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Vi siktar ständigt högre
Det känns som om det har gått tre år och inte tre
vi förväntade oss ett positivt mottagande har
månader sedan vi gav ut höstnumret av SK. Både
responsen överträffat alla förväntningar. Precis
nationellt och på hemmafronten har det hänt så
som jag själv häpnat över allt vi hunnit med under
mycket de senaste tolv veckorna att det är närett kvarts sekel har många läsare framfört hur immast ofattbart. Krisen i Katalonien har dominerat
ponerade de är över Sydkustens roll inom svensknyhetsflödet och satt Sydkustens redaktion på
kolonin sedan 1992.
större prov än någonsin. Det faktum att vi i oktober
Det har varit särskilt roligt att höra de eloger
noterade 50 309 unika besökare på vår hemsom Rafael de la Fuente fått för sitt kåseri i jubisida www.sydkusten.es styrker vår position som
leumsnumret. Rafael är en gentleman ut i fingersvenskarnas främsta nyhetskälla i Spanien.
spetsarna och artikeln om hans svenska vänner på
Vi har bevakat den katalanska konflikten i realCosta del Sol genom åren har berört många läsare.
tid, inte minst under den olagligförklarade folkSom om detta inte vore nog har Sydkusten ockomröstningen 1 oktober. Den dagen informerade
så i dagarna arrangerat sin första naturvandring
vi kontinuerligt inte bara på vår hemoch inte vilken som helst. Det var
sida och Twitter utan vi svarade även
ett privilegium att leda ett 20-tal
Både
kontinuerligt på läsarnas frågor och
skandinaver till toppen av La Conskickade sedan ut ett extra nyhetsbrev
statistik och cha och om vi får tillfället att ge ut
till våra mer än 6 500 medlemmar i Club kommentarer
ett 50-årsnummer är jag övertygad
Sydkusten. Vi vågar oss på att inte bara styrker Sydkusom att detta eveneskriva om händelserna i Katalonien,
mang kommer
tens roll som
utan har även gjort egna analyser och
att finnas
svenskarnas
faktareportage om både Kataloniens
med bland
främsta nyhetshistoria och de främsta förgrundsfigurussinen.
källa i Spanien.
rerna i konflikten.
Inte minst
Bevakningen av Katalonien har jag
videon från La
själv kompletterat i höst med ett flertal föredrag
Concha, som ingen får missa
längs hela kusten, för både föreningar och företapå SK-tv.
gare. Det blev till och med ett föredrag på engelska
För det bästa med
för europeiska läkemedelsföretagare på konferens
den nostalgitripp som
i Málaga.
vi bjudit med våra
Det är inte bara vår besöksstatistik som styrker
läsare på i höst är att
att våra läsare är många och uppskattande. Den
resan långt ifrån är
enorma responsen i form av läsarkommentarer på
över. Välkommen
våra medier och de uppmuntrande kommentarer
att fortsätta följa
som jag mottar personligen varje gång jag träffar
Sydkusten varje
läsare och åhörare stärker oss i vårt arbete.
dag. Vi ser till att
Men vi har även hunnit ge ut ett extranummer
livet i Spanien blir
av tidningen SK i början av november. Även om
ännu roligare!
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#dagensbild - #spanienidag #läsarbild #SKtv #evenemangstips #arkivrussin #SKpedia #justnu #fotodeldía

Blogg: Vad separatisterna döljer
Det kan vara på sin plats att tala om
att regeln om en enda rösts övervikt
räcker för att genomföra förändringar av stor betydelse i en organisation
(än mindre i ett land). Kataloniens
export är större till Cantabria än allt
dom säljer till USA, Aragon är större
kund än hela Frankrike, dom har
byggt sitt välstånd på affärer med
övriga Spanien. Nu på senare år har
dom fått till det med affärer utanför Spanien tack vare krisen. Dom
har ett nettotapp på 1 600 företag
under senaste 10-årsperioden, alla
andra regioner har fått fler företag
under samma period. Baskien och
Madrid är lika mycket motorer i den
spanska ekonomin. Och glöm inte
att Katalonien är befolkat till större
delen av spanjorer inflyttade från
andra delar. Om dom inte tycker
om spanjorer så gillar dom inte sin
granne/arbetskamrat.
Carl Zing
Besviken men inte förvånad. Sydkusten är ju just Sydkusten, och
struntar tydligen i resten av Spanien.
Jag uppskattar oftast Sydkustens
artiklar, och Costa del Sol, men
även om andra intressanta frågor i
Spanien. Men nu har Mats Björkman
verkligen gått för långt! Katalonien
är motorn i Spanien, men får ingen
"credd" för det. Katalonien står
för en stor del av Spaniens export
och skatteintänkter - och tvingas
finansiera excesser bl.a. i Andalusien,
men även på andra håll i Spaniens
avkrokar. Katalonien skulle definitivt
klara sig bättre utanför Spanien!
Ragnar



Katalonien är motorn
i Spanien, men får
ingen "credd" för det.
Jättetack Mats. Saklig och bra rapportering. Jag har följt "cirkusen"
under det senaste dygnen. Du/ni
har varit klart bäst. Själv är jag färdig för psykakuten, så jag förstår
om du är trött. Jag bodde i BCN i 17
år, men flyttade till Andalucia för
två år sedan. Tack gode Gud!!!
Thomas Cederberg
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Insändare: Tankar om Katalonien
När nu alla partier förefaller ha
accepterat nyvalet i Katalonien
21 december kanske det är dags
för en konkret debatt om vad
det verkligen skulle innebära om
Katalonien bröt sig ur Spanien.
Här följer mina personliga reflektioner.

Utropandet av en katalansk republik skulle få följande omedelbara
och oundvikliga konsekvenser:
1. Urträde ur EU. 2. Urträde ur
FN. 3. Urträde ur Euron. 4. Urträde
ur IMF. 5. Urträde ur Schengen.
Med mera… Det går ju visserligen
att sedan ansöka om inträde, men
det är långa processer.
Under tiden måste den nya
republiken skapa sig en egen valuta,
låt oss kalla den Katalanskt Pund.
För att göra detta behöver man något
som backar upp valutan och man har
ingen egen guldreserv eller liknande.
Man måste sätta upp gränskontroller och egen tullverksamhet.
Skapa egna pass, körkort, ID-kort
med mera.
Allt detta är ju ganska kostsamt
och enda möjligheten att bekosta
det kommer att bli genom kraftigt

höjda skatter. Vem tror att det
skulle bli populärt? Och även om
Spanien skulle efterskänka de kostnader som den olagliga omröstningen förorsakat, skulle det inte
räcka till. Det skulle behövas ett
ekonomiskt stålbad, liknande det
Polen och Baltikum gick igenom
för något decennium sedan.
Även om de ej bryter sig

Katalonien har ju länge varit
Spaniens ekonomiska motor, men
tillväxttakten de senaste åren har
inte varit så stor. Madrid ligger
bakom, men med en snabbare
tillväxttakt. Så även utan självständighetsdebacklet hade Madrid
förmodligen gått om inom 5-10
år. Mot bakgrund av det som hänt,
med över 2 500 företag som lämnat
Katalonien, så lär det gå betydligt
snabbare.
Men är det någon som tror att
detta är något som de som röstat
för självständighet har tänkt på?
Förmodligen inte, utan man röstar
med hjärtat och inte med förnuftet.

ur:

Inför valet: Jag tror att det
är viktigt för alla att denna typ av

Jag undrar vad som motiverar de
som har hand om den här sidan att
göra förlöjligande kommentarer om
en konflikt som nu bara verkar ha
en möjlig lösning. Och en positiv effekt av självständigheten kan bli att
Katalonien så småningom blir ett
modernt föredöme som spanska
politiker blir tvungna att ta efter i
många områden.
Melker Hansson
Jag känner också en trötthet och
undrar nästan varje dag "vilka frågor väljs bort av nyhetsförmedlare
och politiker?" Vad är det som borde lyftas och diskuteras istället?
Landets ekonomi... arbetslöshet...
vård.. utbildning…infrastruktur...
Katarina Otz
Tack för den sammanfattningen,
Mats. Kan inte låta bli att le lite när
jag läser. Bra bevakning förresten,
och Vem-är-vem-i-konflikten var ju
suverän. Tack igen!
Annika i Sevilla

Ragnar. Du säger att Katalonien
är Spaniens motor, bland andra.
Har de rätt då att vara osolidariska
gentemot andra spanska regioner
som inte har den turen? Förresten,
det finns inga frankister, det finns
bara obildade knappskallar som
inte vet ett dugg om Spaniens
historia. Om de kallar sig själva för
frankister är det deras egen skull,
de kunde kalla sig själva idioter
också. Free to choose.
Tomas Johansson Elizalde

information kommer fram inför
valet i december, för att ge alla
en chans att se vad en separation
verkligen skulle innebära. Men den
måste komma ut utan pekpinnar
eller annat som gör att man inte
kan ta till sig den. Hur det skall ske,
kan jag däremot inte säga, men
det är nödvändigt för att så många
som möjligt skall kunna rösta med
förnuftet. Någon annan läsare
måhända ha bra idéer.
Oavsett resultatet
av valet, så har separatiststyret
förstört den katalanska ekonomin
rejält och det kommer ta oerhört
lång tid för regionen att komma
tillbaka, även om kanske en del av
de företag som lämnat, kommer
att återvända så tror jag att det är
långt ifrån alla som vågar lita på
regionen. Ännu i alla fall.
Det är en sur läxa och det var trist
att Puigdemont och anhanget fullföljde något som de rent intellektuell
måste ha förstått inte skulle fungera,
men de målade in sig i ett hörn.

Slutsats:

Matz Bjurström, Mijas

Foto: Petra S.G,

FORUM

Att separatisterna inte röstar med
förnuftet är riktigt, men att de röstar
med "hjärtat" är också tveksamt.
Som spansk invandrare i Sverige
har jag alltid haft väldigt mycket
nytta av min kontakt med katalanskt
universitet, med deras bokförlag och
deras författare om spansk historia
och språk. Att regionen har en egen
dialekt är väl inte särskilt ovanligt.
Det är som om Älvdalen i Sverige
skulle kräva sin självständighet med
stöd av sitt bevarade språk. Men
katalanisterna vill inte bara göra sig
oberoende. De vill också påstå att
Valencia och Balearerna är katalanska regioner, bara därför att deras
dialekt ligger nära den katalanska,
vilket väckt historiskt dokumenterade protester. Männinskor får nytta av
deras förening med varandra (därför
heter de "comunidad" eller "samhälle"). Att skapa ett "sär-hälle" är
det som katalanisterna försöker.
JLR
Mycket bra och tänkvärt skrivet.
Delar.
Thorbjörn Lindstedt

Vittsjö
Åkeri AB

Next Stop Costa del Sol • Spain
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

Gör din bostadsaffär på golfbanan!

Köp eller sälj din bostad i Marbella genom oss.
Vi finns 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 S&L Properties för att förverkliga dina
bostadsdrömmar i Marbella.
Nöj dig inte med mindre.
S&L Properties, Los Naranjos Golf Club,
Plaza Cibeles s/n 29660 Nueva Andalucía, Marbella
Stefan Lindwall | Tel. +34 610 77 10 77
E-post: stefan@lindwallproperties.com
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Husförsäljning blev mardröm
I min Urbanisasjon i Marbella,
Jardines del Rio, har vi en golf- og
tennisspiller som har unnlatt å betale urbanisasjonsavgift inkludert
vann, i 12 år..!! Rettsprosedyren har
"rullet" i samme tidsrom… uten
resultat! Hva skal man egentlig tro
om spansk rettsvesen..?
Einar Arne Riise
I mitt hus dog en person för över
12 år sen... Inga arvingar och
admin kommer ingenstans med
att sälja/ha auktion eller vad som
krävs pga att domstolsväsendet
inte har tid. Oprioriterade saker är
allt med bostäder, ockupationer
osv... Finns inte personal för det,
domarna har för många ärenden
har det sagts.
Preciosa
Kvarts miljon jobb i rök på en dag
Att turismnäringen går in i ett lugnare skede och människor tappar
jobbet går bara att mildra genom
att jobba för att förlänga säsongen
på olika sätt. Att utbildningssektorn sviktar är däremot oerhört
oroande.
Lisbet Olofsson
Att skära ner på utbildning är
verkligen att skjuta sig själv i foten.
Det innebär ingen besparing för
Spanien!!
Ralph Nilsson
Podemos agerande retar
Nej, det är inte yttrandefrihet, det
är utnyttjandet av yttrandefriheten
för att förstöra den rådande ordningen och det kan man kritisera
och t.o..m. bestraffa. Om någon
kallar dig "hijo de puta" har du
rätt att känna dig förolämpad och
anmäla vederbörande. Yttrandefriheten kan utnyttjas för felaktig
agerande och då kan man t o m
bestraffa det
JLR
Mycket bättre viner i Spanien
Det är en fröjd att prova vin
tillsammans med Björn. Då är
det inte bara gommen som får
en upplevelse utan man får lära
allt om ursprunget. Genom sina
resor till Spaniens bodegor har han
även fått en speciell relation med
ägarna. Ser fram emot nästa glas i
denna gamle väns sällskap.
Jan Björkrudh
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Expressen svartmålar kusten
Tack Mats. Jag är från Madrid men
har numera levt längre i Sverige än
i Spanien, Jag är 82 år gammal. Jag
har varit t o m kommunpolitiker u
Stockholms län. Din värdering av
Expressens artikel är en karaktärisering av vad svensk press innebär.
José L Ramírez

Juan Carlos älskarinnor
Detta är lågvattenmärke - har inte
drottning Sofia lidit nog. Stt ge ut
denna bok är ju att hälla mer salt i
såren på henne. Viva reina Sofia.
Kerstin Agelmo

SK-tv på toppen av La Concha
Fantastiskt bra film som på ett fint
sätt beskriver vandringen/klättringen upp till La Concha. Gjorde
själv vandringen upp dit 14/11-16.
Tommy Sallstedt

