plats: Centro Cultural
Villa de Nerja, C/. Granada, 45 Tid: 21.00 tfn 952523863
www.nerja.org/villadenerja
-----------------------------

Mijas: Mijas Golf - Los Olivos 20120121
Sydkusten Trophy tävling. Plats: Mijas Golf Tid: Första
start 08.30 tfn 952863375 www.sydkusten.es/trophy
-----------------------------

Övrigt Costa del Sol: San Roque Golf
20120208 Sydkusten Trophy tävling. Nya banan. Plats: San Roque Golf Tid: 09.00 tfn 952863375
www.sydkusten.es/trophy
Mer information på:
www.sydkusten.es/evenemang

27-28/12 kl. 21
Kung Fu Legend Kinesiskt
skådespel med inslag av
kampsporter.
8-9/1 kl. 19 resp. 21
Svansjön Balett med ryska
statsteatern från Moskva. Verk
av Tchaikovsky.

Förening som får det att gå runt
Round Table har en lokalavdelning, 41 Club, med
medlemmar från östra
Málaga till Motril.
Round Table finns i mer än 40 länder,
efter att ha startats i Norwich i Storbritannien för drygt 80 år sedan. Det
är en kamratförening där medlemmarna hjälper andra samtidigt som
de har kul tillsammans och gör nya
erfarenheter. Round Table är för män
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mellan 18 och 40 år. För de som fallit
för åldersstrecket bildades 41 Club för
före detta Round Tablers, som fortsätter att träffas och upprätthålla den
glädje och vänskap som Round Table
innebär.
Den lokala klubben har möten två
gånger i månaden, på första och tredje
torsdagen. Det finns sju klubbar på det
spanska fastlandet, i Nerja, Estepona,
Calpe, Javea, Mallorca, Gibraltar och
Algarve i Portugal. En gång om året

träffas alla lokalavdelningarna och
värdskapet går runt.
Mer info: www.41clubnerja.org.

Telefon (Alfie): 626 998 626.
KällA: Lennart Svantesson

©MB
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Vinn en kåseribok av Kersti Lindström. Vi lottar ut ett exemplar bland dem som skickar in rätt svar till SK:s redaktion på e-post till info@sydkusten.es senast
17 februari 2012. Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Det är en plats som också kallas "Solkustens stekpanna".

SPA - FITNESS - HEALTH & BEAUTY
Wellness & Care - Pierre & Vacances Estepona
GYM - GRUPPKLASSER - INOMHUSBASSÄNG - BASTU - JACUZZI - PARKERING - CAFÉ
Ctra N340 - Los Flamingos - Estepona - Costa del Sol. Tel: 952 89 68 19 - wellness@pilatesandcare.es

Thomas Johansson (Pro på San Roque Golf) Tel. 619 680 165
sep | okt | nov 2011
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Funderar du på att flytta till Spanien? Söker du
jobb eller boende? Letar du information om spanska lagar och myndigheter eller vill ha kultur- och
nöjestips på Costa del Sol? Fråga Sydkusten är en

?

RENOVERING
Jag har
hört att momsen på renoveringsarbeten halverats.
Stämmer det?
– Regeringen antog 2010 en halvering av momsen i samband med
renoveringar, i syfte att stimulera
byggsektorn. Åtgärden är tillfällig
och går ut vid årsslutet, om inget
beslut fattas om att förlänga det.
I och med momshöjningen i juli
förra året är rabatten i praktiken
ännu större än hälften, då det til�lämpas åtta procent mot normala
18. Det ställs dock flera villkor för
att få åtnjuta reducerad moms.
Ett av grundvillkoren är att byggarbetet ska utföras åt en privatperson och i hans egen bostad. Det
gäller exempelvis inte om en privatperson vill renovera en fastighet
som används för uthyrning. Vidare
får maximalt 33 procent av den totala summan utgöras av materialkostnader. Ett annat grundkrav är
att fastigheten i fråga är minst två
år gammal.

?

