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HISTORIA: Vikingarnas härjningar i Sevilla
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I sommar bjuder vi Sydkustens
läsare på en VÄLKOMSTDRINK,
om du kommer för lunch
eller middag. Hänvisa bara
till annonsen i denna
tidning, när du anländer!

Vi finns på kajen med de största båtarna i hamnen!

Muelle de Honor · Casa A · Local 4 – Puerto Banús · MARBELLA
Telefon: +34 952 815 089 · E-mail: lapappardella@hotmail.com

www.lapappardella.com
https://www.facebook.com/la.pappardella.puerto.banus
https://www.youtube.com/user/LaPappardella
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Tic tac...
Orden har myntats av missnöjesledaren Pablo Iglesias och anspelar på klockan som tickar för Partido
Popular. Klockans tickande har blivit ett motto för
Podemos i valkampanjen och även om uppstickarpartiet inte lyckats stjälpa den politiska kartan,
är det tydligt att timglaset sinar för PP-ledaren
Mariano Rajoy. Visserligen fick PP flest antal röster
24 maj, men bakslagen var många och visar en klar
trendförändring i spansk politik.

LÄSARFORUM    

I fallet Partido Popular har nederlagen en tydlig
gemensam nämnare som heter Mariano Rajoy.
Där han satt sin fot har PP åkt på nöten. Han
lärde sig inte läxan från det andalusiska regionalvalet och jag har svårt att tro att Rajoy kommer
att vissa någon som helst självkritik nu heller.
Kritiker inom partiet tystas snabbt. Resten ställer
sig i givakt inför Ledaren, medan partiet navigerar
allt närmare avgrunden.

Spanien är inte Storbritannien, hur mycket ParI skrivande stund ser det ut som om Partido
tido Popular än hade drömt om detta. Här slog
Popular förlorar makten i inte mindre än sex av
prognoserna till stor del in och PP förlorade drygt
de tio regioner där de hittills regerat, i vissa fall
2,5 miljon röster, jämfört med valet
sedan flera årtionden. De förlorar
fyra år tidigare. Även PSOE backade
också viktiga kommunala fästen
Rajoy har
och istället har både Podemos och
som Madrid, Valencia och Sevilla.
tjocka
Ciudadanos tagit sig in i de flesta
Inte ens i Málaga lyckades ikonen
regionala parlament liksom en mängd öronproppar
Paco de la Torre försvara sin egen
och uppfattar
kommuner.
majoritet (men
så startade
inte att
Kommun- och regionalvalen 2015
också Rajoy
klockan
markerar en ny era i Spanien. Borta är
valkamanjen
tickar för
de egna majoriteterna och nu är det
där…).
honom.
dialog och förhandlingar som kommer
att vara ledmotivet. Med få undantag
Utan tvekan
kommer de nya makthavarna att tvingas söka
hade det bästa för Partido
koalitionspartners eller regera i minoritet. Särskilt
Popular varit att så fort
intressant blir att följa vad som sker i Barcelona
som möjligt utse en
och Madrid, där uppstickarpartierna ser ut att
annan kandidat inför
komma till makten.
höstens riksval, men
det lär knappast ske.
Allt som sker i det nya politiska Spanien komMariano Rajoy har
mer att granskas med förstoringsglas, mot baktjocka öronpropgrund av det förestående riksvalet i höst. Partido
par och uppfattar
Popular och i viss mån PSOE har ett halvår på sig
inte att klockan
att dra slutsatser och få till en kursändring, om
tickar för honom.
de inte vill lida ett minst lika svidande bakslag på
Och snart kommer
riksnivå.
den att klämta också.

sydkusten.es/spanienblogg
sydkusten.es/elvikingoboqueron
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FORUM
Ny kampanj mot
svart uthyrning
Det kanske vore mycket enklare
om skatteinspektörerna sökte av
dom webbplatser som används för
annonsering av semesterbostäder.
Då kan dom även se det pris som
begärs för semesterbostaden och
få en uppfattning om under hur
lång tid som semesterbostaden har
hyrts ut. Om skatteinspektörerna
kommunicerar med uthyraren kan
dom få fram vem det är som hyr
ut semesterbostaden och semesterbostadens adress. En sökning
i fastighetsregistret bör sedan ge
uppgifter om vem som enligt lagfaren är ägaren av semesterbostaden.
Därefter är det bara att kontrollera
om och hur mycket hyresinkomst
som har deklarerats för den uthyrda
semesterbostaden.
Det kan låta lite småaktigt att
granska privatpersoner som hyr ut
semesterbostäder för att säkerställa att dom betalar skatt för
hyresintäkten, men eftersom det är
väldigt många semesterbostäder
som hyrs ut i Spanien kan det röra
sig om mycket stora belopp som
undanhålls från beskattning. Skatteintäkter som skulle kunna användas för ett rättvisare skattesystem
och utbyggnad av välfärdssamhället. Den svarta privatuthyrningen
snedvrider dessutom konkurrensen,
eftersom den konkurrerar med hotel
som erlägger skatt och betalar
pensionsgrundande löner till dom
anställda.
Sokrates
Gasinstallatörer
fällda för bedrägeri
Tummen upp!!!! Ja man kan inte
varna nog. Dom dyker upp lite då
och då. Hos oss ringde dom på för
några månader sedan.
Lisbeth Swahnberg
Pinsammaste videon
i valkampanjen
Fantastiskt! Så här avslappnat och
jordnära skulle reklamen för våra
lokalval i Sverige också se ut! I stället
för affischer med löften man ändå
inte kommer kunna uppfylla!!
Stefan Nyström
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Elräkningen
vilseleder konsumenten
Om solenergianläggning är olönsam kan det bero på att de spanska politikerna aktivt motarbetar
solenergi. Politikerna i Spanien vill
nämligen belasta dem som skickar
ut el på nätet med en straffavgift.
Den svenska regeringen (s + mp)
funderar just nu i samma banor.
De som har en solpanel på taket eller något annat system för
förnybar elproduktion i Spanien
måste registrera sig för att börja
betala den nya ”peaje de respaldo”
(ett begrepp myntat av Iberdrola).
Den som inte gör det kan få betala
böter upp till 60 miljoner euro. Man
får vara tacksam för att CO2 inte
har något med global uppvärmning
att göra.
gravaren
FN kritiserar Spaniens
flyktingpolitik
Jo, Sverige tar tyvärr emot vem
som helst och hur många som
helst. Spanien gör helt rätt som
bevakar sina gränser, det borde
varje land i Eu göra, när inte de yttre
gränserna bevakas som det var
meningen. Det är miljoner fattiga
på väg. Varje land skall tänka på
sina befintliga innevånare först.
Tim20



Om solenergianläggning är olönsam
kan det bero på att de
spanska politikerna
aktivt motarbetar
solenergi.
Málagaviner
får toppoäng
Att kalla Jorge för vinbonde är kanske att ta i... Han har bott i USA i
åtminstone tjugo år och där sysslat
med import av viner från Spaniens
alla hörn. Att hans, och kanske
framför allt hans systers, bodega
i Màlaga gör fantastiska viner är
däremot ett obestridbart faktum!
morgan
SK-tv: Gourmetdagar
på Casino Marbella
Det var bland de bättre kombinationer jag ätit/druckit på länge. Det
kostade 37€/person inklusive allt
vin. Tack Sydkusten för att ni gjorde
inslaget.
Jan Björkrudh

Giftemålsåldern höjs
Vid 16 är de ju fortfarande barn!
Borde höjas till 18 som är myndighetsåldern!
Barbro Sändh
Det är romer som gifter sig så
tidigt. Andra brukar sällan gifta sig
före 30...
Anna Billqvist
Miljömedvetandet
kan fortfarande bli bättre
Håller med dig, åk till Punto Palo
ovanför La Cascada i Marbella en
helg och du får se detsamma. Det
är bara att konstatera att vi är alla
olika. :-)
kercaz
Blogg: PPs
brittiska dilemma
Engelsmännen insåg väl att en
"rödgrön röra" är det sista de vill
ha och nu kan vi bara hoppas att
spanjorerna inser detsamma ;)
Mikael Andersson
SK-tv: Fastighetsbyrån
i Estepona
Mycket trevlig video från invigningen! Tack för också i övrigt intressant Nyhetsbrev!
Stina & Christer Hohenthal
Sydkusten mottagare
av SWEA-stipendium
Grattis Björkmännen, det erkännandet har ni verkligen gjort er
förtjänta av!!!
Bengt Fahlstedt
Ni är väl värda denna uppmärksamhet. GRATTIS!
Lars Erik Brolin
Grattis till utmärkelsen grabbar,
och tack för er tidning.
Aina Ekefall Norrman
Det är ni verkligen värda. Tack för
all information man fått genom er
tidning.
Robban o Sollan
Tack för en strålande lärorik
föreläsning igår! Och tack för all
information ni delger oss i form av
tidningen, Youtube, er hemsida etc
Mi Ridell
Sydkusten är vår röst i Spanien !
Tack för alla bra artiklar.
Bertil Gren

Sydkustens
aprilskämt 2015
GRATTIS GRABBARNA BJÖRKMAN! Det enda aprilskämt jag kan
erinra mig (på många år), som
kommer upp i Nylonstrumpeligaklass!!! Trevlig hÄLG!
Morgan Skantz
Attans oxå den gick jag på, älgen
alltså
Elisabeth Aderklint

Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!

Rättelser
I marsnumret av SK smög
det sig in tre fel eller oklarheter, två av dem i samma
artikel.

I artikeln "Resident eller icke
resident", citeras Bosse Wennertorp på sidan 16: "En sinkskattad pension från Sverige
måste exempelvis inte deklareras här." Rätt ska vara: "Många
tror till exempel felaktigt att
en sinkskattad pension från
Sverige inte behöver deklareras
i Spanien."
På samma sida citeras Lucía
Fuentes med att säga "Man betalar ingen skatt för bostaden som
är betraktad som permanent och
är man över 65 år gammal och
har bott i bostaden längre än tre
år slipper man kapitalvinstskatt
vid avyttring." Flera läsare har
hört av sig och Fuentes förtydligar uttalandet med följande
kommentar: "Fastighetskatt
måste man betala oavsett. Skatten jag pratade om i artikeln är
kapitalvinstskatt som man betalar vid försäljning av bostaden.
Om det handlar om din permanenta bostad och du är resident,
över 65 år gammal och har bott
i den längre än tre år betalar du
ingen reavinstskatt."
I artikeln "Medlemmarna på La
Quinta förlorar slaget" uppges
på sidan 26 att en golfaktie
på La Quinta Golf före krisen
var värd upp till 550 000 euro.
Rätt ska vara 550 000 svenska
kronor.

Vittsjö
Åkeri AB

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate

Fuengirola Los Boliches.
Lägenhet på översta våningen med
fantastisk havsutsikt. Gångavstånd
till strand, service, transport m.m.
Boyta 59 m2, 1 sovrum, 1 badrum.
Kök och badrum är renoverade.
Terrass i söderläge. Gemensam trädgård med pool. Privat parkeringsplats under tak. REF. L913

Next Stop Costa del Sol • Spain

Pris: 135.000€

Vi finns på Plaza San Rafael 11, Edf. Plaza, Los Boliches - Fuengirola
T. 952 593 132 - info@asapettersson.com - www.asapettersson.com

Juridisk rådgivning
Skatterådgivning
Redovisning
Bostadsföreningar

Camilla Lindfors

Levererar på kusten varje vecka!
Flyttningar (även mindre), personbilar,
godstransporter, livsmedel, kyl- & frystransporter.
Även lokala flyttningar och transporter.
Kontakta oss!
+46 42 14 09 30 • info@vittsjoakeri.se
www.vittsjoakeri.se

ADVOKAT

Travesía Carlos Mackintosh 3 • Edif. Puerta del Mar A 5
ES-29602 Marbella (Málaga)
Tel: +34 952 820 219
camilla@globalaye.com • www.globalaye.com

Egendomen

Till Salu

Egendom på 3.500 m2 i första ledet
vid Real Club de Golf Las Brisas, i
Nueva Andalucía, Marbella.
Vid infarten till Urb. Parcelas del
Golf, mellan Banco Popular ochSupercor och bara några minuter
från Puerto Banús. Närliggande
restauranger, barer, banker, matbutiker och idrottsanläggningar.
I hjärtat av Golfdalen.

HOYO
Unikt investeringstillfälle

Privatägd, i ett etablerat bostadsområde med en byggklassificering som Services of Public and
Social Interest (SIPS):
Wellness Centre, klinik, sjukhus,
Social Club, ålderdomshem
Kan bytas mot utbildnings- eller
idrottsfaciliteter som:
– Dagis, skolor, universitet, gym –
Möjlighet att bygga upp till 7.000
m2 och maximalt fyra våningar.

‘’Ho

15% av den bebyggda egendomen
kan brukas till verksamheter
(butiker, kontor, restaurang)

le 14

in R

1 parkeringsplats per 100 meter
bebyggd egendom

oya

l Clu

For guidance purposes only

b La

Källare räknas ej in enligt 2 m2/1
m2 av byggytan.

s Br

isas

’’

För mer information kontakta:
Tristan Tetteroo - tetteroo25@gmail.com
C/París, N 37, Urb. Parcelas del Golf - Nueva Andalucía, Marbella
SK – JUN | JUL | AUG 2015
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Ny succé för Wells på kusten
Robert Wells uppträdde på nytt
på Costa del Sol 7 mars. Det var
en unik konsert, men det är det
å andra sidan alltid när Wells
håller show.
– Jag kör aldrig samma repertoar två gånger, inte bara för publikens utan också min egen skull,
berättar Wells för Sydkusten.

Det blev oväntat dramatiskt då
ensemblem bokat flyg från Stockholm samma dag som konserten
och de drabbades av flygstrejken
på Norwegian. Kraftigt försenade
anlände de till Costa del Sol och
hann knappt få upp instrumenten,
innan det var dags för showen.
konserten på kusten i februari 2013
hölls denna i Teatro Las Lagunas i
Mijas, i regi av Eventhuset. Förra
gången var konserten en hyllning
till Charlie Norman och den här
gången fick nyss avlidna Alice Babs
särskild uppmärksamhet. Alice
levde under många år på Costa del
Sol och Robert Wells hade nöjet att
spela med henne på 90-talet.
– Alice är liksom Charlie Norman
en av mina stora idoler. Tillsammans spelade de in Sveriges första
guldskiva med "Käre John" 1954,
som jag faktiskt fått hålla i.
Alice-repertoaren framfördes av
Robert Wells hustru Maria Sköld.

Precis som den förra

Robert Wells trio framförde 7 mars "The Good Music Tour" i Teatro Las Lagunas i Mijas. Showen inkluderade en hyllning till
Alice Babs, med sång av Maria Wells.

På konserten var det dessutom premiär för låtar vars texter skrivits
av den kända författaren Camilla
Läckberg.
Stämningen var hög och i extranumret deltog svenskkolonins
egen Monica Silverstrand.
är i många bemärkelser en gränslös artist. Hans
musik bryter traditionella barriä-

Robert Wells

rer och hans publik finns runt hela
jordklotet.
– Det har blivit så. Det mest
slående exemplet är nog Kina, där
jag nyligen genomfört min 54:e
resa på de senaste 15 åren. Kina
är ett fascinerande land på många
sätt, bara det faktum att det finns
fler barn under åtta år som spelar
piano än totalt antal pianister i
Sverige..!

Bara en vecka efter konserten i
Mijas hade Robert nypremiär i Sverige på sin succéturné Rhapsody
in Rock. Före det kunde han och
Maria Wells dock njuta av ett par
dagars avkoppling i Nerja.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.sydkusten.es/tv/14039

Sydkustens läsare dubbelt lurade
Två kategorier läsare
drogs 1 april vid näsan,
både de som gick på
aprilskämtet och de som
trodde sig ha avslöjat
vad som faktiskt var en
riktig nyhet.
Många tog sig för huvudet när de
besökte Sydkustens hemsida eller
Facebook-sida, innan de sedan insåg att det var 1 april. Problemet är
att nyheten som toppade sidorna
var alldeles sann. Bankkunder
som inte visat upp sin legitimation
riskerade verkligen att få både
6
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konton och kreditkort blockerade
1 maj.
Förvillelsen gjorde att det verkliga aprilskämtet gick hem desto
mer. Det var nyheten om älghannen på Bioparc Fuengirola, där vi
uppmanade läsarna att skicka in
namnförslag. Djurparken hade
varken införskaffat en älg eller
byggt ett särskilt kylrum åt den. Ej
heller kommer Bioparc att skaffa
en snökanon..!
Både Sydkusten och Bioparc
säger "April, april" och tackar för
alla fina namnförslag som Helge,
Hälge, Elje, Harald, Swen, Emil,
Rudolf, Kung Karl...

Om Bioparc på allvar skaffar en älghanne någon dag har de redan en mängd bra
namnförslag från Sydkustens läsare!

MYCKET
ATT
VINNA

På Casino Marbella har du mycket att vinna. För bara där kan du
uppleva oföglömliga saker, beskåda konstutställningar, pröva nya smaker i
vår exklusiva restaurang...
Du kommer också att njuta av stilen och underhållningen på en plats där du,
vad du än söker, alltid vinner.

RESTAURANG | SLOT MACHINES | POKER ROOM

SPÄNNING,
NÖJE, KONST...

Puerto Banús
Tel. 952 814 000
SK –
JUN | JUL | AUG 2015
casinomarbella.com
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VIMMEL!

Oti García Díaz-Ambrona
och José Luís Hernández
från Marbellas utlänningsavdelning informerade 26
februari SWEA Marbella
om kommunala frågor.

Kommuninformation för SWEA Marbella
Mantalsskrivning, men även
andra kommunala frågor behandlades på SWEA Marbellas
morgonmöte 26 februari, på
Centro Forestal Sueco.

Marbellas turistråd José Luís
Hernández och sekreteraren på
utlänningsavdelningen Oti García
Díaz Ambrona informerade på
engelska om praktiska frågor.

Vid informationsmötet behandlades projekt som utbyggnaden
av fiskehamnen La Bajadilla och
förlängningen av kusttåget. Kommunens representanter fick även

konstruktiva förslag, som att
bilda en Facebookgrupp specifikt
för utlänningar i Marbella.
Text & foto: Mats Björkman

Sydkusten fick stipendium
SWEA Marbella har tilldelat Sydkusten ett
stipendium på ettusen euro.

SWEA Marbella överräckte
26 mars donationsbeviset
till Sydkusten, genom Inger
Asplund och Margareta
Kastengren.

8
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Donationsbeviset överlämnades 26 mars. Motiveringen
är tidningens långvariga samarbete och stöd till SWEA
Marbella samt dess mångåriga insats för svenskheten på
Costa del Sol.
Stipendiet togs emot av Sydkustens chefredaktör Mats
Björkman och hans kollega liksom bror Richard Björkman.
De meddelade att stipendiet kommer att brukas till investering i ny utrustning, som kommer att vara till gagn både
för Sweorna liksom läsare och tittare i allmänhet. Ett stort
tack framförs till SWEA Marbella och alla dess medlemmar
för ett smickrande och uppmuntrande erkännande.
marbella.swea.org I

Mäklarbesök i drömstaden Ronda
I gruppen ingick Mäklarhusets VD
Erik Wikander samt 15 kontorsägare.
Resan organiserades av Mäklarhusets Spanienkontor, som ligger

Marbellas
borgmästare
Ángeles Muñoz
med Sveriges
ambassadör i
Madrid
Cecilia Julin.

i Marbella och drivs av Andreas
Strindholm samt Michael Montin.
Förutom strandbesök och gastronomi på kusten besökte de 22 maj

Ronda, med stadsvandring och besök på vingården Descalzos Viejos.
www.maklarhuset.se/costadelsol

I

Foto: richard Björkman

Mäklarhuset organiserade i
slutet av maj ett studiebesök i
Málagaprovinsen, som inkluderade utflykt till Ronda.

Foto: Andreas Strindholm

Foto: Andreas Strindholm

Mäklarhusets studiebesök på Costa del Sol inkluderade en utflykt till Ronda med besök på den lokala
bodegan Descalzos Viejos.

Besök i Marbella
En delegation bestående av ambassadörer i
Spanien från övriga EU-länder besökte 17 april
Marbella. Borgmästaren Ángeles Muñoz tog emot
dem i rådhuset och arrangerade sedan en lunch
på Hotel Puente Romano.

Foto: mats Björkman

www.sydkusten.es/tv/14033

Malmström i Madrid
EU:s handelskommissarie Cecilia Malmström talade 6 mars på
Hotel Ritz i Madrid, om EU:s relationer med inte minst Latinamerika. Hon presenterades av spanske handelssekreteraren
Jaime García Legaz.

SK – JUN | JUL | AUG 2015
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Text: Kristin Helgesson Svenske
Foto: David Pineda och Kristin Helgesson

Infart för nordmän. Guadalquivirs flodmynning i dagens Sanlúcar de Barrameda var inkörsporten då vikingarna med sina drakbåtar tog sig genom dagens nationalpark
Doñana och ända till Sevilla.

När nordborna spred skräck
Vikingarna lämnade blodiga spår efter sig vid Guadalquivirfloden.
Det är inte bara de senaste 50 åren som frusna
nordbor har funnit intresse för Spaniens sydkust. På
800-talet gjorde vikingarna flera tillslag längs floden
Guadalquivir.
I den gassande solen på min takterrass i Sevilla snubblar jag över ett
inlägg på den spanska historiebloggen: ”När vikingarna anföll
Sevilla”. Vikingar? I Sevilla?
Med en dokumenterad farmors
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morfars farmors mormors mormors farfars mormors farfars farfars morfars farfars farmors farfars
morfars farfars farfars farfar vid
namn Ragnar Lodbrok, och därmed en extra känsla av historiskt

Kristin Helgesson Svenske ger sig ut i sina anfäders
blodstänkta fotspår för att kartlägga ett föga omskrivet inslag i Spaniens och Sveriges gemensamma
historia.
ansvar, hugger mig budskapet likt
en vendeltida dolk i mellangärdet.
Det här måste undersökas.
Första anhalten är given:
Sanlúcar de Barrameda - eller

rättare sagt Ipora eller Ébora, som
samhället kallades då. Det är denna
hamnstad som, efter att ha härjat i
portugisiska nejder, blir vikingarnas första möte med Andalusien.
Händelserna beskrivs målande

av Anders Magnus Strinnholm i
Svenska folkets historia från äldsta
till närvarande tider, från 1834:
”Vikingarne, djerfva och modiga
till allt, som öfverensstämde med
deras seder, […] hade med fyra
och femtio långskepp seglat långs
hela vestra kusten af Spanien intill
Lisabon. Sedan de i tretton dagar
förgäfves belägrat denna stad och
under tiden plundrat den kringliggande byggden, gingo de åter
ombord med rikt byte …”
yvs
idag främst över att det var härifrån som historiens första världsomsegling utgick år 1519. Portugisen Fernão de Magalhães (på
svenska: Ferdinand Magellan) satte
då stäv mot väster. Han själv dog på
Filippinerna 1521 och endast ett av
fem fartyg, med 18 av ursprungliga
250 sjömän (samt fyra indianer!),
återvände under befälhavaren
Juan Sebastián Elcano. Men det
är inte bara minnesmärken över
Magellan och Elcano som vi stöter
på i stadens pittoreska centrum.
Inne i biblioteket sitter en stor
affisch som visar just vikingarnas
härjande längs diverse farvatten!
Nere vid havet ligger otaliga små
fiskebåtar förtöjda, stillsamt guppande på vågorna. Med lite fantasi
kan man föreställa sig hur den
nordiska flottan anlöpte samma
hamn, seglade längs samma vatten,
såg samma flata naturområde - dagens Doñana - och avancerade allt
längre på dittills okända breddgrader.

Sanlúcar de Barrameda

Al-Urdumâniyyun , eller Nordumâni – nordmännen – tog man
inte emot med öppna armar. De
sågs som högresta, blonda, blodtörstiga demoner som dräpte, våldtog,
rövade och brände. Paniken bör
ha genomborrat byn lika obarmhärtigt som nordmännens spjutsvärmar. De blåögda demonerna
kom definitivt inte för att knyta
vänskapsband. Vissa källor menar
att nordbornas första försök att ta
sig uppåt längs floden Guadalquivir
i början av 800-talet hejdades av
den muslimske kalifen Abderrahman II. Vikingarna återvände dock
844 och denna gång lyckades de ta
sig förbi Sanlúcar/Ipora. Den stora
flottan slog läger vid dagens Isla
Menor - då Qabpil. Fyra rekognosceringsfartyg fortsatte samtidigt

Satte spår. Kan det vara ett vikingaskepp som pryder stadsvapnet i Coria del Rio - där vikingarna hade ihjäl varenda invånare?

färden förbi flockar av knallrosa
flamingos, svarta ibisar, storkar och
vithägrar som går och betar i vattenbrynet. Om vikingarna fascinerades över det rika fågellivet lär vi
aldrig få veta. Deras nästa handling
var dock så rå att inte ens 1 200 år
har kunnat suddat ut den.
Det skedde i byn Coria del
Río - vars stadsvapen utgörs av
ett ståtligt skepp på ett blått hav.
Enligt vissa uppgifter föreställer

det ett vikingaskepp som med vind
i seglen dundrar fram över böljorna
(må så vara att det snarare minner
om ett nordtyskt handelsfartyg
från 1200-talet!). Så vad hände då
i Coria?
Vi ställer oss på flodpromenaden, kisar västerut och låter tidens
mudderverk plöja mer än ett sekel
nedåt i historiens dy.
Året är som sagt 844. Kan man
ana något, just där floden kröker
sig? Är det unisona krafttag av

Nytt och gammalt. Fartygen som glider genom nationalparken Doñana må ha ändrat skepnad sedan Ragnar Lodbroks tid, men naturvyerna torde vara snarlika.

25 par åror som får vattnet att
skumma? Är det drakhuvudprydda
förstävar, en efter en, som skymtar,
stävar som rimligen bör ha skrämt
vettet ur byns invånare?
"Al-Urdumâniyyun, al-Urdumâniyyun!" torde ropen ha skallat
genom gränderna!
var färdiga
med Coria återstod inte en levande
själ i byn. Samtliga invånare hade
bragts om livet. Och vikingarna
kunde lugnt styra kurs mot storstaden Sevilla.
Men när de nu lämnade de förkolnade, blodbestänkta resterna av
Coria bakom sig, mötte de då inte
ett motstånd värdigt en huvudstad? Ser vi inte guvernören av
Sevillas trupper komma ridande i
sporrsträck för att försvara sin stad
och dess invånare?
Nej. För guvernören hade flytt
och undersåtarna befann sig helt i
nordmännens våld. Eller som Ibrahim ibn Ya'qub kortfattat uttryckte
det hundra år senare:
År 844 attackerade en grupp
hedningar […] Sevilla. De plundrade och ödelade, de satte bränder
och dräpte.

När nordmännen

Forts. sid 12 >>>
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>>> Forts. Vikingar
Ett antal människor lyckades
fly. Andra slogs i bojor för att säljas
som slavar. Resten skar de halsen
av. Ja, redan för 1 150 år sedan föll
Sydspanien nordborna i smaken.
De blev kvar vid Guadalquivirs
bankar och länge terroriserades
nejderna av plundringsräder.