Don Juan..på riktigt
Petruska Gustaria

Djurmisshandel lindrigt brott
En alltför vanlig situation fortfarande i Spanien. Vi måste alla hjälpa till
att ändra lagstiftningen och det är
bråttom. Djuren lider och de skyldiga får en knäpp på näsan istället
för en dryg bot och en dom som
omöjliggör förövaren att någonsin
mer handha eller äga ett djur.
Jill Lindberg

Blogg om Hasse Alfredsons gylf
Tack för en fint skriven artikel.
Jag har världsutställningen i glatt
minne. Jag och min arbetskompis
tillika bästis Elisabeth Ahlmark
Gester var inbjudna till invigningen
av dåvarande konsul Henry Leo. Jag
minns den fina svenska paviljongen
och hade uppskattat att få äran
att öppna Hasse Alfredsons gylf. En
av Sveriges största artister genom
tiderna, bevarad i varmt minne.
Elisabeth Svederman Katz

Så otroligt vackert. Tack för att vi
som inte har orken att gå upp, fick
se den här filmen.
Maggan Holmström

Hotell fråntas musiktillstånd
Och vi som bor i Lorcrimarområdet
har sett alla dessa högklackade
bikinibrudar och badbyxkillar som
kommer gåendes eller per taxi. En
mycket suspekt klädkod för detta
"skräphotell". Tänker då - mamma
skulle veta…
Maj-Louise Kuhlin



En alltför vanlig
situation i Spanien. Vi
måste se till att ändra
lagstiftningen om djur.
Turistsektorn lider växtvärk
Positivt att det har lugnat sig ordentligt sista veckan/veckorna iaf.
Tycker det är klart lugnare och mer
"normala" turister nu. Stora delar
av våren från påsk och framåt var
bedrövlig. Trist att behöva peka
ut ett visst folk men tyvärr är det
mest engelsmän som inte kan
bete sig.
Tarja Reinman
Överrepresenterad av britter och
skandinaver. Många totalt omedvetna om empati och respekt. Och
bondhyss.
Johan Sjöberg
Mycket bra artikel Mats!
Lars Rudström
Himmelriket i Nerja
Tack Sydkusten för alla trevliga
reportage i sommar och välkomna
tillbaka med nya friska tag.
Kerstin Agelmo

Romería i Torremolinos
Sydkusten är alltid i framkant,
snyggt.
Bertil Gren

Underbar historia. Underbar hemlighet!
Mårtensson Heléne
Tack för en härlig historia : )
Eva Willenheimer
SK-tv flyger över Playa Paraiso
Så roligt att se! Vår familj har
många fina minnen därifrån då
mina föräldrar i många år hade ett
hus på fas 1.
Cathrin Åström

Sydkustens jubileumsnummer
Grattis till alla fina år med SK!
Många minnen bevarade i Ert arkiv!
Tack! Inte bara från mig utan alla
läsare i Torremolinos!
Torsten

Vilken fin video! Tycker det är sig
väldigt likt också.
Ida Kristoffersson

Tack för ett underbart jubileumsnummer!
Maivor Lind

Lönerna åt fel håll
Men köpkraften har ökat genom
att spanjorerna har amorterat av
sina skulder och har lägre levnadskostnader. I Sverige är det tvärtom,
skuldberget för hushåll är det näst
högsta i Europa! Detta lärde jag
mig på ett infomöte igår! Bådar
inte gott för Svensson!
Tommie Larsson

Viva Suecia
All heder åt denne gentleman. Tack
för ditt fina kåseri, det värmde.
Kerstin Agelmo

Sydkusten besteg La Concha
Tack för en kanon dag alla! En
adrenalin-kick som jag kommer
leva länge på.
Cecilia Skog

Tack för en härlig läsning, som boende i Spanien kämpar jag på med
att lära mig spanska.
Marianne Brolin
Sååå fint berättat med äkta känsla
Marianne Silander
Vilken fin läsning.
Maud Axtelius

Tusen takk for flott tur!
Bernt Hanssen

SKs höstutgåva
Snygg, smakfull layout som vanligt!
Tomas Dahlin

Tack för en fantastisk dag
Helena Jonsson

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

Enkelt.Smidigt.Personligt

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate

Hjälp och vägledning genom
den spanska byråkratin.
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Dessi Rogner
Tel: 640 840 568
E-post: info@drconsulting.se – Hemsida: www.drconsulting.se
Bulevar Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 4, Local B9A - 29640 FUENGIROLA

Los Boliches Smakfullt renoverad lägenhet på Av. Acapulco, nära Svenska skolan.
Ljus och rymlig.Totalrenoverad 2015. Byggyta 101 m2,
3 sovrum, 2 bad. Gem. trädgård, pool och parkering. Ref:
L983. Tidigare: 259.000€.
Nu: 249.000€

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

EN FULLSORTIMENTSBYRÅ INOM
JURIDIK, SKATTER OCH ÖVERSÄTTNING
För mer information, se vår
hemsida:
www.gonvelkamph.net

Funderar du på att köpa fastighet i Spanien?
Vi vet vad du ska tänka på!
Vi har över 20 års erfarenhet av juridisk och skattemässig
rådgivning i Spanien, varav drygt 12 år till skandinaver
och framförallt svenskar. Givetvis sker rådgivningen på
svenska.

Välkomna

önskar Jessica, Francisco och
Jesús med övrig personal

Vi bistår bland annat med:
• Köp och försäljning av fastigheter; hyresavtal m.m.
• Frågor angående stadsplan, bygglov och tillstånd
• Arvsrätt; bouppteckningar och arvskiften, arvskatt
• Bolagsrätt, bildande av bolag, avtal
• Köp och försäljning av lös egendom
• Skatterätt, särskild skatterådgivning och
deklarationer

Jessica Kamph

• Processrätt och tvister
• Etableringsfrågor

VD och Ansvarig
för skandinaviska klienter

Francisco Velasco

Jesús González

Ansvarig för juridiska Ansvarig för
avdelningen
skatteavdelningen

• Översättning och tolkning

Tel: +34 951 518 573 | info@gonvelkamph.net | www.gonvelkamph.net
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Foto: C.Vela

VIMMEL!

För andra året i rad blev John McEnroe besegrad i finalen av en spanjor. Denna gång var det dock den betydligt
yngre Carlos Moyá som övertog titeln i Senior Masters Cup på Puente Romano, efter Albert Costa, Han gratulerades av bland andra Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz och tidigare Wimbledonmästaren Manolo Santana.

Det blev åter en spansk vinnare i årets
Senior Masters Cup i Marbella, efter att
Carlos Moyá 30 september besegrat
John McEnroe i finalen i Puente Romano
Tennis Club.

efter Albert Costa, som vann förra årets
turnering på Puente Romano.
Precis som förra året åkte Mats Wilander
ut i semifinal mot John McEnroe. Wilander
hade på torsdagen slagit ut Pat Cash, men
även om matchen mot McEnroe var mycket
jämn vann amerikanen till slut med 6-3, 6-4.
Sydkustens Mats Björkman fick en intervju
med Wilander inför turneringen.
Text: Mats Björkman
www.sydkusten.es/tv/17012

Mats & Mats i en intervju
inför turneringen.

Foto: RC VALDERRAMA

Moyá vann i en fullsatt Center Court ”Manolo Santana” med setsiffrorna 6-4, 6-4.
McEnroe, som spelade sin andra raka final,
kämpade tappert mot den betydligt yngre
spanjoren, som tränar närmast dagligen mot
Rafa Nadal. Katalanen övertog därmed titeln

Foto: richard Björkman

Senior Masters Cup på Puente Romano

García åter vinnare i
Valderrama Masters
Sergio García vann 22 oktober Andalucía Valderrama Masters, en tävling
som han själv sponsrade genom sin
stiftelse.

Sergio
García
poserar
med
pokalen
och sin
famij.
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Det var andra gången García vann på Valderrama och han gjorde det med imponerande tolv slag under par. Spänningen
upprätthölls tills sista hålet av holländaren
Joost Luiten, som var på vippen att sänka
en birdieputt på 18:hålet för skiljespel.
Jon Rahm kvalade ej vidare till helgspelet
medan Peter Hansson blev bäste svensk på
delad tolfte plats.
Text: Mats Björkman

Lasse Holm bjöd på en nostalgisk schlagerkväll på Los Naranjos
Golf, ackompanjerad av Monica Silverstrand och Michael Bäck.

Lasse Holm på Los Naranjos Golf

Konserten arrangerades av Fastighetsbyrån i Marbella och
Estepona, som hade sin personal på plats på Los Naranjos.

Fastighetsbyrån arrangerade 4 oktober en konsert med Lasse Holm, i
restaurangen på Los Naranjos Golf.
Tillsammans med Monica Silverstrand och Michael Bäck framförde

han sin enorma repertoar av klassiska schlagerhitar.
Text & foto: Richard Björkman
www.sydkusten.es/tv/170013

Sverige hedersgäst
i Sevillafestival
Sverige var särskilt inbjuden gästnation när den 24:e upplagan av Festival del Las Naciones hölls i Sevilla i
oktober.
Flera evenemang arrangerade av Sveriges konsulat i
Sevilla, i samarbete med bland annat IKEA, bidrog till att
framhäva svensk kultur i den andalusiska huvudstaden.
– Detta var ett utmärkt tillfälle att ge oss tillkänna,
säger Sveriges konsul i Sevilla Carlos Montesa.
På programmet stod bland annat en ABBA-konsert och
Sveriges ambassadör i Spanien Lars-Hjalmar Wide deltog
25 oktober i en gala i Reales Alcázares, där festivalen delade ut sina solidaritetspriser.
Text: Mats Björkman
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Dessi Rogner är bara 35 år gammal men har hjälpt kustskandinaver i allehanda sitiuationer
halva sitt liv.

Dessi
Årets
Svenska
Många kustbors räddare.
Hon är en av de yngsta personerna att mottaga
Sydkustens utmärkelse Årets Svensk(a) på Costa
del Sol, men Desirée Rogner (35) har upplevt mer
hittills än många under en lång livstid. Kanske är det
de många svårigheter som ”Dessi” genomgått som
gör att hon har lättare att empatisera med andra än
de flesta och att hon varit och är många nordbors
räddare i nöden på Costa del Sol.
Få kandidater till Årets Svensk
på Costa del Sol har fått sådan
uppbackning någonsin av läsarna.
Det är ledningen för Sydkusten
som utser vinnaren varje år, men
det hade varit svårt att ignorera de
dussintals mail som denna gång
inkommit med Dessis namn på.
”Hjälpsam”, ”underbar”, ”ställer
alltid upp”, ”välförtjänt priset” är
10
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argument som går igen i många av
förslagen. Men vem är hon egentligen och vad är det som gör att så
många upplever att Dessi Rogner
varit deras räddare i nöden?
De flesta som haft kontakt med
Dessi har fått hjälp med allt från
triviala saker som kontraktsfrågor och myndighetsärenden till

Först senaste året har Dessi Rogner valt att utöva sin konsulttjänst på ett mer proffessionellt sätt. Hon har startat sin egen firma och sedan i våras har hon kontor i samma
byggnad som Svenska kyrkan, i Fuengirola.

allvarliga livskriser. Dessi har alltid
ställt upp för sina medmänniskor
och som regel aldrig tagit betalt för
sitt arbete.
– Jag tycker det är roligt att
hjälpa. Dessutom lär jag mig nya
saker hela tiden, berättar Dessi
med sin karaktäristiska utstrålning
och glädje när Sydkusten intervjuar henne med anledning av att
hon utsetts till Årets Svenska på
Costa del Sol.
Dessi blev ganska paff när
hon blev uppringd med beskedet,
då hon trodde att det rörde sig om
något helt annat…
– Min första tanke var att jag
glömt att betala någon faktura,
skrattar hon. Dessi har inte alltid
haft det så lätt ekonomiskt och
hon tycker inte om att vara skyldig
någon pengar.
– Under en period var jag tvungen att leva utan el. Jag kunde inte

betala alla räkningar och det fick bli
strömmen som klipptes av hos mig.
Då det var sommar och sol kunde
man stå ut. Duschade och åt gjorde
jag på arbetet eller hos vänner.

Jag har lärt
känna den
spanska offentligvården i egen person
och måste säga att
den över lag är
fantastisk.
Dessi Rogner hade precis fyllt 16
år när hon i juni 1998 anlände med
Mamma och fyra syskon till Costa
del Sol, närmare bestämt Mijas
Pueblo. De längtade efter ett bättre
klimat och kunde flytta sin verksamhet till södra Spanien. Dessi,
som är född i Stockholm men växte
upp i en bondgård i Hishult, i Laholms kommun, stortrivdes direkt

på kusten. Detta trots ett flertal
obehagliga omständigheter.
– Vi hade det tufft ekonomiskt
en period och upplevde en del andra svårigheter också, men det som
inte stjälper stärker en, menar hon.
Dessi led även sedan unga år
av skör hälsa och kunde inte ta
studenten som planerat på Svenska
skolan i Fuengirola. Senare
tvingades hon operera bort ena
njuren, på sjukhuset Costa del Sol i
Marbella.
– Jag har lärt känna den spanska offentligvården i egen person
och måste säga att den över lag är
fantastisk.
När Dessi var 18 år gammal
beslöt familjen att flytta tillbaka
till Sverige. Det vill säga alla utom
hon själv, som blev kvar på kusten.
Dessi hade vid de laget spansk
pojkvän och ville absolut inte flytta
härifrån.

Dessi Rogner har varit van att ta
hand om sig själv och har haft en
mängd olika arbetsplatser genom
åren. Allt från restaurang och
databutik till advokatkontor och
flygbolag. Hon blev snabbt integrerad i Spanien och lärde sig spanska
på egen hand. Det dröjde inte länge
förrän kunder och bekanta började
be henne om hjälp med allehanda
praktiska ärenden och Dessi är inte
den som säger nej.
– Jag hjälper nordbor med allt
från att tolka hos läkaren till att
få ordning på sina kontrakt, deklarationsärenden och på senare
år även med fastighetsaffärer. Jag
är dock inte den som ber om provision bara jag presenterar folk
för varandra. Det viktigaste för
mig är att se andra vara lyckliga,
menar hon.
Forts. sid 12 >>>
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Det är lättare att räkna upp vilka tjänster Dessi Rogner INTE befattar sig med, än att beskriva allt hon gör. Undantaget företagsetableringar och att sälja försäkringar är
hon behjälplig med de flesta ärenden.