F-KASSA Jag kommer att avveckla en bar som jag drivit.
Vad innebär det för mina rättigheter från försäkringskassan?
– Du har rätt till fri sjukvård och
de mediciner som är subventionerade så länge du betalar till försäkringskassan. Jag gissar att du är
så kallad "autónomo" och sålunda
betalar cirka 300 euro i månaden.
Du har valet att fortsätta att betala
denna avgift trots att verksamheten
upphört, alternativt teckna en privat sjukförsäkring.
De senaste åren har villkoren
för autónomos förbättrats, vad
gäller rätt till bland annat arbetslöshetsersättning. Du bör sålunda
informera dig om vad som gäller
i ditt fall, hos den andalusiska arbetsförmedlingen SAE. Om inte
annat kanske du kan vara kvar i
försäkringssystemet en tid utan att
behöva betala extra för det.
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gratis rådgivningstjänst som vi erbjuder i samarbete
med ett flertal företag. Dessa utgör vår expertpanel.
Du kan läsa andra svar och skicka egna frågor på
www.sydkusten.es/faq

?

BILÄGARE Vad gäller när
man äger en bil i Spanien?
Gäller skatt, försäkring och
bilbesiktning som i Sverige?
– Bilägare har precis samma skyldigheter i Spanien som i Sverige.
Kommunal bilskatt måste betalas,
bilen ska vara försäkrad och den
ska besiktigas på ITV med en regelbundenhet som är avhängig av bilens ålder. Du måste ha ett spanskt
skattenummer (NIE) och vara mantalsskriven i din kommun. Du kan
ordna detta själv eller anlita en
gestoría, som är specialiserad på
bilärenden.

?

ORM Har badat i både
Fuengirola och Marbella och
såg orm i vattnet. Ca 40-50
cm lång, lite sicksackig på ryggen.
Svårt att se exakt vilken färg den
hade. De simmade båda i havet.
Har ni någon aning om vad det
kan vara för sorts orm? Är den
giftig?
– Vi har rådfrågat Biopark, djurparken i Fuengirola. De säger att
det är ovanligt att ormar simmar
i havet men att det troligaste är
att det är en så kallad hästkosnok,
Hemorrhois hippocrepis. Det är
en art som inte är giftig. De hälsar
att du är välkommen att återkomma med foto, om du har något på
ormen.

?

Sammanställt av Mats Björkman

STRANDUNDERHÅLL Vad
har hänt med stranden mellan
Cancelada och avfarten till
Diana, i Estepona? Den ser hemsk
ut och dessutom är både AGH hotellet och deras strandbar stängd.
– Stranden har inte restaurarerats
till skillnad från tidigare år, inför
sommaren. Situationen är snarlik på andra platser, inkluderat
i Marbella. Estepona kommun
har en allvarlig ekonomisk kris,
vilket bidragit till att underhållet
av stränderna i år varit sämre än
vanligt. När det gäller strandrestaurangen och hotellet så är båda
mycket riktigt stängda och det förefaller vara både av ekonomiska
och administrativa skäl (brist på
tillstånd). Det är i dagsläget oklart
när de öppnar igen.

?

ELPRISER Vilket är priset
för hushållsel per kWh i
Spanien?
– Elpriset är avhängigt av vilket
bolag du anlitar samt om du har
rätt till vissa avdrag, som så kallad
"tarifa social" som är avhängigt av
inkomst och familjesituation. Prisskillnaden är som regel ytterst liten mellan olika bolag. Ett av de
ledande elbolagen i Spanien är
Endesa. På en faktura från detta
bolag är elkostnaden på 0,142
euro per kWh.

FRÅGA SYDKUSTENS EXPERTPANEL BESTÅR AV FÖLJANDE FÖRETAG:

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate

?

RESIDENCIA Hur börjar man att söka att bli en
spansk resident? Jag har fått
redan NIE nummer och har öppnat ett bankkonto.
– Som EU-medborgare ansöker
man inte om att bli resident i Spanien, utan man blir det automatiskt
om man vistas mer än 180 dagar
om året i landet. Du har redan
vidtagit två grundläggande åtgärder och vi rekommenderar även att
du mantalsskriver dig i din spanska kommun. Det har inga skattemässiga konsekvenser, men är ett
grundkrav för ett flertal administrativa ärenden. Du kan då bland annat skriva in dig i röstlängden, för
kommunvalet.