400 tillfångatagna vikingar
halshöggs en efter en
inför sina kamrater.
Inte förrän flera månader senare
hade emiren i kalifathuvudstaden Córdoba, 13 mil åt nordost,
samlat tillräckligt med mod och
mannakraft för att slå tillbaka.
Strinnholm kallar det ”i sanning en
sällsam händelse”, då ”Odens och
Mahomeds folk”, ”tvänne ströfvande och eröfrande folk, det ena
från nordens kalla, snöbetäckta
land, står på La Tablada. Då, en by
i Sevillas utkanter, idag en nedlagd
militärflygplats, där man kan se
herdar valla sina får under apelsinträden.
av
en grupp arabiska soldater lockades vikingarna ut på fältet, där
emirens trupper låg gömda. När
natten rullade in över La Tablada
täckes fältet av hundratals, kanske
tusen döda nordmän, vars själar

Genom en skenmanöver

Centrum för sjöfart. Sanlúcar de Barrameda är intimt förankrad i den maritima historien. Vid sidan om vikingarna passerade
även upptäckresande så som Ferdinand Magellan och Juán Sebastián Elcano denna kust.

vid det laget festade med Oden och
Tor i Valhalla. 400 tillfångatagna
vikingar halshöggs en efter en inför
sina kamrater. Några av huvudena
sändes till emiren, medan andra
spetsades på pålar.
De nordmän som lyckades undkomma slog sig ned i byarna Carmona och Morón, där de ägnade sig
åt att föda upp boskap och göra ost.
Längtade de hem? Undrade de om
mamma lever, om farfar har lyckats
lägga nytt tak på ladugården? Det

vet vi inte. Men faktum är att nordmännens ost, tro det eller ej, blir en
vida spridd succé i regionen.
Striderna slutar dock inte

här. I ett försök att återupprätta
sitt rykte återvände vikingarna 859,
troligen anförda av Hastein (ibland
omnämnd som en son till Ragnar
Lodbrok). De tände eld på moskén
Ibn ´Addabas, på platsen för dagens
kyrka Iglesia del Salvador, vilket
väckte den sevillanska guvernö-

Ödesdigert fält. På La Tablada i Sevillas utkanter förpassades år 844 många hundra nordmän till Valhalla.
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rens raseri. Islamska källor - de
enda som finns bevarade - skryter
om hur det denna gång räckte med
guvernörens hot om att själv bege
sig till nordisk jord och rasera vikingarnas land, för att sätta sådan
skräck i nordmännen att de skyndsamt begav sig hemåt.
Vare därmed hursomhelst. Nog
tog det många århundraden innan
nordborna åter vågade invadera
Spaniens sydkust. Denna gång i
solens tecken.

Världens vikingatåg. På biblioteket i
Sanlúcar de Barrameda minner skolaffischer om vikingarnas åtskilliga färder
över fjärran vatten.

Jag hämtar upp ett par gardiner
hos en sömmerska jag fått rekommenderad i Benalmádena.
Det är en spansk dam i 60-års
åldern. Framför allt syr hon flamencoklänningar.
Denna den andra veckan i maj har hennes anställda fått
ledigt, för sedan drar högsäsongen igång och de jobbar tolv
timmar om dagen med att sy festkläder till Andalusiens
alla byferior. Det går bra nu. De har mycket att göra. Men
Paquita har svårt att hitta bra folk. Hon behöver anställa
fler men få vet idag vad det innebär att verkligen jobba,
inte många kan hantverket på riktigt. Hennes man har en
byggfirma och han har samma problem, svårt att hitta unga
hungriga, med driv.
Jag berättar för henne om hur jag, som svensk i en vanlig
medelklassfamilj, började jobba när jag var 13 år. Jag rensade
ogräs på en åker en sommarmånad och för min första lön
gick jag andäktigt och köpte en vinylskiva. Whitney Houston.
Sommaren därpå jobbade jag i en tobaksaffär och sådär fortsatte det. I Sverige jobbar nästan alla ungdomar, oavsett familjens ekonomi. Längtan efter självständighet, egna pengar,
möjlighet till resor, kläder, drömmar… lockar, och även mina
rikaste klasskompisar cyklade hemifrån i ottan för att skita
ned sig i potatislanden.
I Spanien är det få ungdomar som jobbar. Det är kanske
inte så konstigt i en kris där en fjärdedel av de vuxna inte heller jobbar. Men ungdomarna jobbade inte innan krisen heller.
I Spanien skyddas barnen från det mesta och det sista 40-,
50- och 60-talistföräldrarna skulle göra är att låta dem arbeta.
I Sverige debatteras det huruvida curling är bra eller dåligt,
men det är ingenting i jämförelse med den björntjänst de
spanska föräldrarna gör sina barn. De får det de ber om utan
krav på motprestation, röda mattan rullas ut och de förväntas
inte klara av någonting på egen hand. De vet inte pengars
värde och får aldrig känna lyckan av att ta ansvar eller känslan
efter att verkligen ha ansträngt sig.
Paquita blir ivrig, nickar och håller med. Hon har tre barn,
den yngste är 23 år och precis klar med sina studier i England.
Efter sommaren ska han göra praktik i Los Angeles. Hon vill

inget hellre än att få hem honom innan han åker igen. Men
han dröjer. Först ska han jobba en månad på en kakfabrik
för att tjäna ihop pengar till höstens resa. ”Vi har det bra, jag
skulle kunna säga till honom att strunta i jobbet, kom hem
så får du pengarna av oss. Men det kan jag ju inte.” Paquita
är stolt över sin yngste. Stolt över de värderingar hon lyckats
förmedla. Hon vet att det är ovanligt.
Jag tror att Paquita, hennes man och deras barn är Spaniens framtid, en ny samhällsklass. De är arbetare, egenföretagare som kämpat med att bygga upp något från grunden.
De har det gott ställt men de fortsätter att jobba lika stenhårt.
Detta för de vidare till sina barn istället för att behandla dem
som kungligheter. Det kommer ta dem långt.
Jag tycker synd om alla dessa barn som får vad de vill utan
motkrav. Det enda de förväntas göra är att studera. Misslyckas de anställs en privatlärare. De behandlas som inkompetenta långt upp i 20-årsåldern, i den bemärkelsen att de inte
har någon egen ekonomi, de kan inte laga mat eller tvätta sina
kläder och framför allt vet de inte hur man gör något som inte
är roligt. Ett hårt liv väntar.
Generellt sett menar jag att en arbetares inställning i
mångt och mycket hänger ihop med chefens. Man får vad
man betalar för. Men det är också sant att dagens unga
spanjorer kommer ut i arbetslivet i bästa fall när de är 30
år, utan att någonsin ha behövt
tjäna sina egna pengar. De saknar
det jävlar anamma och dynamiken som kommer med att
studera juridik i veckorna och
torka bajs på helgerna. So to
speak.
Överallt hör jag tecken
på att krisen är på väg att ta
slut. Jag önskar innerligt
att den har höjt aktien på
ett vanligt hederligt jobb.
Att det blir fint att ha ett
extraknäck. Ungdomarna
måste lära sig att svettas.
Efterfrågan på arbetskraft
kommer att öka, men vad
händer när ingen längre
vet hur man jobbar?

Ungdomar som inte jobbar
CARIN OSVALDSSON

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
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Cifuentes kan regera i Madrid
PP:s Cristina Cifuentes
väntas bli ny
regionalpresident i Madrid,
även om hon är
Puerta del Sol.
beroende av stöd
från Ciudadanos.
Partido Popular väntades backa
och förlorade hela 24 av sina
tidigare 72 platser i regionalparlamentet. Även om de därmed
förlorat sin egen majoritet kan
Cifuentes komma till makten med
stöd av Ciudadanos, som fått 17
mandat. Socialistpartiets Ángel
Gabilondo gick framåt och fick 37
mandat, medan Podemos nådde
27 platser. Ett enda mandat
hindrar PSOE och Podemos från
att kunna bilda en hypotetisk
koalition.
Maktskifte i Valencia
Det blir maktskifte i Valenciaregionen,
efter att Partido
Popular regerat
med egen majoAlberto Fabra.
ritet sedan 1999.
PP rasar från hittillsvarande 55
mandat till endast 31. Socialistpartiet PSPV får 23 mandat,
Compromís 19 och Podemos
samt Ciudadanos 13 vardera. Det
innebär att Partido Popular inte
kan säkra makten ens med stöd
av Ciudadanos. Valenciaregionen
är en av de som skakats mest i
Spanien av korruptionsskandaler och redan på valnatten tog
sittande regionalpresidenten
Alberto Fabra för givet att det blir
maktskifte.
Asturien fortsatt socialistiskt
En av de få regionalparlament
där PP går framåt är i Asturien,
där dock PSOE behåller makten.
Socialisterna får 14 mandat, mot
tidigare 16 medan PP går från tio
till elva mandat. Inte mindre än
sex partier har representation i
Asturien, av vilka Podemos kommer in med hela nio representanter som tredje största parti.
Regionalpartiet Foro Asturias rasar från 13 till tre mandat medan
IU lyckas behålla sina fem platser
och en av sina få grupper i ett
regionalparlament.
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Foto: Acto presentación candidatos PP MADRID NORTE

SPANIEN

Båda PP:s kandidater i Madrid på regionnivå (Cristina Cifuentes) och kommunnivå (Esperanza Aguirre) vann valet, men uppnådde ej egen majoritet.

Lokalvalen markerar
trendförändring
PP förlorar sin egen majoritet i samtliga regioner.
Partido Popular fick sammanlagt flest röster i region- och kommunvalet 24 maj, men är de stora förlorarna jämfört med resultaten vid
det förra valet. Även PSOE backar medan Izquierda Unida och inte
minst UPyD närmast försvinner från den politiska kartan. In kommer de två uppstickarpartierna Podemos och Ciudadanos.

Det blev som väntat ett stort ras för
det sittande regeringspartiet, som
fick drygt 2,5 miljoner färre röster
än vid de förra lokalvalen. Även
PSOE backade i totalt antal röster
och tillsammans förlorade de två
ledande partierna 13 procentenheter, jämfört med det förra lokalvalet. På kommunnivå uppnådde
PP 27 procent av rösterna, mot
PSOE:s 25 procent.
Partido Popular förlorade sin
egen majoritet i samtliga regioner
där de de styrt och i sex fall av tio
ser det även ut att bli maktskifte.
På kommunnivå tappar PP viktiga
säten som Valencia och troligtvis
även både Madrid och Sevilla.
Podemos valde att endast ställa
upp med sitt egen namn i regionalvalen och stödde olika grupper i

lokalvalen. Trots det räknas partiet
som det tredje största i Spanien i
nuläget och har fått vågmästarroll
i en rad regionala parlament och
kommuner. De lyckades få representation i samtliga 13 regioner där
det var val.
ett bra
val, men inte lika starkt som
förutspåtts i opinionsundersökningarna. Partiet tog klivet upp
på riksnivå i det andalusiska
valet 22 mars från att ha varit ett
katalanskt regionalparti, och har
nu representation i en majoritet av de autonoma regionerna.
Däremot lyckades Ciudadanos
inte komma in i Navarra, CastillaLa Mancha och Kanarieöarna.
I Madrid, La Rioja, Murcia och

Ciudadanos gjorde

Castilla y León har de vågmästarroll.
Jämte PP är valets stora förlorare
Izquierda Unida och inte minst
UPyD. Vänsterkoalitionen förlorade
samtliga sina hittillsvarande representanter y fyra av åtta regionalparlament. På kommunnivå fick IU
400 000 röster färre än 2011.
UPyD förlorade samtliga regionala representanter. Centerpartiet
behåller endast en representant i
det baskiska parlamentet, där det
inte var val.
Partiledaren Rosa Díez meddelade på valnatten att hon inte
kommer att ställa upp till omval.
Hon har länge stått emot den
interna kritiken inom UPyD, som
de senaste månaderna lett till både
avhopp och uteslutningar.
Valdeltagandet på kommunnivå
uppgick till knappt 65 procent, vilket var 1,5 procentenheter lägre än
2014. Andelen blankröster var 1,66
procent. Sammanlagt 22,7 miljoner
personer röstade 24 maj.

Maktskifte i viktiga säten
Utmanaren Ada Colau borgmästare i Barcelona.
Det blir stora omkastningar i landets ledande
kommuner, inkluderat i
Spaniens största städer
Madrid, Barcelona och
Valencia.

Både Izquierda
Unida och UPyD
åker ur fullmäktige i
Madrid, vilket utgör
ett av deras mest svidande bakslag.
PSOE:s kandidat Antonio
Carmona får nöja sig med tio av
tidigare 16 mandat medan Ciudadanos får sju. Det gör att Aguirre
inte kan stödja sig på den enda teoretiska samarbetspartnern för att
regera, då de tillsammans saknar
ett mandat.
Både Izquierda Unida och UPyD
åker ur fullmäktige i Madrid, vilket

utgör ett av deras mest svidande
bakslag.
kan Partido Popular förlora makten i samtliga tre provinshuvudstäder. Rita
Barberá, som verkade orubblig som
borgmästare i Valencia stad, har
slutligen förlorat hälften av sina
tidigare 20 mandat. Detta efter ett
otal korruptionsskandaler som
skakat flera av hennes närmaste
medarbetare.
Lokalpartiet Compromís får
nio mandat och väntas komma till
makten med stöd av PSOE:s fem
representanter, alternativt de sex
ledamöter som Ciudadanos fått i
fullmäktige.
En av de mest uppmärksammade resultaten är PNV:s seger i San
Sebastián. Där har radikala Bildu
regerat under uppseendeväckande former i fyra år. Resultatet
är att Bildu inte bara förlorar
makten utan även rasar till tredje
plats i fullmäktige, efter både
PNV, med nio platser och PSE-EE
med sju.

I Valenciaregionen

Foto: Wikimedia Commons

Kommunvalets största sensation är Ada Colau, som med det
nybildade Barcelona en Comú
(Barcelona gemensamt) vunnit i
den katalanska huvudstaden. Hon
fick elva mandat, ett mer än sittande borgmästaren Javier Trías,
från CiU.
Ada Colau blev känd som ledare
för protestgruppen mot vräkningar
PAH. Efter att bland annat ha
samlat in nära 1,5 miljoner namnunderskrifter som presenterades i
riksparlamentet valde Colau att ge
sig in i politiken, där hon fått stöd
av Podemos.
Både socialisterna och Partido
Popular noterar katastrofresultat
i Barcelona, där de får mindre än
hälften så många mandat som
tidigare.

I Madrid vann visserligen PP:s
kontroversiella kandidat Esperanza Aguirre, men hennes 21 mandat
är hela 16 färre än tidigare. Aguirre
har endast ett mer än tidigare
domaren Manuela Carmena från
Ahora Madrid, Podemos kandidat,
som av allt att döma kan bli ny
borgmästare i huvudstaden.

Kandidaterna som stöddes av bland annat Podemos kan ta makten både i Madrid och Barcelona kommun. Ada Colau (i mitten
i rött) fick flest mandat i den katalanska huvudstaden.

Monago förlorar Extremadura
I Extremadura skedde en
helomvändning
och socialistpartiet fick
flest mandat,
Monago.
med 30 platser i
parlamentet. Det är tre mandat
från egen majoritet. Det troligaste
är att Guillermo Fernández Vara
återtar makten fyra år senare,
med stöd av Podemos som kommit in med sex mandat. Regerande Partido Popular med José
Antonio Monago i spetsen får
nöja sig med 28 mandat. Monago
har varit i hetluften under våren
för avslöjandet om de många kärleksresorna till Tenerife och han
har även haft flera konfrontationer med den egna partistyrelsen.
Izquierda Unida, som möjliggjorde
PP-regeringen i Extremadura,
straffas av sina väljare och förlorar samtliga platser i regionalparlamentet.
Reform räckte ej i La Mancha
Ett enda mandat ser ut att bli
Dolores de
Cospedals fall i
Castilla-La Mancha. En kontroversiell reform av
vallagen i regioCospedal.
nen gynnade klart
Partido Popular, som trots det
förlorat sin egen majoritet. Antalet platser i regionalparlamentet
har skurits ned kraftigt och PP får
nöja sig med 16 mandat, medan
PSOE får 14. Resterande tre platser går till Podemos, som med
största säkerhet ger sitt stöd till
den socialistiske ledaren Emiliano
García-Page. Maktskiftet i Castilla La Mancha är ett av de mest
svidande för Partido Popular, då
sittande regionalpresidenten
Cospedal tillika är generalsekreterare för PP på riksnivå.
Podemos avgör i Aragonien
I Aragonien förlorar PP:s Luisa
Fernanda Rudi makten. Hon förlorar nio av sina tidigare 30 mandat.
Socialistpartiet får 18 mandat
och väntas regera med stöd av
Podemos, som erhållit 14 platser.
Ciudadanos kommer in med fem
mandat i ett regionalparlamentet
med hela sju olika partier.
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Regeringen sänker bilstöd
Regeringen förlänger subventionen vid köp
av ny bil, men
sänker bidraget
från 2 000 till
Bilhandel.
1 500 euro. Den
åttonde upplagan av Plan Pive
har en budget på 225 miljoner
euro och gäller året ut. Den
möjliggör subventionen av cirka
300 000 bilköp. Grundkraven för
att beviljas subventionen är att
köpet är av en fabriksny bil samt
att köparen samtidigt skrotar en
bil som ska vara minst tio år gammal, vara besiktigad och ha stått i
köparens namn i minst ett år.
Större skattetryck
än någonsin
Skattetrycket i Spanien var förra
året det högsta sedan statistiken infördes för 20 år sedan.
Skattetrycket uppgick 2014 till
15,2 procent, fördelat på inkomstskatt, moms (IVA) och de
främsta övriga indirekta skatter.
Det var 0,1 procentenheter mer än
2013 och den högsta nivån sedan
mätningarna startade 1995. Den
lägsta nivån noterades 2009 och
var på 12,4 procent.
Pensionsreserverna sinar
Försäkringskassans reservfond
för pensionerna
riskerar att
uttömmas till
Pensionär.
2024. Enligt konsultbyrån Tower Watson har reservfonden mindre än tio år kvar,
om arbetslösheten i genomsnitt
ligger på 15 procent. Staten började ta ut pengar från fonden 2012,
för att kunna täcka pensionerna.
På knappt tre år har en tredjedel
av de tidigare tillgångarna på 66,8
miljarder euro brukats.
Aldrig tidigare så varmt i maj
Den 13 maj registrerades de
högsta temperaturerna någonsin i Spanien i månaden. Aldrig
sedan de moderna mätningarna
påbörjades för 30 år sedan har
termometern stigit så mycket i
årets femte månad. I många platser i Spanien registrerades upp till
40 grader i skuggan och hela 41,3
grader på bland annat Lanzarote.
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Det lokala ölet La Cala produceras av entusiasten José Luís Hernández, i den lilla byn Laújar de Andarax (Almería).

Passion för öl
nästan från barnsben
José Luís Hernández skapar sällsamma smaker.
Efterfrågan på lokalt öl växer och på bara en handfull år har ett 15-tal nya märken etablerat sig i Andalusien. I den andra delen av Sydkustens miniserie
besöker vi en bryggare och hantverkare i Almeríaprovinsen.
Det är ödsligt på fredagsmorgonen
i Laújar de Andarax, Almería. Det
är sådär stilla som det bara kan
vara i Andalusiska bergsbyar under
morgonens första timmar.
Men – vänta nu. Från en källare i
en charmig, vitkalkad stenbyggnad

dånar rockmusiken. En sötsur doft
sprider sig genom Calle Tintes,
som för att vägleda besökarna till
Laújar de Andarax eget ölbryggeri,
La Cala, (Bukten) – en tydlig hyllning till Almerías klippiga kust.
– Hej! ropar bryggmästaren,

eller ölbaronen, som han kallar sig
själv, José Luís Hernández glatt
när Sydkusten tittar in i den öppna
dörren. Kom in, kom in. Här har
jag alla produkter för ölet vi skall
brygga idag!
José Luís Hernández var ung när

han började dricka öl. Väldigt ung.
– Mitt intresse för öl började
redan i 12-13-årsåldern, erkänner
han. Jag brukade spara pengar
varje vecka för att kunna köpa en
flaska av en ny typ till helgen. Olika

PP skattefifflade från dag ett
Partido Popular uppges ha haft
en svart bokföring ända sedan
det nuvarande partiet bildades
1987. Tidningen diario.es publicerar räkenskaper som uppges vara
dem som fördes av PP:s förste
kassör Rosendo Naseiro mellan
1987 och 1988. Då omsatte Bkassan 204 miljoner pesetas (1,2
miljoner euro).
Skattesmitare förblir anonyma
Regeringschefen Mariano Rajoy
tänker inte offentliggöra namnen
på dem som utnyttjade skatteamnestin 2012. Nyheten om att
Rodrigo Rato var en av dem som
utnyttjade möjligheten att legalisera svarta pengar har lett till
att ett flertal oppositionspartier
krävt att listan ska offentliggöras.
Enligt skatteverket innehåller
listan namn på mer än 700 personer som är "politiskt eller socialt
framstående".

Text: Kristin Helgesson Svenske
Foto: David Pineda

sorter, från mindre bryggerier. De
stora, industriella märkena intresserade mig inte.
Nej, det framgår snart att varje
butelj i José Luís källare har sin
unika själ i hans ögon.
– När du brygger ett öl och
tappar det på flaska, skapar du en
perfekt miljö för ett levande väsen,
förklarar han kärleksfullt.
Det är tydligt att ölbryggandet är
en passion. Ölbaronen kan tala hur

Far och son med samma namn säger att de inte behöver marknadsföra ölet. Efterfrågan både lokalt och internationellt är stor.

länge som helst om skillnader mellan olika korn- och humlesorter,
olika rostningar och de mer eller
mindre egendomliga tillsatser som
han adderar till sina brygder.
–Det här är en triple med vanilj
och koriander, säger han och öppnar en butelj. Smaka!
Vanilj och koriander, tänker jag.
Det låter ju inte klokt. Jag tar en
klunk. Resultatet är anmärkningsvärt. En mjuk, rundad smak med

blott en anings ton av vanilj och en
angenäm, vänlig eftersmak med
en dragning åt citrus och mycket
humle.
– Jag sökte ett eget öl, säger
José Luís med eftertryck. Ett
personligt öl som kom från mig.
Den skulle inte vara för besk
eller bitter, utan mjuk, rundad.
Denna, La Cala Triple, var mitt
första öl. Det blev bra vid första
försöket, men jag fortsatte ändå
att förfina i flera år. Nu är jag
dock fullt nöjd.
Forts. sid 16 >>>

LA CALA

La Cala är märket, men det inkluderar en mängd olika sorter. I år släpps även ett
mörkt julöl.

Bryggmästare:
José Luís Hernández.
Var: Laújar de Andarax
Besök: Öppet hus
Började sälja: 2014
Liter per sats: 220
Webb: http://cervezalacala.es
Facebook: Cerveza La Cala

Picasso dyraste
konstnären någonsin
Pablo
Picasso
förvandlades
11 maj till den
konstnär vars
verk klubbats
Les femmes d´Alger.
för det högsta
priset någonsin. Auktionsfirman
Christie´s i New York sålde verket
"Les femmes d´Alger" för 179,3
miljoner dollar (160,8 miljoner
euro). Det är avsevärt högre än
de 142,4 miljoner dollar som gavs
2013 för det tidigare rekordverket,
"Three studies of Lucian Freud", av
Francis Bacon.

38

procent större var de ledande
spanska bolagens vinst under årets första kvartal. Det
är främst banksektorn som
går bra, men de postiva siffrorna irritetar de anställda
mot bakgrund av arbetsgivarnas ovilja att höja lönerna.
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>>> Forts. Öl
Spanska utlandsbefolkningen
växer kraftigt
Antalet utlandsspanjorer har ökat
med nära 50 procent sedan krisen
startade. Siffran från statistiska
institutet INE existerar först sedan
2009. Det sammanfaller med
krisens etablering i Spanien och då
fanns 1,4 miljoner spanjorer registrerade i utlandet. Per 1 januari 2015
var siffran 2,18 miljoner, vilket är en
ökning med 48 procent.
Fler kvinnor misshandlades
förra året
Antalet fall av kvinnomisshandel
ökade förra året. Under 2014
anmälde sammanlagt 126 742
kvinnor misshandel från sina
partners. Det utgör ett snitt på
347 anmälningar om dagen och är
en ökning med 1,5 procent, jämfört med året före. Två tredjedelar
av anmälningarna (69 procent)
presenterades av spanska kvinnor
och resten av utländska.
Storbolagens vinster
hamnar i skatteparadis
Spaniens börsnoterade företag
ökade förra året sina investeringar
i skatteparadis med 205 procent.
En rapport från hjälporganisationen Oxfam Intermon speglar
bolagens omfattande skattetrick.
De investerar sina vinster i dotterbolag i olika skatteparadis, för att
undgå att betala skatt i Spanien.
AVE slår passagerarrekord
Snabbtåget AVE fortsätter att slå
passagerarrekord och transporterade 30 april 125 467 personer.
Långhelgen kring 1 maj motiverade många att bruka snabbtåget,
som lockade med både nedsatta
priser och fler vagnar.

Han tar fram en annan flaska
och häller upp en grumlig brygd i
ett nytt glas. Vi tittar närmast andäktigt på det tjocka, vita skummet
som lägger sig som ett lock ovanpå
drycken.
– Det här är mitt veteöl, säger
han och sträcker fram glaset.
5,5-procentig.
Jag smakar. Är hänförd. Små,
små, fruktiga, glada bubblor som
dansar sig fram över tungan och
ned längs strupen och en len eftersmak med en dragning åt karamell.
– Vetemalt med mjuka humletoner och en ton av banan, säger José
Luís stolt. Känner du? Banan!
Jag nickar, överraskad. Jo, nu
när han säger det.
José Luís far, med samma
namn, tittar in i bryggeriet. Den
skojfriska pappan är högst engagerad i sonens företagande.
– Vi går inte ut och säljer, berättar han. Kunderna kommer till
oss och köper upp allt vi har. Den
slutliga belöningen för allt jobb
är kundernas respons. Att höra
människor säga ”Åh, vad gott!” när
de smakar på resultatet. Och så har
vi det nu. Folk ute i byn frågar mig
ständigt när det kommer nya typer
av La Cala och jag säger: ”Snart,
snart.”. Hahaha!
Just att ta fram nya sorter, experimentera är en av drivkrafterna
bakom José Luís bryggkonst. Han
nästan vädrar fram nya smakkonstellationer. Tänker ofta i banor av
var det skall drickas, och hur.
Han berättar om att såväl norska
som franska matvarubutiker har
visat sitt intresse för La Cala, särskilt den ekologiska typen.

vår
stund i solen, men José Luís släpper inte iväg oss innan vi har fått
smaka hans senaste skapelse. Ett
mörkt öl som han tog fram under
julen 2014, som kommer att stå på
lagring till julen 2015.
Vi är på väg att avsluta

Cervantes grav ska
bli turistattraktion
En expertgrupp bestående av
36 forskare anser sig ha funnit
resterna efter författaren Miguel
de Cervantes Saavedra, som
skrev Don Quijote. Resterna som
analyserats fanns i Madridkyrkan
Las Trinitarias och hade blandats
med skelett från ytterligare 16
personer, bland dem Cervantes
hustru. Sökandet efter Cervantes rester grundar sig i viljan att
upprätta en officiell gravplats för
Spaniens mest kända författare.
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José Luís Hernández experimenterar kontinuerligt med olika smaker och drar sig
inte för att använda betydligt större mängd ingredienser än industriella märken.