>>> Forts. Årets Svenska
Listan är lång över de ärenden
uträttar åt andra. Det omfattar
tolkning vid vårdcentraler, rättegångar och bostadsägarmöten,
ärenden hos skattemyndigheten,
trafikverket och hos telefonbolag
med mera. Hon har till och med
hjälpt till att via sociala nätverk
spåra en svensk man som försvann
under semester på Costa del Sol
och nu senast fick hon uppdraget
att medla i två vänners skilsmässa.
Det är faktiskt lättare att räkna
upp vad Dessi Rogner ej tar på sig
för uppdrag, än vad hon faktiskt
gör.
– Jag befattar mig inte med
företagsetableringar eller säljer
försäkringar. Där hänvisar jag till
expertföretag som jag känner att
jag kan rekommendera.
hjälper med glädje
är vissa uppdrag naturligtvis svårare än andra.
– Dödsfall är svåra och att behöva tolka och ge ett negativt besked
till en patient. Speciellt när det kan
handla om någon som jag känt och
hjälpt sedan lång tid.
De svåraste fallen avskräcker
dock inte Dessi, som sedan länge

Även om hon
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samarbetar med Svenska kyrkan på
Costa del Sol. Hon har ryckt in när
kyrkan behövt hjälp i olika krissituationer och ibland är det tvärtom
Dessi som kontaktar kyrkan, när
någon råkat illa ut.
– Det handlar många gånger om
människor vars pengar tagit slut.
Det är faktiskt inte så billigt som
många tror att leva i Spanien och
en del gör felkalkyler.
Ekonomisk hjälp är en känslig
fråga. Dessi har några gånger blivit
ombedd av personer att ge dem
pengar, men varken hon eller kyrkan ger kontanter till någon.
– Svenska kyrkan kan vara behjälplig med att göra inköp av nödvändiga basvaror, om någon inte
har råd att skaffa exempelvis mat.
Själv ger jag regelbundet pengar
till kyrkan, för hjälp till dem som
är i nöd.
Det är inte ovanligt att svenskar
och andra nordbor råkar i kris på
Costa del Sol. Det är dock inte så
utbrett som svenska tidningar med
jämna mellanrum gör gällande.
Senast var det Expressen som i två
artiklar målade en svart bild av
svenskarnas tillvaro på Costa del
Sol och de citerade bland annat
Dessi Rogner, som de hade inter-

vjuat på plats.
– Det var två väldigt snedvridna
artiklar. Jag skickade ett flertal
rättelser på det utkast som jag fick
av journalisten och det blev ändå
ganska knasigt, berättar hon.
Trots att Dessi Rogner sett hur
nordbor råkat illa ut på kusten
uppmuntrar hon landsmän som
funderar på att flytta hit att våga ta
steget.
– Det är självklart att de ska försöka. Jag älskar kusten, speciellt
Fuengirola där allt finns inom
räckhåll!
har sagt till
Dessi Rogner att hon måste se till
att ta betalt för sina tjänster. Hon
har länge inte lyssnat på dem och
kallar sig själv för ”Världens sämsta
företagare”, men för drygt ett år
sedan startade hon egen konsultfirma, DR Consulting. Sedan i våras
har hon även kontor i Edificio
Tres Coronas, samma byggnad
som inrymmer Svenska kyrkan i
Fuengirola.
– Jag är egenföretagare, men
behöver nu förstärkning. Jag letar
efter någon medhjälpare att anställa, men det är viktigt att det är rätt
person för posten, berättar hon.
Dessi Rogner saknar titel, men

hon är en person som människor
snabbt fattar förtroende för och
hon har ett brett nätverk av fackfolk av alla möjliga slag.
– Jag har ju byggt upp en ganska
stor erfarenhet genom åren, som
förenklar mitt arbete avsevärt.

Många bekanta

Det har blivit naturligt att Dessi samarbetar med Svenska kyrkan. De är
dessutom grannar numera.

Årets Svenska på Costa del Sol anlände som 16-åring till Mijas Pueblo, efter att ha växt upp på en skånsk bondgård. Hon stortrivdes direkt och blev kvar här när resten av familjen senare flyttade tillbaka till Sverige.

Det är kanske inte så konstigt
att fler än någonsin föreslagit Dessi
Rogner som mottagare av Sydkustens utmärkelse. Själv håller hon
en låg profil.
– Jag kan faktiskt inte förklara
varför så många föreslagit just mig,
men det känns helt fantastiskt.
Kanske beror det på att jag är en
person som aldrig ger mig, om jag
finner att något är fel eller orättvist. Man kan nog säga att jag är
ganska envis, konstaterar Dessi.
När hon inte springer andras
ärenden gillar Dessi att spela padel
tennis och att organisera inlines hockeyturneringar, Hon har
domarlicens och ägnar mycket tid
åt att leda Fuengirola Lions, där de
flesta av spelarna är från Finland.
Det känns naturligt för henne, då
hon själv bor i finsktäta Los Pacos.
– Men visst vore det kul med
fler svenskar i laget också. Vi letar
ständigt efter nya spelare, poängterar Dessi.
Hon dominerar andra sporter
också.

– Jag blev spansk mästare i Dart
för sex år sedan. Fortfarande slår
jag de flesta killar som utmanar
mig, stoltserar hon.
Många förknippar för övrigt
Dessi Rogner med något som varken har med byråkratiska ärenden
eller idrottsevenemang att göra.
Hon är nämligen tillsammans
med en väninna initiativtagare till
Smörgåstårtans dag.
– Ja, det var ganska knäppt. Vi
älskar både smörgårstårta men
konstaterade att det är svårt att
laga för endast två personer. Därför
gjorde vi två smörgåstårtor första
gången och bjöd in ett gäng, som
uppgick till 15 personer.
Året därefter var de 70
personer som kalasade på tolv
smörgåstårtor och numera är det
ett jättejippo som organiseras i en
caseta på feriaplatsen, med både
jury och dans. Förra året presenterades 36 smörgåstårtor och 250
personer deltog.
– Vi tar en avgift för att allt
ska gå ihop, berättar Dessi, som

brukar ha så mycket bestyr med
arrangemanget att hon själv inte
hinner smaka någon av tårtorna...
Eventuella överskott har gått till
välgörande ändamål, bland annat
till åsnorna i Mijas!
Dessi Rogner brukar inte missa
Svenska skolans julbasar och i år
kommer hon garanterat vara där
onsdag 13 december. På programmet står nämligen överlämning
av utmärkelsen Årets Svenska
på Costa del Sol och det kommer
säkert vara många ”Dessi-fans”
i publiken. Tiden är 19.30. Hon
ska förutom ett diplom mottaga
en check på 600 euro, som ingår i
priset.
Har Dessi Rogner bestämt vad
hon ska göra pengarna då?
– Jag har faktiskt flera alternativ,
men har inte riktigt bestämt mig
än. De kommer dock att hamna på
ett bra ställe, lovar hon.
Text & foto: Mats Björkman
www.drconsulting.se I
www.sydkusten.es/tv/17017

Motivering:
Dessi Rogner tilldelats utmärkelsen Årets Svensk på Costa
del Sol 2017 för sitt solidariska
arbete under många år med
att bistå medsvenskar och
andra nordbor. Hon har hjälpt
ett stort antal personer med
allehanda praktiska ärenden
men också i livsviktiga situationer, med endast mottagarnas
tacksamhet som ersättning.
Årets Svensk på Costa del Sol
är en utmärkelse som delas
ut av tidningen Sydkusten till
en person, grupp av personer
eller organisationer/företag
som befinns ha utfört något
signifikativt för svenskheten på
Costa del Sol och/eller svenskarnas integration i Spanien.
Årets vinnare annonseras alltid
i vinternumret av SK samt på
Sydkustens övriga medier och
priset består av ett diplom och
en check på 600 euro, som
överlämnas i samband med
julbasaren i Svenska skolan i
Fuengirola.
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BIRGITTA BERGIN

Författare som i april kom ut med sin sjunde roman.
Bor i Nueva Andalucia sedan 2011. Älskar naturen, möten med
människor, mat och vin, träning och livliga diskussioner.
Läs mer på www.birgittabergin.se
www.facebook.com/forfattare.birgittabergin
instagram: birgittaberginforfattare
blogg: www.ketshupoftheday.se

Att anlägga en soptipp
Det var i januari. Jag kom tillbaka till mitt
Marbella efter en härlig månad i Sverige med jul och nyårsfirande. Jag var
avslappnad och utvilad, men hade den
senaste tiden längtat ner igen till värmen, ljuset, stränderna och bergen. Jag
var glad att äntligen vara på plats och
pulsen steg en aning när jag körde bilen
nerför vår lilla villagata, snart skulle jag
vara hemma igen.
Men istället för ett glädjerus att se mitt hus så förbyttes det
till en förtvivlan. Först inbillade jag mig att jag såg i syne men
naturligtvis kom verkligheten i kapp på en mikrosekund
och jag bara stirrade på förödelsen. Någon hade på trottoaren utmed vår mur som går längs med trädgården anlagt en
lång sopstation. Söndriga möbler, gamla trasiga krukor med
jord utspritt, filtar och täcken och tyger, påsar med allt slags
innehåll ni inte ens vill veta vad för något,
prylar i det oändliga … Tårarna var inte
långt borta men ilskan var större, så morrande parkerade jag, tog ett djupt andetag
och ignorerade eländet för stunden.
Vem gör så där? Och varför?
Kommunens sophantering fungerar
kanon här i Spanien. De kommer och
tömmer varje dag och inget hinner ligga
och lukta. Det finns separata behållare för att slänga flaskor i, petflaskor,
gamla kläder och kartong. De står precis
överallt. Om man rensar hemma kan
man snyggt och prydligt sätta ut på gatan
en möbel som fortfarande duger men som man själv har
tröttnat på. Ofta tar det mindre än en timma innan någon
plockar upp det, antingen till sig själv eller för att sälja.
Sådan fantastisk naturlig återvinning.
Så vad jag vänder mig mot är det medeltida miljötänket hos
spanjoren i allmänhet. Ofta ser jag hur mina grannar slänger
allt i samma gröna basura, bara för att slippa gå femtio meter
extra. För att inte tala om allt trädgårdsspill efter att trädgårdsmästaren har varit och klippt buskar och träd. Får det
inte plats i basuran som töms varje dag, så läggs det i en hög

bredvid. Och den högen, mina vänner, ligger sedan kvar och
ruttnar tills kommunen slutligen kommer och tar hand om
den, när det sker vet dock ingen. Så problemet med ofrivilliga soptippar uppstår när någon börjar lägga skräp utanför
basuran, det blir som ett grönt ljus för andra att fortsätta, och
simsalabim så har vi en sopstation på plats.
Så tillbaka till min soptipp i januari. För ja, det blev liksom
min familjs soptipp eftersom den prydde hela vår mur. Som
om det var vi som hade rensat vårt hem och inte orkat ta oss
till tippen. Och där kom svenskheten fram hos mig direkt.
”Tänk om grannarna tror att det är vi som … så pinsamt.” Vi
började med att försiktigt fråga våra grannar, men nej, ingen
hade sett något.
Vi blundade några dagar, men sedan stod vi inte ut. Fick
reda på av kommunen att om vi ställde allt i ordning så skulle
de komma och hämta inom kort. Så VI skulle alltså ställa iordning?? Men vad gör man inte, så vi kavlade upp ärmarna och
tog tag i det under en halv dag. En tid senare kom en lastbil
från kommunen, stort tack för det.
Så hur har det blivit sen då? Jo, jag har förvandlats till en
spejande indian, ständigt på jakt efter
den som lägger första skräpet till en
eventuell framtida soptipp. Snabbt är jag
där och ställer undan, lägger i basuran,
städar upp så att det inte ska se skräpigt ut och håller iordning som värsta
ordningspolis. Och ser man på! Ofta är
det numera riktigt snyggt utanför våra
behållare.
Det här är ju Spanien med alla dess fel
och brister och härligheter. Många gånger gillar jag deras civila olydnad hur
man ibland helt ohämmat parkerar där
det passar, rycker på axlarna åt överförmynderi eller utför lite galet svartjobb, och därför har
jag bestämt mig för att inte låta soporna bli ett problem. Jag
menar, hur kul är det egentligen att stå i kön på återvinningen
i Sverige och vara livrädd för att lägga en endaste sak i fel
container? Nästan bötesvarning, eller hur.
Så åter igen. Dessa olika kulturer. Hur vi lever våra liv. Visst
finns det charm i detta. Så länge ingen anlägger en soptipp
utanför mitt hus vill säga …

Vad jag
vänder mig mot
är det medeltida
miljötänket hos
spanjoren i
allmänhet.
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God jul alla härliga, olydiga läsare!