?

ROT-AVDRAG Vilket intyg behöver den spanska entreprenören ha för
att visa svenska skatteverket
(F-skattsedel)?
– Vi har låtit två svenska hantverkare på kusten svara på din fråga.
Sä här säger målaren Frank Arhage
- frankarhage.blogspot.com:
"Enligt Skatteverket så kräver
de en F-skattsedel, det vill säga ett
företag som har ett organisationsnummer i Sverige. Det betyder inte
att man måste bo i Sverige, utan
som i mitt fall har jag F-skattsedel
sedan många år tillbaks. Man måste till Sverige för att ansöka om Fskattsedel.
Andra spanska företag kan däremot vara underentrepenörer, om
arbetet leds av ett företag med Fskattesedel."
Och så här svarar byggmästaren
Ulf Hartell - www.hartell.net:
"Företagaren i Spanien måste
lämna ett skatteintyg - Certificado
de agt de obligaciones y declaraciones deudas - för att intyga att
han eller hon inte har skatteskulder, f-skattsedel behövs inte."
Du kan läsa mer om rot-avdrag
på följande adress: rot-avdrag.se.

Desde 1992 líde
r

SK får mängder av
lovord från läsarna
Den första upplagan av
Sydkustens nya kvartalstidning SK fick ett fantastiskt mottagande, både av
läsare och annonsörer.
Förutom de lovord som
framförts personligen till
Sydkustens representanter har många velat framföra sina gratulationer
skriftligen.

Granos de Café
NERJA

Hostal San Miguel
en España
pág. 66

MÁLAGA

Sveriges konsulat
TORREMOLINOS

Svensk i Spanien och
spansk i Sverige
Vi analyserar migration
en
i båda riktningarna.

Spanien till val på
Francos dödsdag

Sid. 40-43

Zapatero valde slutligen
att tidigarelägga valet,
som hålls 20 november.

Ingen stoppar
spanska revolten

Missnöjesrörelsen 15-M
fast besluten att förändra
samhället från grunden.

René Real Estate
FUENGIROLA

Beds of Sweden
MARBELLA

Närkontakt i
Benalmádena

Var med i vår
FOTOTÄVLING

BENALMÁDENA

CALAHONDA

Sid. 10-12

Svenskmordet
i Fuengirola

Krishjälpen ifrågasatt
efter att 18-årig flicka
stuckits ihjäl under
semestern.
Sid. 30

Vi efterlyser andalusisk
a
naturmotiv i vår fotoworkshop. Vinnande bidraget
publiceras.
Sid. 48-49

Scandinavian Dental Clinic

Hemingway Book Shop
Casa Nórdica

Sid. 14

39

Efter nära 19 år och 310 exemplar av
tabloidtidningen, landsattes den nya
kvartalstidningen 1 september. Trots
att många kustnordbor brukar återvända efter sommarvistelse i hemlandet något senare, var responsen
omedelbar och mycket positiv. Många
uppskattar det nya formatet, som upplevs som behagligare att hålla i, bättre
tryckkvalitet och inte minst mer omfattande och läsvärt innehåll.
Även många annonsörer har uppskattat fördelen både att profilera sig i en

ALMUÑÉCAR

Hemma hos
prinsessan
Kristine
Exklusiv intervju.
Sid. 34-38

Redaktionen har mottagit en massa
beröm efter första numret av SK.

tidning med så mycket intressant läsning samt exponeringen av sin annons
under hela tre månader.
Det är lätt att tala sig varm i egen sak,
så det bästa är kanske att bjuda på ett
axplock av de vänliga kommentarerna.
Mats Björkman

Cibercafé

NUEVA ANDALUCÍA

Los Naranjos Golf
WASA Real Estate

SAN PEDRO ALCÁNTARA

Oficina de turismo
ESTEPONA

Sanitas

MANILVA

Brunos Car Rental
SOTOGRANDE
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CC Florida, Plaza Costa del Sol, 5
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otiv
shop. Vin i vår fotowor
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 952 604 383
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Avda Salvador Vicente, 2