– Det här är ett mörkt julöl
med rosmarinhonung och peppar.
Satsen, på 200 liter, är gjord på 80
kilo malt. De stora, industriella
märkena brukar använda omkring
45 kilo för samma antal liter. Det
påverkar naturligtvis också priset,
säger han med en beklagande axelryckning. Men det är därför den
har så mycket smak.
Han iakttar mig stint när jag
för glaset till munnen. Smaken är
söt, men stark, len men med själ,
kryddig men välbalanserad. En
fullkomlig njutning. Pappans och
sonens ögon tindrar i kapp.

– Mina kommande projekt är att
göra ett rosa sommaröl, med inslag
av grapefrukt och andra frukter.
Sedan skulle jag vilja göra ett med
skinka pata negra och...
Han räknar upp sina nya visioner, den ena tokigare än den andra,
men jag tvivlar inte på att han kommer att lyckas.
Känner han då att han har
lyckats med sin föresats, frågar jag
till slut. Att skapa ett öl som inte
imiterar något annat märke, utan
är helt hans eget?
– Jag tror det, säger han med ett
mjukt leende. Mitt är annorlunda.

Urval av andalusiska ölsorter per provins
Sevilla
Desiderata
Albero
Taifa
Debla

Córdoba
Califa
Cordobeer
Bandolera
del Sur

Almería
La Cala
Origen
Far West

Cádiz
Maier
Kettal

Granada
Vega
Mammooth

Málaga
La Axarca
Malaqa

Jaén
Tierra de
Frontera

<ANNONS>

Ny medlem i Sydkustens expertpanel
”Vi är stolta över att ha blivit utvalda som samarbetspartner till Sydkusten.”
Lucia Fuentes, Familjens jurist Utlandsenheten.
spansk-svenska privatjuridiska
frågor.

”Vi har varit verksamma på
sydkusten i Spanien i snart 3 år.
Flera gånger om året åker vi ner
för att hålla seminarier och frågestunder, för att presentera oss
själva och förklara vilka juridiska
situationer som kan uppstå och
hur man kan hantera dem.
Vi har också byggt upp ett så
nära samarbete med en advokatfirma att vi har utsett den till vår
preferred partner. Advokatbyrån
Wallin & Partner är vår svensktalande lokala specialist. Tillsammans vill vi påstå att vi är det
mest kompletta teamet du kan
hitta på sydkusten när det gäller

Familjens jurist Utlandsenheten
Lucia Fuentes, jurist, tel 0046 8 709 8425, lucia.fuentes@familjensjurist.se
Ewa-Maria van der Kwast, marknadsansvarig, tel 0046 8 709 8488,
ewamaria.vanderkwast@familjensjurist.se

”Vi är mycket nöjda med att presentera Sveriges största
juristbyrå som permanent medlem i expertpanelen på vår
hemsida.” Mats Björkman, chefredaktör Sydkusten.

Det är många familjejuridiska
frågor som blir aktuella vid
utlandsboende och utlandsflytt
till södra Spanien. Gäller ditt
testamente? Behöver det översättas och intygas av någon
myndighet? Vad händer vid
sjukdom eller dödsfall? Behöver
ni fullmakter? Gäller den
svenska arvslagsstiftningen och
svenska dokument som äktenskapsförord och samboavtal även
i Spanien? Vad händer vid en
skilsmässa? Behöver man
deklarera både i Sverige och i
Spanien? Vilket lands skattelagstiftning
ska man ta
hänsyn till?
Genom vår
utlandsenhet med ett
antal jurister specialiserade på
utlandsboende, och våra samarbetspartners runtom i världen,
kan vi hjälpa till med dessa frågor, både i Sverige, Spanien och
många andra länder – såväl före
som efter din utlandsflytt.”

Vår preferred partner
– en av sydkustens
mest erfarna advokatbyråer.
Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens ledande
advokatbyråer med kunskap
och kompetens inom både
svensk och spansk rätt.
Byrån biträder utländska,
främst svenska, privatpersoner och företag inom spansk
civilrätt, med tyngdpunkt
på fastighetsrätt, familjerätt,
arvsrätt, skatterätt, bolagsrätt
och processrätt.

Från vårt kontor i Fuengirola,
mitt emellan Málaga och
Marbella, erbjuder vi juridisk
rådgivning på svenska,
engelska, spanska och finska.
Tillsammans med Familjens
jurist har vi unika erfarenheter och bildar ett ovanligt kompetent team inom
svensk-spansk familje- och
privaträtt.

familjensjurist.se

Samarbetspartners

Preferred Partner
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FÖRETAGSNYTT
Positiv vändning för IKEA
IKEA:s omsättning i Spanien
steg det senaste
året, för första
gången på fyra
IKEA Málaga.
år. Ökningen under
bokföringsåret,
som går från september 2013
till augusti 2014 var visserligen
på bara 0,2 procent, men innebär ändå ett positivt trendbrott.
Omsättningen uppgick till 1,165
miljarder euro, medan vinsten
hamnade på 54,3 miljoner. Det är
en ökning med 1,7 procent, jämfört
med året före.
SEAT åter med vinst
Biltillverkaren SEAT redovisar
under första kvartalet i år en vinst,
som är den första sedan 2008.
Volkswagen, som är moderbolag
till SEAT, redovisar en vinst för
dotterbolaget mellan januari och
mars på 33 miljoner euro. Det kan
jämföras med en förlust första
kvartalet förra året på 36 miljoner.
Det är SEAT:s första positiva resultat sedan första kvartalet 2008.
Spanskt gasbolag i Sverige
Spanska Enagás köper tillsammans med belgiska Fluxys hälften
av aktiekapitalet i Swedegas.
Affären har meddelats till spanska
värdepappersinstitutet CNMV.
Enagás och Fluxys lägger upp 100
miljoner euro vardera för att köpa
hälften av Swedegas. De senare
ansvarar för hela distributionen av
gas i Sverige, med 600 kilometer
högtrycksledningar.

Foto: Richard Björkman

Mercadona hävdar sig
Livsmedelskedjan Mercadona har
förvandlats till det bolag som har
den näst största omsättningen i
Spanien, endast överträffade av
bensinbolaget Repsol. Förra året
fakturerade Mercadona i Spanien
för 18,44 miljarder euro, vilket var
en ökning med 2,2 procent jämfört
med 2013. Repsols omsättning i
landet uppgick till 24,6 miljarder.
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Esteponas borgmästare José
María García
Urbano inviger
det nya kontoret,
tillsammans med
Fastighetsbyråns
Spanienchef Daniel Nilsson och
kontorschefen
Olle Westerling.

Extra festlig invigning
Fastighetsbyrån öppnar kontor i Estepona.
Fastighetsbyrån invigde 12 maj
sitt nya kontor i Estepona, i
närvaro av borgmästaren José
María García Urbano.

Välkomsttalet hölls av Fastighetsbyråns Spanienchef Daniel
Nilsson, som börjar få rutin på
kontorsinvigningar. Bandet klipptes dock denna gång av Esteponas
borgmästare José María García
Urbano (PP).

Mängder av gäster kom till invigningen av det nya kontoret, som
ligger mitt i Estepona på Avenida
de España, 80. Det var stor fest
bara några timmar före invigningen av Esteponas stora feria
San Isidro.
Fastighetsbyrån är den största
svenska fastighetsmäklaren i
Spanien. Kontoret i Estepona
utgör deras 14:e och bara två dagar
senare öppnade det 15:e i Los Cristianos, på Tenerife.

García Urbano intervjuades av
Sydkusten och han konstaterar att
många nya verksamheter öppnar i
centrala Estepona.
– Vi har rustat upp kommunen
rejält och är redo för investeringar.
Den här invigningen är bästa sättet
att starta vår årliga feria.
Ansvariga för det nya kontoret är Olle Westerling och Kent

Både byggrådet och borgmästaren i
Estepona kom för att gratulera.

Mäklarkollegorna från Nerja Johan
Eckervik och Christina Bergstén.

Schanke, som även är franchisetagare för Fastighetsbyråns kontor i
Nueva Andalucía.
– Vi täcker nu en stor del av
kusten, från Cabopino i Marbella
och i stort sett ned till Gibraltar,
berättar Olle Westerling.
– Estepona är mer genuint och
ett utmärkt alternativ för dem som
söker boende i mer pittoresk miljö,
förklarar Kent Schanke.
Mer information på hemsidan
utland.fastighetsbyran.se.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.sydkusten.es/tv/14034

Lotti Lundstedt och Annika Schanke
trivdes på invigningen.

Dubbla investeringstips
Humle Kapitalförvaltning bjöd 7 maj
kunder på ett besök på Timeless Gallery i Puerto Banús.
Humle passade på att informera

om den aktuella situationen på
finansmarknaderna och ge tips om
hur man bäst placerar i dagsläget.
Deltagarna fick även en presentation

av Timeless Gallery, som erbjuder
sina kunder investeringsobjekt i
form av konst, som dessutom förskönar hemmet.

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.

Franchisetagarna Olle Westerling och
Kent Schanke har nu kontor både i
Marbella och Estepona.

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

Vårt kontor i Nueva Andalucía företräder klienter
i Sverige och Spanien sedan 1999.
Advokatﬁrman Göran Rise
handläger alla typer av juridiska ärenden med anknytning till svensk och spansk
rätt.

Jessica Kamph
Paralegal
kontorschef

Välkomna!

Affärsjuridik - Skatterätt
Fastighetsrätt - Familjerätt
Arvsrätt - Likvidation
av bolag - Försvarare i
brottmål - Obeståndsrätt
Ombud/Gestoria i
Etableringsfrågor m.m.

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

Advokatﬁrman kan genom sin samarbetsAdvokatfirman
partner erbjuda hjälp med översättningar
kan också
samt tolkning vid t.ex. domstolsförhandlingar.
erbjuda hjälp
Sedan 1 januari 2015 är advokat
Göran
Rise är Sveriges enda verksamma
advokat
på Costa
med
översättLars Isacsson
verksam
vid Addel Solsamt
som har rätt att kalla sig advokat.
ningar
vokatfirman Göran Rise. Lars
Advokatvid
är en skyddad titel enligtärsvensk
lag.
tolkning
– liksom
Göran – ledamot av
Advokat får endast den kalla sig som uppfyller de krav som
domstolsdet svenska Advokatsamfundet
Sveriges advokatsamfund ställer.
förhandlingar.
och av kollegiet i Málaga.
Advokattiteln är skyddad även i Spanien.
Centro Comercial Plaza, of. 5 - 29660 Nueva Andalucía (Malaga)
Tel: + 34 952 90 82 37 – Fax: + 34 951 27 94 17.
E-post: info@advokatgoranrise.com - www.advokatgoranrise.com

EN BEACH CLUB I VÄRLDSKLASS FÖR LYXIGA DAGAR

Hotel Los Monteros 5*GL – MARBELLA
A7 – Avfart “Los Monteros” km 187
+34 952 77 17 00 -  reservas@clublacabane.com

Öppet alla dagar, kl. 11-19
Grand Buffet lördagar och söndagar, kl. 13-16
www.monteros.com
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Hjälpauktion i Puerto Banús

Málagabodegan Jorge Ordóñez
skördar nya framgångar, genom
toppbetyg av vingurun Robert
Parker till två av deras viner.

Jorge Ordoñez producerar bland
annat söta moscatelviner i Málagabergen. Deras Victoria N° 2 valdes
som dessertvin till Nobelmiddagen
2012. Nu har bodegans mest exklusiva vin, N° 4 Esencia fått hela
96 poäng av Robert Parker. Det
handlar om årgången 2011. Under
bodegans elva år har endast tre
skördar befunnits tillräckligt bra
för att utgöra årgångar, nämligen
2004, 2005 och 2011.
N°4 Esencia kräver mellan 30
och 35 kilo moscateldruvor för att
framställa en flaska på endast 375
milliliter. Det gör också att produktionen av årgång 2011 begränsar sig till 1 022 flaskor.
www.jorgeordonez.es I

För en aktiv
semester
Kombinera idrott med naturoch kulturupplevelser. Det är
vad Sun Tri Marbella erbjuder
på Costa del Sol. De arrangerar
träningsläger i små grupper och
startade i slutet av april.

Costa del Sol erbjuder ett behagligt klimat året runt med perfekta
träningsförhållanden, men också
ett fantastiskt kulturutbud. Sun
Tri Marbella vänder sig i första
hand till den nordiska och holländska marknaden, men även lokala
idrottare.
– Sportsemester som kombinerar träning, familjetid och upplevelser är en växande trend som
vi vill ta vara på, säger Sandrine
Vriesman, som ingår i Sun Tri
Marbella Team.
De arrangerar träningsläger
med olika teman, som cykling, löpning, triathlon och även yoga. Det
första var ett cykelläger 27 april–
3 maj.
www.suntrimarbella.com

22

SK – JUN | JUL | AUG 2015

I

Det svenska konstgalleriet
Timeless Gallery arrangerade 25
april, i samarbete med Rotary
Club Marbella–Guadalmina, en
välgörenhetsauktion till förmån
för Mutomo-projekten, i Afrika.

Auktionsförrättare var Bukowskis
representant i Spanien, Richard
Björkman och han fick ta emot
många bud från åskådare samt
personer som bjöd online, när
ett 20-tal samtida målningar och
skulpturer auktionerades ut. Auktonen drog in totalt 54 800 euro,
vilket motsvarar drygt sju kilometer nya ledningar med färskt och
varmt vatten i Kenya.
Michael Segelström, ansvarig
för Timeless Gallery, säger till Sydkusten att resultatet är långt över
förväntan och han hoppas kunna
arrangera återkommande välgörenhetsauktioner varje år.
Mats Björkman
www.mutomo.se I
www.solvatten.se I
www.timelessgalleryart.com I

Richard Björkman styr budgivningen av Paco Naranjos fotorealistiska oljemålning
”Romantic kiss, with heats foggy morning”.

Richard Björkman. Mikael Segelström,
Baby Isadora, Camilla Selander med
Lorraine Powell och Labeed Hamid från
Rotary Club Marbella-Guadalmina.

I anslutning till auktionen bjöds det på
bland annat operasång.

Spansk bank för utländska kunder
Spaniens största inhemska
bank Caixabank grundar en
sektion särskilt för utländska
kunder, kallad Holabank.

Rikspresentationen av Holabank
skedde 24 mars på Hotel Melia
Don Pepe, i Marbella. Närvarade
gjorde förutom Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz även
Caixabanks VD Juan Antonio
Alcaraz och territoriedirektören
Victorino Lluch.
Holabank har genom Caixabank
redan 375 000 utländska kunder i
Spanien. Målet är att komma upp
i en halv miljon utländska kunder,
som skulle motsvara 25 procent av
marknaden.
Holabank erbjuder utländska
kunder helhetstjänster på kundens
eget språk. Mottot är att göra Spanienvistelse så enkel och behaglig
som möjligt för utlänningar.
I detta syfte har Holabank tre
huvudsektioner. Den första är

Foto: Caixabank

Málagaviner
får toppoäng

Caixabanks VD Juan Antonio Alcaraz och territoriedirektören Victorino Lluch presenterade 24 mars Holabank.

alla tänkbara banktjänster på
kundens eget språk. Den andra en
rådgivningstjänst kallad Living
Solutions, som omfattar de flesta
praktiska frågor för boende i Spanien. Den tredje sektionen är en

komplett fastighetstjänst, som
omfattar allt från att finna objekt
till finansiering.
Mats Björkman
www.holabank.es I

Svenska, norska, danska
och finska matvaror
Köttbullar, falukorv, filmjölk, färskt bröd, stort urval av
godis. Nybakat wienerbröd. Alltid bra priser.
Även svenska veckotidningar.

Funderar du
på att sälja?

Välkommen!

Sommartider!
Juli:
Må-fre, 11-16
Lör: 11-15
Augusti (prel):
Ons-lör, 11-15
Här
finns vi!

Öppettider juni: Mån-Fre. 10-18, Lörd. 10-15
C/San Isidro Labrador, Bloque Diana III, Local 10.
Fuengirola
LÄTT ATT PARKERA!
Telefon. 952 199 148

Finansiering
som du
förstår

Att köpa bostad i Spanien och flytta bort under en kortare eller
längre period är ett stort steg. Hos Nykredit ser vi till att det blir
ett steg i rätt riktning.
Först och främst lånar vi dig pengar för att finansiera den bostad
du drömmer om, med goda lånevillkor i en skandinavisk bank.
Det kan vi eftersom vi arbetar lokalt i Spanien. Det har du nytta av
den dag du behöver vägledning om förhållandena i ditt nya land.
Vi ger dig råd i ditt nya land
Läs mer på nykredit.se

Vi har ett flertal kunder som söker bostad
i Nueva Andalucía, Marbella, San Pedro
och Puerto Banús med omnejd.
Vi har 30 års erfarenhet av den lokala
bostadsmarknaden och åtar oss på ett
seriöst sätt dina husaffärer på Costa del Sol.
Kontakta med förtroende oss på WASA
– din fastighetsspecialist i Golfdalen i
Nueva Andalucía, med närhet till Puerto
Banús och Marbella.

Nykredit Representative Office Marbella
Centro Plaza 26,
E-29660 Nueva Andalucía, Marbella
Tlf.: +34 952 905 150 • marbella@nykredit.dk

Nykredit, International
Under Krystallen, 1DK-1780 København V.
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Ny ordförande i
Handelskammaren
Ericssons ekonomichef i Spanien Anders Brundin utsågs
i maj till ny ordförande för
Svensk-Spanska Handelskammaren. Brundin tar över efter
Carlos Bernad, VD för Envac,
som suttit på posten i fem år.

Hur känns det att bli utnämnd
till ordförande i Svensk-Spanska
Handelskammaren?
— För det första känner jag mig hedrad! Handelskammaren kommer
att fira 65-årsjubileum i år så det
finns en lång historik att försvara.
Antalet medlemmar (250 stycken)
tyder också på att Kammaren fyller en viktig roll och att det finns
förväntningar att leva upp till.
Sedan tycker jag det ska bli väldigt
roligt att främja både det kommersiella och kulturella utbytet mellan
Spanien och Sverige. Mötet mellan
två så olika mentaliteter är ju alltid
spännande.
Du har varit kassör de senaste
åren. Hur är Kammarens ekonomi?
— Efter några tuffa år då vi kände
av konsekvenserna av den spanska
krisen har situationen nu ljusnat.
Dels tack vare att företagen börjat
lätta lite på sina marknadsföringsoch sponsorbudgetar men också
tack vare det gedigna arbete som
görs av våra två anställda. Fler
företag har värvats som "Super
protectores" och vi har även lyckats sänka våra kostnader.
Planerar du några grundläggande
förändringar som ordförande?
— I huvudsak upplever jag att
Kammaren idag är dynamisk och
erbjuder attraktiva evenemang
och tjänster. Ett område jag skulle
vilja utveckla mer är de institutionella kontakterna. Jag tror att
medlemmarna skulle uppskatta
fler föredrag och evenemang med
betydelsefulla personer från
exempelvis regeringen eller parlamentet, liksom andra kända eller
inflytelserika personligheter. De
kanske inte är helt lätta att locka
till sig, men vi ska försöka.
24
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Foto: Svensk-Spanska Handelskammaren

Anders Brundin, Ericsson España.

Anders Brundin har varit kassör i Handelskammaren de senaste åren.

Vilka är de främsta utmaningarna för Kammaren i dagsläget?
— Den största utmaningen är nog
att leva upp till förväntningarna
från en så brokig samling medlemmar. Våra medlemmar är allt
från stora multinationella företag,
små- och medelstora företag till
enskilda individer. Sedan har vi ju
delegationer i Andalusien, Valencia och Bilbao, samt en blandning
av spanskt och svenskt. Vi jobbar
för att försöka tillgodose allas
intressen, men det är inte alltid en
självklarhet.
Kammaren fyller som sagt 65 år i
år. Ska detta uppmärksammas på
något sätt?
— Ja, det har vi tänkt fira! Vi har
precis bildat en festkommitté som
ska jobba fram idéer om upplägg.
Det blir något mot slutet av året,
troligtvis i samband med julfesten.

Catarina Craft Beer är den första lokala ölproducenten i Marbella och har sin anläggning och bar i industriområdet i La Campana.

Kammaren
brygger kontakter
Marbellas första ölproducent
Catarina Craft Beer fick 7 maj
besök av Svensk-Spanska Handelskammaren.

Drygt 20 företagare och entreprenörer passade på att umgås och
inte minst provsmaka det lokala
ölet. Catarina Craft Beer har sin
produktion och bar/restaurang i
industriområdet i Nueva Andalucía och har varit verksamma i
knappt ett år.
Delägarna Ignacio Garvayo och
Skander Allani erbjuder i dagsläget

tre olika sorter, som alla bär namn
som anspelar till Marbella. Det lättaste är deras "Golden Mile", följt
av "Sierra Blanca" och det mörka
"Altos Hornos". Samtliga provsmakades, efter att Skander visat
fabriken.
En fjärde sort håller på att utarbetas, i takt med att de utökar
produktionen.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.cchs.es I
lacatarinacraft.com I

Vem bör vara medlem i SvenskSpanska Handelskammaren och
varför?
— Framför allt alla företag och
individer som vill utveckla sitt
kontaktnät i den "spansk-svenska"
kolonin. Jag tycker själv det ger ny
energi att ibland komma bort från
min dagliga telekomvärld, lyssna
på hur andra branscher och företag
tar sig fram i Spanien samt lära
känna intressanta personer med
erfarenhet av båda kulturerna.
Text: Mats Björkman

Svensk-Spanska Handelskammarens delegation i Andalusien arrangerade 7 maj ett
besök på ölbryggeriet Catarina Craft Beer, i Marbella.

Urquijo
Solbank
Atlántico m fl.

– Din Bank i Spanien!
Var i Spanien du än befinner dig, kan Du få
tillgång till en komplett och effektiv bankservice,
skräddarsydd efter Dina egna behov.

Kontakta Marie Berggren

– svensk representant sedan 1996
Tel: 952 766 995 – 609 551 549
E-post: marie@spanienfonder.com

Because we make you smile

www.bancsabadell.com

Private & Commercial Banking

Centralt belägna kliniker
i Fuengirola & San Pedro
C/Alfonso XIII, 2c, Fuengirola
Plaza Vista Alegre, 1, San Pedro

Telefon 952 66 53 06 • info@nordicdentalcentre.com

Vi förVerkligar ditt drömboende

Visste du att
mäklarhuset finns
på Costa del sol?

Vi har det andra
mäklare saknar.
nÖJdast kUnder
seX År i rad.

mäklarhuset är idag sveriges största privatägda mäklarkedja med
över 140 kontor över hela landet. sedan en tid tillbaka finns vi även
här på spaniens solkust Costa del sol. du kan förvänta dig kunniga
och engagerade medarbetare som verkligen vill att din bostadsaffär ska bli en positiv upplevelse genom hela processen.
Vi har lång erfarenhet och stor lokalkännedom om solkusten. det
gör att vi har full koll på skolor, förskolor, affärer, idrottsanläggningar, lokala kommunikationer och vad som är på gång i området.
Vi förmedlar och värderar alla slags bostäder som villor, fritidshus, lägenheter, tomter och kommersiella fastigheter.
Välkommen att kontakta oss!

Mäklarhuset Costa del sol I tel: +34 633 223 710 / +35 600 023 354
Costadelsol@maklarhUset.se I maklarhUset.se/Costadelsol
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Foto: La Moncloa - Gobierno de España

COSTA DEL SOL
Partido Popular har lidit
svidande nederlag på
Costa del Sol och förlorar sin egen majoritet i
en rad traditionella fästen, inkluderat provinshuvudstaden Málaga. I
Marbella förlorar Ángeles
Muñoz sin egen majoritet med ett mandat.
Däremot försvarar PP
makten i Fuengirola och
Estepona.
Förändringens vindar har svept in
även på Costa del Sol. Visserligen
är Partido Popular fortsatt det
mest röstade partiet i huvudkommunerna, men tvingas på en rad
håll söka stöd för att kunna behålla
makten. I vissa kommuner får
uppstickarpartierna Podemos och
Ciudadanos vågmästarroller.
En av de största överraskningarna har varit bakslaget för Málagas
mångårige borgmästare Francisco
de la Torre. PP förlorar sex av sina
tidigare 19 ledamöter och därmed
sin egen majoritet. Socialistpartiet PSOE behåller sina tidigare
nio mandat, medan Málaga Ahora
(Podemos) kommer in i fullmäktige med fyra och Ciudadanos med
tre platser. Vänsterpartiet Izquierda Unida förlorar ett av sina tre
mandat.
På pappret är det troligaste att
Francisco de la Torre väljer att regera i minoritet, alternativt att han
söker konkret stöd av Ciudadanos.
länge ut
som om Ángeles Muñoz skulle
erhålla egen majoritet för tredje
gången i rad, men i omröstningens
slutskede föll PP till 13 ledamöter,
mot tidigare 15. Socialistpartiet
PSOE ökar från sju till åtta ledamöter och Izquierda Unida behåller
sina två, medan Opción Sanpedreña förlorar en av sina tidigare
tre mandat.
Missnöjespartiet Costa del Sol Sí
Puede (Podemos) kommer in med
två mandat. Precis som i Málaga
tvingas Partido Popular regera i
minoritet, alternativ söka stöd.
Den troligaste partnern är i detta
fall OSP. En teoretisk möjlighet är
att samtliga oppositionspartier går

I Marbella såg det
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Málagas borgmästare Francisco de la Torre (till vänster) har överraskande förlorat sin egen majoritet i Málaga, trots stadens
anmärkningsvärda upprustning.

PP kraftigt försvagat
på Costa del Sol
Uppstickarpartierna får vågmästarroller.
samman för att frånta PP makten,
men det skulle kräva en unik koalition mellan inte mindre än fyra
partier.
Även i Mijas förlorar PP:s
Ángel Nozal den egen majoritet
som han erhöll vid det förra valet.
I det här fallet tappar PP fyra av
sina tidigare 15 mandat, medan
socialistpartiet förnyar sina sju. Ciudadanos kommer in i fullmäktige
med hela fem ledamöter medan
Costa del Sol Sí Puede lyckas erhålla två mandat. De gröna förlorar sin
enda representant i fullmäktige.

upphör inte
här. Även i Torremolinos tappar
partiet sin mångåriga majoritet.
Pedro Fernández Montes förlorar hela sex av sina tidigare 17
mandat, medan socialistpartiet
PSOE går från sex till sju mandat.
Vänsterpartiet IU förlorar en av
sina tidigare två mandat medan
Ciudadanos och Costa del Sol Sí
Puede kommer in med tre ledamöter vardera.
I Nerja tappar Partido Popular
två av sina tidigare tolv mandat och

PP:s bakslag

därmed också sin egen majoritet.
Även vänsterkoalitionen Izquierda
Unida tappar ett mandat och får
nöja sig med två medan PSOE ökar
från fem till sex. Ciudadanos kommer in med två platser och EVA
med en.
föll regerande
Partido Popular från elva till åtta
mandat. Lika stor representation
erhåller PSOE, efter att socialistpartiet efter de två tidigare valen
kommit till makten och kort därefter röstats bort genom misstroendeomröstning. Hela sju partier
får representation i fullmäktige,
mot tidigare fem och situationen
riskerar att bli minst lika kaotisk
i Benalmádena som efter de föregående valen.