AFFÄRSJURIDIK • FASTIGHETSRÄTT • ARVSRÄTT • FAMILJERÄTT • TVISTER
ETABLERINGSFRÅGOR • BOLAGSRÄTT • BROTTMÅL • SKATTERÄTT

Behöver du hjälp med
fastighetsköpet?
Vi företräder privatpersoner och företag
i Sverige och Spanien sedan 1999.
Välkommen att kontakta oss på telefon:
+34 952 90 82 37 eller 693 77 99 88
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SPANIEN
Falska nyheter om Katalonien
Tidningen El País uppger att
Ryssland försöker manipulera
nyhetsflödet om folkomröstningen
i Katalonien, på samma sätt som
den ryska regeringen uppges ha
intervenerat valkampanjerna i både
USA, Frankrike och kring Brexit.
Enligt El País finns tydliga tecken
på en organiserad kampanj för att
förvärra konflikten i Katalonien,
genom bland annat spridningen av
falsk information via en rad kanaler,
inte minst den ryskfinansierade
satellitkanalen Russia Today (RT).
Rajoy och Trump överens
Katalonien stod på dagordningen
när Spaniens regeringschef Mariano Rajoy 26 september var inbjuden på lunch i Vita Huset i Washington, av USA:s president Donald
Trump. Efter lunchmötet hölls
en presskonferens i Vita husets
trädgårdar. Där uppgav Trump att
Spanien är ett ”vackert” land och
att det vore både synd och dumt
om Katalonien skulle bryta sig ur.
Kommunkoalitionen sprack
Koalitionsstyrelsen i Barcelona har
spruckit, efter att medlemmarna
i Barcelona en Comú med knapp
majoritet röstat för att separera sig
från socialistpartiet PSC. Borgmästaren Ada Colau tog det kontroversiella beslutet att låta partimedlemmarna besluta om koalitionens
framtid, efter att många kritiserat
PSOE:s stöd till interventionen i
Katalonien. Omkring 3 800 av partiets 10 000 registrerade medlemmar röstade och av dem var 54,18
procent för att bryta med PSC.
Ambassadören om Katalonien
Sveriges ambassadör i Madrid
Lars-Hjalmar
Wide citeras av
den katalanska
tidningen El
L-H Wide.
Periódico, när han
efterlyser en dialog för att lösa
konflikten i Katalonien. Wide var
verksam i Madrid under statskuppförsöket 23 februari 1981 och
säger att han hoppas att det kan
upprättas en väg till dialog mellan
parterna i den nuvarande konflikten. Han försvarade samtidigt att
alla förhandlingar måste ske inom
ramen för den spanska grundlagen.

16
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PUSSEL Trots två självständighetsförklaringar i oktober förblir Katalonien tills vidare en del av Spanien. Samtliga partier i
regionen har meddelat att de ställer upp i nyvalet 21 december.

Självständighet blev
nyval i Katalonien
Rajoy intervenerade regionalstyret 27 oktober.
Situationen i Katalonien har förvandlats till den allvarligaste
inhemska krisen i Spanien i demokratiskt tid. Det katalanska
regionalstyrets ensidiga självständighetsförklaring 27 oktober
ledde till att regeringschefen Mariano Rajoy samma kväll upplöste
regionalparlamentet och kallade till nyval 21 december. I skrivande
stund har den avsatte regionalpresidenten Carles Puigdemont flytt
till Belgien och fem tidigare medlemmar av hans ministär sitter
häktade.

När Sydkusten gav ut sitt höstnummer i september dominerade
Katalonien omslaget på tidningen,
men nyheterna handlade då dels
om attentaten 17-18 augusti samt
turistfobin som rått inte minst i
Barcelona under sommaren. Det är
nästan ofattbart hur mycket som
inträffat under hösten, i en spiral
som det i efterhand visat sig att separatisterna inte hade räknat med.
Den konservativa regionalpresidenten Carles Puigdemont,
pressad av koalitionspartnern Esquerra Republicana de Catalunya
ERC och inte minst det radikala

vågmästarpartiet CUP, beslöt att
hålla den utlysta folkomröstningen om självständighet 1 oktober.
Detta trots att omröstningen
förklarats olaglig av Författningsdomstolen och riksåklagaren
José Manuel Maza beordrat att
den skulle stoppas. I flera veckor
bedrev spanska och katalanska
myndigheter en katt-och-råtta lek,
där hemsidor om omröstningen
stängdes och öppnades på andra
adresser och röstsedlar samt valurnor konfiskerades.
Inför omröstningen 1 oktober
ockuperades många skolor av

separatister, för att garantera att
vallokalerna ej förseglades.
När den katalanska regionalpolisen Mossos d´Esquadra på
valdagens morgon ej stängde vallokalerna som de beordrats, gick
rikspolisen loss mot demonstranter som utövade passivt motstånd.
Våldsamma scener utspelades,
som blev förstasidesstoff runt hela
världen. För regionalstyret legitimerade detta en omröstning som
saknade alla garantier.
påstått resultat av 2,2 miljoner röster av vilka
90 procent ska ha röstat ja för ett
självständigt Katalonien, drev
Puigdemont processen vidare.
Regionalpresidenten utropade 10
oktober Kataloniens självständighet, även om han samtidigt
annonserade att processen lades
på is för att förhandla villkoren
med Spanien. Varslet från PP-

Med stöd av ett

regeringen om en intervention
besvarades dock av det katalanska regionalparlamentet med en
ny självständighetsförklaring 27
oktober, där oppositionspartierna antingen lämnade salen eller
röstade emot.
Regeringschefen Mariano Rajoy
hade samma dag fått klartecken
av senaten att vid behov tillämpa
paragraf 155 i grundlagen och upplösa det katalanska regionalstyret.
Detta skedde endast timmar efter
regionalparlamentets självständighetsförklaring och Rajoy utlyste
samtidigt nyval i Katalonien, med
kortast möjliga marginal. De 54 dagars varsel som statuterna kräver
innebär att valet 21 december kommer att hållas på en torsdag.
Kataloniens påstådda självständighet blev högst odramatisk.
Det moderata firandet på gatorna
på kvällen 27 oktober följdes upp
av en uteslutande administrativ
statlig intervention morgonen efter. Det bjöds på varken passivt eller våldsamt motstånd och polisen
gjorde heller inga gripanden.
Först när den avsatta regionalregeringen och medlemmarna i
regionalparlaments fasta utskott
varslades om förhör till 2 november flydde Puigdemont till Bryssel, där han befinner sig i sällskap

av fyra tidigare regionalråd. Alla
övriga medlemmar i regionalregeringen, inkluderat ERC-ledaren
Oriol Junqueras häktades efter
förhör i Madrid och endast Santi
Vila, som tog avstånd från självständighetsförklaringen, beviljades
frihet mot borgen.
Medlemmarna i regionalparlamentets fasta utskott kunde däremot undvika häktning, tack vare att
de tog avstånd från självständighetsförklaringen och uppgav att den
enbart var ”symbolisk”. Talmannen
Carme Forcadell tillbringade en
natt i häkte och har anammat interventionen i Katalonien.

Den utstakade
vägen mot katalansk självständighet
har visat sig vara ett
korthus som rasat
samman så fort det
ställts på prov.
Den utstakade vägen mot katalansk självständighet har visat sig
vara ett korthus som rasat samman så fort det ställts på prov. Den
statliga interventionen har inte
stött på något som helst motstånd
och samtliga partier i Katalonien
har annonserat att de ställer upp i
nyvalet.

Det finns flera förklaringar till att
separatisterna dragit i handbromsen. Uppenbarligen hann verkligheten ifatt dem när Spanien varslade
om intervention och inte en enda
nation erkände den katalanska
republiken. Dessutom har regionen
lidit en massflykt av företag, där
mer än 2 200 flyttat ut sina huvudsäten på bara några veckor.
Carles Puigdemont har
annonserat att han kommer att
kandidera under en ny koalition
med namnet Junts pel Catalunya,
medan ERC inte vill veta av något
mer samarbete med de konservativa katalanerna inför de opinionsundersökningar som pekar på att
vänsterpartiet kommer att vinna
valet. Puigdemont har begärts utlämnad från Belgien, men kommer
troligtvis att lyckas hålla sig undan
spanska domstolar tills efter det
katalanska valet.
Junqueras och de övriga häktade
politikerna har å sin sida yrkat på
villkorlig frigivning, för att kunna
deltaga i valkampanjen. Beslutet i
dagarna att flytta deras ärende till
Högsta domstolen tyder på att de
kommer att släppas, för att de demokratiska garantierna kring valet
inte ska ifrågasättas.

Text & foto: Mats Björkman

Foto: Cristina Cifuentes

Historisk demonstration i Barcelona
Hundratusentals människor
deltog 8 oktober i Barcelona i
den största manifestationen
någonsin i Katalonien för Spaniens enighet.

Minst 350 000 människor (enligt
den katalanska lokalpolisen) och
upp till 950 000 (enligt arrangörerna) fyllde på söndagen Barcelonas gator med spanska flaggor och
skalderade slagord för Spaniens
enighet. Inga allvarliga incidenter
registrerades och sammankallaren
Societat Civil Catalana upprätthöll en egen strikt kontroll för att
undvika inte minst att radikala
högergrupper lät demonstrationen
urarta.
var den spanskperuanske nobelpristagaren i
litteratur Mario Vargas Llosa samt

Två av talarna

I manifestationen tågade även politiker från andra delar av Spanien, som Madrids
regionalpresident Cristina Cifuentes (PP).

tidigare socialistiske ordföranden
i EU-parlamentet Josep Borrell.
Båda kritiserade i hårda ordalag
den katalanska regionalregeringens självständighetsprocess. Vargas Llosa kallade regionalpresidenten Carles Puigdemont och hans

medhjälpare för ”kuppmakare”.
Demonstrationen var den särklassigt största någonsin i Katalonien för Spaniens enighet. Både
på lördagen och söndagen hölls en
stor mängd liknande manifestationer runt om i övriga Spanien.

Riksåklagaren avled hastigt
Riksåklagaren
José Manuel
Maza avled 18 november under ett
besök i Argentina.
Maza, som led av
Maza blev 66 år.
diabetes, insjuknade
hastigt och dog på ett sjukhus i
Buenos Aires. Han var 66 år och är
den första riksåklagaren i Spanien
som avlider på posten. Maza utnämndes för exakt ett år sedan och
har varit en av förgrundsfigurerna
i den katalanska konflikten, då han
drivit både tillslag och gripanden.
Domstol utreder polisvåld
En tingsrättsdomare i Barcelona
har beordrat identifiera de rikspoliser som kan ha gjort sig skyldiga
till övervåld, under den olagliga
folkomröstningen i Katalonien 1
oktober. Domaren har antagit en
anmälan från den nu avsatta katalanska regionalregeringen. Sammanlagt 17 fall av polisaktioner ska
granskas. Utredningsmaterialet
omfattar både bildupptagningar
och drygt 100 skaderapporter.
Barcelona förlorade EU-säte
Konflikten i Katalonien beskylls för
att Barcelona stad ej blir nytt säte för
Europeiska läkemedelsagenturen.
Den katalanska huvudstaden var
länge storfavorit att bli det viktiga
EU-kontorets huvudsäte, men när
det blev dags att välja 20 november
röstades Barcelona bort som den
första av de fem kandidatstäderna.
Det blev istället Amsterdam som valdes. Läkemedelsagenturen för med
med sig 900 högavlönade arbetsplatser samt tusentals indirekta jobb
och besvikelsen över att Barcelona
inte valdes är enorm.
Assange tystas om Katalonien
Regeringen i Ecuador har anmodat
Wikileaks grundare Julian Assange
att inte uttala sig ytterligare om
konflikten i Katalonien, något som
han förbundit sig att respektera.
Assange har i sociala nätverk flera
gånger försvarat Kataloniens självständighetsanspråk och kritiserat
den spanska regeringens agerande.
Det avslöjades senare att Assange
tagit emot en representant för de
katalanska separatisterna i Perus
ambassad i London, där Wikileaksgrundaren vistas sedan 2012.
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Krögare upplever stjärnregn
Spanien får allt fler stjärnkrögare. I den senaste upplagan av
Michelinguiden erhåller ytterligare
två spanska restauranger dessutom den högsta värderingen,
tre stjärnor. De nya trestjärniga
krögarna är dels Ángel León i Puerto
de Santa María (Cádiz) med
sin restaurang Aponiente samt
Jordi Cruz, med ABaC i Barcelona.
Spanien har därmed sammanlagt
elva trestjärniga krogar i Michelinguiden. I dagsläget har Spanien
sammanlagt 177 Michelinkrogar,
vilket är 17 fler än tidigare.
Livet i Mar Menor hotat
Allt liv i inlandshavet Mar Menor i
Murciaprovinsen hotas, på grund
av att kopplingen till Medelhavet
håller på att slamma igen. Forskare varnar på nytt för konsekvenser
som ej går att reparera, orsakade
bland annat av ett allt mer omfattande bruk av gödningsmedel
i det angränsande jordbruket.
Inlandshavet har sammanlagt tre
naturliga öppningar som förbinder Mar Menor med Medelhavet.
Sevilla toppar turistranking
Den ansedda
resetidskriften
Lonely Planet har utsett
Sevilla till den
Las Setas.
mest spännande
turistdestinationen i världen
2018. Utelivet, tapas och flamenco förstärks 2018 både av
att Sevilla kommer att vara värd
för European Film Awards samt
för jubiléet av sin lokale mästare
Murillo. I utnämningen hänvisas
också till inspelningarna av Game
of Thrones.

18
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Kataloniens udda historia
Konstanta uppror och nederlag mot Spanien.
Konflikten i Katalonien har i
hög utsträckning simplifierats
och även fyllts med halvsanningar, inte minst av separatisterna. För en bättre förståelse
krävs kunskap om Kataloniens
historia, som skiljer sig i många
aspekter från många andra
regioners. Spanien har genomgående setts som en motpart.