 952 442 628

c/Maestra Concepción guidet, 6 - Los Boliches
San Isidro Labrador, Ed. Diana II (Feriaplatsen)

 952 588 358
 952 199 148

CC Calahonda, Local 4, Ctra de Cádiz, km. 197

 952 939 377

Calle Carlos Macintosh (Vid Alamedaparken)

 952 864 262

Valle del Golf
Centro Plaza, local 3

 952 812 428
 952 818 000

Marqués del Duero, 69

 952 785 252

Avda. Puerta del Mar, 46, Ed. Las Brisas, local 2

 951 316 610

c/Levante, 47. Edf. El Boquerón, Puerto de la Duquesa

 952 891 415

Galerías Paniagua

 956 794 872

.

Sid. 34-

38

Denna förteckning gäller endast de platser där SK finns att hitta permanent. Tidningen
distribueras till mer än 300 platser mellan Almuñécar och Sotogrande samt postas till
prenumeranter i hela Spanien, Sverige och andra länder.

LÄSARKOMMENTARER:
“Jag visste att Ni var duktiga! Ni
bevisar det än en gång. Riktigt
Duktiga! Detta blir ett riktigt
stort fall framåt! Jag önskar Er all
framgång med Era nya idéer. Kör
hårt!”
Tage Skoog

“Tillykke med jeres nye
kvartalstidning - flot job!”
Torben Wilkenshildt,
Radio Solymar/DR Sydeuropa

“Mycket, mycket att läsa. Som
vanligt, varierad information, allt
som är aktuellt och kan vara av
intresse. Lycka till med det nya
formatet!”
Réka, Åsa Pettersson Real Estate

“Gratulerar till den nya utformningen av Sydkusten! Den är
fin och mer <lätthanterlig> vid
läsning ;-)”
Kerstin Ärlemalm,
Svenska skolan i Fuengirola

“Vilket lyft!! Vilken tidning!!”
Fia Ensgård, Fia i Backen

“Fick äntligen se den idag och
den är ju suuuuuuper fiiiin!!!”
Katarina Lindevall

“Bra tidning med mycket att
läsa! Jag gillar den. Bra gjort!”
Sandra Ackerfeldt,
Granos de Café
“Vilken tidning. Härligt format,
mycket intressant läsning. Vi
uppskattar er och allt ni gör. Tusen tack och fortsatt lycka till!”
Ewa-Lotta Broberg

“Jättefin, stort GRATTIS!!!”
Helena Wramhed, Cajamar

“Vilken glad överraskning den
nya kvartalstidningen är. Den
blev en verklig höjdare och en
skön motvikt mot alla de gamla
månadstidningarna.”
Birgit Lilja
“Fräscht och bra format.”
Maria Brage

Har du fått mersmak av
vår nya kvartalstidning?
Sydkusten informerar DAGLIGEN
på www.sydkusten.es
Vill du få de viktigaste och intressantaste nyheterna
om Spanien bekvämt i din e-post-brevlåda?
Gå med i CLUB SYDKUSTEN
och upplev liksom våra i
dagsläget mer än 3 300
övriga gratisprenumeranter
de många spännande
nyheter som vi
bjuder på i höst.
Anmäl dig på:
www.sydkusten.es/club

Vill du ha SK bekvämt i brevlådan
varje kvartal? Det kostar bara 10€
om året i Spanien och 20€ i övriga Europa.
Boka via hemsidan eller maila info@sydkusten.es
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castellano
, pág. 66

Här finner du ALLTID tidningen!
sep |
okt | no
v 2011

Información en castellano,

Den nya fjärilsparken
bjuder på en unik naturupplevelse och är ett måste
för fotografer.
Sid.

a nórdicos en

Información
en

Desde 1992 líder en información a nórdicos
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¿DE QUÉ VAMOS?
Resumen en castellano de esta edición

Rose-Marie Sueca del Año 2011
Desde 1992 líder en información a nórdicos en España

E

Información en castellano, pág. 82

l galardón de Sydkusten,
el más prestigioso en la
comunidad sueca en la
Costa del Sol, se entrega
por vigésima vez. Este año recae en la presidenta local de la
organización de mujeres SWEA
Marbella, Rose-Marie Wiberg.