I Benalmádena

har dock stått
emot missnöjesvågen. Det gäller inte minst Estepona, där José
María García Urbano behållit sitt
tidigare rekordresultat på 17 mandat. PSOE står kvar på sex mandat
medan Izquierda Unida tappar
ett av sina tidigare två mandat till
Costa del Sol Sí Puede.

I Fuengirola har Ana Mula
lyckats försvara sin företrädare
Esperanza Oñas egen majoritet.
Partido Popular förlorar visserligen fyra av sina tidigare 18
mandat, medan PSOE och IU behåller sina fem och två mandat. In
i fullmäktige kommer Ciudadanos
och Costa del Sol Sí Puede med två
platser vardera.
Ett av PP:s få riktiga glädjeämnen är Benahavís kommun. Där
har kommunstyrelsen, i vilken det
svenska byggrådet Åke Olofsson
ingår, inte bara försvarat sin breda
majoritet utan till och med drygat
ut den till till nio, mot PSOE:s fyra.
De enda två partierna i fullmäktige
har faktiskt ökat med ett mandat
vardera, då antalet platser i kammaren ökat med två.

Vissa PP-fästen

mest ovissa
resultat har noterats i Manilva.
Tidigare styrande Izquierda Unida
halverar sina tidigare åtta mandat
och mellan de fem partierna nu i
fullmäktige finns två som har fem
mandat vardera och tre som har
mellan en och fyra mandat.

Kustens kanske
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COSTA DEL SOL
Flera alternativ
för kusttåget
Fem olika
sträckningar ska
studeras för en
eventuell utbyggnad av
kusttåget till
Kusttåget.
Marbella och
Estepona. Näringsministern Ana
Pastor annonserar att studierna
beräknas ta ett år. Huvudmålet är
att tåget ska passera så många
tätbebyggda och välbesökta
områden som möjligt. Det skulle
bland annat innebära att en station förläggs till sjukhuset Costa
del Sol.
Ovanliga strömmar
bakom drunkningsolycka
Utredningen kring drunkningsolyckan i Marbella 13 april vid vilken
tre turkiska turister omkom,
tyder på att den orsakades av en
ovanlig typ av underströmmar.
Tidningen La Opinión de Málaga
citerar en professor som med
hjälp av bland annat satellitbilder
konstaterar att det den aktuella
dagen uppstått ett fenomen av
underströmmar, länkat till erosion. Några dagar före tragedin
hade en havsstorm brutit sönder
stranden, vilket i sin tur skapade
de strömmar som är mellan tre
och sju meter breda och som har
en stor dragningkraft inåt havet.

Ny kampanj mot
svart uthyrning
Skatteinspektörerna har
fått order att
fingranska
hyresmarknaden
på Costa del Sol.
Elkonsumtionen Semesterbostäder.
ska bli skatteinspektörernas främsta instrument
för att upptäcka om en semesterbostad brukas mer än vad som
deklareras. Tre av fyra uthyrningar
på Costa del Sol beräknas kringgå skatteverket. Skatteinspektörernas organisationen Gestha är
kritisk till åtgärden, då den menar
att det är ett nytt exempel på
hur skatteverket lägger ned mest
energi på att komma åt småfifflarna, medan de stora skattebedragarna tillåts komma undan.
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Centre Pompidou Málaga är ett pilotprojekt under fem år som förhandlats fram mellan Málagas borgmästare Francisco de la
Torre och ordföranden för Centre Pompidou Alain Seban.

Centre Pompidou Málaga
Pilotprojekt av högsta klass på Costa del Sol.
Centre Pompidou Málaga
invigdes pampigt 28 mars
med närvaro av bland annat
regeringschefen Mariano Rajoy
och Frankrikes kulturminister
Fleur Pellerin. Det är den första
filialen som det franska muséet
öppnar utomlands och är ett
pilotprojekt som löper över
fem år.

Den permanenta utställningen
(i verkligheten 2,5 år) består av ett
90-tal verk av framstående konstnärer som Picasso, Giacometti,
Francis Bacon, Frida Kahlo och
Chagall. Miró finns också representerad där, samt blir temat i den
första av 2-3 temporära utställningar om året.

Det nya konstcentret ligger vid
piren Muelle Uno och väntas höja
Málagas kulturvärde ytterligare
flera steg. Renoveringen av byggnaden har kostat kommunen drygt
sju miljoner euro, men intäkterna
för staden väntas bli betydligt
större.

Det var Málagas borgmästare
Francisco de la Torre som tog kontakt
med ordföranden för Centre Pompidou, Alain Seban, för flera år sedan
och föreslog en fast filial i Málaga.
– Vi är inte intresserade av fasta
filialer utomlands, men detta är
däremot ett intressant prov för att
etablera 3-4 tillfälliga säten som

Den permanenta utställningen har ett
90-tal verk från 1900- och 2000-talet.

Det finns flera fina exempel på videokonst, som denna av Pierrick Sorin.

kommer att cirkulera, säger Seban
till Sydkusten.
Centre Pompidous ordförande
poängterar att de har Europas
största samling av konst och att
98 procent är lagrat i Zürich, i
Schweiz.
– Istället för att ha höga förvaringskostnader verkar det onekligen vettigare att hänga konstverk
här för allmän beskådan och samtidigt generera inkomster, konstaterar Seban i en intervju i SK-tv.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.centrepompidou.es I
www.sydkusten.es/tv/14035

Konstcentret inryms i en fastighet vid
Muelle Uno, vid Málagas hamn.

VI SKYDDAR DET
SOM DU VERKLIGEN
ÄLSKAR, DITT HEM

ANNA KATARINA GORANSSON
DGS: E0189X0616410X
Av. Suel · Edif. Tres Coronas 4
Local 8 A
29640 Fuengirola
anna@tcseguros.com
Tel.: 952 465 066

ZURICH SEGUROS.
FÖR DEM SOM ÄLSKAR PÅ RIKTIGT.
Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

M15_048 Goransson_Hogar 215x65_SUECO.indd 1

17/02/15 18:01

Sätt din bostad i rampljuset
Interior Concept Store erbjuder home styling och
inredning av din bostad. Vi hjälper dig att skapa de
bästa förutsättningarna fõr ditt hem.
Välkommen till vår shop/showroom i Aloha Gardens.
Öppet: måndag - fredag 11–19 & lördag 11–15.
Aloha Gardens local 1-2
Av. del Prado, Nueva Andalucía
T: +34 672 216 848
E: marbella@storeyinterior.com
www.storeyinterior.com
www.nordicasalesandrentalsmarbella.com

Intill Rondavägen och ett stenkast från Hotel La Quinta
ligger restaurante El Gamonal. Den är inrymd i en tidigare
uppfödningsgård, som 1992 förvandlas till en traditionell och
gemytlig restaurang.

Utomhus Cocktails-Lounge

Byggnaden har högt i tak, är rustik men elegant och inredd i
varma färger. Utmärkande är dess patio-terrass, i andalusisk stil.
Områdets unika mikroklimat gör det behagligt att vistas i
restaurangen året runt. Asfodellerna, som givit restaurangen
dess namn, blommar på våren och förvandlar platsen till en
Edens lustgård.
Det finns stunder som vi alltid kommer att minnas som magiska
och unika. Stunder där varje detalj är perfekt, skräddarsydd,
fylld av mening och känsla.
På El Gamonal arbetar vi för att ögonblicken ska vara så som vi
alltid har drömt. Detta utifrån en gastronomi som strävar efter
en balans mellan traditionellt kök och kvalitetsservice.
Vinlistan är upprättad med stor omsorg, bestående av ett 60-tal
märken från Spaniens olika vindistrikt.
Vår köksmästare följer råvarorna från trädgårdslandet till
tallriken, alltid med hänsyn till säsongen och de lokala råvarorna.
Hela personalen kommer att göra vårt yttersta, med engagemang
och känsla för att allt ska bli perfekt och för att drömmarna ska
förvandlas till oförglömliga minnen.
Specialiteter:
Ungsgrillat dilamm, fisk i salt, T-bone stek,
flaskfilé med grönpepparsås.
Carretera de Ronda Km. 1,5, Camino la Quinta s/n
San Pedro de Alcántara (Marbella)
Telefon: + 34 952 789 921 – www.elgamonal.es
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Det nya orkidariet utgör kronan (eller blommorna!) på verket i Estepona. Kommunen har förvandlats till en av de mest grönskande och välskötta på Costa del Sol.

Blommorna på verket
Den nya orkidariet i Estepona
invigdes 28 mars.

även beskådas och doftas särskilt
aromatiska blommor, som vanilj
och Ylan Ylan, känd inom parfymtillverkningen.
Kommunledningen räknar med
omkring 100 000 besökare om
året, som ska generera en årlig inkomst i kommunen på två miljoner
euro. Invigningsdagen passade mer
än 7 000 personer på att besöka
orkidariet.
Sydkusten var på plats vid invigningen och intervjuade borgmästaren José María García Urbano.

Foto: Richard Björkman

Två män filmades tillsammans
med försvunna Klavina
Två brittiska
män har förhörts, misstänkta för inblandning i Agnese
Klavinas försvinAgnese Klavina.
nande. Den
brittiska webbtidningen The Olive Press uppger att
de två förhörda männen fångades
av en bevakningskamera när de
lämnade diskoteket Aqwa Mist i
Puerto Banús tillsammans med
Klavina, samma natt som hon
försvann. Det ska även finnas en
film som visar hur tre okända män
få dagar efter Klavinas försvinnande lastar en tung bag ombord
på sonens motorbåt i Puerto
Banús. Lettiskan är efterlyst sedan
september förra året och hennes
familj uppges vara upprörd över
att männen släppts efter förhör.
Härvan i
Manilva växer
Nye borgmästaren i Manilva Diego
Urieta kallas även han till förhör
för inblandning i den misstänkta
korruptionshärvan i kommunen.
Urieta tog över posten så sent
som i oktober förra året, efter att
tidigare borgmästaren Antonia
Muñoz formellt anklagats för
brott. I dagsläget är sammanlagt
sex kommunledamöter misstänkta för brott. Tingsrätten i Estepona utreder främst anställningen av
ett flertal släktingar och bekanta
till tidigare borgmästaren Muñoz, i
den lokala förvaltningen.

Estepona vill förvandla sig till
"Solkustens trädgård". Efter att ha
skapat ett stort antal parker och
gågator har kommunledningen
nu fullbordat kronan på verket,
eller "trädgårdens blomma" som
provinsordföranden Elías Bendodo
uttryckte det, på invigningen.
Orkidariet är en botanisk trädgård som upptar tusen kvadratmeter, med flera transparenta kupoler
som lovar bli Esteponas nya emblem. Det rymmer 200 kvadratmeter vertikala trädgårdar och ett 17
meter högt vattenfall. Förutom en
mängd olika orkidéarter kan här

Marbella ska få världens
bästa vattenpark
Marbella ska få
en egen vattenpark, från och
med sommaren
2017. Projektet "Marbella
Hotel Don Miguel.
Aqua Park" har
presenterats av
kommunledningen, efter två års
förhandlingar. Företaget Marbella
Leisure Investments ska bygga vattenparken på en tomt på 62 000
kvadratmeter vid Trapiche Alto, intill
Hotel Don Miguel. Anläggningen
uppges bli den bästa i sitt slag i världen och kommer att skapa omkring
tusen direkta och indirekta jobb.

Nytt galleri med unika samtidsverk
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Det var högtidlig och välbesökt invigning 28 mars.

Text: Mats Björkman
Foto: Ayto de Estepona
www.sydkusten.es/tv/14036

Orkidariet inrymmer både orkidéer och
andra aromatiska blommor.

Belgiska Gallery Pieters öppnade i maj i Puerto Banús.

Det handlar om ett litet men exklusivt galleri, som kommer att ställa
ut framstående samtida konstnärer.
Invigningsutställningen i maj med
unika verk av popart-konstnären Jim
Dine följs i juni upp med argentinaren Antonio Seguí och i juli-augusti av
fransyskan Niki de Saint Phalle.
Utställningen av Jim Dine innehöll flera av hans kända "Venus de
Milo" och verken kostade allt från
80 000 till 250 000 euro.
Galleristen Luc Pieters är son

Gallery
Pieters
ligger i
Centro
Cristamar,
i Puerto
Banús.

till företagets grundare och han
hoppas att deras satsning i Puerto
Banús ska stärka galleriets redan
breda internationella karaktär.
Gallery Pieters ligger i Centro

Cristamar, nära köpcentret El
Corte Inglés.
Mats Björkman
www.sydkusten.es/tv/14037

Sommarerbjudanden
100€

100€

EARLYBIRD
2 gfees + buggy

från 08.00 till 08.50

TWILIGHT
2 gfees + buggy
efter 14.30

110€

NORMAL
2 gfees + buggy

16/06 - 06/09 - 2015

Urbanización El Chaparral N-340, Km 203. 29648 Mijas Costa - Málaga. Spain | T +34 952 58 77 33 | www.golfelchaparral.com | reservas@golfelchaparral.com

SKÖTA OM SIG ÄR ATT HA TILLGÅNG TILL
MER ÄN 40,000 LÄKARE OCH ÄNDÅ KUNNA
VÄLJA VILKEN LÄKARE SOM HELST
S
A N I TA S KONTOR
KO N T O R II ESTEPONA
ESTEPONA
SANITAS

Inger Bergman
Lindvall
Inger
Bergman Lindvall

Avenida Puerta del Mar 46, 29680 Estepona

Avenida Puerta del Mar 46, 29680 Estepona
951 31 66 10 • 610 20 33 30
951 31 66 10 610 20 33 30
ibergman.pex@sanitas.es
ibergman.pex@sanitas.es

http://sanitasestepona.com/su
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Varuhussatsning
hänger i luften
Öppningen
av Primark i
Marbella hänger
i luften på grund
av bristande
byggtillstånd.
La Cañada.
Inte mindre
än 200 arbetstillfällen är i farozonen, efter att
kommunledningen beordrat
stoppa renoveringen av lokalen i
köpcentret La Cañada. Den har
avslagit ansökan om bygglov med
motiveringen att köpcentret nått
sin maximala yta. Primark undertecknade förra året ett avtal med
ledningen för köpcentret om att
öppna sin tredje butik i Málagaprovinsen, på en yta av 6 500
kvadratmeter.
Marbella dominerar
lyxmarknaden
Marbella dominerar köpen
av lyxbostäder i Spanien och
överträffas endast av SaintTropez internationellt. Enligt
en studie som gjorts av av
Sotheby´s upptar Marbella
87 procent av den inhemska
marknaden, när det gäller köp
av fastigheter värda 950 000
euro eller mer. Endast franska
Saint-Tropez noterar en större
lyxomsättning, vilket placerar
Marbella framför lyxdestinationer som Lugano, Montecarlo
och Marrakech.
Hotell kan
upprättas i fyrtorn
Fyrtornen i
Málaga och
Marbella kan
rustas om till
hotell. Hamnmyndigheterna
har öppnat
dörren för att
sälja exploateringsrättigheter
för den del av
Fyren i Marbella.
fyrtornen som
ej brukas för själva driften. Flera
intressenter uppges vilja upprätta
hotell främst i La Farola i Málaga
och fyrtornet i centrala Marbella.
Det rör sig om ett utrymme på
305 respektive 266 kvadratmeter
som kan restaureras för att ta
emot gäster.
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En stor mängd volontärer ställde upp för att Sverige på nytt skulle ha representation på Feria de los Pueblos, som i år hölls 29
april–3 maj.

Svenska casetan
tillbaka för att stanna
Den 21:a upplagan av Feria de
los Pueblos i Fuengirola hölls 29
april–3 maj. Den stora nyheten
var att Sverige åter var representerat och arrangörerna av
"casetan" är så nöjda att de redan planerar för nästa upplaga.
– Vi kommer definitivt att
köra igen nästa år! Det här var
fantastiskt kul, säger Thomas
Holmgren som var en av organisatörerna.

Fint väder och långhelg med 1 maj
på en fredag gjorde att det åter blev
stor publiktillströmning till de
Internationella dagarna i feriaområdet i Mijas. Förutom de drygt
30 "casetas", feriahusen från olika
länder och spanska regioner fanns
även mat- och presentmässor
samt nöjesfält. I väntan på officiell
statistik tyder det mesta på att
mässan på nytt registrerat mer än
en miljon besökare.
Efter sex års frånvaro var Sverige åter representerat. Casetan låg
mitt i feriaområdet, mellan Australien och Argentina. Ett flertal
svenskar, flera av dem entreprenörer, hade gått samman för att säkra
den svenska närvaron.

– Anledningen till satsningen
var att vi i flera år skämts över att
inte Sverige varit med på detta
jätteevent. Vi är ju trots allt starkt
representerade härnere, berättar
Thomas Holmgren, som till vardags är fastighetsmäklare.
– Vi tycker att vi lyckades
väldigt bra med vår satsning, "A
taste of Sweden", med mat, dryck,
kultur och dekoration. Vi fick
väldigt mycket hjälp av olika människor som bidrog till att vi kunde

genomföra satsningen. Stort tack
till alla!
Vad har varit populärast i
casetan?
– Helt klart har livebanden varit
väldigt uppskattade. Tre Drag
gjorde stor succé och de andra
musikerna bjöd på härlig underhållning. Våra sill-tapas var väldigt
uppskattade och även älgburgarna
gjorde succé, bland dem som vågade
smaka! Körsången på Valborgsmäs-

Populärast i den svenska casetan var uppträdandena och till nästa år behövs
större utrymme för att alla ska få plats.

soafton var väldigt omtyckt också
och det var magiskt att sjunga in
våren med den underbara kören!
Är det något som kanske inte
gick hem?
– Våra våfflor och efterrätter
gick inte hem, men där har vi oss
själva att skylla lite, vi hade inte
marknadsfört det på rätt sätt! Annars kan vi säga att det som folk
smakade på var uppskattat!
Thomas Holmgren säger att
evenemanget givit mersmak och
att de redan planerar för nästa år.
De vill bland annat ha en större
caseta nästa gång!
– Det måste vi ha om alla ska få
plats på spelningarna!
inför nästa år är
att arrangörerna är många erfarenheter rikare.
– Vi börjar redan nu med att
knyta till oss sponsorer och se till
så att fler företag är med och visar
upp vårt land. Den här gången
visste vi först i december att vi fick
en caseta och det var för sent för
flera företag att planera in det i

En stor fördel

Sverige bjöd på "A taste of Sweden" med både musik och svenska tapas. Sill och
älgburgare var exotiska inslag för en internationell publik.

sina budgeter. Vi har därför börjat
försiktigt i år för att lära oss, säger
Thomas Holmgren, som avslutar
med en hälsning.
– Vi är väldigt tacksamma för all
hjälp vi fått av våra volontärer. De
gjorde ett kanonjobb!
Text: Mats Björkman
Foto: Svenska casetan
www.sydkusten.es/tv/14038

På den svenska casetan sjöngs våren in
på Valborgsmässoafton.

Mijas inför restriktioner
för husbilar
Mijas kommun
har genom ett
dekret fastställt
en rad förordningar för bruket
av husbilar. Det
är de första
Husbilar i La Cala.
bestämmelserna
i sitt slag i Mijas. Bland annat krävs
att husbilsförare registrerar sig hos
kommunen. Dessutom begränsas
tiden för parkering vid feriaplatsen
i La Cala de Mijas till maximalt två
veckor och endast under lågsäsong.
Hel strandpromenad
i Estepona
Estepona ska få en sammanbunden strandpromenad längs hela
sin kust. Halva sträckan av den 22
kilometer långa kustremsan uppges nu vara försedd med strandpromenad. Den sjätte etappen
som ska färdigställas går mellan
Hotel Kempinski Bahía Estepona
och Laguna Village. Precis som i
Marbella och senare Mijas utgörs
flera etapper av landgångar i trä.

Älskling, vad heter
våtrumsspärr på spanska?
Agua...barricados?
Köp i Spanien, med samma trygghet som hemma.
Det behöver inte vara svårt att köpa hus i Spanien. Långt ifrån. Men det underlättar
såklart om man anlitar rätt mäklare. Vi har fler kontor på plats än någon annan och är
därmed svårslagna när det kommer till lokalkännedom och kunskap om marknaden.
På vår sajt hittar du en köpguide, som går igenom hur ett köp går till steg för steg.

FASTIGHETSBYRÅN MARBELLA, 951 191 000, MARBELLA@FASTIGHETSBYRAN.SE
ESTEPONA, 952 807 257 / FASTIGHETSBYRAN.SE/UTLAND
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Medelhavets
vackraste sida
Följ med på vandring till Maro–Cerro Gordo.

34
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Klippkusten vid Maro–Cerro
Gordo är ett naturskyddat område med fantastiska badvikar
och underbar utsikt mot bland
annat Nerja.

Sommaren är i ärlighetens
namn inte den bästa årstiden för vandringar, åtminstone i södra Spanien. Det är
helt enkelt för varmt. I det
här numret tipsar vi dock
om en rutt längs den vackra
klippkusten vid Maro–Cerro
Gordo, som kan kombineras
med bad i havet.
Text & foto: Mats Björkman

ANDALUSIEN TILL FOTS
Stränderna vid Maro–Cerro Gordo är bland de
finaste på hela Costa del Sol. Ett plus är om man
kombinerar ett strandbesök med att även vandra
längs de vackra stigar som sammanbinder de olika
vikarna. Observera dock att det är stora höjdskillnader och inget man ska göra oplanerat i sandaler.
Klippkusten öster om Nerja är naturskyddad.
Många av vikarna är oexploaterade och populära
inte minst bland nudister. Andra erbjuder olika
tjänster som strandbarer och restauranger och det
finns till och med en skyttelbuss vid Playa de los
Cañuelos, som kör strandbesökarna mellan parkeringen och stranden.
Forts. sid 36 >>>
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"Se till att ha sötvatten med sig som du kan skölja bort
saltet med från kroppen, om du har tänkt gå vidare.
Salt är inte behagligt när man vandrar och här
finns inga duschar."
>>> Forts. Andalusien till fots
Vår slinga startar just vid parkeringen till Los Cañuelos. Totalt är
rundturen på drygt 13 kilometer
och särskilt attraktiv då vi vandrar
i två olika provinser. Vi startar i
Málaga, det vill säga på Costa del
Sol och tar oss sedan över till Granadaprovinsen, när vi når Cerro
Gordo.
Vandringen börjar behagligt i nedförslut och snart ser vi
både Medelhavet och Cañuelosstranden. Mot väster kan vi skåda
36
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Nerja och när vi kommer ned till
vattenbrynet finner vi att stranden
består av miljoner flata stenar, som
krasar med ett speciellt eko under
våra fötter.
Öster om Cañuelostranden
finns en vacker vik bland klipporna, där det bland annat lever
havsanemoner. Det är lätt att
frestas till ett bad, men se till att
ha sötvatten med sig som du kan
skölja bort saltet med från kroppen, om du har tänkt gå vidare. Salt
är inte behagligt när man vandrar
och här finns inga duschar.

Från havsnivå bär promenaden
logiskt nog vidare uppåt och till
en början går stigen ganska brant.
För varje meter vi bestiger blir
utsikten allt mer hänförande. Både
mot havet och mot de höga berg
som omger oss.
En utsiktsplats på vägen ligger
på en udde vid ett av otaliga gamla
vakttorn, så kallade Atalayas. Vi ser
ett par klippstränder som nästan
bara kan nås från havet, innan vi
sedan tar oss nedåt till stranden
Playa Cantarriján. Vi har nu kommit in i Granadaprovinsen, Costa
Tropical.

Playa Cantarriján är inte så
stor, men hit kan man ta sig med
bil och det finns ett par trevliga
restauranger. Det är också en känd
nudiststrand som bland annat
erbjuder massage.
Det är mycket upp och ned och
efter detta strandhugg bär det så
åter uppåt. Denna sträcka går på
asfaltsväg, som via flera villor leder
oss till Cerro Gordo. Här finns en
känd restaurang och flera utsiktsplatser.
kan man vända här
och korta ned slingan. Det är dock
värt att från Cerro Gordo fortsätta
söderut mot udden. Här har vi
hissnade utsikter vid klippavsatser
som stupar rakt ned i Medelhavet
och även fina vyer över samhället
La Herradura. Denna minislinga,
som också har sina höjdskillnader,

Om man vill

Intill Playa de los Cañuelos finns en vacker och mycket lockade vik med kristallklart vatten.

Bland klipporna kan man finna anemoner.

Det är värt att ta en extra rundtur från
Cerro Gordo och njuta av vyn över La
Herradura.

tar oss tillbaka till Cerro Gordo
och därifrån återvänder vi en
bit längs samma kustväg som vi
anlände på.
Det går naturligtvis att följa
samma slinga hela vägen tillbaka,
men det skulle innebära nya
klättringar som kanske blir lite
för mycket av det goda. Istället
för att gå ned igen till Cantarriján
kan man därför följa den gamla
kustvägen, numera nästan ödslig,
tillbaka till parkeringsplatsen där
vi startade. Med lite tur kan man
här beskåda bergsgetter.
Den som inte har tur med
faunan har det dock med floran
och kan finna inte minst frukter.
Det finns flera numera övergivna
vägrestauranger med övergivna
fruktträd som säsongsvis bjuder
på både avokado, mispel och
fikon.

Maro-kusten är full av läckra badvikar, av vilka några nästan bara kan nås från
havet.

Denna rundtur går över de två provinserna Málaga och Granada.

Vandringsleder:

Promenaden är både lummigt grön och
gnistrande blå av Medelhavet.

Playa de Cantarriján från fågelperspektiv.

Acantilados de MaroCerro Gordo
Längd 13,5 km
Bestigning: 876 meter
Svårighetsgrad: Medel/Hög
GPS: 36.7489952, -3.7830772
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Foto: LOs Monteros

foto: Agata Jensen

SWEA Marbellas årliga modevisning
lockade 9 april hela 107 kvinnor.

Växande
intresse för
modevisning

foto: Agata Jensen

Monica Silverstrand

foto: richard björkman

Spaniens äldsta Beach Club
Strandklubben La Cabane,
tillhörande Hotel Los Monteros i
Marbella, firade 26 mars 50 år.

Det blev ett både högtidligt och
festligt födelsedagsfirande, med
60-tals tema. La Cabane är Spaniens äldsta Beach Club och en
symbol för Marbellas lyx.
Direktören för Hotel Los Monteros Fernando Al-Farkh kunde ta
emot en mängd prominenta gäster,
bland dem borgmästaren Ángeles
Muñoz, hertigen Rudi von Schönburg och mångårige hotelldirektören Rafael de la Fuente.
Naturen bjöd kvällen till ära på
ett särskilt skådespel, då spektakulära moln målades i vackra färger i
solnedgången.