Ju mer man läser på om den
katalanska historien, desto mer
surrealistisk framstår den. Den
första tillstymmelsen till en katalansk identitet uppstår på 900-talet, när det bildas ett hertigskap i
samband med att morerna trycks
tillbaka under La Reconquista. På
1100-talet gifter sig den dåvarande
hertigen med kronprinsessan i
kungadömet Aragonien och på så
vis kommer Katalonien att införlivas i kungariket.
Kungadömet Aragonien upplever sin storhetstid på 1200 och
1300-talet, då det omfattade inte
bara en stor del av östra Iberiska
halvön, utan även Balearerna, Sardinien, Sicilien, södra Italien samt
delar av Grekland.
av Ferdinand av Aragonien och Isabel av
Kastilien (de katolska kungarna)
1477, enas hela det katolska Spanien
och 1492 kastas den siste moriske
härskaren Boabdil ut från Granada.
Det är först 1640 som de första
tecknen på missnöje uppstår i
Katalonien. Ett uppror startar mot
den växande centralstyrningen
av kung Felipe IV:s försteminister
Conde Duque de Olivares. Upproret leds av de katalanska jordbrukarna ”Els segadors”, som dödar
ett dussintal av kungens män i
Barcelona. Upproret slås ned,
men Els Segadors förvandlas till
sådana folkhjältar att Kataloniens
nationalhymn idag bär deras namn
och hyllar deras aktion genom
att bland annat sjunga ”slipa era
verktyg!”…
Året efter försöker Katalonien följa Portugals exempel och
frigöra sig från Spanien, genom
att söka om den franske kungens

beskydd, men hamnar ur askan i
elden. Utbrytningsförsöket slås
ned av Spanien 1653. I det senare
tronföljdskriget 1700 ställer sig
katalanerna åter på förlorarnas
sida, när de försvarar Carlos III av
Habsburg.
Tronföljdskriget varar flera år
och slås ned blodigt i Katalonien
11 september 1714. Detta är idag
Kataloniens officiella ”nationaldag” och katalanerna torde vara
ett av få folk i världen som har sin
stora högtidsdag till minne av sitt
främsta nederlag.
Foto: Archivo nacional

Rattfull för andra gången
En högt uppsatt PP-ledamot i
Castilla y León har lämnar sin post
i regionalparlamentet, efter att
hon för andra gången på drygt ett
år ertappats med att köra rattfull.
Det rör sig om Rosa Valdeón, som
var vice regionalpresident i Castilla y León när den första incidenten inträffade, i september 2016.
Hon lämnade den gången regionalregeringen men satt kvar som
ledamot i regionalparlamentet,
efter att hon befunnits tredubbla
den tillåtna promillegränsen.

Lluís Companys bakom galler 1934
skildrar väl den katalanska historien.

Genom giftermålet

Även 1800-talet kantas av flera
misslyckade uppror i Katalonien
och 1931 utnyttjar den katalanske
ledaren Francesc Maciá utropandet av republik i Spanien till att
kräva särskild autonom status för
Katalonien.
Inte nöjd med detta utropar den
nye katalanske ledaren Lluys Companys en självständig katalansk
republik 6 oktober 1934. Companys fängslas inom bara några timmar och upproret slås ned. (Känns
mönstret igen?)
Den andra republiken i Spanien
1936 beviljar Companys amnesti.
När inbördeskriget bryter ut 18 juli
samma år strider Katalonien på
republikanernas sida mot de fascistiska upprorsstyrkorna. Än en gång
förlorar katalanerna striden och
Companys avrättas senare.
Nutidshistorien känner de flesta
till. Under Franco fråntas Katalonien allt självbestämmande och

till och med det katalanska språket
förbjuds. Efter Francos död antas
en ny författning 1978, som gäller
än idag och där både Katalonien
och Baskien tilldelas den högsta
grad av självbestämmande som
någon region i världen äger.
Den katalanska terroristorganisationen Tierra Lliure vill dock
ha mer och strider under flera år
för ett självständigt Katalonien.
Andelen katalaner som vill ha en
egen nation är dock vid denna tid
blygsam.
Först med krisen i Spanien
2008, ogiltigförklarandet av de nya
katalanska statuterna samt Partido
Populars valseger i november 2011
exploderar självständighetsyttringarna i Katalonien. Demonstrationen på Kataloniens dag 11
september 2012, där 1,5 miljoner
människor tågar i Barcelona för
självständighet, blir startskottet
för den spiral som har lett oss till
dagens situation.
Kataloniens historia genomsyras alltså av konstanta uppror
mot Spanien, som alla slagits ned
mer eller mindre handgripligt. Den
katalanska identiteten, åtminstone
separatisternas, verkar vara avhängig av en motpart i den spanska
staten i rollen som som den store
förtryckaren. Om inte, hur ska
man då förklara att ett folk firar sitt
största nederlag som nationaldag
och har en nationshymn som lovordar ett blodigt uppror som också
slogs ned..?
En sista jämförelse. I Portugal
brukade man höra i fotbollslandskamper mot Spanien hur en del
av publiken skalderade ”Aljubarrota” och åberopade andan från
den historiska segern 1385 över en
överlägsen spansk armé. I Barcelonas stadion Camp Nou hörs å
sin sida fortfarande i alla hemmamatcher hur en stor del av publiken, när tidräknaren visar 17.14,
börjar skaldera ”Independencia”
(självständighet) till minne av ett
nederlag för mer än 300 år sedan.
Nog är det anmärkningsvärt!

Text: Mats Björkman

Foto: Mats Björkman

På Partido Populars huvudkontor förstördes två hårddiskar som tillhörde den tidigare kassören Luís Bárcenas. Datorerna innehöll enligt Bárcenas själv partiets svarta bokföring.

PP lyckas ej undvika åtal
Partido Popular kommer att
åtalas i provinsdomstolen i
Madrid, för att de låtit förstöra avgörande bevismaterial
beträffande partiets svarta
räkenskaper.

Rättegången kommer att hållas
trots en rad hinder på vägen, som
inkluderar statsåklagarämbetets
motstånd mot processen samt att
utredningshandlingarna under flera
månader var försvunna. Det faktum

att det blir en process grundar sig i
att tre privata åtal samt utredningsdomaren Rosa Freire vägrat vika sig.
bänk kommer
att sitta PP:s nuvarande kassör
Carmen Navarro, tidigare ansvarige för partiets dataärenden
José Manuel Moreno, advokaten Alberto Durán samt Partido
Popular som institution. De
anklagas för att 2013 ha beordrat
och utfört raderingen av två hård-

På de åtalades

diskar som tillhörde den tidigare
kassören Luís Bárcenas. Han
uppgav själv att hårddiskarna
innehöll bevis om partiets svarta
räkenskaper, men datorerna förstördes innan de lämnades över
till federala domstolen Audiencia
Nacional, som krävt dessa för
Gürtel-utredningen.
Partido Popular har försvarat
agerandet med att det är standard
att radera tidigare anställdas
datorer, av sekretesskäl.

González gömda förmögenhet funnen
Spanska rättsväsendet har
lokaliserat i Colombia en förmögenhet, bestående av bland
annat 5,4 miljoner dollar i kontanter, som tillskrivs tidigare
regionalpresidenten i Madrid
Ignacio González.

Glädjen blev kortvarig för González, som bara några dagar tidigare

kunde lämna fängelset i Soto del
Real efter sex månaders häktning,
mot en borgen på 400 000 euro.
Misstankarna om att hans resor
till Colombia grundade sig i svarta
investeringar uppges ha bekräftats.
I samarbete med de lokala myndigheterna har motsvarande 4,6
miljoner euro i amerikanska dollar
spårats, liksom flera egendomar

som uppges tillhöra Ignacio González. Han har i förhör förnekat
att han skulle ha några som helt
tillgångar utomlands.
Den tidigare regionalpresidenten har i flera år misstänkts för att
ha finansierat sin semesterbostad
i Estepona med mutor och i takt
med att härvan vuxit greps González ovillkorligen i våras.

Sparbankstoppar dömda
Fyra av de tidigare högsta
cheferna för den intervenerade
sparbanken CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) har dömts
till mellan två och fyra års fängelse vardera för bokföringsbrott.
Federala domstolen Audiencia
Nacional fäller bland annat de
två tidigare styrelseordförandena
Roberto López Abad och María
Dolores Amorós Amorós till tre
års fängelse vardera. Det högsta
straffet på fyra års fängelse tilldelas den styrelseledamot i banken
som hade ansvaret för översynen
av driften, Teófilo Sogorb.
Falsk magsjuka ger fängelse
Ett brittiskt par har dömts till
fängelse för falsk anmälan om
matförgiftning i Spanien och
omkring 800 personer till riskerar
liknande straff. En domstol i Liverpool är den första att besluta om
fängelsestraff för falsk matförgiftning, ett bedrägeri som befinns ha
varit omfattande bland brittiska
turister som semestrar i Spanien.
En 43-årig man och en 53-årig
kvinna döms till 15 månader
respektive nio månaders fängelse
för att efter två resor ha simulerat
matförgiftning och krävt ersättning av arrangören Thomas Cook.
Invandringen åter större
Antalet invandrare i Spanien överträffade 2016 antalet utvandrare.
Det var första gången sedan
2009 som invandringen åter var
större i Spanien. Som en direkt
konsekvens steg den spanska befolkningen 2016 för första gången
på fem år, med 0,19 procent. Per
1 januari fanns 46,53 miljoner
registrerade innevånare i Spanien.
Lik låg vid Teide i fyra år
Kvarlevorna efter en kanarisk
idrottare har hittats vid vulkanen
Teide, nära fyra år efter hans försvinnande. Guardia Civil bekräftar
att resterna som hittades 21 oktober på 2 925 meters höjd tillhör
Víctor Teni, en Triathlon-idrottare
som försvann på Tenerife 1 januari
2014. En vandrare slog larm efter
att han sett kroppen i ett svårtillgängligt lavaområde vid Teides
ena sluttning. Det krävdes specialenheter från Guardia Civil för
att kunna bärga kroppen.
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Skydd av kustremsan rivs upp
En reform som antagits för att
skydda den andalusiska kustremsan från ny bebyggelse har ogiltigförklarats av regionaldomstolen. Reformen, som drevs igenom
av oppositionen två månader
efter det senaste regionalvalet, i
mars 2015, förbjöd i praktiken all
nybyggnation inom 500 meter
från havet. Den överklagades
dock av ett flertal kustkommuner,
som Barbate, de flesta styrda av
Partido Popular.
Spanjorer mindre hälsosamma
Spanien rasar i rankingen över de
mest hälsosamma länderna i världen. På bara ett år har Spanien
fallit från en hedersam sjundeplats i FN:s lista över de sundaste
länderna till 23:e plats. Listan
toppas av Singapore, Australien
och Sverige. Det som drar ned det
spanska betyget är främst alkoholkonsumtionen, tobaksrökning
samt övervikt hos barn. Studien
är baserad på 37 olika parametrar.
Facebook döms till miljonbot
Spanska dataskyddsinspektionen
AEPD har utfärdat böter på sammanlagt 1,2 miljoner euro till Internetjätten Facebook. Den statliga
inspektionen finner att Facebook
lagrat och brukat personuppgifter
i reklamsyfte, utan att informera
användarna korrekt. Konkret rör
det sig om två fall av grov överträdelse och ett av mycket grov
överträdelse.
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Ledamöter behåller
sina privilegier
Ledamöterna i det andalusiska
regionalparlamentet har röstat
ned en motion från Podemos
om att minska deras egna ”privilegier”.

Förslaget röstades ned med bred
majoritet av ledamöterna från det
styrande socialistpartiet, samt
Partido Popular och Ciudadanos.
Endast ledamöterna från Podemos
samt vänsterpartiet Izquierda
Unida stödde motionen.

Ledaren för Podemos i Andalusien Teresa Rodríguez finner det
skandalöst att hon och de övriga
regionalledamöterna lyfter drygt
3 000 euro vardera i lön i månaden.
Dessutom har de rätt till ytterligare drygt 2 500 euro i traktamenten,
utan att ens behöva redovisa kvitton för dessa utlägg. Det är därför
enligt Rodríguez i praktiken frågan
om kamouflerade extralöner.
Dessutom får ledamöterna högre
bensintraktamente än offentlig-

anställda, trots att bränslepriset är
samma för alla.
I en video visar Rodríguez hur
systemet är uppbyggt och hur hon
själv endast spenderat 780 euro
i reskostnader under en månad,
men ändå lyfter mer än 2 500 euro
för detta. Mellanskillnaden donerar hon till välgörande ändamål,
då hon påvisar att systemet inte
ens tillåter att hon gör avkall på
överskottet.

Flyktingtragedin allt större
Foto: Cruz Roja Española

Tvingades avgå fullt ut
Tidigare regionalpresidenten
i Murcia Pedro
Antonio Sánchez
(PP) har valt att
P-A Sánchez
avgå även som
regionalledamot och ordförande
för Partido Popular i Murcia. Sánchez riskerar två åtal för korruptionsbrott, men har förnekat alla
anklagelser och motsatte sig in i
det längsta att lämna posten som
regionalpresident. Han misstänks
dels för att som borgmästare ha
förskingrat medel till ett auditorium i Puerto Lumbreras, som
aldrig färdigställdes och dels ha
planerat att betala med offentliga
medel för att förbättra sin egen
image på Internet.

Spanska Röda Korset slår larm om den växande flyktingströmmen vid Spaniens södra kust. Fram till slutet av oktober
hade 111 drunkningsfall registrerats, vilket är tre gånger så många som hela 2016.

Antalet omhändertagna flyktingar vid Spaniens kust uppgick
under årets tio första månader
till nära 11 000 och antalet registrerade dödsoffer har flerdubblats, jämfört med förra året.

Flyktingtragedin vid Gibraltar

sund växer, något som både myndigheter och hjälporganisationer
som Röda korset slår larm om.
Hela 650 flyktingbåtar har fått
undsättas sedan början av året.
Fram till slutet av oktober har
111 dödsfall registrerats, av vilka
21 kroppar bärgats av spansk

kustbevakning och 90 försvunnit i Medelhavet. Det är redan
tre gånger så många offer som
under hela 2016. Det är samtidigt
endast de fall som myndigheterna
har uppgifter om och det verkliga antalet dödsfall befaras vara
betydligt större.

Svårare för bankerna vräka hypotekstagare
En lagreform skärper kraven på
bankerna gentemot hypotekstagarna och gör det bland annat svårare
att genomföra vräkningar.
Ministerrådet har antagit ett
förslag som väntas gå igenom i par-

lamentet. Det ställer större krav på
insyn i bankernas hypoteksvillkor,
inkluderat en klausul där hypotekstagaren inför notarie ska intyga att
denna är införstådd med alla villkor
i låneavtalet. Det ska även bli smi-

digare för hypotekstagare att byta
från rörlig till fast ränta.
Vidare måste en hypotekstagare
ha undlåtit att betala mellan nio
och tolv amorteringar innan bankerna tillåts vräka personen.