El 9 de Diciembre recibirá
el galardón en la celebración
del bazar navideño del Cole-

La Iglesia protestante de Suecia se ha
visto obligada a hacer grandes recortes,
que afectan a varias de sus congregaciones en España. Una de las peores
afectadas es la de la Costa del Sol, con
sede en Fuengirola, que pierde todo

Analizamos el resultado electoral.
El presidente electo Mariano Rajoy
se enfrenta a una legislatura muy
complicada.
Pág. 14-15

Despilfarro de altura

Sid. 14-15

Spökflygplatser
vittnar om svinn

Lokalpolitikers ambitioner
har lett till en rad katastrofala felsatsningar.

Sid. 10-12

Cecilia Julins start på
tjänstgöringen i Madrid
har präglats av flera sorSid. 50-51
tes vaka.

Svenskarna som
föredrar Canarias

Hälsan är huvudskälet för
många av dem som valt
att slå sig ned på KanaSid. 48-49
rieöarna.

Nyhet:
SKrysset

Stort kryss med spanskt
tema och möjlighet att
vinna ett trevligt pris.

Rose-Marie Wiberg
Årets Svensk på
Costa del Sol
Får utmärkelsen för sitt
arbete för SWEA Marbella.

Sid. 42-47

Sid. 79

gio Sueco de Fuengirola. Con
motivo del aniversario estarán
presentes muchos de los anteriores galardonados, entre los
que se encuentra la alcaldesa
de Marbella, Ángeles Muñoz e
IKEA Málaga.
Pág. 42-47

apoyo financiero, es decir el personal
que hasta ahora ha tenido.
La congregación local se ha transformado en una asociación y a partir
de 2012 depende del apoyo masivo
de los suecos en la Costa del Sol, para
mantener no sólo las misas, sino toda
su labor social. Se requieren un mínimo de 350 socios que paguen 35 euros
al año. También se ha creado un nuevo
canon para empresas de mínimo 150
euros, con el fin de salvar la importante
labor de la iglesia.
Pág. 36

Sydkusten Media S.A. es una empresa especializada en la información y organización de eventos de cara a la comunidad nórdica en
la Costa del Sol y otros lugares de España.
Entre nuestros medios cabe resaltar la revista trimestral SK, la web
www.sydkusten.es y las newsletters enviadas por correo electrónico a
los socios del club de lectores Club Sydkusten. Además organizamos
el mayor torneo de golf para nórdicos en la Costa del Sol Sydkusten
Trophy, ferias como las jornadas suecas en Parque Miramar en
Fuengirola, conferencias así como eventos y viajes culturales.
Ofrecemos espacio publicitario a anunciantes, así como posibilidad de patrocínios y eventos a la medida. Más información en
www.sydkusten.es, en info@sydkusten.es o llamando al 952 863 375.
sep | okt | nov 2011

No promete milagros

Por tercer año consecutivo, SWEA
Marbella organizó el 15 de Noviembre su miniferia para empresarios. Unos 35 expositores se hicieron hueco en el Centro Forestal
Sueco de Marbella y los numerosos vistantes pudieron degustar un
sinfín de productos.
Pág. 26-27

PSOE gör sitt sämsta val
någonsin. Prognoserna
inför valet slog in.

Información para anunciantes
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Miniferia muy popular

Partido Popular
får egen majoritet

La Iglesia Sueca no pierde la fé
Se avecinan tiempos difíciles para la congregación
sueca en la Costa del Sol,
que pierde toda financiación pública de Suecia a
partir del 1 de Enero.

ACTUALIDAD

dec | jan | feb 2011-12

Ambassadörens
udda tillträdande

Rose Maríe lleva casi cinco
años en el cargo, durante los
cuales la asociación ha vivido
un crecimiento espectacular.
Junto con el resto de las socias
ha propagado la cultura y el
conocimiento de Suecia en la
Costa del Sol.