Direktören på Hotel Los Monteros Fernando Al-Farkh med borgmästaren Ángeles
Muñoz och mångårige hotelldirektören Rafael de la Fuente.
Foto: LOs Monteros

Antalet deltagare som kom för
att mingla och titta på modevisningen har ökat med mer än 50
procent sedan förra året. Hela 107
kvinnor var samlade denna gång.
De butiker som visade upp sina
kläder var B-Chic, Fia i Backen,
Los Naranjos Golfshop, Trebol
Boutique, Twist samt designern
Britten Emme. Konferencier var
Birgitta Bergin.
Fotografen Agata Jensen förevigade de nio proffsiga SWEAmodellerna som hade gjorts
snygga i håret av Linda Rise och
sminkades av Ashley.

Det blev ett strålande vackert 50-års jubileum 26 mars på Spaniens äldsta Beach Club, La Cabane. Strandklubben tillhör lyxhotellet Los Monteros, i Marbella.

foto: richard björkman

SWEA Marbella bjöd i år återigen på en fartfylld modeshow 9
april på hotell Andalucia Plaza.

Mats Björkman
Tandläkaren Cristina Radics var en av
de nio modellerna.

www.sydkusten.es/tv/14040

Rafael de la Fuente med direktören för
Los Naranjos GK Jaime Bosch och hustru.

Sydkusten var också inbjuden till festen
och spelade in ett reportage för SK-tv.

restaurante

Albert & Simon

Spännande
nyheter
på menyn

Bröderna Albert och Simon Benisty hälsar välkomna till
deras prisbelönta restaurang.
Prova våra populära minatyr-rätter!

Spa, Gym & Health Centre
Introduktionserbjudande: 45€/månad (inkl. även en massage)
Öppet 7 dagar i veckan
Parkering • Cafeteria • Lägenheter

Sommartider: Måndag till lördag: 20.00 till 23.30

Fr o m 1/10: Mån till lördag 19.30–23.00
Tel: 952 78 37 14 Urb. Nueva Alcántara. Ed. Mirador, Bloque 4-B
San Pedro Alcántara - info@albertysimon.com - www.albertysimon.com
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Hotel Pierre & Vacances - Bel Air (Cancelada, Estepona)
Tel: 695 831 085 –spa@onyxhealth.es

Gör din bostadsaffär på golfbanan!

Köp eller sälj din bostad i Marbella genom Bjurfors.
Vi finns nu lokalt på plats i Marbella med kontor på
golfbanan Los Naranjos. Oavsett om du vill sälja din
bostad eller köpa en som investering, för semester
eller för att bo permanent, så erbjuder vi alla tjänster
som du kan tänkas behöva. Vårt ledande kontaktnät,
vår beprövade affärsprocess och vår erfarenhet ökar
dina utsikter för en lyckad bostadsaffär. Kontakta
Bjurfors för att förverkliga dina bostadsdrömmar
i Marbella.

Tjäna EuroBonus-poäng med Bjurfors:
www.bjurfors.se/sas-utland

Nöj dig inte med mindre.
Bjurfors Marbella, Los Naranjos Golf Club,
Plaza Cibeles s/n 29660 Nueva Andalucía, Marbella
Stefan Lindwall | Tel. +34 610 77 10 77
E-post: stefan.lindwall@bjurfors.se
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Hel värld av böcker i Fuengirola
Bibliotek och bokhandlare erbjuder läsning för alla smaker.
Mer känd som en av Solkustens
pärlor med kilometerlånga
stränder, marknader och hundratals restauranter med god
mat, blir man positivt förvånad
när man finner att i Fuengirola
finns även ett stort bokutbud
för den som älskar att läsa.

I Fuengirola finns tre fina kommunala bibliotek, två kulturhus
och två utmärkta boklådor inom
två-tre kilometers radie. Dessutom
har de nordiska föreningarna och
församlingarna i staden som regel
ett mindre eller större bibliotek till
förfogande för sina medlemmar.
Det finns vidare planer på att göra
den lilla filialen Biblioteca Nórdica
vid ett av de kommunala biblioteken till en internationell samlingsplats, i likhet med den som finns i
grannkommunen Benalmádena.
Som bibliotekarie och förmedlare av skönlitteratur på svenska folkbibliotek blir undertecknad
särskilt glad vid upptäckten att
biblioteken här är uppkallade efter
berömda spanska författare. De
har frikostiga öppettider och håller
sina läsesalar öppna dygnet runt
för studerande under tentamensperioder. Det är dessutom lätt att
bli låntagare, som tillfälligt boende.
I genomsnitt lånas det i Fuengirola ut 1,5 böcker per innevånare,
vilket är lågt i jämförelse med
till exempel Finland, där lånen
i många kommuner ligger på 20
böcker och däröver. De lokala
biblioteken besöks dock flitigt:
Biblioteca Miguel de Cervantes
(Centralbiblioteket) av närmare
140 000 personer om året. Biblioteca Lope de Vega (El Boquetillo)
och Biblioteca Francisco de Quevedo (Los Boliches) har drygt
70 000 besökare vardera.

De kommunala biblioteken i Fuengirola organiserar olika läsecirklar. "Det är en ynnest för mig att delta i dessa möten, som även
ger mig inblick i spanjorers kultur och mentalitet", säger svenskan Eleonore Wagner.

cirkel "Círculo poético de Fuengirola" och läser klassisk poesi och
egen poesi var tredje vecka.
Biblioteca Lope de Vega, som
har särskild fokus på barn- och
ungdomslitteratur, tar emot många
besök från skolor och ordnar
bokpresentationer. Alla bibliotek ordnar författarprogram och
utställningar om författare och faktateman. Biblioteca Nórdica med
mycket finsk och svensk litteratur,
initierad av Marja Tähtinen, är en
del av Biblioteca de Quevedo, men
drivs ideellt och har också program
på finska och svenska.
En av deltagarna i en sådan
läsecirkel på spanska är Eleonore
Wagner, före detta lärare i franska
och spanska. Hon berättar att i den
cirkeln som hon går till nästan varje

onsdag är deltagarna mycket kunniga och pålästa och ger intressanta
analyser både av form och innehåll.
– Det är en ynnest för mig att
delta i dessa möten, som även ger
mig inblick i spanjorers kultur och
mentalitet, säger Eleonore.
de la Cultura
ligger bokhandeln Teseo, som drivs
av Ulla Lundström tillsammans
med sin spanske man. De är båda
arkitekter, som i samband med
krisen i början av 90-talet fick möjlighet att ompröva sina val av yrke
och valde att starta bokhandel. I
september 1991 invigdes så den
fullsorterade bokhandeln Teseo.
Det är en modern bokhandel med
fokus på skönlitteratur för barn
och vuxna, reselitteratur, allmän

Mittemot Casa

facklitteratur och en stor pocketavdelning.
När jag intervjuar Ulla sitter vi
mitt i bokhandeln, med kunder
och personal omkring utan att det
besvärar henne. Jag ser att Ulla
verkligen älskar att jobba mitt
bland böckerna och hon tycker att
bokhandeln är en kreativ miljö, där
man lär sig något nytt varje dag.
Hon har deltagit i en bokbindarkurs
i kulturhuset och har själv svarat för
flera av de utställda bokskulpturer
som finns i skyltfönstren, som vuxit
fram inför Bokens Dag.
Teseos specialitet är barn- och
ungdomslitteratur. Därefter skönlitteratur för vuxna och reselitteratur. Speciellt för just Teseo är de
sagostunder som äger rum några
lördagar under vår och höst och
som är mycket uppskattade av både
barn och föräldrar. En idé som de
tänker pröva är att bjuda in till
en cirkel ”Läsa i familj”, där varje
deltagande familj läser en bok varje
vecka. Till sist träffas de i bokhandeln och pratar om böckerna.
Vento köpte
Bookshop Hemingway 1999 och
började ett nytt liv i Fuengirola,
efter att ha haft framträdande
tjänster i tidningsbranschen i Finland. Bokhandeln i Los Boliches
hade etablerats av ett annat finskt
par med förankring i Akademiska
Bokhandeln i Helsingfors.

Markku och Eija

har ett
flertal aktiviteter varje månad:
"Club de lectura de Historia" (Historiska läseklubben) vid Centralbiblioteket och "Club de lectura de
narrativa", läsecirklar för vuxna på
spanska och finska i Los Boliches.
Där samlas också en spansk poesiSamtliga bibliotek
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Bibliotekschefen Gloria Maldonado på centralbiblioteket MIguel de Cervantes
hälsar alla lässugna välkomna.

ADVOKATFIRMAN

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

Ulla Lundström driver sedan 1991 bokhandeln Teseo, tilllsammans med sin spanske
man.

Bookshop Hemingway är en
inbjudande bokhandel med främst
finsk och svensk litteratur. Här
finns dock också engelsk och
spansk litteratur, med engelska
klassiker i pocket som specialitet.
Andra viktiga områden är böcker
om spansk vardag och kultur, spanska språkkurser och reselitteratur.
Det finns vidare en hörna med
antikvariska böcker på engelska
och nordiska språk.
Markku deltar i två läsecirklar,
en med samhällslitteratur och en
med skönlitteratur och det ger
möjlighet att förmedla nya titlar.
Fyra av fem kunder ber om tips
på nya böcker, säger Markku, som
också ordnar och deltar i författarprogram i bokhandeln eller

i någon av de nordiska föreningarna.
Läsecirklar förekommer också
inom de nordiska församlingarna
och föreningarna. Spansk-Nordiska sällskapet AHN och Svenska
kyrkan har visserligen minskat
utrymmet för sina bibliotek, men
håller ändå ett gott och varierat
bokbestånd som är öppet för vem
som helst att låna.
Det finns inga ursäkter för den
som bor i Fuengirola att inte göra
en djupdykning i böckernas underbara värld.
Text & foto: Lars Rydquist
f.d. Bibliotekschef vid Svenska
Akademiens Nobelbibliotek

BOK-CENTER
Biblioteca Mun. "Miguel de Cervantes"
Calle Victoria, 1 (direkt ovanför rådhuset)
Tel. 952 474 800
Biblioteca Municipal "Lope de Vega"
Calle Mallorca 14 A (intill Piscina Olímpica)
Tel. 952 667 652
Biblioteca Mun. "Francisco de Quevedo"
Calle Fruta (i samma hus som Mercado Los
Boliches)
Tel. 952 473 413
Libreria Teseo
Avda. Juan Gomez Juanito, 15
Tel. 952 473 413

I Fuengirola finns tre fina kommunala
bibliotek.

Bookshop Hemingway
Calle Maestra Concepción Guidet, 6
Tel. 952 588 358

Från vänster: Juan Miguel Rodríguez Gómez, Martina Rasmusson, Rolf
Wallin, Olaf Medina Hellgren och Francisco Ramírez Díaz.

Advokatfirman Wallin & Partners
I över 20 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.
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: RICHARD BJÖRKMAN

Desserter
upphöjda
till konst
Konditorn Cati Schiff på Dulce
& Salado har presenterat sin
nya kollektion för inte minst
restauranger.

Många krögare passade 24 mars
på att besöka och provsmaka
läckerheterna i verkstaden vid
Puebla Lucía. Flera är etablerade
succéer som består i sortimentet,
men där finns även nya spännande kreationer.
Dulce & Salado levererar desserter till ett flertal restauranger
längs hela Costa del Sol, som
därmed kan erbjuda sina gäster
närmast konstnärliga sötsaker.
Även privatpersoner kan beställa
till exempelvis fester, eller köpa
styckevis i den lilla butiken. Cati
Schiff erbjuder allt från traditionella desserter som strudel med
glass och brownie till kokoskaka
med mangomousse eller turróntacka med apelsinsås.
Mer information på hemsidan
cateringcatischiff.com.

Tjurfäktning kommer varken förbjudas eller försvinna, men genomgår en total förvandling. Det menar journalisten Augustín
Hervás, som inte har något till övers för arenor som den i Mijas, på bilden.

"Tjurfäktningen urvattnas"
Expertkritiker ser oundvikliga förändringar.
Tjurfäktningen befinner sig i en
förändringsfas som är lika tråkig som oundviklig. Skådespelet kommer inte att försvinna,
men däremot omvandlas till en
mindre grym och samtidigt mer
urvattnad tillställning. Det menar tjurfäktningsjournalisten
Agustín Hervás, som fortfarande ser omkring 150 fäktningar
om året.

Cati Shiff på Dulce & Salado, med sin
nya kollektion av desserter.
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Få spanska fenomen väcker så heta
känslor bland svenskar som tjurfäktning. Det finns en liten grupp
svenska anhängare, "aficionados",
som följer både fäktningar "corridas" och exempelvis tjurrusningarna i Pamplona "los encierros".
En majoritet svenskar anser dock
att det inte är något annat än rent
djurplågeri, som borde ha förbjudits för länge sedan.
Debatten om tjurfäktningens

framtid pågår även i Spanien, där
befolkningen är delad i två nästan
lika stora halvor mellan dem som
försvarar fäktningarna och dem
som inte gillar dem. En majoritet
är dock emot ett regelrätt förbud.
är journalist
och tjurfäktningskritiker. Det vill
säga, han sågar inte tjurfäktningarna i sig utan bedömer matadorer och uppfödare, precis som
en teater- eller filmkritiker. Han
försvarar den gamla, ortodoxa
skolan, men konstaterar uppgivet
att tjurfäktningen oundvikligen är
under omvandling.
– Jag kan förstå dem som anser
att det är djurplågeri, men tjurfäktning är mycket mer än det. Det
är djupt länkat till den spanska
folksjälen och handlar om människans relation till och tillfälliga
seger över döden.

Agustín Hervás

Hervás talar om en bakomvarande filosofi som förklarar varför
så många fascineras av tjurfäktning. Det har att göra med människans inneboende rädsla för döden.
När de ser en fäktning är döden
hela tiden överhängande och vad
matadoren i praktiken gör är att
han övervinner döden, åtminstone
för ett ögonblick.
– Men inte alltid naturligtvis.
Matadorer har både stångats och
dödats i alla tider, poängterar han.
Den vilda tjuren "el toro
bravo" har enligt Agustín Hervás i
sina gener att gå till anfall. Det är
dess sätt att försvara sig. Själva fäktandet har å sin sida anor tillbaka
till forntiden, när det var en ren
överlevnadsfråga för människorna
att undvika att stångas av vildtjurar. Dagens skådespel föddes dock
så sent som på 1800-talet.

ett flertal faktorer
som skiljer tjurfäktning från andra
skådespel, förutom det faktum att
djur offras. Agustín Hervás påvisar
att den traditionella tjurfäktningspubliken inte drar sig för att öppet
kritisera både matadoren och tjuruppfödarna, om han (eller mindre
ofta, hon) inte gillar det hen ser.
Detta är enligt Hervás ett typiskt
spanskt särdrag, som dock är på
väg att försvinna.
– Fäktningarna blir mer och mer
som exempelvis opera eller ballett.
Publiken applåderar välvilligt allt
den ser. Ingen skulle exempelvis
komma på idén att busvissla åt en
tenor som sjungit falskt.
Även om förändringen anses
oundviklig biter sig Hervás definitivt inte i tungan. Han är därför
en av de mer obekväma kritikerna
inom den spanska tjurfäktningsvärlden. Han har exempelvis skrivit att Málagas arena La Malagueta
fått högsta klassificeringen av rent
politiska skäl och att den på inget
sätt håller den klassen.

Det finns

Han har heller inte mycket
till övers för turistarenor som
exempelvis den i Mijas, där många
utlänningar ser sin första och ofta
enda fäktning.
– Det är rent lurendrejeri där
turisterna skinnas för att se nybörjare fäkta småkalvar. Det finns
inte en chans att man får en rättvis
uppfattning av tjurfäktning där.
Tjurfäktning handlar till stor del
om pengar och både matadorer och

som Katalonien har
tjurfäktning däremot förbjudits,
något som Hervás kallar för dubbelmoral. Han hänvisar till att andra
grymma skådespel med tjurar där
man fäster brinnande facklor i hornen på djuren fortfarande tillåts.
Augustín Hervás tror inte att
tjurfäktningen kommer att försvinna, men att den redan håller på
att ändras från grunden.
– Det kommer sluta med att
tjuren inte längre offras i arenan,
men väl i kulisserna. Precis som
sker i Portugal.
Framtidens tjurfäktningar blir
mindre blodiga och picadorerna

I områden

kommer att försvinna. Det gör i sin
tur att tjurarna kommer att vara
betydligt mindre, maximalt hälften
så tunga som de halvtonsdjur som
traditionellt brukats.
– Resultatet är att det blir som
en slags balett mellan matadoren
och tjuren, där djuret dessutom
kommer att ha nedslipade horn och
dödsfaran för matadoren helt kommer att utplånas, suckar Hervás.
Agustín Hervás är född i
Mancha Real, i Jaénprovinsen och
började som liten pojke att fäkta en
bock som de hade på gården. Han
blev tjurfäktningskritiker för att ha
ville förbättra skådespelet och är
snart uppe i 1 150 radioprogram, på
Onda Cero Marbella. Han ser fortfarande omkring 150 fäktningar
om året, främst de stora feriorna
som Madrid, Sevilla och Valencia.
– Numera ser jag ju de flesta av
fäktningarna på tv, men när jag var
yngre reste jag runt till arenorna
nästan lika mycket som matadorerna själva.
Hur försvarar du dig gentemot
en tjurfäktningsmotståndare?
– Jag undviker att gå in i diskussioner. Det är liksom ingen idé
när den andra parten redan har en
grundmurad uppfattning. Jag ber
folk bara att respektera min frihet
och rätt att välja vad jag tycker om.

Mats Björkman

Agustín Hervás
försvarar den
ortodoxa
tjurfäktningen,
men menar
att förändringarna som
redan startat är
oundvikliga.

Stjärnspäckad
sommar i
Marbella
Foto: Esmeralda Álvarez

uppfödare tjänar enorma summor.
Trots att Hervás försvarar skådespelet är han dock emot statliga
subventioner.
– Det är helt ok att många tjänar
bra, speciellt då de riskerar livet.
Däremot måste tjurfäktningen
vara självförsörjande.
Agustín Hervás påpekar att
under en period var det lika prestigefyllt att ha en tjurfäktningsarena som exempelvis en flygplats.
Därför har lokala myndigheter
pumpat in vansinnigt mycket
pengar i obrukade arenor. Och
hjälpen består. Enligt PACMA har
myndigheterna avsatt hela 470
miljoner euro i subventioner till
tjurfäktningssektorn, för perioden
2014-2020.

Foto: mats BJÖRKMAN

– "El toro bravo" finns än idag
tack vare att den brukas i fäktningarna. Om dessa skulle försvinna
skulle vi endast kunna se "toros
bravos" i djurparker.
Allt fler motståndsgrupper bildas i Spanien, inkluderat
politiska partier. En av dem är
"Partido Animalista, PACMA". Den
menar att tjurfäktningen ligger i
dödsryckningarna och påvisar att
åskådarsiffrorna mellan 2003 och
2013 föll med drygt 36 procent.
Hervás medger att publiksiffrorna
sjunkit, men skyller det främst på
den ekonomiska krisen.
– Det är dyrt att gå på tjurfäktning. En biljett till en bra fäktning
kostar åtminstone 100 euro. Det
är det många gånger inte värt, speciellt så urvattnad som fäktningen
börjar bli.

Starlite Festival och Starlite Gala blir
åter höjdpunkter i sommar.

Stjärnor från både igår och
idag förgyller ännu en sommar Marbella, inom ramen för
Starlite festival. Det bjuds på
oavbruten underhållning från
18 juli till 22 augusti, vid Cantera de Nagüeles.

Ett gammalt grustag har återupprättat Marbellas forna glans.
Auditoriet vid Nagüeles, norr om
Marbella, samlar även i år internationella artister som Lenny
Kravitz, Lionel Richie, Enrique
Iglesias, Julio Iglesias, Placido
Domingo och Sara Baras. Nostalgiker vill säkert inte missa Village
People eller Rapsodhy of Queen,
medan hemmapubliken kommer att vallfärda till Alejandro
Sanz och Ana Belén, bland många
andra.
En sommarkväll på Cantera
de Nagüeles startar från klockan
20.00 då dörrarna slås upp och
det är möjligt att bland annat
äta middag i området i loungen.
Konserterna startar varje kväll
klockan 22 och från och med midnatt är det disko tills stjärnhimlen lyses upp av morgonsolen.
Extra många stjärnor blir det
9 augusti, då den traditionella
välgörenhetsgalan Starlite Gala
hålls, under ledning av skådespelaren Antonio Banderas.
Biljettbokning kan göras på telefon 902 750 787. Mer information om programmet på annons i
denna tidning samt på hemsidan
starlitemarbella.com.
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Ensamhet har många ansikten
Foto: Mats Björkman

Svenskars umgäge mindre än spanjorers, men mer självvalt.
Ensamhet är ett stort problem för många. Men vilka
skillnader finns det mellan
Sverige och Spanien. Var
är man mer ensam och
hur påverkar det vårt välmående?
Det är tydligt att problemet med ensamhet är
mycket utbrett i både Sverige och Spanien, även
om det är stor spridning mellan enskilda undersökningar. Ensamhet medför en hel del hälsorisker var du än befinner dig. Förutom att det
är vanligare med depression ökar också risken
att dö i hjärtinfarkt och stroke med uppemot 50
procent.
Det spelar ingen roll om ensamheten är
faktisk eller "bara" upplevd. I längden kan du
bli sjuk i alla fall, såväl psykiskt som fysiskt. Det
finns undersökningar som visar att det är viktigare med gemenskap med vänner omkring sig
än med frekvent kontakt med familjen. Vänskap
som bygger på frivillighet och gemensam livsstil är mer hälsofrämjande än mer påtvingade
familjeband.
att trots att 61
procent av spanjorerna har daglig kontakt med
sin familj och motsvarande siffra för svenskar
endast är 32 procent, så upplever sig spanska
pensionärer faktiskt ensammare än svenska
pensionärer. Resultatet förmodas bero på en
högre grad av vänskapsband mellan svenska
pensionärer. Risken att vi ska känna oss ensammare i Spanien ökar i så fall framför allt om man
bryter vänskapsband genom att flytta hit.
Hur är det med oss svenskar som valt att
flytta ifrån alla nära och kära i Sverige för att bosätta oss exempelvis på Costa del Sol? Är vi mer
ensamma här och löper vi högre risk att drabbas
av depressioner eller bli allvarligt sjuka? Det
verkar ju onekligen så vid första anblicken, men
skillnaden mellan att bo i Spanien jämfört med
att bo i en annan del av Sverige har utjämnats
i och med dagens teknik som Skype och smidigare flygtransporter. Det är nu nästan lika lätt
att hålla kontakten med vänner och familj från
Spanien som från en annan del av Sverige.
En undersökning visar

Trots att det spanska klimatet och
livsstilen uppmuntrar till kontakt med andra
människor, kan man som svensk ändå känna
sig utanför och ensam då man är annorlunda.
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Svenskkolonin skapar trygghet och gemenskap i den utsatthet och kulturskillnad som många upplever som
svensk på Costa del Sol.

Svenskkolonin blir en liten oas för många och
en fast punkt i tillvaron. Svenskkolonin skapar
trygghet och gemenskap i den utsatthet och
kulturskillnad som många upplever som svensk
på Costa del Sol. Min upplevelse är att risken att
bli exkluderad ur denna gemenskap är liten, då
annorlunda accepteras i högre utsträckning i
svenskkolonin än vad det gör i Sverige. Annorlunda svensk blir inte lika annorlunda som att
man är normal spanjor bland oss svenskar.
Min erfarenhet som psykolog är att många
svenskar här i svenskkolonin känner en större
tillhörighet och gemenskap än i Sverige, men
också en större avsaknad av djupare relationer. Avsaknad av riktigt nära vänner leder ofta
till en själslig ensamhet och utsatthet. I min
yrkesroll ser jag att bristen på djupa relationer
lett till att man tvingats förlita sig på att ens
partner skall uppfylla alla ens behov av djupare
närhet. Risken är då stor att denna påfrestning
leder till att man går omkring med en känsla av
att inte känna sig förstådd, sedd eller älskad.
Det är också vanligt att ena partnern har större
behov av närhet än den andra och upplever
sig därför vara en belastning. Detta är en form
av ensamhet som för många känns svår och
skamlig att prata om. För att våga blotta sig och

anförtro sig åt en annan människa krävs det att
man känner ett djupt förtroende.
Att känna sig bortstött eller oälskad är påfrestande för själen, hur många sociala kontakter
man än har. Många väljer därför att vid skilsmässa lämna Spanien och åka tillbaka till Sverige,
där man är omgiven av stödjande närstående.
Men innan det går så långt som till skilsmässa,
bör man prata om sina förväntningar på varandra. Då undviker man att utsätta parrelationen
för onödiga påfrestningar. Orimliga krav och
förväntningar leder till mycket sorg och smärta.
Ibland är det svårt att få till kommunikationen
själva och då kan man ta professionell hjälp av en
psykolog antingen via Skype eller på mottagning.

Ensamhetskänslor är något man kan göra något
åt, men det kan vara svårt att på egen hand ta
sig ur negativa mönster eller hitta orsaken till
varför man känner sig ensam. Då kan det vara
lättare att ta hjälp. Många gör också det och finner vägen ut ur ensamheten.

Leg. psykolog Mirja Johansson
Telefon: +34 622 633 947
E-post: mirja@psykolog.es
Hemsida: www.psykolog.es

B E AC H F RO N T P U E N T E RO M A N O

· G L O BA L C U I S I N E ·

Puente Romano Beach Resort · Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n · 29602 · Marbella
(T) 952 82 09 00 · restaurantes@puenteromano.com
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Andligt och värdsligt: De sista veckorna har
jag sagt hej då till ett stort antal människor.
Ibland är det som representant för svenska kyrkan
som jag tar varmt avsked, ibland är det som personen Lena jag kramas och säger på återseende.

När hela ens
omgivning byts ut
I båda fallen är det dels med hjärtknip över vänskaper som tar
ett avbrott och del med förvåning över att jag är den som kan
stanna kvar här, i detta mitt paradis. Ja, det är dags för ”säsongarna” att lämna hus och lägenheter för vår- och sommarvistelse i Sverige. Många har kommit och gått sedan långt tillbaka,
ett stort antal av dem jag nu säger adjöken till välkomnade mig
med öppna armar för bara fyra månader sedan. Varje gång ett
samtal med någon styr mot en nära förestående hemresa hör
jag oss säga ”ja, nu blir det tomt här på kusten, ja nu åker ALLA
hem, mellan påsk och pingst går planen fulla med hemvändare”. Så ler vi lite ledsamt mot varandra och just i den stunden
ser jag inom mig en bild där jag och familjen står ensamma i
övergivet turistlandskap endast med ett par strykkatter som
sällskap. Är det så, har vi plötsligt hamnat i en
avbefolkad landsortsby där utdruckna vattenflaskor rullar uttråkat över vägen?

snart kunnat lägga ner allt arbete och starta ett bed and breakfast. Av någon konstig anledning var det aldrig lika lång kö av
människor som ville hälsa på oss i Rotterdam, Costa del Regn
är kanske inte riktigt lika attraktivt. Shorts eller regnkappa,
sandaler eller gummistövlar? Ok, många önskar tydligen en
somrigare packning.
Men är det inte så att när ”säsongarna” åker hem till Sverige kommer en annan grupp av livsnjutare? Är det inte så att
även om ”säsongarna” far mot kyligare breddgrader finns ju
alla åretruntboende kvar. De har ju hela livet här. Lägg sedan
till att det nu kommer sommarturistande familjer, festglada
ungdomar och älskande vigselpar så tycker jag mig se hur
strömmen människor inte reser från utan till
kusten. Nu får ni det mycket lugnare på kyrkan
säger ”turistkyrkokollegor” runt om i världen.
Nu får ni vila upp er och ta i med nya krafter i
oktober när alla kommer tillbaka. Javisst säger
vi och kastar oss i bilen för att hinna till veckans
fjärde bröllop, bilköerna har ju trots allt börjat
att tätna av alla hyrbilar. Vi måste ju hinna tillbaka till Benjamingruppen och morgondagens
ungdomsgrupp ska förberedas.