Fonus International
i samarbete med Familjens Jurist

När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning.
Vi vill underlätta för anhöriga i en svår och utsatt situation, därför har vi tillsammans med Familjens Jurist tagit fram tjänsten Fonus International.
Tillsammans med våra internationella partners hjälper vi till med allt, från transporten till och mottagandet i Sverige. Vi kontaktar lokala myndigheter
för att ta hand om administrationen med anledning av dödsfallet. Dessutom håller vi kontakten med svensk ambassad och ser till att alla nödvändiga
dokument tas fram, översätts och legaliseras. Att anhöriga själva inte behöver ordna alla steg kan spara både tid och pengar.
På plats i Sverige ordnar vi begravningen. Genom Familjens Jurist kan vi dessutom hjälpa till med hela processen från bouppteckning till arvskifte om
den avlidna hade hemvist i Sverige. Om det ska göras utomlands kan vi agera mellanhand.
Är du svensk medborgare och bor utomlands? Då kan du teckna Fonus begravningsförsäkring via fonus.se. Det ger trygghet för dig och dina anhöriga.
En bra idé för att ligga i framkant med planeringen är att fylla i Vita Arkivet och skriva testamente. Det kan vi hjälpa till med.

Ring oss från utlandet på 0771-11 99 99. Vi svarar dygnet runt!
Mer info finns på fonus.se

En svenskägd lyxrestaurang i hjärtat av Puerto
Banús som erbjuder en unik och intim middagsupplevelse. Vi erbjuder en populär à la Carte
med klassiska rätter och hemlagade såser som
är en ren fröjd. Denna kända Marbellareferens
har betjänat mer än två miljoner gäster från
hela världen de senaste 30 åren.

Vi firar 30 år

med god mat, vä
nner
och fina stunder!

Tel: 952 815 915 / 654 018 967
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Foto: Mats Bjökman

EKONOMI
Lönerna åt ”fel” håll
Genomsnittslönen i Spanien sjönk
förra året med 0,8 procent. Trots
den växande sysselsättningen i
Spanien sjunker genomsnittslönen, som 2016 låg på 1 878 euro i
månaden. Orsaken uppges främst
vara att den övervägande delen
av de nya jobben ger betydligt
lägre lön än tidigare. Under 2016
steg sysselsättningen i Spanien
med 2,66 procent.
En femtedel pensionärer
Nära tio miljoner människor lyfter
någon form av pension i Spanien.
Försäkringskassans pensionsutbetalningar stiger stadigt och uppgick
i november till 8,86 miljarder euro.
Det är en ökning med tre procent,
jämfört med samma månad
förra året. Förklaringen till de
ökade utgifterna är dels att antalet
personer som lyfter någon form
av pension växer och i dagsläget
uppgår till 9,6 miljoner, men också
att pensionerna stiger. Genomsnittspensionen ligger i dagsläget
på 925,85 euro i månaden, vilket är
1,84 procent mer än ett år tidigare.
E-handeln ökar allt snabbare
Den spanska e-handeln steg förra
året med 20,8 procent och uppgick till drygt 24 miljarder euro.
Siffror från Handels- och konkurrensverket visar att e-handeln
växer i allt snabbare takt. Den domineras framför allt av bokningar
inom turistsektorn, som hotellrum
och flygbiljetter. Reserarrangörer
upptog 10,7 procent av e-marknaden, följda av flygsektorn (9,3
procent) samt konfektionshandeln (7,2 procent).

0,8

procent steg den spanska
ekonomin med under årets
tredje kvartal. Trots krisen i
Katalonien är tillväxten stabil och både regeringens och
centralbankens förväntningar för hela året ligger kvar
på 3,1 procent.
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Svidande
banknota
Spanska centralbanken räknar med att endast återfå
en fjärdedel av hjälpen till
banksektorn.

Sysselsättningen i Spanien har stigit stadigt de senaste fyra åren. Arbetslösheten
har sjunkit till drygt 3,7 miljoner personer.

Halv miljon
färre arbetslösa
Antalet arbetslösa i Spanien
har minskat med mer än en halv
miljon personer de senaste året.

Siffrorna för tredje kvartalet i år
visar en minskad arbetslöshet på
182 600 personer, eller nära 0,9
procent till sammanlagt 3 731 700
personer. Det motsvarar 16,38
procent av den arbetsföra befolk-

ningen och är den lägsta siffran på
nio år. Det innebär att antalet arbetslösa de senaste tolv månaderna
sjunkit med 521 700 personer.
Mellan juli och september
skapades 235 900 nya sysselsättningar, vilket innebär att det totala
antalet yrkesverksamma åter överstiger 19 miljoner. Det är i sin tur
första gången sedan 2009. Under

Staten tvingades från och med
2009 skjuta till finansiellt stöd
till sammanlagt 14 banker och
sparbanker, genom fonden
FROB. Notan hamnade på sammanlagt 53,3 miljarder euro, av
vilka mer än tredjedel ägnades
övertagandet av Bankia.
Den dåvarande PP-regeringen
intygade att räddningspaketet
var ett lån till bankerna och att
det inte skulle kosta skattebetalarna en enda euro. Sanningen
är dock att att en majoritet av
pengarna går förlorade.
Enligt centralbankens senaste
rapport har knappt 3,9 miljarder hittills återbetalats. Den
beräknar att staten kan återfå
ytterligare 10,4 miljarder.
det tredje kvartalet skapades
177 600 nya jobb inom den privata
sektorn och 58 300 i den offentliga
förvaltningen.
Arbetslösheten i Spanien
sjunker stabilt sedan fyra år, efter
att den 2013 varit uppe i nära sex
miljoner utan jobb, vilket motsvarade 26,9 procent av den arbetsföra
befolkningen.

Enhetligt bankomatsystem i Spanien
De spanska bankomaterna kommer att enas vid årsskiftet i ett
och samma nätverk.

Banksektorn har efter långa
förhandlingar nått en överenskommelse för att slå ihop de tre

olika bankomatsystem som hittills
funnits i Spanien. De är Servired
(BBVA, Bankinter, Bankia, Caixabank, Sabadell), 4B (Santander och
Popular) samt Euro 6000 (Ibercaja,
Liberbank, Kutxabank med flera).
Sammanslagningen innebär många

fördelar för konsumenterna, som
kommer att kunna bruka samtliga
drygt 50 000 automater som finns i
Spanien, oavsett vilken bank de har.
Däremot måste sammanslagningen
först få klartecken av konkurrensverket CNMC.

Elpriserna pekar uppåt på nytt
Energipriserna pekar åter uppåt
och regeringen planerar flera
åtgärder för att förhindra att de
sticker iväg okontrollerat.
Sedan årsskiftet har elpriserna
stigit med tolv procent och priset

på gas med upp till 4,5 procent.
Orsaken uppges bland annat vara
ogynnsamt klimat, som bristande
vattentillgångar. För att förhindra
en ny kraftig prisstegring under
vintern förbereder regeringen flera

initiativ. Det handlar bland annat
om att tvinga de ledande elbolagen
Endesa och Gas Natural att öka sina
gasdepåer samt utbudet av gas till
marknaden. Dessutom ska grossisternas elpriser regleras än mer.

Foto: Mats Bjökman

Kvinnor får sämst betalt

års erfarenhet
i Spanien
Löneklyftorna mellan
könen är fortfarande
stora i Spanien.

Av de löntagare i Spanien som
tjänar mindre än tusen euro i
månaden är mer än dubbelt så
många kvinnor som män.

Löneklyftorna mellan könen i
Spanien är fortfarande stor. Det
framgår inte minst av att av de nära
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tre miljoner vars månadslön
ej överstiger 1 003 euro är 983 500
män och 2 073 000 kvinnor.
Situationen är den omvända i det
högsta löneskiktet. Medan 1 882 600
män tjänar 2 595 euro eller mer i
månaden är antalet kvinnor endast
1 174 100.

Fastighetsköp
Företagsetablering
Bokföring • Deklaration
Residencia • Rådgivning
Skatte- & pensionsfrågor
och mycket mer...

derna uppgick per 1 juli till 106,2
miljarder euro, vilket motsvarar
8,43 procent av totalen. Volymen är
hälften så stor som den högsta noteringen, som registrerades 2013.

Naglar

ÖGONBRYN
ANSIKTSBEHANDLING

HÅRBORTTAGNING

Färre osäkra fordringar
De spanska bankernas osäkra fordringar sjönk i juni till den lägsta
nivån på fem år.
Siffror från Centralbanken anger
att de sammanlagda osäkra skul-

Alla typer av skönhetsbehandlingar i hemmet!

Ring och beställ tid så
kommer vi hem till dig:
Avda Ricardo Soriano 22
i centrala Marbella
T. +34 952 82 82 52
www.globalaccounting.es

630 923 113

(Talar spanska och engelska)

Informationskväll i Nerja
Torres de San Juan, onsdag 7 mars klockan 18.00

I spåren av den starka återhämtningen i Europas realekonomi kommer attraktiva möjligheter som ett brev på posten.
Ruben Larsen på Haga Kapital kommer lyfta fram några skräddarsydda exempel som tar rygg på fenomenet.
Jonas Nordgren på Advokatfirman Nordgren kommer att fokusera på den juridik som påverkar de flesta spaniensvenskar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller hyra, arv, testamente och arvsskatt.
Global Accounting fokuserar på grunderna i det spanska skattesystemet.
Det blir möjlighet till frågor och debatt. Efter föredragen bjuder vi på tapas och dricka.
Begränsat antal platser.
Mer information och anmälan:
ruben@hagakapital.se
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Text: Mats Björkman

Spaniens ekonomi växer så
stabilt att till och med analytikerna verkar ha svårt att tro på
siffrorna. Gång på gång måste
tillväxtförväntningarna höjas,
då de överträffas av de reella
siffrorna.

Spaniens ekonomi växte under andra kvartalet i år med 0,9 procent.
En så hög siffra har endast observerats två gånger sedan 2008. De
senaste tolv månaderna steg BNP
med hela 3,1 procent. Myndigheter
och institutioner har som vanligt
fått justera sina beräkningar i
efterskott. Detta fenomen har varit
regeln sedan den spanska ekonomi
vände uppåt i slutet av 2012. Varför
prognoserna konstant ligger efter
tillväxtkurvan är värt en särskild
analys.
Allt fler bedömare drar slutsatsen att effekten av både hushållens och företagens extrema
skuldminskning de senaste fyra
åren, inte tas med i beräkningarna. När hushållens konsumtion
ökar förklaras detta mest som ett
resultat av en förbättrad arbetsmarknad, där fler personer erhåller inkomster.
Detta är i och för sig logiskt, men
förmodligen ställs vagnen framför hästen. Företagen anställer
och ökar nämligen ej sin produktionskapacitet för att skapa fler
konsumenter. Tvärtom anställer
företagen och utökar produktionskapaciteten när de upplever ökad
orderingång. Därav blir fler löntagare ett resultat av en ökad orderingång, som i sin tur skapar fler
konsumenter. Förklaringen till den
ökade köpkraften som ursprungligen skapade kapacitetspress måste
sålunda finnas i ändrade förutsättningar hos hushållen.
vid slutet av 2016
med 2008 var den totala volymen
högre vid det senaste årsskiftet.
Bryter vi ut hushållens konsumtion och jämför så var siffran vid
årsskiftet 649 miljarder euro, mot
624 miljarder 2008. Hushållens
konsumtion var alltså hela 25
miljarder euro högre vid senaste
årsskiftet.
Om vi däremot jämför lönenivån
så var snittlönen cirka tre procent
lägre vid utgången av 2016. Antal
personer i arbete var vidare drygt
2,2 miljoner färre, (20,5 miljoner

Jämför vi BNP
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SPANJORERNA SOPAR MATTAN MED ANALYTIKERNA Ett skäl till att den spanska ekonomin sedan 2012 ständigt är betydligt
starkare än väntat, är hushållens och företagens extrema skuldminskning.

Spansk ekonomi solid
Tillväxten överträffar kontinueligt förväntningarna.
2008 mot 18,3 miljoner vid senaste
årsskiftet). Hushållen hade cirka
fyra procent i sparkvot 2008 mot
8,5 procent 2016. Toppar vi detta
med att hushållen amorterade
mycket aggressivt 2016, mot att
de lånade till konsumtion 2008,
är fenomenet minst sagt anmärkningsvärt.
Befolkningen har minskat,
anställda har lägre lön, 2,2 miljoner färre har löneinkomster, folk
sparar och amorterar mer, men
köper också nyproducerade varor
och tjänster i större omfattning än
någonsin tidigare. Vad har hänt?
dela upp
hushållens kostnader i BNPdrivande och ej BNP-drivande
transaktioner. Ej BNP-drivande är
till exempel räntor/amorteringar
samt köp av ej nyproducerade
prylar som begagnade hus. BNPdrivande är det som spenderas på
nyproducerade varor och tjänster.
När hushållen spenderar mer på
nyproducerade varor och tjänster
ökar orderingången hos företagen

Förenklat kan man

och ger kapacitetspress med ökad
sysselsättning som resultat.
Spanska hushåll har genom aggressiv amortering i en lågräntemiljö
minskat posten för ej BNP-drivande
transaktioner, vilket har givit ett
kraftigt ökat utrymme för köp av
nyproducerade prylar (toppat med
ett högre sparande). I perioder när
summan av det som spenderas på
nyproducerade varor och tjänster
ökar, men finansieras av lån (förbrukning av framtida inkomster),
kommer ökningen att vara lite av ett
”one-off-fenomen”. Medialt definieras det som en kris först när bubblan
spricker, inte när hushållen börjar
förbruka framtida inkomster.
Det unika fenomen som har
ägt rum i europeiska hushåll de
senaste åren skapar ökad köpkraft,
trots att lönerna i flera länder har
stått still eller minskat. Denna ökning i köpkraften är inte ”one-off”,
den är långsiktig och kommer att
öka i styrka hos dem som amorterar mest. Detta är inte enbart ett
europeiskt fenomen. Samma trend

kan vi observera hos amerikanska hushåll samt i flera asiatiska
ekonomier.
Utvecklingen är glädjande
och efter nästan tio år rör världens
hushåll sig ur en historiskt lång
lågkonjunktur. Sysselsättningen
ökar i rask takt och företagen upplever högre orderingång, kapacitetspress, högre marginaler med
påföljande högre lönsamhet.
Fenomenet är som starkast i
sydeuropeiska länder. Glädjande
nog passerar nu Italien sin förra
”all time high” avseende personer i
arbete. Vidare har Italien Europas
lägst belånade hushåll med endast
39 procent mot BNP. Sunda och
starka hushåll ger solida förutsättningar för starka företag och lägre
offentlig skuldsättning.
Den som inte har sydeuropeiska
aktieexponeringar närmaste åren
kommer sannolikt gråta på väg till
banken.