EMPRESAS

Visita con mucho arte
La mayor casa de subastas en los
países nórdicos, Bukowskis, ha
vuelto a visitar la Costa. Recientemente se vendió una litografía de
Picasso por unos 130 000 euros y
hubo una conferencia sobre el
mercado de arte. Bukowskis tiene
desde hace varios años un representante local, que realiza valoraciones de objetos.
Pág. 74-75

Aeropuertos regionales se encuentran vacíos y han dejado agujeros
de millones de euros por culpa de la
falta de previsión o la ambición desmedida de los mandatarios. Pág. 10-11

TEMÁTICOS

Cultivos de secano
En nuestra serie de jardines y terrazas nos centramos en espacios decorativos que requieren poca agua. Los
cáctus son un gran, pero no el único
recurso. 		
Pág. 56-57

Abordaje de la Cámara
Dentro del calendario de eventos,
la delegación andaluza de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca
visitó Marina Marbella, en el puerto de la Bajadilla. Los anfitriones
agasajaron con un viaje en yate,
que fue muy apreciado.
Pág. 29

La mente gana al dolor
Entrevistamos al doctor Pentti
Raaste en Los Boliches, que aplica
hipnósis para tratar enntre otras cosas problemas de dolor.
Pág. 54

Golf con estrellas
REPORTAJE

Jornadas suecas

Arrancó la 19:a temporada de Sydkusten Trophy, con la presencia
estelar en del jugador sueco de la
Ryder Cup, Peter Hanson. Pág. 70-73

Gran éxito de la cuarta edición de
las Jornadas Suecas en el Centro
Comercial Parque Miramar de
Fuengirola, con presencia de la
embajadora de Suecia.
Pág. 32-33

Embajadora paciente
La nueva embajadora de Suecia
Cecilia Julin ha tenido que esperar
a su audiencia con el rey. Pág. 50-51

Vill du
köpa hus
i Spanien?
Låna till bostad i Spanien, Frankrike,
England, Schweiz eller Luxemburg.
SEB har lång erfarenhet av fastighetsfinansiering. När du ska köpa bostad i utvalda
länder i Europa kan vi stötta dig genom hela finansieringsprocessen och guida dig
steg för steg. Att köpa ett andra hem påverkar förmögenhetsplanering och andra
ekonomiska faktorer, särskilt för personer med betydande tillgångar eller komplexa
förmögenhetsstrukturer. Våra experter förstår dina behov och föreslår den lösning
som passar dig bäst.
Private Banking i Luxemburg
Kontakta oss på +352 26 23 24 55
contact@sebprivatebanking.com
Sverige Norge Danmark Finland
Estland Lettland Litauen

Luxemburg

Schweiz

England

Singapore
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WASALOPPET
MARS 4 • 2012

WASA välkomnar dig till WASALOPPET,
Solkustens motsvarighet till den välkända skidtävlingen i Sverige.
Värm upp för golftävling på Los Naranjos Golf!

Bana
Spelform
Klasser
Catering
Datum
Startavgift
Tävlings start
Anmälan

Kontakt

Los Naranjos Golf
Individuell poängbogey
2 klasser hcp 0 -18 & 19 - 36
(Maximalt hcp för herrar är 28)
Som vanligt har vi catering på banan
samt förfriskningar och tapas i samband
med prisutdelningen.
Söndagen den 4:e Mars, 2012
60 euro inkl. 5 euro till välgörenhet »
ASPANDEM
Två ¨shot-gun¨ starter; 08.15 & 13.15
Begränsat antal deltagare
Namn, telefon (helst mobil),
fed. nummer & hcp, vi önskar skriftlig
anmälan till antingen email eller fax:
» info@wasa.es
» fax (+34) 952 81 26 79
Anmälan oss tillhanda senast 1:a Mars.
Chiqui@wasa.es

WASA info (+34) 952 818 000
WASALOPPET arrangeras av WASA
på Centro Plaza, Nueva Andalucia, i samarbete med »
Nordea • Balms Abogados • The Restaurant på Los Naranjos
Golf y Vino • Starz Café & Restaurant • Los Naranjos Golf

Balms
ABOGADOS
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Golf y Vino