Min egen
popularitet
Med denna bild i sinnet sätter jag mig i bilen
verkar öka i
och stannar för veckohandling på Mercadona,
jag kastar mig över sista kundvagnen, sneglar
samma takt
surt på mannen som tar ”mitt knäckebrödspaket” (det sista) och irriterar mig över de enorma som termoköerna vid kassorna. Damen framför mig har
meterns
missat att väga grönsakerna och jag suckar inombords, jag som efter fyra månader helt förmä- gradantal.
tet vet att man väger innan man betalar, hmmm.
Men, vad är det som händer? Skulle inte alla åka
hem? Går vi inte en lugn och stilla period till mötes? Nja, visst
kan jag erkänna att det är lite glesare på körrepen kl. 19 en tisdagkväll men därutöver verkar nog trenden gå åt andra hållet.
Affärer, vägar, restauranger och stränder, alla platser fylls på
med mer och mer människor. Kan det vara så att idén om att
”alla åker hem” handlar om en lite mindre grupp skandinaver
än just ALLA?
Min egen popularitet i bekantskapskretsarna verkar öka i
samma takt som den spanska termometens gradantal. Inte heller på detta område ser jag en nertrappning av människor som
reser till kusten. Hade vi sagt ja till alla vänners önskemål om
att spendera sin semester här i Spanien, i vårt hem, så hade vi
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Jag tycker det är så fantastiskt härligt att få
leva och arbeta på en plats (bestående av 20
mil) där varje dag och vecka är ny och innehåller så många överraskningar. Här får alla utrymme, korttidare, säsongare, bofasta, ung, äldre och människor där
emellan. Jag inser ju att det inte finns några färdiga kartor
över tillvaron här och jag ser fram emot alla säsonger med
spänd förväntan!

Lena Ottosson

36 årig småländska med skånsk make och barn
som kan anses vara mer européer än svenskar. Sedan
januari 2015 bosatt i Torreblanca och anställd på
Svenska Kyrkan Costa del Sol. Utbildad socionom
med ett stort intresse för människor och musik.

För dig som uppskattar det
lilla extra och att kunna
handla i trevlig hemmiljö!
ALLTID FRÄSCHA VAROR
Nordiska varor för dem som vill ha det absolut bästa,
men till konkurrenskraftiga priser.
FISK– OCH SKALDJURSDISK
Huvudsakligen produkter från svenska västkusten,
av högsta klass.
Leveranser varje vecka.
Vi har även engelska varor.
SOMMARÖPPET
Du behöver inte
sakna dina
skandinaviska
delikatesser denna
sommar på
Costa del Sol!
Botanisera bland våra böcker med en god kopp kaffe.
Några av böckerna kostar endast en euro och
behållningen går till välgörande ändamål.

Sisu Boutique
Hotel

SAN PEDRO

Bar
La Fuente
La Campana

Borgmästarens
kontor

C/ Rio Volga

La Campana

Casino Marbella

Asador
El Rodeito

Kustvägen N-340 (A7)

MARBELLA

Sommartider juli och augusti:
Måndag - fredag 10.00–18.00
Lördag 10.00–14.00.
Telefon: 952 819 196
I affären träffar du Fredrik och José Luís.
Varmt välkommen!
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F OTOWO R KSHO P M ED D AN
Dan Lindberg är professionell arkitektur- & landskapsfotograf
sedan 1992. 60 naturparker är besökta i Andalusien med
storformat och mellanformat, analogt och digitalt.
Idag driver Dan galleri med traditionell fotografi. All produktion
sker ‘inhouse’ och kvalitet är garanterat. Tidlösa tavlor för
moderna hem och företag.
www.facebook.com/danlindbergphotography
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In the Wood s - Gr a na da
Granada för mig är spontant morisk arkitektur, höga berg och
undersköna dalgångar. Men det finns mer...
Precis utanför Granada ligger Santa Fé. Mellan Río Genil och det lilla
samhället El Jau finns ett flertal skogar med planterade poppelträd.
Det lär bland annat tillverkas tandpetare av dem. Skogarna ser både
intressanta och imponerande ut från motorvägen, med sina till synes
perfekta linjer av ståtliga stammar och filtrering av ljus. Därför bestämde
jag mig för att utforska fotografiska möjligheter mitt ibland träden.
Efter ett uppdrag utfört i Valencia var
jag på väg tillbaka mot Málaga och
beräknade att vara vid Granada ett par
timmar innan solnedgång. Skulle jag
hinna hitta en komposition lagom till
det släpljus jag ville åstadkomma för att
skapa ett stort djup i bilden?
Det är inte lätt alla gånger att se något
från motorvägen och sedan ta sig dit i
okänd miljö. Visserligen har jag oftast
trixat mig fram, men ibland tar det en
stund. I detta fall var det relativt enkelt,
med en serviceväg som gick parallellt
med motorvägen.
Det finns ett flertal större områden
med planterade skogar, men avskilda
från varandra. Jag körde omkring i
en halvtimme för att se om det fanns
ett givet skogsparti som såg lovande
ut, med tanke på var solen befann sig
och åt vilket håll den var på väg. Jag
cirklade kring en handfull områden och
bestämde mig för det som låg närmast
motorvägen, samma som lockat mitt
intresse när jag passerat tidigare.
Även om det inte fanns mycket trafik
så var jag tvungen att navigera ut på
en gropig åker för att parkera bilen. På
den lilla grusvägen hade nämligen inte
någon annan kunnat passera om jag
ställt bilen där, medan jag var i skogen.
Med ryggsäcken på ryggen och stora
stativet över axeln gick jag mot
trädgränsen. Solen började falla
allt snabbare och jag kände en
viss stress om jag skulle hinna
hitta en bild. Jag hade högst
en timme på mig och de som
varit med mig på mina turer
känner väl till att tålamod och
noggranhet är två nyckelord.
En timme är inte lång tid och
släpljuset hade redan börjat.
Vid kända områden vet jag hur

landskapet ändrar sig kontinuerligt, men här vet jag inte om det bästa
ljuset är just nu, eller om en halvtimme. Nåja, det är bara att gå, spana
och tänka.
Man kanske kan tycka att det hade varit enkelt att välja vilken korridor
som helst och bara invänta något trevligt ljus. Tyvärr är det dock inte så
enkelt. I en labyrint som denna är absolut korrekt position avgörande.
Nyckelträd bör inte skymma varandra. Skuggor och högdagrar ska
spela med balans för att uppnå djup. Trots likheterna i stammarna är
de individer och allt förändras om man går tio meter fram, tillbaka
eller sidledes. Det blir ett helt annat fotografi. Bättre eller sämre, men
garanterat annorlunda. Det är här tålamod är bra att ha till hands. När
man tror man hittat det bästa tänkbara i situationen, så är det bara att
fortsätta och tänka som om man inte har någonting alls. Inte ovanligt
att den verkligt bästa bilden skapas ännu lite senare.
Denna gång var det absolut så att den verkliga vinnaren kom efter att
jag arbetat med en handfull kompositioner innan. Här föll det mesta
på plats, där jag kunde ha lite luft runt nyckelträden och de perfekta
markskuggorna bryter geometriskt mot de vertikala stammarna och
skapar ett osedvanligt djup. Det homogena lövtäcket blev som en
harmonisk matta som inte heller sticker ut eller stör övriga element.
Himmeln som bara anas hade små spruckna moln som skapar lagom
kontrast och ytterliggare skapar djup.
Tekniskt är bilden skapad med en Alpa Max, Rodenstock HR32 samt ett
Leaf Aptus II 5 bakstycke. Kameran var placerad i exakt våg på en meters
höjd och för att inte skapa distortion i stammarna introducerade jag 8mm
förställning upp. På så sätt ändras inte perspektiv och vertikala linjer förblir
vertikala, men samtidigt ändrar jag kompositionen så som jag vill ha den.
Titeln på motivet är - In the Woods och jag skriver ut den på canvas
med galleristatus. Canvasen stretchas på högkvalitativ kilram av grövre
dimension. Tavlan finns i två storlekar.
97x73 cm (canvas + 6x2 kilram) galleripris € 375
Sydkustenläsare premieras och erhåller 20% rabatt - € 300
146x97 cm (canvas + 6x2 kilram) galleripris € 625
Sydkustenläsare premieras och erhåller 20% rabatt - € 500
Beställ via galleriet, telefon 952 81 88 75 eller e-post
image@danlindberg.com. Fri leverans mellan Fuengirola och Estepona.
Erbjudandet gäller endast denna titel och t o m 31 augusti. Rabattkod ››
Sydkusten i skogen!
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VINSPALTEN

Álvaro Palacio Muro och Ricardo Pérez i de branta vinfälten i Bierzo. Álvaro är den sjunde i en syskonskara på nio. Istället för att börja jobba i familjebodegan åkte han till universitetet i Bordeaux, för att studera enologi.

Årets vinmakare 2015
Första gången jag fick smaka på ett av Álvaro Palacios viner var tillsammans med Jesús, ägaren till
restaurang Portalón i Marbella. Det var någon gång i
slutet av 90-talet.
Jesús sade en dag att han just
provat ett sagolikt vin som heter
L´Ermita. Jag missförstod honom
och svarade att man inte kan kalla
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ett spanskt vin efter ett franskt
vindistrikt, Hermitage i Côte du
Rhône. Vi redde ut missförståndet
och det hela slutade med att vi ut-

lyste en liten tävling: Spanien mot
Frankrike, det vill säga L´Ermita
mot en av mina favoritviner, en
Hermitage från 1978, framställd
av Paul Jaboulet Aine, hans La
Chapelle.
mötes vi på
Portalón med vinflaskor i högsta

Tävlingsdagen

hugg. Själv var jag nog ganska säker
på att vinna, ett av Frankrikes bästa
viner som just blivit fullmoget från
ett superbt år. Glömde jag att säga
att Robert Parker hade gett det
100 poäng av 100? Mot det ställde
Jesus upp med L´Ermita från 1995,
ett barn, som knappt hade kommit
i flaskan!

Foto: Descendientes de J. Palacios

Vi fick smaka på två fantastiska viner, men som var
så fullständigt olika att vi
inte kunde jämföra dem med
varandra. La Chapelle doftade
helt förförisk, färgen var något
bleknande rubinröd efter drygt
20 år och smaken var komplex
och ville inte ta slut. Ermitan
var betydligt tuffare i stilen.
Färgen var mörk, nästan svart,
med en karminröd rand när
man höll den mot ljuset. Men
det var doften och smaken som
slog knock-out på en. Otroligt
många lager av frukter, mineraler, kryddor och markerade
rundade tanniner. Visst kunde
man dricka den redan nu, men
ge den lite tid så skulle det bli en
världsmästare. Vi kom överens
om att det mest rättvisa blev ett
oavgjort i vår tävling.
Álvaro Palacios Muro

är född i Rioja 1964 och den
sjunde i en syskonskara på nio.
Familjen är ägare till Bodegas
Palacios Remondo i Alfarán,
La Rioja. Men istället för att
börja jobba i bodegan åkte han
till universitetet i Bordeaux,
för att studera enologi. Han var
nyss fyllda tjugo år och var en
av de bättre studenterna som
hoppade av det året. Men till
hans försvar hade han fixat ett
jobb hos den främste vinmakaren i Pomerol, Jean Pierre
Moueix på Ch. Pétrus.
På Pétrus lärde han sig att
uppskatta grands crus och säger:
”Det var bara efter jag lämnat
Spanien som jag verkligen förstod de stora klassiska vinerna.
De är dem som jag har som
riktmärke för mina viner.” Efter
hans tid i Bordeaux åkte han
över till USA och tog ett skift på
Stags Leap i Napa Valley. Där lärde han sig att vara uppmärksam
på detaljer och kom att ändra sin
syn på vin för evigt.
Väl hemma i Spanien blev
han kontaktad av en god vän,
René Barbier, som också hade
arbetat på Ch. Pétrus. Renés
far hade sålt sin bodega som
just heter René Barbier, till
Freixenet under några motiga
år. Nu hade René tillsammans
med några vänner ett nytt
projekt i Priorat på gång, ville

Álvaro vara med? Det ville han.
Han sålde allt han ägde, till och
med sin ögonsten, sin motorcykel och flyttade till Priorat.
Hans tre första viner har alla
fått kultstatus: Les Terrasses är
utmärkt, Finca Dofi är otrolig
och L´Ermita är oslagbar!
Man skulle kunna tro att
det är tillräckligt med att
vara med och bygga upp ett
vinområde, men då känner
man inte Álvaro Palacios.
Hans systerson Ricardo Pérez
kontaktade honom 1998 och
sa att han hade hittat ett sagolikt område som kunde bli ett
nytt Priorat. Det heter Bierzo,
ligger halvvägs mellan León
och Lugo och har en inhemsk
druva som heter Mencia. Palacios berättar: ”Ricardo kom
till mig och ville göra något
tillsammans. Han talade med
mig om Bierzo, som jag hade
sett för flera år sedan. Det här
projektet låg perfekt i tiden.”
Det var 2007 eller 2008
och jag satt framför en vinbar
i Cambados i Galicien och
tittade på solens gång när den
slocknade bort mot New York.
Jag kände inte riktigt för en Albariño, så jag frågade kyparen
om det fanns ett rött vin från
Galicien? Jo, vi har en röd Martin Codax som heter Cuatro
Pasos. Den tar vi, sa jag.
In kom ett glas vin med en
kraftig mörkröd färg, kraftig
expressiv doft och nästan ett
tuggmotstånd i munnen. Jättegott! Men samtidigt tyckte
jag att det var märkligt att
Codax inte nämnt något om ett
rött vin när jag hade varit där
härom dagen. Jag frågade servitören, som nu fick skammens
rodnad på kinderna.
Vinet görs av Codax men
på andra sidan gränsen i
Bierzo och det är den speciella
Mencia-druvan som ger den
så mycket smak. Låt gå att det
inte var från Galicien, men
visst är det väldigt nära och Codax är ju från Cambados! Detta
var mitt första möte med ett
vin från Bierzo och av druvan
Mencia.
Álvaro säger att romarna
planterade druvorna i Spanien
men det var klostren och mun-

karna, som förädlade vinet. Det
var klostren som valde platsen
att odla på och valde rätt druva.
Så var det i Priorat och så är det
ännu mer i Bierzo. Pilgrimer
har sedan medeltiden traskat
över bergen på väg till Santiago
de Compostela och just de
tros ha tagit med Mencia till
Bierzo. En del tror att det är en
släkting till Cabernet Franc,
medan andra att det är en Pinot Noir. Álvaro säger att tills
för 70 år sedan så kallades det
för Borgoña de Mencia, alltså
Mencias Bourgogne.
På samma sätt som i
Bourgogne är vinodlingen här
uppdelad i små individuella
skiften. Det har gjort att de har
fått förhandla med var och en
för att köpa upp landet. Vingården är döpt efter Álvaros far
och Ricardos farfar och heter
Descendientes de J. Palacios,
det vill säga J. Palacios Ättlingar. Nu äger de 95 skiften
i Bierzo, spritt på 26 vinfält
och framställer upp till sju
olika viner. Det är vin från den
storsäljande Pétalos del Bierzo
till La Faraona, som vissa år
görs i bara femhundra flaskor
och till ett pris av cirka 600
euro. Men Pétalos går inte av
för hackor den heller. Den har
fått 93 poäng av Parker och till
ett pris för under 15 euro är det
ett fynd!
Numera har Álvaro

lämnat den dagliga skötseln av
vingården i Bierzo i Ricardos
kapabla händer och tagit över
driften av Bodegas Palacios
Remondo i Rioja. Det kan vara
en svår uppgift, men han har
ju lyckats förr och i år är han
dessutom Årets Man i vin 2015,
enligt tidningen Decanters.
Det är 31:a gången som de delar
ut priset och Álvaro blir den
tredje spanjoren att mottaga
utmärkelsen, efter Jose Ignacio Domeq och Miguel Torres.

Björn af
Geijerstam
Vinexpert

Tre viner
med karaktär
Vallegarcía Viognier
Årgång 2011
Druva: Viognier
Vid en vinprovning i Casa
Santis vinbutik i Marbella
stod de här tre vinerna ut.
Bodegan Pago de Vallegarcía, i bergen nära Toledo, är
pionjärer på att arbeta med
en av mina favoritdruvor,
Viognier. Vinet är guldgult till
färgen och doften är intensiv
med massor av tropiska
frukter. I munnen är det smakrikt, komplext
och har en mycket, mycket lång eftersmak.
Jag skulle gilla den med en gammaldags
kalvstek och gräddsås. Pris under 16 euro.

Raventos i Blanc
La Rosa
Årgång 2014
Druva: Pinot Noir
Det här är en fullvuxen rosé i
den nya ”blush-stilen”. Blek i
färgen, kanske lite mer som
ett rodnande vitt vin. Den
är 100 procent Pinot Noir
och är döpt efter de rosor
som man planterar mellan
vinstockarna på den här
bodegan, för att skydda
druvorna på ett ekologiskt sätt mot skadeinsekter. Jag tycker till och med att man
känner rosendoften i vinet. Det är stramt
och torrt. Passar mer till ljusa maträtter än
en födelsedagstårta. Under 10 euro.

Peique Viñedos Viejos
Årgång 2009
Druva: Mencia
”Prova den här. Den kommer
du nog gilla,” sa Juan på Casa
Santi till mig. ”Peique är en
familjeägd liten bodega, men
som gör stora viner. Det här
är gjort på druvor från mer
än 70-åriga stockar” Jag tog
glaset och kollade färgen:
nästan svart. Doften är en
blandning av röda bär, läder,
mineraler och lite jord i bakgrunden. I munnen
kommer dofterna tillbaka ännu tätare, mer
koncentrerad men ändå sammetslen, nästan
sensuellt slinkigt. Jag tänker att Juan har helt
rätt, detta är ett vin för mig. Runt 17 euro.
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HUND & SÅDANT

JSM DOG CENTRE är ett
svenskägt hundcenter i Monda.
Mer information:
www.jsm-dogcentre.com

Vattenlekar med varsamhet
Foto: Richard Björkman

Nu är sommaren här och man kan
verkligen njuta av att vara utomhus. Något som hör till sommaren
är sol och bad. Detta är något
som man kan njuta av tillsammans med sin fyrbente vän.
Att simma är en väldigt bra motionsform för
hunden, då det aktiverar de flesta muskler och
det är skonsamt för lederna. Det är ett väldigt
bra sätt att få ned överviktiga hundar utan att
slita på knän och höfter. Men, som alltid, finns
det saker man bör tänka på.
Att kasta pinnar ut i vattnet är en lek de flesta
hundar älskar. Men det är påfrestande och
slitsamt för kroppen då hunden rivstartar på
stranden. Ställ dig gärna med hunden i vattnet och kasta, så hunden enbart simmar. Eller
varför inte simma med hunden. Ta med dig surfbrädan ner till havet och paddla ut med hunden
simmandes bredvid.
är en bra träningsform,
lite extra träning om det är med vågor, men tänk
på att det i havet kan finnas starka strömmar.
Stranden medför även en del faror då det ofta
finns fiskkrokar och även uppspolade droger.
Att bada i sjö går också bra. För oerfarna
hundar kan detta vara bättre, då det ju inte är
några vågor. Vad man bör tänka på när man
badar i sjön under sommaren är att det ofta
kan vara alger och pollen i vattnet som kan vara
giftiga. Algerna kommer oftast när vattnennivån sjunker, vattnet blir mer stillastående och
värmen ökar.
Att vandra i floderna är något som är svalkande när det blir över 30 grader på dagarna.
Men här är det viktigt att ha koll underlaget. Om
det är stenigt underlag som är halt bör du vara
försiktig med hunden. Det är lätt att halka och
sträcka sig. Hunden spänner sig också mycket,
vilket påfrestar musklerna. Så vill man ägna sig
åt flodvandring med sin hund bör man börja
med korta sträckor och bygga musklerna sakta.
Man bör även ha koll på väder och vind. Om
det är väldigt varmt, tänk på att sanden bränner tassarna och att hunden inte kan svalka sig
på samma sätt som vi. De behöver dricka och
komma in i skugga (se tidigare nummer av sydkusten för information om värmeslag).

Att simma i havet

Om det blåser , när hunden är nerblöt och

går från varmt till kallt, kan hunden få något som kallas för vattensvans. Detta är inte
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Utnyttja den varma sommaren för badlekar med din hund. Det är dessutom är en utmärkt motionsform, som
dock kräver vissa försiktighetsåtgärder.

särskilt vanligt i Spanien då det sällan är stor
temperaturskillnad i vatten och på land. Men
om det är en blåsig dag och man har otur kan
det ändå förekomma. Vattensvans är en inflammation i svansrotens nervceller. Det är lätt
att se när en hund har vattensvans. Svansen
sväller upp och slokar, hunden har svårt att
lyfta och vifta på svansen. Det är smärtsamt
och ömt, men det är inte farligt och försvinner
ofta av sig själv inom några dagar. Hunden kan
ha svårt att sitta och tikar kan även ha svårt att

kissa då det är ömt om bakdelen. Även om det
vanligtvis inte förekommer i Spanien bör man
alltså vara försiktig.

– Hej. De senaste veckorna har min hund
både nyst upprepade gånger samt haft
rinnande tårar i ögonen. Han är snart två år
gammal. Kan det vara allergi?

varit extra torrt och mycket damm i luften. Men
det är alltid bäst att kontrollera med, veterinär
så han kan få hjälp mot sina symtom.

SVAR: Vi hade absolut konsulterat en veterinär
då det låter mycket troligt att han kan vara allergisk. Det kan även vara dammkänslighet, om det
är så att ni bor här på Costa del Sol. Då det har

Men att bada och leka i vatten är något som
är kul för hela familjen. Simning har bevisat sig
vara en av de bästa motionsformerna för såväl
människor som hundar då det är skonsamt för
kroppen. Det är en bra rehabiliteringsform, bra
sätt att gå ned i vikt och allmänt kul. Så passa på
och njut av sommaren med strand och hav.

JSM Dog Centre

Har du någon fråga om hundar
eller andra husdjur som du vill ställa
till JSM Dog Centre? Välkommen att
maila: info@jsm-dogcentre.com

Vår ambition är att fungera som en scen där
alla konstarter kan samlas för att inspirera,
beröra och genom sin mångfald möjliggöra
för en bred publik att njuta av konstens
underbara värld.

Vi vill erbjuda konstnärer utställningsmöjligheter i en vacker, inspirerande och välanpassad miljö, liksom en professionell marknadsföring och ett långsiktigt samarbete baserat
på respekt, förtroende och omtanke.

Vi ställer ut ett brett urval av målningar, tryck,
skulpturer, glas, keramik samt silversmide.

Galleriets syfte är att utgöra en plattform för
ordlösa möten mellan konstnärer och åskå-

dare, en estetisk oas för själen men också en
plats för lärdom, kunskap och utveckling.
Förutom utställningar organiserar vi möten
med intressanta föredragshållare, som kan berika vår kunskap om konst men också belysa
konstens, estetikens och designens viktiga roll
i mänsklighetens konstruktiva utveckling.

Timeless Gallery välkomnar alla nordbor på Costa del Sol att ta del av konstens underbara värld i vårt svenskägda galleri i Puerto Banús.
Vi representerar konstnärer från hela världen och visar ett omfattande urval av måleri och skulpturer i brons.
Permanenta utställningar av bland annat Peter Mandl.
För mer information om vårt galleri, kommande utställningar och evenemang besök gärna vår hemsida och facebooksida.
Öppettider under vintern är måndag till lördag, klockan 12-14 och 16-20. Välkomna!
Timeless Gallery Tel: +34 670 256 275 E-post: mikael@timelessgalleryart.com
Adress: Avda. José Banús s/n, Edf. Málaga II, Local 2A. På höger sida på huvudavenyn in mot Puerto Banús (bredvid BBVA). MARBELLA
Facebook: www.facebook.com/timelessgalleryart Hemsida: www.timelesgalleryart.com
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PRISTAGARE
Grupp A (Hcp 0-18,4)
1. Gunnar Johansson,
slope 15 - 37 poäng
2. Joakim Lagerkvist,
slope 7 - 36 poäng
3. Richard Frenkel,
slope 15 - 36 poäng
4. Kenneth Söderholm,
slope 17 - 35 poäng
5. Carina Ringström,
slope 19 - 35 poäng
Grupp B (Hcp 18,5-36)
1. Bo Dahlström,
slope 22 - 31 poäng
2. Bengt Andreasson,
slope 28 - 31 poäng
3. Ingalill Johansson,
slope 34 - 31 poäng
4. Eva Schöllin,
slope 22 - 30 poäng
5. Ingela Perntz,
slope 35 - 29 poäng
Längsta drive herrar:
Ulf Hessedahl
Längsta drive damer:
Ulla Lundqvist
Närmast flaggan h.:
Christian Broberg
Närmast flaggan d.:
Eva Schöllin
Scratchpris:
Jonas Evergren

Nya Wasaloppet - solskenshistoria
Wasa Real Estates populära golftävling återupptogs 1 mars.
Efter ett par års uppehåll arrangerades 1 mars den 20:e upplagan av golftävlingen Wasaloppet, på Los Naranjos Golf Club
(Marbella).

Arrangören Wasa Real Estate har
bytt regi sedan sist, men direktören Peter Jacobsen håller på
traditionerna. Formatet var det
54
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vanliga, med spel på Los Naranjos
och matkontroll med bland annat
blåbärssoppa ute på banan. Allt var
dock inte som vanligt, för medan
de två föregående upplagorna fick
brytas på grund av regn, sken solen
denna gång. Det fina vädret åtföljdes av att banan, enligt både gäster
och medlemmar, är i bättre skick
än någonsin.