Ruben Larsen , Haga Kapital
ruben@hagakapital.se

Fira jul och nyår på
Los Naranjos Golf!
Öppettider
Mån-Lör: 07.30-21.00
Sön: 07.30-19.00

Julbord 22, 23 och julafton 24 december

Hacienda Los Naranjos
at Los Naranjos Golf Course,
Plaza Cibeles S/N
29660 Nueva Andalucía
MARBELLA

–––

Tel: +34 952 639 111
info@haciendalosnaranjos.com
www.haciendalosnaranjos.com

49€/person (IVA inkl.)

Nyårsafton 31 december
6-rätters galamiddag
Levande underhållning
185€/person (IVA inkl.)
Begränsat antal platser. Boka i god tid!
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FÖRETAGSNYTT

Direktlinje
SkellefteåMálaga
SAS har annonserat sin första
direktlinje mellan Norrland och
Spanien, som blir till Málaga
från och med 16 juni nästa sommar.

Foto: SAS

Det blir två flygningar i veckan
mellan Skellefteå och Málaga.
Flygmaskinen är en fabriksny
A320neo, som rymmer 180 passagerare och förbrukar 15-18
procent mindre bränsle än sina
föregångare.
– Vi fortsätter att anpassa våra
destinationer efter våra kunders
önskemål, och ser att allt fler vill
resa med oss på fritiden, inte minst
på sommaren. Vi fortsätter även i
år att satsa på Spanien, där antalet
resenärer till Málaga bara ökar,
och vi gläds nu åt att öppna en
direktlinje dit även från Skellefteå,
säger Anders Wahlström, försäljningschef, SAS Sverige.
Direktlinjen startar som sagt 16
juni 2018. Flygtiderna är lördagar
samt tisdagar, från Málaga klockan
13.30 med ankomst 18.40 och från
Skellefteå klockan 19.30, med
ankomst 00.15.

SAS kommer att flyga två gånger i
veckan med fabriksny A320neo.

Ericsson
varslar fler
Ericsson España har varslat ytterligare omkring 400 anställda
om uppsägning.

Den svenska telejätten genomgår
en kris som även omfattar dess
verksamhet i Spanien. I september varslade bolagsledningen om
uppsägning av 450 av de sammanlagt 2 777 anställda som Ericsson
fortfarande har i Spanien. Efter
förhandlingar med facket har den
siffran reducerats till 393.
26
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Sjuksköterskorna Susanne Malmros-Lindholm och Annika Wolfbrandt samt hjärtkärlkirurgen Gunnar Svensson tar emot på nya
Swedish Vein Clinic, på Centro Comercial Plaza.

Klinik med egen ådra
Swedish Vein Clinic behandlar åderbråck i Nueva Andalucía.
Åderbråck i benen är en ärftlig
åkomma som kan orsaka en hel
del besvär. Det blir också ett
estetiskt problem för många,
speciellt nordbor som lever
på Costa del Sol där kortbyxor
utgör en del av vardagen. Swedish Vein Clinic är en ny svensk
klinik i Nueva Andalucía, som
startats i syfte att lösa detta
problem.

Kliniken ligger i Centro Plaza
och gör i grunden ej skäl för sitt
epitet. Det känns som ett vanligt
hemtrevligt kontor snarare än en
läkarmottagning, vilket inte är en
tillfällighet.
– Många patienter upplever en
obehagskänsla när de befinner sig i
en sjukhusmiljö. Det vill vi undvika
på vår klinik, som uppfyller alla
tekniska och hygieniska krav och
som i övrigt har en mysig miljö, poängterar Annika Wolfbrandt, som
är en av sjuksköterskorna.
Förutom Annika arbetar också
sjuksköterskan Susanne MalmrosLindholm och hjärtkärlkirurgen
Gunnar Svensson på Swedish Vein
Clinic. De är alla verksamma sedan
slutet på 80-talet och fortfarande
aktiva i Göteborg.

Gunnar Svensson är disputerad
överläkare och docent på Thorax/
hjärtkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Förutom att utföra hjärtoperationer behandlar han även åderbråck
med laserteknik.
– Det är en metod som är betydligt mindre invasiv än traditionell
behandling. Den kräver bland
annat endast lokalbedövning vilket
gör att konvalescensen är i det närmaste obefintlig, berättar han.
En patient kan i praktiken arbeta som vanligt och ha ett normalt
liv dagen efter ingreppet. Endast
några få försiktighetsåtgärder
bör efterföljas de första dagarna,
som att undvika bad och använda
stödstrumpor. Uppföljningskontroll sker normalt först efter ett par
månader.
Swedish Vein
Clinic är måna om att poängtera att
det inte är fråga om skönhetsoperationer.
– Visst kan man göra ingrepp för
att dölja ådror som uppfattas som
fula, men vi behandlar den bakomliggande orsaken, säger Gunnar
Svensson.
Åderbråck är en åkomma där
klaffarna i blodkärlen, som hindrar

Grundarna till

blodet att rinna åt fel håll, inte
fungerar korrekt. Blodet samlas
i benen och ådrorna töjs ut. Det
leder till att kärlen buktar ut och
kurvar sig och blir synliga på hudytan. Förutom de estetiska konsekvenserna kan patienten uppleva
besvär som svullnad, tyngdkänsla
och ömhet i benen, samt värk och
kramp. Med tiden kan huden bli
hård och läderartad och man kan
även få sår, som inte läker ordentligt om inte den bakomvarande
åkomman behandlas.
– Genom lasertekniken behöver
vi bara introducera en tunn kateter
in i blodkärlet under huden, med
vilken vi stänger de blodkärl som
inte fungerar, förklarar Gunnar
Svensson.
Ett besök på Swedish Vein Clinic
börjar normalt med en konsultation med hjärtkärlkirurg, som
genom bland annat ultraljud gör
en bedömning av den enskilde
patienten. Denna får sedan rekommendationer om eventuellt behov
av ingrepp, vilket normalt inte tar
mer än en timme.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.swedishveinclinic.com I
www.sydkusten.es/tv/17011

Fyra frågor
till Ulf
Adelsohn
Foto: richard björkman

Allt fler pensionärer
upptäcker Nerja

Tidigare Moderatledaren Ulf
Adelsohn besökte i oktober
åter Costa del
Sol och Sydkusten passade på
att ställa några
frågor.

Adelsohn är
ordförande för Ulf Adelsohn talade
i Marbella.
Humle Kapitalförvaltning, som har ett stort antal
kunder på Solkusten och regelbundet anordnar informationsmöten.

Det bor en stor del svenskar i Nerja och många, inte minst pensionärer älskar att komma ner dit en period på vintern och njuta
av sol och avkoppling.

Nerja är mycket mer än ett
pensionärsparadis, men det är
också i allt högre grad just ett
pensionärsparadis. Detta framgår av det växande intresset
från svenska pensionärsföreningar som företaget
BokaNerja skrivit avtal med.

BokaNerja drivs av paret Magnus
och Eva Wahlberg sedan 14 år. De
har ett stort antal trogna gäster
som blivit förälskade i Nerja och
som återvänder år efter år.
– Vi startade med ett hostal
2003 och sedan har det utvecklats med lägenhetshus, utflykter,
transfer, flyg och allt som hör en
resebyrå till. Våra gäster sätter
värde på att vi är ett litet personligt företag som erbjuder social
samvaro och aktiviteter, berättar
Magnus Wahlberg.
för
resebyrån, då många önskar komma
ner till sol och värme en period under
den mörka årstiden. Därför har BokaNerja paketerade tvåveckorsresor
med flyg, transfer och hotellboende
för de som vill lära känna Nerja.
BokaNerja har också ett brett utbud av utflykter runt om i Andalu-

sien till klassiska utflyktsmål som
många efterfrågar.
– Vi åker med egen minibuss
som tar max 20 personer, för att
det ska bli personligt och vi är den
enda lokala resebyrån som har
svensk reseledare, fyller Magnus i.
Under vintern har BokaNerja
vidare regelbundna kaffekvällar på
sitt rymliga kontor på Calle Granada, där deras gäster varje vecka
kan umgås och lära känna nya vänner. Många av deras privatkunder
berättar positivt om sin upplevelse

när de kommer hem och på så vis
har ett flertal pensionärsföreningar kontaktat BokaNerja för att
få till ett samarbete.
– Det är helt otroligt hur det
har utvecklats. Vi har nu officiellt
samarbete med sex olika SPFdistrikt och det vi kallar Club SPF
Nerja räknar i dagsläget 120 000
medlemmar.
Text: Mats Björkman
Foto: BokaNerja
http://bokanerja.se/senior I

Hur upplever du turbulensen
just nu hos Moderaterna?
– Den kommer att upphöra med
valet av ny partiledare. Jag har
inget tvivel om att alla i partiet
kommer att sluta upp bakom honom, inför valet.
Hur ser du på den politiska situationen i allmänhet?
– Det är mycket rörigt med åtta
partier i Riksdagen och svårt att
se att någon regering skulle kunna
erhålla egen majoritet. Det kommer att krävas mycket förhandling
och stor kompromissvilja.
Hur tycker du att det går för
Sverige rent ekonomiskt?
– Rent allmänt ser det ju bra ut.
Dock är det farligt att försöka bygga upp ekonomin på en rådande
högkonjunktur, som Socialdemokraterna gör. Man måste alltid
spara till svårare tider. Bidragen är
exempelvis ingen engångskostnad,
utan en höjning av den långsiktiga
kostnadsnivån.
Följer du utvecklingen i Katalonien?
– Ja, det gör jag. Jag vill inte uttala
mig specifikt i frågan, även om
jag rent allmänt inte är vän av
statsupplösningar. Min känsla är
att vissa som särat på sig ångrat
sig i efterhand, som exempelvis
Tjeckien och Slovakien.

Vintern är högsäsong

BokaNerja samarbetar med ett flertal pensionärsföreningar i dagsläget och erbjuder bland annat social samvaro, som deras kaffeträffar under vintern.

www.humlekapitalforvaltning.se I
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En tur över Costa del Sol i helikopter erbjuder utsökta möjligheter att beskåda området och ta flygbilder. Roger Gudmundsäter är pilot sedan 17 år och övertygad om att det
finns en marknad för flygtaxi på kusten.

Svensk helikoptertaxi
Roger Gudmundsäter erbjuder flygturer på Costa del Sol.
I september landade en Robinson R66 Turbine hos World
Aviation Marbella. Det är en
ultramodern helikopter som var
den första i sitt slag i Sverige
och efter att ägaren och piloten
Roger Gudmundsäter flugit
den från Västerås till Costa del
Sol, är den nu också den första i
Spanien.

Roger Gudmundsäter är företagare och helikopterpilot sedan
28
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17 år tillbaka. Med bas hos World
Aviation Marbella vill han kunna
erbjuda allt från flygtaxi till arbetsflyg, transporter samt helikopterskola.
– Helikoptern har kapacitet för
fyra passagerare, förutom pilot
samt 136 kilo tillkommande bagage, berättar han för Sydkusten.
Helikopterresor brukar inte
vara särskilt omfattande, men Roger Gudmundsäter och två kollegor

från Spanien respektive Schweiz
avsatte fyra dagar för att flyga ned
hans Robinson R66 Turbine från
Västerås till Marbella.
– Det var en fantastisk resa.
Helikoptertillverkaren är världsledande och den här modellen är
mycket kostnadseffektiv.
Många har flugit i flygplan mer
än en gång i livet, men det är alls
inte lika vanligt att man prövat
på att flyga helikopter. Roger
Gudmundsäter tror att det finns

en marknad för detta på Costa del
Sol.
– Det kan vara både rena nöjesrundor och mer yrkesinriktade
turer. Fastighetsmarknaden är ju
het just nu så varför inte studera
utbudet från luften, lockar han.
En anledning till att helikopter
inte brukas i anmärkningsvärt stor
utsträckning är höga omkostnader.
World Aviation Marbella erbjuder
dock flygresor för 1 200 euro plus

Därför
flyttade
Sabadell
De två storbankerna CaixaBank
och Sabadell har båda flyttat ut
sina huvudsäten från Katalonien. Sydkusten har frågat Sabadells svenska agent i Marbella
Marie Berggren om beslutet.
– Syftet är att skydda bankens
kunder och fortsatt garantera
den juridiska säkerhet som
tillhandahålls av Europeiska
Centralbankens regelverk.

Roger Gudmundsäter (till vänster) flög i oktober ned sin Robinson R66 Turbine från Västerås till Marbella, där helikoptern är den
första i Spanien av sitt slag.

Flygvy över centrala Marbella, med Hotel El Fuerte i rosa vid
strandpromenaden och gamla stan ovanför.

Den som söker en lyxvilla på kusten kan inte få bättre översikt
än från en helikopter.