Deltagarna kunde njuta av två
matkontroller, en i regi av Wasa
Real Estate och den andra av
restaurang Starz. I klubbhuset
arrangerades en stor prisutdelning, försedd av sponsorer som
Humle Kapitalförvaltning och Golf
y Vinos.
Marbellas borgmästare Ángeles
Muñoz agerade kranskulla. Vin-

nare i A-gruppen blev mångårige
Naranjos-medlemmen Gunnar
Johansson, med 37 poäng, medan
Bosse Dahlström var en av tre
spelare i B-gruppen som noterade
31 poäng och som vann på lägsta
handicap. Mer: www.wasa.es.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

www.sydkusten.es/tv/14032

Konditori
Catering
Kurser
Rådgivning

Dulce & Salado
Calle La Fuensanta, 2 • Fuengirola
Tel: 673 73 42 43
www.cateringcatischiff.com

Välkommen till en spansk restaurang i
svensk regi, belägen i Estepona hamn!
Vi erbjuder en tapas-bar som redan har blivit mycket omtyckt.
Kom och smaka vår nya lunch- och kvällsmeny som tillreds
av vår kock Julián (expert på spansk mat).
Allting serveras av vår serviceinriktade personal
som alltid är glada och trevliga (Silvina, Lucia, Carlos och Mike).

Tel: 952 808 413
Mail: antonios@antonios-estepona.com
Web: www.antonios-estepona.com
Facebook: Antonio’s Estepona

Vi har öppet tisd-sön 9–24. Måndagar stängt.
Om jag själv inte skulle vara på plats, hälsa från Robert,
så blir ni extra väl omhändertagna.
Hjärtligt välkomna.

Robert Fäldt med personal
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SYDKUSTEN TROPHY

Rolf Sjödin, Lars Rydström, dagens vinnare i B-gruppen Bertil Gren och
Heimo Kupsu på 15:es green.

Stig Stieberth chipar vid hål 13, med hål 18 i horisonten.

Paul Erixon slår ut på hål 14.

Det blev en solig och trivsam dag på La Cañada
Golf, med l gruppbild framför klubbhuset.

Där man känner sig som hemma
Få banor på kusten har så hög trivselnivå som La Cañada Golf. Desto trevligare blir det då när två av säsongens
tävlingar spelas här och den andra hölls
12 mars, i strålande solsken.
La Cañada Golf ligger i Guadiaro, nära
det exklusiva området Sotogrande. Från
några av hålen kan man se både anrika
Valderrama, exklusiva La Reserva och
eleganta Sotogrande Golf. La Cañada är
dock folkbanan, i kommunal ägo och med
en fantastisk ungdomsverksamhet. Här

har tourproffset Álvaro Quirós lärt sig att
svinga.
Många av medlemmarna på La Cañada
är skandinaver, varav en stor del tillhör det
sammansvetsade "Manilvagänget". De
stortrivs på banan och är samtidigt några
av de trognaste deltagarna i Sydkusten
Trophy. Denna soliga marsdag var det en av
veteranmedlemmarna som slog till och vann
B-gruppen. Bertil Gren fick en osedvanligt
stor ovation när hans namn förkunnades
och klev fram för att ta emot segerpokalen
och de tillhörande priserna.

Segrare i A-gruppen blev Jonas Siljeström,
som visserligen inte är medlem på La Cañada men väl något av en veteran i Sydkusten
Trophy. Trots tidigare platser på prispallen
var detta hans första seger, något som han
firade glatt. Det var därför passande att dagens viner från Casa Santi bestod av cava!
Jonas noterade dagens bästa score med 33
poäng, lika många som tvåan Honor Harris.

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 La Cañada 12 mars
Grupp A (Hcp. 0-18,5)

1. Jonas Siljeström

Slope 5 – 33 poäng
2. Honor Harris, slope 18 - 33 poäng
3. Erlend Wiik, slope 10 - 32 poäng
4. Olle Wahsltröm, slope 19 - 32 poäng
5. Stig Stieberth, slope 14 - 31 poäng
Kerstin Nordström, Berit Erixon, Honor Harris och Laima Drazdauskiene på
12:ans green.

Grupp B (Hcp. 18,5-36)

1. Bertil Gren

Slope 22 – 30 poäng
2. Paul Erixon, slope 22 - 30 poäng
3. Helén Forsén, slope 24 - 29 poäng
4. Jonjhana Rydström, slope 30 - 29 poäng
5. Heimo Kupsu, slope 21 - 27 poäng
Närmast flaggan

Bengt "Bengan" Johansson, Roger Johansson, Stig Stieberth och Bernt
Schönning känner La Cañada som sin egen bakficka.

"Stibban" passar flaggan åt Roger
Johansson.

Ulf Ekström, Eva Schöllin, Kerstin Wallmark och Tommie Borsand.

Bengt Johansson kör med omvänd
puttfattning.

Malin Löfgren, Lena Lundén, Jonjhana
Rydström och Berit Nyström.

Hål 2 – Tommie Borsand – 530 cm
Hål 4 – Lennart Reiz – 18 cm
Hål 11 – Olav Maaland – 22 cm
Hål 15 – Randi Schneider – 180 cm
Hål 17 – Bertil Gren – 610 cm

Jens Kristfeldt försöker ta sig
över vattnet på svåra 17:e hålet.

Göran Johannson, Robert Barnden,
Peter Bladh och Bo Sjöborg.

Det trevliga prisbordet inkluderade
denna gång cava-flaskor.

Erlend Wiik, Olav Maaland, Morgan Pettersson och Rolf Stigson vid hål 10.

Fler bilder, video m m
på turneringens hemsida:

www.sydkusten.es/trophy
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Laima Drazdauskiene vann finalen i A-gruppen och blir den 22:a att få sitt
namn graverat i vandringspokalen.

Lika överraskad som glad vinnare i B-gruppens final var Bo Dahlström. Han
gratulerades av Mats Björkman.

Säsongens bästa poängplockare blev Eva Schöllin i B-gruppen och Olle
Wahlström i A-gruppen. Olle fyllde dessutom 75 år samma dag och firades.

Vinnare i Sydkusten Open på konkurrenskraftiga
35 poäng blev Karl-Erik Roos.

Regnig final med solskenshistorier
Den 22:a säsongen av Sydkusten Trophy
avslutades 8 april med finalen på El Paraiso Golf. Det blev en dag fylld av roliga
anekdoter. Vädret var inte en av dem.
Det bästa som kan sägas om vädret var
att i år kunde finalen genomföras på utsatt
datum, för första gången på tre år. Det
blev dock en våt tillställning med närmast
oavbrutet regn under hela rundan. Det var i
vilket fall samma villkor för alla spelare, som
också uppskattade det utmärkta skicket på
Paraiso-banan som bidrog till1 att det ändå
noterades fina resultat.

Trots vädret var det ett arrangemang
späckat av solskenshistorier. Ta till exempel
att säsongens bästa poängplockare, Olle
Wahlström i A-gruppen, fyllde 75 år samma
dag. Bästa poängplockaren i B-gruppen blev
för andra året i rad Eva Schöllin.
Det blev ännu en glad dag för vad som
måste vara säsongens absoluta turgosse,
Bo Dahlström. Han tyckte att han hade en
motig dag, men fann till slut att han vann
finalen i B-gruppen med 29 poäng och på
handicapskillnad. Bo var minst lika förvånad
som när han fem veckor tidigare kammade
hem Wasaloppet, på 31 poäng.

Finalen i A-gruppen vanns av Laima
Drazdauskiene på fina 35 poäng, en mer än
tvåan Ulf Sallnäs. Även 35 poäng noterades
av vinnaren i Open-tävlingen Karl-Erik Roos.
På andra plats kom Casilda Ugarte, som är
dotter till Spaniens ambassadör i Stockholm
Javier Jiménez Ugarte, på 32 poäng.
I det gemytliga klubbhuset blev stämningen hög kring en fantastisk trerätters
middag. Lagom till desserten blev det en
enorm prisutdelning som varade 45 minuter.
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 Final El Paraiso 8/4
FINAL Grupp A (Hcp. 0-18,5)

1. Laima Drazdauskiene

Slope 19 – 35 poäng
2. Ulf Sallnäs, slope 7 - 34 poäng
3. Roger Johansson, slope 16 - 33 poäng
4. Jan Sallnäs, slope 11 - 32 poäng
5. Björn Einarsson, slope 19 - 31 poäng
Peter Gustafsson med Eva Schöllin, Margareta Palmqvist, Lena Lundén och
Helén Forsén vid hål 14.

FINAL Grupp B (Hcp. 18,5-36)

1. Bo Dahlström

Slope 22 – 29 poäng
2. Robert Fäldt, slope 24 - 29 poäng
3. Bo Goldberg, slope 24 - 28 poäng
4. Jan-Erik Arvidsson, slope 25 - 28 poäng
5. Gösta Fredriksson, slope 20 - 27 poäng
SYDKUSTEN OPEN (Hcp. 0-36)

1. Karl-Erik Roos

Casilda Ugarte, Sigun Billstedt, Anita Hjalmarsson och Anna Edström spelade
Sydkusten Open.

Slope 26 – 35 poäng
2. Casilda Ugarte, slope 16 - 32 poäng
3. Göran Knutsson, slope 14 - 31 poäng
4. Peter Edström, slope 13 - 29 poäng
5. Jan Jonsson, slope 14 - 29 poäng
BÄSTA POÄNGPLOCKARE 2011/12

Grp. A - Olle Wahlström - 210 p
Grp. B - Eva Schöllin - 186 p
Närmast flaggan

Liss Carlsson får flaggan passad
av Lars Åberg.

En läcker presentkorg från Miadel, vanns av Gunnel Kumlin.

Hål 5 – Ulf Sallnäs – 230 cm
Hål 7 – Ulla Sallnäs – 200 cm
Hål 14 – Roger Johansson – 310 cm
Hål 17 – Casilda Ugarte – 300 cm

Tack till säsongens sponsorer:
• Casa Santi • Miadel • Dulce & Salado • Trä & Sten • El Gamonal
• La Pappardella Puerto Banús • Antonios • Albert & Simon • C´est la Vie
• Portobello Fuengirola • Sea Grill Puente Romano • Los Naranjos Golf
• El Chaparral Golf • La Cañada Golf • Valle Romano Golf • El Paraiso Golf
• San Roque Golf • Peter Gustafsson • Pro Thomas Johansson
Fler bilder, video m m
på turneringens hemsida:

www.sydkusten.es/trophy
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RADANNONSER
SÄLJES
Myran, dansk design stol Arne Jacobsen för Fritz Hansen, Danmark Pris 200
euro. E-mail: Iragren@hotmail.com
-------------------------Cykel Hopfällbar cykel köpt på Carrefour år
2013 för ca 100 euro, säljes nu för halva priset. Sju växlar, ordentliga däck och väldigt lite
använd. Lätt att justera höjd på sadeln. Lås
och pump ingår. Säljes på grund av flytt. Pris
50 euro. E-mail: sofia.evers@gmail.com
-------------------------Köksbord med 4 stolar Bord 90x140
med 4 stolar säljes billigt. Finns i Nueva
Andalucia Pris 30 euro. Tel: 694442330
E-mail: robinolofsson41@gmail.com
-------------------------Duschkar Duschkar 80x80x12 i porslin
med skjutdörrar säljes. Finns mellan Fuengirola och La Cala. Transport kan ordnas.
Pris 75 euro. Tel: 952463487 (Lars-Göran
Tviksta) E-mail: blg.tviksta@gmail.com
-------------------------Utemöbelgrupp Utemöbelgrupp i teak
c:a 5 år med härlig patina.Sex stolar, stort
utdragbart bord + 2st däcksstolar inkl.
dynor säljes till högstbjudande. Finns i San
Pedro Pris ca 500 euro. Tel: +46705331820
E-mail: zallehd@telia.com
-------------------------Drejskiva Elektrisk ny drejskiva 2x200W. Tel:
667433936 E-mail: robertlilljequist@gmail.com
-------------------------Barnsäng Höj och sänkbar botten. I
utmärkt skick, knappt använd. Medföljer
madrass, madrassskydd, filt, täcke, 3 st
lakan, kudde, sparkskydd. Köpt på El Corte
Inglés. Finns i Marbella. Pris 75 euro. Tel:
952925538 Mobil 619566535 (Monica
Navagh) E-mail: monica.navagh@tele2.se

Guadalmina famijeaktie. Avser sälja
familjeaktie (2 pers. + barn upp till 19
år) för Guadalminas 3 banor - 18 hål 2 st
Södra intill Hotell Guadalmina plus Norra
vid SanPedro samt övningsbana 1 st 9 x
2 hål = 18 hål Pris ca 10000 euro. Tel:
+46739772023 (Elis Lindvall) E-mail:
ulf.klingwall@gmail.com
-------------------------Opel Corsa 1,2L 2002 147003 Km ITV
2015 Dec. AC, C-lock, El-fönster, Servo,
Airbags mm. Batteriet till nyckel måste bytas.
Några mindre repor och bucklor. Finns vid La
Cala. Pris 1500 euro. Tel: 604229898 (Carl
Rickard) E-mail: carlrickyspain@gmail.com
-------------------------Svenska böcker Stor kasse böcker säljes
mycket förmånligt. Avhämtas centralt i
Fuengirola. Pris 10 euro. Tel: 607560298
E-mail: elparaiso@me.com
-------------------------Skoda Felicia Silver metallic klar att leverera med, nya däck, radio/demonterbar
och visas i San Pedro under mars - april
Kan sista veckan i maj -15 levereras. Försäkrad 2016 oktober. ITV maj 2015. Pris
700-900 euro. Tel: 664319079 E-mail:
ulf.klingwall@gmail.com
-------------------------Ny Canon wireless Printer Ny trådlös
färgskrivare, Canon Pixma MG 3500,
komplett i sin box, med garanti som gäller till oktober-15 är till salu på grund av
en skrivare för mycket. Inklusive bläck +
extra bläckpatroner. Pris 60 euro. E-mail:
niki@nicolemarko.com
-------------------------Sänggavlar Jag har ett parti sänggavlar
från svenskhotellet Marbella. Centralt i
Fuengirola. Pris 10 euro. Tel: 635600683
E-mail: info@sportgaraget.se

Bord o barstolar Bar/köksbord IKEA vitt
b. 70, l. 140, h. justerbar 60-90 cm. Ena
kortsidan rak, andra rundad. Utmärkt som
bar- eller köksbord mot vägg. Nyskick. 30
euro. 3 st. Barstolar Henriksdal, vit klädsel,
ekben, sitthöjd 70 cm. Nyskick. 45 euro för
alla. Bord Bjursta svart, b. 90 cm, l. 90, 129,
168 cm (utdragsskivor), h. 74 cm. 25 euro.
Tel: 0046765474860 (Anders Hultman)
-------------------------Golfbuggy Röd bensin buggy 12 år
gammal i bra skick, nyservad. Pris 850
euro. E-mail: jerixon3@gmail.com
-------------------------Fin Volvo S80 T6 2001 Mycket bra skick,
bara gått 12800 mil, 272hl svenskregistrerad,
2 ägare, välutrustad med bl.a läderklädsel och
dragkrok, beige metallic, regelbundet servad
hos Volvo. 12400 mil Pris 5500 euro. Tel:
+46706424290 (Lars) E-mail: lars@carell.org
--------------------------

KÖPES

Saab eller BMW Saab 93 cabriolet alt.
BMW 3-serie cabriolet köpes kontant.
E-mail: jl@joachimlundgren.com
-------------------------Begagnad Bil Söker en beg. bil i prisklass 1000- 2000 euro. Spansk registrerad
och besiktad. Område mellan MálagaGibraltar Pris 1000-2000 euro. E-mail:
ankahos@hotmail.com
-------------------------Golfaktie Guadalmina Önskar köpa
golfaktie Guadalmina Golf. E-mail:
marianne.stenkil@gmail.com
-------------------------Damcykel omgående Sökes bra begagnad damcykel, barnsits, cykelkorg,
hjälmar och stabilt lås omgående. Tel:
+46705710919 (Inger karlsson) E-mail:
karlsson_inger@hotmail.com

Thomas Johansson (Pro på San Roque Golf) Tel. 619 680 165

Crosstrainer Önskar köpa lättare beg
crosstrainer Tel: +46708459990 (Claes
Wretlind) E-mail: batgrand@gmail.com
-------------------------Svenskreggad bil Finns det någon som
har en svenskreggad stor bil stående i
onödan till bra pris. Flyttar tillbaks norrut.
E-mail: g.winterkvist@gmail.com
-------------------------Transportbur till hund Jag söker efter
en transportbur för flyg som är IATAgodkänd för en större hund. Maila eller
ring för förslag. Tel: 657314038 (Airi)
E-mail: keskisarjareijo@gmail.com
--------------------------

SÖKES

Plats i flyttbil till Nerja Undrar om
någon har plats för några få möbler för
flytt till Nerja i höst från Stockholm? Tel:
+46722517448 (Gitt Broberg) E-mail:
Gitt.broberg@hotmail.com
-------------------------Ateljé önskas hyra Önskar hyra liten
atelje/lokal i Nerja under perioden oktmars för utövande av mitt akvarellmåleri.
Tel: +4670 230 36 39 (Tomas ) E-mail:
noincluyo@gmail.com
-------------------------Uppställningsplats husbil Söker
en plats att ställa vår husbil på ca 10
månader/år i Torremolions med omnejd.
Behöver el, tillgång till toalett/dusch.
Gärna på en villatomt eller innergård. En
bra extrainkomst för någon med en yta
över. Vi är ett skötsamt par i 50-års åldern.
Tel: +46737514532 (Tommy Johansson)
E-mail: jymmot@hotmail.com
-------------------------Bil önskas hyra Skötsamt medelålders
par önskar hyra bil 3 veckor privat 30/722/8 2015. E-mail: bojsor@gmail.com

Brevvänner Dam 82 år söker brevvänner
i alla åldrar, damer och herrar välkomna.
Har många intressen. Tycker om att skriva
och få brev. Tel: 693268509 (Ingegerd)
E-mail: esther.nilsson@yahoo.com
-------------------------Garageplats önskas hyra i Arroyo
Garageplats eller p-plats i Arroyo de
La Miel området önskas hyras under
perioden 2015/06/04-2015/07/04.
Tel: +46735017455 (Jan Nilsson)
E-mail: janne@jlnilsson.com
-------------------------Jag söker en kompanjon Jag heter
Antonio och bor precis i Torreblanca
(Fuengerola) jag söker en person med
lite efranhet inom krog branchen som
har intresse för att starta en riktigt fin
svensk liten hörna med lite aktivitet
,mat ock dryck , musik , sport , etc.
Tel: 604233760 (Antonio) E-mail:
k.a.andaloussi@hotmail.com
-------------------------Reparationshjälp Kan någon reparera en
Tandberg Bandspelare från 70-talet? Tips
emottages tacksamt. Tel: 667433836 Email: robertlilljequist@gmail.com
-------------------------Förråd eller del av förråd önskas hyras
Snarast och gärna i Fuengirolatrakten.
Tel: 952370389 (Kjell Larsson) E-mail:
leif.thornstrand@dd.se
-------------------------Transport av säng från Sverige Behöver
få en 160 continental säng körd från Sverige till Marbella. Har någon ett flyttlass
på väg ner och man kan slå sina påsar
ihop så skriv gärna till mig! Åkerierna tar
ganska mycket för en säng nämligen!
Tel: 617028535 (Pontus Ölander) E-mail:
pontus.olander@mail.com

www.sydkusten.es/tv

INLÄMNING PÅGÅR NU
TILL HÖSTENS AUKTIONER
Vi söker svenskt och utländskt måleri, rysk konst och konsthantverk
samt old masters. Möbler, bronser och porfyr av hög kvalitet. Silver, smycken,
mattor och orientaliskt konsthantverk. Kostnadsfri rådgivning och inlämning.
Richard Björkman, mobil + mms 629 545 359 spanien@bukowskis.com
www.bukowskis.com
BILD: Leander Engström (detalj), såld för 2.940.000 kr. Sigrid Hjertén. (detalj), såld för 1.640.000 kr.
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Vi söker
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2015 svenskt och utländskt måleri, rysk konst och konsthantverk samt old masters. Möbler, bronser och porfyr
av hög kvalitet. Silver, smycken, mattor och orientaliskt konsthantverk. Kostnadsfri rådgivning och inlämning.

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 på max 300

UTHYRES
Lgh Plaza iglesia San Pedro. Lägenhet Plaza de iglesia San Pedro. Mycket
trevlig stadslägenhet uthyres till skötsamt par eller en person. 2 sovrum, 2
badrum, 4 vån, hiss, balkong med fin
utsikt över stan mot havet. Hyran inkl. el,
gas och bredband. Parkering mot avgift
(ca 700 kr/mån). Pris 540 Euro/v eller
840 Euro/mån euro. Tel: +46708539155
E-mail: peter.bailey@stratcore.com
--------------------------

BOSTAD TILL SALU

Lyxig lgh vid Puerto Banús Totalrenoverad 91 kvm + 2 terasser på vån 2 med sjöutsikt i Gated Community med swimmingpool. Bredvid Ocean Club. Be om visning.
Pris 549000 euro. Tel: +46708759500
(Göran Sogell) E-mail: info@sogell.se
-------------------------Underbar lgh i Capistrano Playa, Nerja.
2 rums lägenhet med spektakulär utsikt
över berg och hav i Nerja, Rymlig hall, vardagsrum och kök i öppen planlösning med
utgång till den stora terrassen. Ett sovrum
med hel garderobsvägg och utgång till
terrassen. 58 kvm renoverad, terrassen 35
kvm. Renoverat kök med diskmaskin, Nytt
badrum med golvvärme, A/C, wifi, kabel
TV. Poolområde Pris 269.000 euro. Tel:
+46722517448 (Gitt Broberg) E-mail:
gitt.broberg@hotmail.com
-------------------------Tomt mitt i by för nybygge Tomt för
nybygge centralt i by 45 min fr. kusten.
Mycket centralt, men mycket lugnt. Återvändsgata. Pris inkluderar ”projecto de
arquiteco”. Tillstånd inkluderar: rivning och
nybygge. Patio med milsvid utsikt. Indraget vatten. Fantastisk, 61 m2 (Säljes pga
av ändrade förållanden.) Pris 8000 euro.
E-mail: MisAnuncioz@yahoo.com
--------------------------

BOSTAD

Önskas hyra stor lgh/hus i Fuengirola
Önskas hyra stor lägenhet/hus i Fuengirolaområdet för 11 pers + en ettåring i
en vecka, 7-14.8. Alla är skötsamma och
inget festande kommer att förekomma.
E-mail: sundqvist.martin@gmail.com

Långtidsboende sökes från 1 sept Pensionerad lugn svensk man, som bott här
flera år söker nytt hyresobjekt från 1 sept
i centrala Fuengirola. Helst 1 sovrum och
balkong, men ej krav. Bor nu nära hamnen. E-mail: bjorn.hamrin@hotmail.se
-------------------------Lgh Fuengirola, Los Boliches sökes
Pensionärspar söker vinterboende okt 2015
till april 2016. 6 månadershyra kan betalas i
förskott. E-mail: anssilakomaa@gmail.com
-------------------------Önskar hyra i Torreviejaområdet Semesterboende i September v-38 och 39. Gärna
strandnära, parkering, bottenvåning. Alla
svar beaktas! Tel: +34702159827 (Mikael
Källgren) E-mail: eneberga@hotmail.com
-------------------------Söker billig hyra Liten lägenhet för högst
3000 Skr per månad på några av följande
orter, Barbate de franco, San Roque eller Estepona. Tel: +46761035858 (Ulf Näslund)
E-mail: anita.naslund@gmail.com
-------------------------Önskas hyra Par i 70-årsåldern önskar
hyra eller sköta om fastighet. Vi hyr för
närvarande i Nerja och tycker här är lugnt
och skönt men i blir så rastlösa när vi inte
har några land att rensa, fixa lite med
byggnader, klappa ett litet djur etc. Vi bor
kvar här till 1 april och försöker planera för
nästa säsong jan- mars. Ärliga pålitliga .
Tel: 0705953190 (Ingbritt o Gustav wallin) E-mail: Ingbritt.wallin@hotmail.com
--------------------------

JOBB

Golf Shop erbjuder arbete Vi söker
glada och trevliga skandinaviska tjejer/
damer för jobb i golf shop med start
omgående. Du bör kunna golf, vara
språkkunnig (helst spanska också), ordningsam, glad och utåtriktad. Skicka CV
till info@holgolf.com, använd ”TRABAJO
TIENDA GOLF” som referens. E-mail:
info@holgolf.com
-------------------------Församlingsassistent på deltid Till en
nyinrättad tjänst vid Svenska kyrkan på
Costa del Sol. Komplett info på hemsidan
http://www.svenskakyrkan.se. E-mail:
fuengirola@svenskakyrkan.se

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

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

Vikarie sökes Fastighetsmäklare Åsa Pettersson söker personal för ett vikariat. Spanska,
engelska och svenska är ett krav. Vi ser gärna
att du har erfarenhet av såväl administrativt
arbete som med försäljning. Tel: 952593132
(Lisa ) E-mail: lisa@asapettersson.com
-------------------------Ledig befattning Är Du tuff – gillar då och
då hårt arbete – tål hög stress? Då kan vi
erbjuda Dig ett intressant arbete som säljare
resp. inköpare hos oss. Vi är ett Spanskt
SA-bolag vars huvudsakliga uppgift är att
exportera frukt och grönt från Spanien till
den skandinaviska marknaden. Du måste
kunna svenska, spanska och engelska. Datorkunskap likaså. Vi har vårt moderkontor i
Marbella. Sänd ansökan till maria@miafruto.
com E-mail: maria@miafruto.com
-------------------------Drivna mäklare/säljare sökes Till
en ny mäklarkedja med mycket starka
marknadskanaler i Skandinavien och ett
gediget system söker vi drivna mäklare/
säljare längs hela Solkusten. Erfarenhet
är ett plus men inget krav. Du behärskar
ett skandinaviskt språk samt engelska
och helst spanska. Du tycker om att jobba
hårt, du har en positiv inställning och vill
har roligt på jobbet. Vill du vara med?
Skriv gärna några rader om dig själv. Email: chris.higgins@home-eu.com
-------------------------Serveringspersonal sökes The Town House,
svenskägt hotell i gamla stan, Marbella
(www.townhousemarbella.com), söker
serveringspersonal för arbete på vårt hotell
samt på bar/café på Plaza Tetuán. Arbetsuppgifterna ärsjälvständiga och arbetstiderna
är oregelbundna, vardagar och helger, enligt
ök. Gedigen service-/serveringserfarenhet,
flytandeengelska/spanska ett krav samt referenser. Tillträde till påsk. Maila CV. E-mail:
irene@westerbergsprojekt.se
-------------------------Arbete sökes av händig man Behöver du
hjälp med målning, trädgårdsarbete eller enklare
renoveringar eller någon som grillar på festen, tar
hand om ditt djur om du ska resa bort en kortare
tid, kontakta mig. Jag är en pålitlig spansk man
på 55 år boende i Almuñécar. Tel: 651586723
(Juan) E-mail: janett_jensen@hotmail.com

Pastor
Göran Andersson

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

Vi har gudstjänster och aktiviteter längst
hela vackra kusten. För aktuellt program och
information titta in på hemsidan eller besök oss
på Facebook: Svenska Kyrkan på Costa del Sol.
Välkommen till Din kyrka på kusten!

Söndagar: 11.00 - Gudstjänst
19.00 - Hela kyrkan sjunger
Tisdagar: 11.00 - Sång på marknadsplatsen
19.00 - Bibelstudiekväll
Onsdagar: 11.00 - Kaffe, våfflor, o sång
Torsdagar: 19.00 - Programkväll
Fredagar: 18.00 - Bönetimmen

Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

Paseo Marítimo 77 - Los Boliches
FUENGIROLA
www.turistkyrkan.info

Butikssäljare sökes Vi söker en driven och
ansvarsfull säljare till vår Jensen säng butik
i Nueva Andalucia, Marbella. Historik inom
branschen är meriterande. Grundläggande
kunskaper i spanska krävs. Min. ålder 30+.
Vi erbjuder bekväma arbetstider; måndagfredag 10-14, 15-18. 35 tim/vecka. Fast och
rörlig lön. E-mail: info@jensenstore.com
-------------------------Arkitektstudent söker extrajobb Jag
pluggar InredningsArkitektur på Universitet
i Marbella och är i behov av ett extrajobb,
sena eftermiddagar/kvällar och helger!
Allt är av intresse då extrapengar betyder
mycket som student! Har någon något tips
eller liknande? Enormt tacksam för svar!
E-mail: robbin_kalle@hotmail.com
-------------------------Receptionist sökes The Town House,
svenskägt hotell i gamla stan, Marbella(www.
townhousemarbella.com), söker receptionist
deltid för arbete på vårt hotell på Plaza Tetuán.
Arbetsuppgifterna är självständiga och arbetstiderna är oregelbundna, vardagar och helger,
enligt ök. Gedigen service-/hotellerfarenhet,
flytande engelska/spanska/svenska är ett krav
samt referenser. Tillträde snarast. E-mail:
irene@westerbergsprojekt.se
-------------------------Lediga tjänster i Arroyo de la Miel
Inom kundtjänst. Svenska eller norska
samt flytande engelska. Mer info på
hemsidan www.runwaybpo.comcareer
E-mail: cvmalaga@runway.lv
-------------------------Jobb i Golf Shop Vi söker glada och
trevliga skandinaviska tjejer/damer för
jobb i golf shop med start omgående. Du
bör kunna golf, vara språkkunnig (helst
spanska också), ordningsam, glad och
utåtriktad. Skicka CV och använd ”Trabajo
tienda golf” som referens. E-mail:
info@holgolf.com
-------------------------Receptionist sökes Till hotell i Fuengirola. Du måste behärska svenska, finska,
engelska samt spanska och ytterligare
språk är ett plus. Du måste vara beredd
att jobba olika tider på dygnet. Även natt.
Tel: +34635600683 (Sportgaraget.se)
E-mail: info@sportgaraget.se

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

Söker extra jobb Mitt namn är Sofie
och är 28 år och bor i Marbella och studerar. Jag är behov av ett extra jobb som
innefattar kvälls/helg jobb. Jobbat inom
serviceyrken innan så har god erfarenhet.
Kan tänka mig barnvakt, städare, receptionist m.m. Talar engelska och svenska.
E-mail: sofie.taden@gmail.com
--------------------------

ANNAT

Kattungar bortskänkes 5 st hankatter
på 6 veckor bortskänkes. Sociala och
vana vid hundar. De har börjat äta pellets och ar rumsrena. 2 st vita, 2 st svarta
och en grårandig. Mamma siames och
pappa svart bondkatt. Pris 0 euro. Tel:
622369966 (aven WhatsApp) (Cecilia )
E-mail: ciasalabim@yahoo.se
-------------------------Transport Skåne-Marbella Vi planerar
att köra från Malmö området till Marbella
i juni vecka 25/26. Vi kör i en skåpbil Peugeot Boxer. Vi har ca 4-4,5 cbm ledigt. Hör
av Er om ni har behov av transport. Tel:
+46707701340 (Dennis Wetterholm)
E-mail: dennis.wetterholm@gmail.com
-------------------------Hundpensionat Skall du resa bort och
inte vill att din hund sitter i en bur? Hos
oss bor han som en till i familjen, stor
trädgård med badvänlig pool, 10 min från
flygplatts, max tre hundar per gång.Inget
problem med hundar som har speciella
behov. Tel: 693268509 (Esther) E-mail:
esther.nilsson@yahoo.com
-------------------------Bil uthyres BMW1 uthyres, Årgång 2013,
automat. Mycket bra skick. Pris 81/dag
euro. E-mail: infoimarbella@gmail.com
-------------------------Shiatsu Therapist In Pueblo Nuevo de
Guadiaro. How can the healing artof
shiatsu help you? To find out more or book
your appointment contact me by phone
or email. Tel: 699621202 (María) E-mail:
mariaucedamuro@gmail.com
-------------------------Kök bortskänkes Fungerande kök i
ljus färg bortskänkes. Avhämtas centralt
i Fuengirola. Tel: 607560298 E-mail:
elparaiso@me.com

Rådgivning
i Spanien
med svensk
mentalitet
T: + 34 952 609 009
M: + 34 617 445 412
imata@mgconsulting.es
www.mgconsulting.es

Málaga - Marbella - Stockholm
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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 gratis rådgivningstjänst som

Deklarerar jag rätt?
FRÅGA: Är "residente" i Spanien sedan 2005 och drev innan
dess enskild firma i Sverige,
utan större omsättning. Jag
arbetar även här i Spanien och
deklarerar alltså både i Sverige
och i Spanien, var för sig. Nu har
jag läst på lite och Ley 10/2010
har skrämt upp mig. Är jag
tvingad att redovisa resultatet
av min svenska enskilda firma
även i min spanska deklaration? "Renta". /Jonte
EXPERTSVAR: I det land där man
är resident skall man deklarera all
världens inkomster. Om man är
skriven i Spanien skall exempelvis räntor, utdelningar, pensioner,
arbetsinkomster erhållna från
Sverige deklareras i Spanien. Om
man har en enskild firma i Sverige är den primärt skattepliktig i
Sverige, varför svensk skatt skall
erläggas på vinsten i den enskilda
firman. Men denna inkomst skall
även deklareras i Spanien. Då har
man den i Sverige erlagda skatten
tillgodo i den spanska deklarationen. Arbetslandet har förtur för
inkomstbeskattning av arbete. /Bo
Wennertorp/Global Accounting

Svensk bil i Spanien
för resident?
FRÅGA: Går det att använda sin
svenskregistrerade bil i Spanien
om man är resident? /Claes L.
EXPERTSVAR: Endast icke bofasta i
Spanien får köra utländskt registrerat fordon i landet. Det är numera
påbud på att kunna intyga att man
inte är bofast, om man kör i Spanien med utländska plåtar. /MB

vi erbjuder i samarbete med ett flertal företag,
som utgör vår expertpanel. Mängder av läsare
bidrar också med kommentarer och tips. Du
kan själv deltaga med egna frågor och kommentarer på www.sydkusten.es/faq

Omregistrering av
spansk bil till svensk?

Bästa banken
för en svensk?

Kan man dra av
fastighetsskatten?

FRÅGA: Kvarstår problemet ni
skrev om 2010 att Spanien inte
avför bilen från Tráfico? Jag
har tagit hem bilen och registrerat om till svensk. Behöver
jag också meddela Tráfico och
Ayuntamiento samt lämna reg.
skyltar (vart) för att inte bli
krävd på bilskatt? /Anki
SVAR: För att komma tillrätta med
saken måste Du först betala förfallen bilskatt i kommunen där bilen
har varit registrerad. Därefter skall
Du besöka Tráfico med samtliga
handlingar som gäller för fordonet.
Hos Tráfico får Du underteckna
försäkran om att fordonet inte
finns kvar i Spanien, alltså att export har skett till Sverige. Reg. skyltar får Du behålla som ett minne
av det som varit! /Marbesa

FRÅGA: Planerar att skaffa
semesterbostad i Fuengirola.
Har skaffat NIE och har nu tänkt
öppna bankkonto i Spanien.
Behöver ett gemensamt transaktionskonto med frun och ett
kort kopplat till detta. Vilken
bank fungerar bäst för detta
och att sköta från Sverige via
Internet? /Hevve
SVAR: Kontakta Cajamar Bank,
Helena Wramhed (svensk). Har
bra service till svenska kunder. /
Cajamar Bank
Vi har Banco Sabadell. Har kontor vid tågstationen i Fuengirola.
Kontakta Johanna Bidas Padilla.
Talar svenska. /Per Åhlström
Unicaja vid busstationen, Marcus Johansson. ÄR BÄST! /kerstin

FRÅGA: Äger en fastighet/
lgh i Calahonda sedan 2013. I
mars varje år dras det ca 8 000
kr från mitt spanska konto av
Mijas kommun. Är den "skatten" avdragsgill i min svenska
deklaration? /Nils
EXPERTSVAR: Fastighetsskatt för
privatbostad i utlandet avskaffades
i Sverige 1 januari 2008. I Sverige
betalar du inte fastighetsavgift på
en privatbostad i utlandet. Därför
kan du normalt inte få avräkning
för utländsk fastighetsskatt. Har
du haft en inkomst som kommer
från en utländsk privatbostad och
denna inkomst beskattas i Sverige
så kan du få avräkning för den
utländska fastighetsskatten. Det
kan vara fråga om såväl löpande
inkomst (uthyrningsinkomst) som
inkomst av engångskaraktär (kapitalvinst vid försäljning av privatbostad). /Familjensjurist

Vem står för
renoveringen?
FRÅGA: Jag har för avsikt att
köpa en lägenhet i centrala Nerja.
Det är en hörnlgh på översta plan
och har balkong. Är jag ansvarig
för renovering av balkong (gjutjärn) och om det också skulle
hända något med yttertaket
över min lgh? Vad gäller? /Majja
EXPERTSVAR: Det beror på vad
som står i ägarföreningens författning eller regelverk, "Estatutos de
la comunidad de propietarios".
Normalt sett borde balkongräcken
vara föreningens ansvar. Yttertak är
också föreningens ansvar, om det
inte är en privat takterrass, då står
ägaren för underhållet. /Lisa Nilsson,
Fastighetsmäklare Åsa Pettersson

Gäller testamente
från Costa Blanca?
FRÅGA: 2001 upprättade vi öppet testamente (Testamento
Abierto), jag har endast Copia
Simple, i Torrevieja som insätter som arvinge till alla våra tillgångar i Spanien min man resp.
mig eller, vid vårt dödsfall resp.
oförmåga, våra två döttrar. Alla
våra tillgångar i Spanien betraktas som enskild egendom. Har
detta testamente aktualitet
idag? /Ada48
EXPERTSVAR: Testamenten upprättade var som helst i Spanien
hamnar i ett centralregister som
gäller hela landet. Testamentet
gäller för evigt, eller tills ett nytt
testamente eller en ändring upprättas. /MB

FRÅGA SYDKUSTENS EXPERTPANEL BESTÅR AV FÖLJANDE FÖRETAG:

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate

62

SK – JUN | JUL | AUG 2015

Sammanställt
av Mats Björkman

Verkställande av
svensk dom i Spanien?
FRÅGA: Kan en svensk dom i
civilmål verkställas i Spanien?
/Corineus
EXPERTSVAR: Ja, en svensk dom i
civilmål kan verkställas i Spanien.
Verkställighet av domar inom EU
regleras framförallt i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1215/2012 om domstolsbehörighet och om erkännande
och verkställighet av domar på
privaträttens område, som är
en omarbetning av den tidigare
"Bryssel-I-förordningen". /Charlotte Andersson, www.linguaiuris.com

Presoterapia y
electroestimulación,
con múltiples benefícios.

(10 sesiones - 200€)

PARA TU BIENESTAR
Svetlana Proskuryak - Masajista diplomada
• Quiromasaje • Reflexologia • Shiatsu
• Piedras calientes • Terapia craneo-sacral

Tel: 952 837 651 – Mob: 658 913 015 - hesvetlana@hotmail.com
Royal Tennis Club Marbella
URB. EL ROSARIO (anteriormente El Casco)

Biluthyrning, flygplatsparkering, bilförsäljning
www.brunosgroup.com
Xtra rabatt för medlemmar i

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

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

Sommarerbjudande:
2 spelare & buggy: 134€
Gäller 20.05.2015 - 30.09.2015

GPS N 36° - 51´- 15”
W -4,9° - 79´- 87”

boka online

Erhåll de bästa greenfeepriserna

Tel: (+34) 952 81 24 28 - 952 81 52 06 – teetimes@losnaranjos.com – www.losnaranjos.com
SK – JUN | JUL | AUG 2015
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EVENEMANG
Málaga: Días de verano 20150328 20150906 Temporär utställning med Joaquín
Sorolla och Edward Hopper. Plats: Museo Carmen Thyssen Málaga. www.carmenthyssenmalaga.org
--------------------------------------

Costa del Sol: Joan Miró, Obras sobre papel 20150518 - 20150928 Temporär utställning, 46 Miró-teckningar målade 1960-1978 Plats:
Centre Pompidou Málaga. centrepompidou-malaga.eu

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

Marbella: Feria y
Fiestas
San
Bernabé
2015
20150608
20150614 Marbellas
stora Feria. Plats: Temporärt feriaområde vid La
Cañada.

Marbella: Antonio Segui 20150528 20150627 Temporär utställning. Plats: Gallery Pieters,
C. Cristamar, Puerto Banús. pietersgallerymarbella.com

Madrid: Zurbarán, una nueva mirada
20150609 - 20150913 Temporär utställning
med Francisco de Zurbarán. Plats: Museo ThyssenBornemisza. http://www.museothyssen.org

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

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

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

Manilva: Manilva Music Festival
20150529 - 20150631 Stor musikfestival.
Främst brittiska band som The Christians, The Universal,
The Arkanes, King Hammond, The Electric Stars, Stone
Foundation med flera. Plats: Recinto Ferial de Manilva

Marbella: David Bustamante 20150610
Konsert Plats: Recinto Ferial de Marbella Tid: 22.00

Övrigt Spanien: Corpus
Christi
20150607 Upplev
den traditionella Corpus
Cristi-högtiden i en av
de vita byarna i Cádizprovinsen. Stor högtid,
procession med mera.
Deklarerat av turistintresse. Plats: El Gastor.

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

Övrigt Spanien: Jeff Koons: Retrospectiva
20150609 - 20150927 Temporär utställning.
Plats: Guggenheim Bilbao. www.guggenheim-bilbao.es
64
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--------------------------------------

Estepona: CALUM 20150612 Konsert. Plats: Auditorio Felipe VI, Estepona Tid: 20.00
--------------------------------------

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

Torremolinos: Mr Olimpia Amaterur
20150612 - 20150614 Fitnessmässa Plats: Palacio de Congresos y Exposiciones, Torremolinos.
--------------------------------------

Málaga: Los Miserables 20150705 20150719 Den spanska versionen av mästerverket
Les Misérables. Plats: Teatro Cervantes. www.teatrocervantes.es
--------------------------------------

Estepona: Feria de Estepona 20150707 20150712 Esteponas stora Feria Plats: Estepona
--------------------------------------

Málaga: Antología
Desordenada
20150710 Konsert med Joan Manuel Serrat Plats:
Auditorio Municipal de Málaga Tid: 22.00.

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

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

Marbella: Summer Night Concert
20150627 Klassisk konsert med Irina Natskikh och
María Testa. Bla Mozart och Schubert. Plats: Iglesia de
la Virginia. Tid: 21.30.
Málaga: Animacomic 20150704 20150705 Stor mässa.
Seriefigurer, superhjältar
och humor. Plats: Palacio
de Ferias y Congresos de
Málaga.

Fuengirola: Echoes of the Sixties
20150606 Musikhyllning till 60-talet. Plats: Salón Varietes Theatre, Tid: 20.00. www.salonvarietestheatre.com

Marbella: Sveriges nationaldag (SWEA)
20150606 SWEA Marbella: Vi firar med knytkalas i
trädgården. Plats: Camillas traditionella spanska finca.
Tid: 14.00. marbella.swea.org

Málaga: 15 años no es nada 20150627
- 20150627 Humor med Carlos Latre Plats: Teatro
Cervantes. www.teatrocervantes.es.
--------------------------------------

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

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

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

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

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

Málaga: Pablo Alborán Tour Terral
2015 20150606 Konsert med spanska storstjärnan Pablo Alborán. Plats: Auditorio Municipal Málaga
Tid: 22.30. www.malagaentradas.com

Costa Tropical: Motril Air Show 20150621
Flyguppvisning med 15 olika veteranflygplan. Plats:
Motril

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

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

Mijas: XXVII Festival Internacional de
los Pueblos 20150605 - 20150607 Mijas
folkbyggdsmässa. Plats: Plaza Virgen de la Peña

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

Costa del Sol: San Juan 20150623 20150624 Spanskt midsommarfirande. Musik, dans,
fest och underhållning på kustens stränder. Traditionella
brasor med mera. Tid: från 22.00 till tidig morgon.

Madrid: Sabores de Suecia 20150611
- 20150613 Kulturellt event där den svenska
gastronomin presenteras. Provsmakningar, filmvisning,
utställningar och musik. Plats: Centro Cultural Conde
Duque, Madrid

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

Almuñécar: Jazz en la Costa 20150718 20150723 Traditionell Jazzfestival på sommaren.
Plats: Parque El Majuelo. Tid: 22.30 www.jazzgranada.es

Marbella: Andalucia Sueña - Arte
Ecuestre 20150611 Hästuppvisning & Flamenco Plats: Plaza de Toros de Marbella Tid: 19.00.

Benalmádena: Fiesta
de las Culturas
20150530
20150604 Kulturdagar i hamnen. Många
nationaliteter och kulturer deltar. Kul för hela
familjen. Plats: Puerto
Marina Tid: 12-20

Costa del Sol: Yunquera Guerrillera
20150612 - 20150614 Rollspel där man går
tillbaks till 1800-talet när byn försvarade sig mot Napoleons trupper under självständighetskriget (18081814). Plats: Calle Calvario, Yunquera

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

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

Fuengirola: Midsommar i kyrkan
20150619 Traditionellt midsommarfirande på
Svenska Kyrkan i Fuengirola. Ta gärna med blommor till
stången. Tid: 18.00. www.svenskakyrkan.se/costadelsol
--------------------------------------

Málaga: Spannabis Málaga 20150619 20150621 Mässa med cannabis som tema. Plats:
Palacio de Ferias y Congresos. www.spannabis.com.
--------------------------------------

Estepona: El Perfume 20150620 Klassisk
spansk dans och flamenco med Ballet Zambra Plats:
Auditorio Felipe VI, Estepona.

Marbella: La Vuelta 2015 20150722 Den
spanska cykelklassikern startar i år i Puerto Banús.
--------------------------------------

Málaga: Gamepolis
20150724
20150726 Mässa med dataspel som tema. Plats:
Palacio de Ferias y Congresos. www.gamepolis.org
--------------------------------------

Málaga: Todo tiene su hora tour
20150728 Konsert med Juan Luis Guerra och 4-40.
Plats: Auditorio Municipal De Málaga Tid: 22.00
--------------------------------------

Almuñécar: Fiesta Virgen de la Antigua
20150809 - 20150815 Almuñécars stora Feria.
--------------------------------------

Marbella: Starlite Gala 2015 20150809
Stor gala med kändisar, musik, uppträdanden och
välgörenhetsinsamling. Plats: Auditorio La Cantera,
Nagüeles. Tid: 22.00. www.starlitefestival.com
--------------------------------------

Benahavís: Feria de Benahavís 20150814
- 20150817 Benahavís stora feria.
--------------------------------------

Estepona: Hac e m o s
un
trio?
20150814
Cabaré Plats: Auditorio Felipe VI, Estepona Tid: 21.30

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

Málaga: Feria de Agosto 20150815 20150822 Málagas stora Feria. Festligheter i centrum under dagtid och vid feriaområdet natttid. Dans,
musik, tjurfäktningar med mera. Plats: Malaga centrum
och feriaområdet.
--------------------------------------

Torremolinos: XXVI Festival Flamenco de
Torremolinos 20150829 Flamencofestival
Plats: Auditorio Municipal ”Príncipe De Asturias” Tid: 21.30

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

Benahavís: Madeleine Bell 20150617 Konsert till förmån för ADANA Djurskyddsförening. Plats:
Gran Hotel de Benahavís Tid: 21.30. www.adana.es

Marbella: Amo Tour
20150717 Konsert
med Miguel Bosé Plats:
Estadio Municipal San Pedro Alcantara Tid: 22.00
--------------------------------------

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

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

Marbella: Marbella Luxury Weekend
20150604 - 20150607 4 festliga dagar för alla
som älskar lyx. Musik, dans, mode, utställningar med
mera. Plats: Puerto Banús. marbellaluxuryweekend.com

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

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

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

Málaga: Festival internacional de Cámara 20150529 - 20150607 Klassisk musikfestival där årets tema är Pablo Picasso. Plats: Teatro
Cervantes. www.teatrocervantes.es

Marbella: Día de Golf 20150621 Välgörenhetstävling till förmån för ADANA Djurskyddsförening.
Plats: Guadalmina Golf (Sur) tfn 619664017.

Málaga: Elton John And His Band 2015
20150715 Konsert Plats: Palacio De Los Deportes
José María Martín Carpena, Málaga Tid: 21.30.
--------------------------------------

Costa del Sol: Virgen del Carmen
20150716 Fiskarnas skyddshelgon, firas i nästan
samtliga kustbyar. Festligheterna börjar normalt efter
kl. 20, då statyen med jungfrun bärs i procession. Kan
speciellt rekomenderas i traditionella fiskerbyar som
Rincón de la Victoria, El Palo i Málaga, Carihuela, Los
Boliches, Marbella och Estepona.
--------------------------------------

Málaga: Marc Anthony 20150717 Konsert
Plats: Auditorio Municipal De Málaga Tid: 22.00

18 jul - 22 aug
Se programmet på
annonsen på sidan 27 eller
på www.starlitefestival.com
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Vinn ett signerat exemplar av Ulf Adelsohns bok "Med liv och lust". Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/09/2015.
Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Vi söker en strandaktivitet. Vinnare i förra SKrysset: Marit Carpelan, Ekenäs (FIN) – Grattis!

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

RYSSET
Lösningen på tidigare SKryss finns på
www.sydkusten.es/skryss

Tel: 952 86 62 26 - Mob: 658 024 039
E-post: languagecentreas@gmail.com

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

Du som gillar Spanien.
Följ oss som kan landet!

www.facebook.com/sydkusten
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¿DE QUÉ VAMOS?
Resumen en castellano de esta edición

El rastro de los vikingos
Mucho antes de la llegada de
los turistas suecos, los nórdicos
se hicieron notar a lo largo de
la desembocadura del Guadalquivir.

Información en castellano, pág.

ACTUALIDAD

REPORTAJES

Cambio de tendencia
El PP sufre numerosas derrotas
en las elecciones regionales y locales. Es el fin de las mayorias absolutas y el comienzo del diálogo
Pág. 14-15 y 26
a varias bandas.

El espléndido Mediterraneo
Nuestra serie de senderismo
nos lleva a los acantilados de
Maro y Cerro Gordo, con algunas de las mejores playas de la
Pág. 34-37
Costa.

Centre Pompidou
Se amplia la oferta cultural de
Málaga con varios museos,
incluida la filial temporal del
centro de arte de Paris. Pág. 28

Pasión por los libros
Fuengirola sorprende con una
oferta muy completa de lectura
tanto con bibliotecas públicas
Pág. 41-41
como librerias.
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Desde 1992 líder en información
a nórdicos en España

LOKALVALEN EN
TRENdVäNdNING
Bakslag för PP
på bred front

SVERIGE ÅTER
PÅ KARTAN

jun | jul | aug 2015

Folkbygdsmässa
med mersmak

TJURFäKTNING
I NY TAPPNING
Skådespelet
ändras i grunden

Los vikingos dejaron un rastro
sangriento desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, pasado por
Coria del Rio, en el siglo IX. Kristin
Helgesson Svenske, descendiente
documentada de estos bárbaros
del norte, recorre los pasos de sus
ancestros.
El paisaje a lo largo del Guadalquivir seguramente no ha cambiado demasiado en 1 200 años,
desde aquellos tiempos cuando
los vikingos aterrorizaron a los
lugareños y amenazaron el Califato
de Córdoba. Se libraron varias ba-

ÄRNNY STJ AR
SOMM ite

Starl
Årets l samlar
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Festi sartister
värld rbella.
i Ma

i Sevilla
HISTORIA: Vikingarnas härjningar

tallas y tras saqueos y matanzas
fueron centenares de vikingos los
que acabaron decapitados. Algunos
sobrevivieron y se instalaron por
ejemplo en Utrera, dónde se dedicaron a hacer quesos muy solicitados.
Pág. 10-12

Otra forma de ver los toros
Entrevista con el crítico taurino
Augustín Hervás, que dice que
la fiesta de los toros sufre una
transformación tan irreversible
como triste.

Pocas cosas remueven tantos sentimientos entre los suecos como
las corridas de toros. Algunos son
aficionados apasionados, pero la
mayoría están radicalmente en
contra del maltrato animal en general y las corridas en especial.

Un ayuntamiento en flor
Estepona afianza su apodo "El
jardín de la Costa del Sol" con
la inauguración del mayor orPág. 30
quidario de Europa.

Augustín Hervás evita entrar en
polémicas. Opina que la fiesta de
los toros se está volviendo menos
sangrienta, pero también más
insípida. Su carácter único va a
desaparecer.
Pág. 42-43

Información para anunciantes
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.
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Suecia vuelve al mundo
Tras seis años de ausencia esta
vez hubo una caseta sueca
en la Feria de los Pueblos de
Fuengirola, y los organizadores
Pág. 32
quieren repetir.

Emprendedor de cerveza
José Luís Hernández produce
cerveza artesanal en Almería
y es una apasionado de la
cerveza desde una edad casi
Pág. 16-18
escandalosa.

TEMÁTICOS
Viticultor del año
El español Álvaro Palacios Muro
se formó en Francia y produce
algunos de los mejores vinos de
Pág. 50-51
España.

EMPRESAS
Inmobiliaria en auge
Fastighetsbyrån inaugura en
Estepona su 14:a oficina en
España y dos días después su
15:a en Tenerife. Gran interés de
Pág. 20
compradores suecos.
Para ganar hay que mojarse
Llovió en la 22:a final de Sydkusten Trophy, algó que no
aguó una gran fiesta de golf
en el campo de El Paraíso, en
Pág. 58-59
Estepona.

Nuevo presidente de la Cámara
El director financiero de Ericsson España Anders Brundin
hereda una Cámara de Comercio
Hispano-Sueca saneada. Pág. 24

INKLUDERAD

€.
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GIBRALTAR

där spel blir en passion
Sunborn Gibraltar Super Yacht Hotel är den
ultimata destinationen, där du kan kombinera
spänningen på casinot med läckra måltider, cocktails
på baren på översta däck, ljuva spa-behandlingar
samt övernattning i ett av våra lyxrum eller sviter.
Bord 16.00-04.00 I Spelmaskiner 12.00-04.00
telephone:

+350 200 16700 I email: info@casinosunborn.com

www.casinosunborn.com
casino sunborn

sunborn gibraltar hotel & casino, ocean village marina
telephone:
email:
68
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+350 200 1600

reservations@sunborngibraltar.com

www.sunborngibraltar.com