Osäkerheten i Katalonien hade
speglats inte minst hos bankerna
aktiekurser. Sabadell rasade med
nära 15 procent på bara en vecka,
men återhämtade sig snabbt 5
oktober, efter beskedet om att banken flyttar sitt säte till Alicante.
– Beslutet innebär ingen större
förändring i praktiken, utan är mer
ett symboliskt agerande. Huvudkontoret kommer att finnas kvar i Barcelona, förklarar Marie Berggren.
Hon tillägger:
– Detta kan jämföras med andra
banker som Banco Santander,
Bankia eller BBVA som har juridisk hemvist i Santander, Valencia
och Bilbao, trots att de har sina
huvudkontor i Madrid.
köpte
Caja de Ahorros del Mediterréneo (CAM) dirigeras bankens
näst största marknad (regionerna
Valencia, Murcia och Balearerna)
från Alicante. Det var därför naturligt att förlägga den nya basen dit.
– Den snabba flytten möjliggjordes av den spanska regeringens
godkännande av ett lagdekret som
underlättar för bolag att flytta sin
juridiska hemvist utan att hålla
en extra bolagsstämma, berättar
Marie Berggren.
Banco Sabadell är Spaniens femte
största bankgrupp, med 30 procent
av sin verksamhet utanför Spanien
i 18 olika länder. I Katalonien har
Sabadell 15 procent av sin verksamhet och överträffas där endast av
CaixaBank, som också meddelat att
de flyttar sin bas till Valencia.

Sedan Banco Sabadell

Många har besökt lyxhamnen Puerto Banús, men få har beskådat den från detta perspektiv.

moms per timme. Det är en kostnad som alltså kan delas på upp till
fyra passagerare vid flygning med
helikoptertypen Robinson R66
Turbine.
som kommersiell helikopterpilot har Roger
Gudmundsäter ett aktiebolag i
Sverige, iCell, som producerar miljövänligt isoleringsmaterial.
– Jag grundade iCell 2009 tillsammans med Mikael Månsson och

Förutom att verka

Cabo Bermeja är ett enormt bostadsområde i Estepona kommun, med både strand och stort grönområde.

med ett minimalt team av duktiga
medarbetare har projektet gått från
idé till färdigställd produktionsanläggning på mindre än 2,5 år.
iCell tillverkar miljövänlig
isolering av typen cellulosaull,
som utvinns helt och hållet av
returpapper.
– Av cellulosalösullen tillverkas världens första miljövänliga
isoleringsskiva, som är perfekt mot
både kyla, värme och ljud.
Roger Gudmundsäter kombi-

nerar nu sin verksamhet i Sverige
med flygresor på Costa del Sol.
Sydkusten har provflugit helikoptern, som är anmärkningsvärt tyst
och stabil. De stora vindrutorna
gör att helikoptern är idealisk för
exempelvis flygfotografering.
Text & foto: Mats Björkman
www.worldaviation.es I
www.icell.se I
www.sydkusten.es/tv/17014

Text: Mats Björkman
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använder inte kniv. Jag arbetar
bland annat med botoxinjektioner
och laser mot rynkor och missprydande födelsemärken. Jag
hjälper också patienter med olika
hudsjukdomar och inte minst med
att undersöka och diagnostisera
hudförändringar.
Hanna Hamnade mer eller mindre av en slump på Nordic Medical
Center.
– Jag råkade gå förbi här en dag
och tyckte stället såg intressant
ut. Så jag knackade på och fick en
pratstund med Adolfo - på den
vägen är det.

En ny privat allmänklinik i
Fuengirola har öppnat med
namnet Nordic Medical Center. Kliniken ligger ett stenkast
från Svenska skolan och som
namnet antyder har personalen
skandinavisk anknytning.

Adolfo är allmänmedicinsk
specialist och kring sig samlar han
nu ett team av medarbetare inom
olika vårdinriktningar. För närvarade har han knutit en sjukgymnast och en hudläkare till Nordic
Medical Center.
– Jag håller nu på med en rekryteringsprocess och söker dels en
gynekolog och dels en fotvårdsspecialist. Jag skulle också önska
att vi kunde knyta en psykiater till
teamet. Det kan komma sjukvårdspersonal med andra inriktningar om det visar sig att det
finns behov, säger Adolfo Jiménez.
Till skillnad från Sverige så
ska man som patient här titta på
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Hanna Raitio, Adofo Jiménez och Eva Willenheimer tar emot på Nordic Medical Center, som ligger snett emot Svenska Skolan i Fuengirola.

Primärvård efter
nordisk modell
kostnaderna för sitt sjukbesök
menar Adolfo, då många vårdgivare på kusten är privata. Det beror
i hög grad på vilka försäkringar
man har. Är man turist så brukar hemförsäkringen ge ett gott
skydd för sjukdomsfall utomlands.
Något som inte många känner till
är att svenska sjukkassan täcker
mellanskillnaden mellan kostnaden man betalar här och vad ett

motsvarande besök kostar på en
vårdcentral i Sverige.
hudläkare
med nästan 30 års erfarenhet.
Hon har forskningsmeriter från
Helsingfors och är specialiserad
inom kosmetisk dermatologi.
– Jag gör alla former av estetisk
vård, som ansiktslyft eller tar
bort påsar under ögonen, men jag

Hanna Raitio är

Den tredje medarbetaren på
Nordic Medical Center är sjukgymnasten Eva Willenheimer som
vanligen håller till i La Campana i
Nueva Andalucía.
– Jag kommer att finnas här på
onsdagarna till att börja med. Till
mig är man välkommen med både
akuta och kroniska besvär och
jag ser till hela människan när jag
behandlar.
Eva Willenheimer är legitimerad sjukgymnast sedan 1986 och
har i dag både svensk och spansk
sjukgymnastlegitimation. Hon är
vidareutbildad inom osteopatitekniker, andning, avslappning och
Body Harmony.
Nordic Medical Center ligger på
Avenida Acapulco, 2, snett emot
Svenska skolan i Los Boliches
(Fuengirola).

Text & foto: Peter Höök
http://nordicmedicalcenter.es I

Hyllning till kvinnliga förgrundsfigurer
Svensk-Spanska Handelskammarens styrelse höll sitt höstmöte
5 oktober på Museo de Ciencias
Naturales, i Madrid.
Anledningen var den nystartade
utställningen "Mujeres Nobel",
som besöktes med guidning av
arrangörerna. Utställningen om
några av de främsta kvinnliga
nobelpristagarna pågår till och med
20 mars 2018.
Kammarmedlemmarna avslutade programmet med en lunch på
anrika hotellet Westin Palace, som
erbjuder en särskild svensk meny,
medan utställningen pågår.
Text: Mats Björkman

Foto: CCHS

Huvudläkaren på Nordic Medical
Center heter visserligen Adolfo
Jiménez och är spanjor, men han
talar utmärkt svenska. Det gör han
för att han har arbetat tolv år i den
svenska öppenvården, de senaste
sex åren som chefsläkare och det
är därifrån han han hämtat idéerna
om att starta en primärvårdscentral i Fuengirola. Dessutom har
Adolfo en annan svensk koppling –
han är gift med rektorn för svenska
skolan i Marbella, Denise Jiménez
Norrestad.
– Min vision är att vården ska
finnas nära patienten och det skall
vara enkelt att få träffa vårdpersonal. Här på Nordic Medical Center
kan vi hjälpa till med akut sjukdom – känner man sig inte riktig
kry så kan vi starta en utredning.
Dessutom förnyar vi recept samt
gör uppföljningar av kroniska
sjukdomar som diabetes, astma
eller förhöjt blodtryck. Vi är även
godkända att göra mindre kirurgiska ingrepp, precis som vilken
vårdcentral som helst i Sverige.
Och vi har utmärkta kontakter
med sjukhusen häromkring, om
vi behöver remittera någon för
sjukhusvård.

Handelskammarens styrelse vid Museo de Ciencias Naturales i Madrid, där den
temporära utställningen "Mujeres Nobel" hålls.

NYA LOKALER Vi har precis flyttat in i nya lokaler på gågatan Marqués
del Duero 15 i San Pedro Alcántara. Kom in till oss och prata bostäder!
Våra kärnområden är Marbella, Estepona, Benahavis, Mijas och Fuengirola.

SIERRA NEVADA Mäklarhuset har egna objekt och representation i
Sierra Nevada, den fantastiska skidorten bara två timmar från kusten.
Förverkliga drömmen om ett boende i A-läge mitt i byn!

MARBELLA
Michael Montin
+34 633 223 710
michael.montin
@maklarhuset.se

MARBELLA
Elena Besedina
+34 679 751 405
elena.besedina
@maklarhuset.se

MARBELLA
Andreas
Strindholm
+34 600 023 354
andreas.strindholm
@maklarhuset.se

MARBELLA/
ESTEPONA
Stefan Turlock
+34 656 443 468
stefan.turlock
@maklarhuset.se

MARBELLA/
ESTEPONA
Max von Gerber
+34 618 566 597
max.vongerber
@maklarhuset.se

FUENGIROLA/
LA CALA DE MIJAS
Lars Dandanell
+34 680 424 441
lars.dandanell
@maklarhuset.se

FUENGIROLA/
LA CALA DE MIJAS
Belén Bombien
+34 675 552 218
belen.bombien
@maklarhuset.se

SIERRA NEVADA
Garbiñe Roca
Arriaga
+34 609 429 363
garbine.roca
@maklarhuset.se

Mäklarhuset Costa del Sol
Avda Marques del Duero 15, 296 70 San Pedro Alcántara
costadelsol@maklarhuset.se I maklarhuset.se/costadelsol
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Centro
Forestals
köpare gör
direkt klipp
Anläggningen Centro Forestal
Sueco har ett värde som är 20
procent högre än den köpeskilling som betalats av de nya
ägarna Quartier Properties.

Det uppger det egna bolaget, som
hänvisar till en spansk värdering
och som erhöll anläggningen så
sent som 30 juni år. Själva köpet
avtalades i november 2016.
Quartier Properties tog över anläggningen vid Marbellas Golden
Mile, efter att det tidigare avtalet
med en brittisk investerare gick
omkull samma dag som försäljningen skulle undertecknas.
Anläggningens exakta värdet
anges inte, men Quartier Properties skriver i ett pressmeddelande
att övervärdet av redovisningstekniska skäl inte kommer att påverka
bolagets resultat, men däremot
öka bolagets fastighetsvärde.
– Denna positiva nyhet avseende Centro Forestal Sueco visar
på vår förmåga att identifiera och
genomföra attraktiva förvärv i
regionen. Värdeförändringen
bedöms vidare vara ett resultat av
en fortsatt hög aktivitet i regionen,
där området kring Golden Mile
befäster sin position som ett av
Solkustens mest attraktiva lägen,
säger Katri Lind, verkställande
direktör.
Två separata utvecklingsprojekt
bedrivs på fastigheten, som omfattar 36 000 kvadratmeter, The
Foundation Hotel och Forestal
Residential. Quartiers Properties
AB samarbetar dessutom med den
prisbelönta konceptbyrån Stylt
Trampoli för att ta fram ett helt
nytt och unikt hotell- och restaurangkoncept på Golden Mile i
Marbella.
www.quartiersproperties.com I

Övertagandet av Centro Forestal Sueco
har varit lönsamt.
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Katalonien och nordisk-spansk matfusion stod på programmet när Svensk-Spanska Handelskammaren arrangerade en informationslunch 15 november i Club Náutico by Alexandra, i Puerto Marina i Benalmádena.

Högaktuell kammarlunch i fritidshamnen
Deltagarna i Svensk-Spanska
Handelskammarens månadsträff 15 november bjöds på
flera aktuella nyheter, både
beträffande situationen i
Katalonien och den nya restaurang som öppnats i fritidshamnen i Benalmádena, av
den finlandssvenska krögaren
Alexandra FinckenbergWidner.

Ett 20-tal deltagare slöt upp
till lunchen på Club Náutico by
Alexandra, som invigdes i Puerto
Marina så sent som i maj i år. Det
blev välkomstkcocktail i solskenet
på terrassen och sedan en timmes
föredrag i den moderna konferenssalen som ingår i restaurangens
utbud.
Svensk-Spanska Handelskammarens delegat på Costa del Sol
Mats Björkman, som också är
chefredaktör för Sydkusten, gjorde
en ingående analys av konflikten i

Katalonien, som inkluderade tusen
års historia.
gjorde att
lunchen fick skjutas upp lite grann.
Med Medelhavet som kuliss serverades en trerätters fusionsmeny,

En mängd frågor

som innehöll både skagentoast,
torsk och oxsvans.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.cchs.es I
www.elclubnautico.es I

Mats Björkman gjorde en djupgående analys av situationen i Katalonien, som inkluderade en redogörelse av Kataloniens tusenåriga historia.

RESTAURANGEN VID HAVET
Medelhavsmat med skandinavisk twist
Kom och njut av vårt delikata
svensk-finska julbord med mer än
30 olika rätter.Vi har inte glömt skinkan!
Pris: vuxna 29€, barn 12€ - Bara att reservera bord!
Julbordet är uppdukat följande datum;
25/11, 2/12, 3/12, 15/12 samt 17/12
Vi har även några platser kvar till galamiddagen
med dans på Finlands 100-årsdag, samt till
Nyårsmiddagen med fest till sent på natten.

Puerto Marina
Av. Juan Sebastian Elcano, 29630 Benalmádena

Telefon: 633 332 114
E-post: alexandra@elclubnautico.es
www.elclubnautico.es

Din advokat i Spanien

Din
Spanien
Din advokat
advokat i iSpanien

NYA LOKALER!
NYA
NYA LOKALER!
LOKALER!
Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens ledande advokatbyråer med
kunskap och kompetens inom både svensk och spansk rätt.
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Pico de La

Sydkusten ledde 18 november en vandrin
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Utsikten från La Concha är magnifik. Det fick
ett 20-tal skandinaver erfara 18 november,
i regi av Sydkusten och äventyrsföretaget
Descubre Guías del Sur.

Concha

ng till den klassiska Marbellatoppen.

ANDALUSIEN TILL FOTS

”Där uppe har jag varit!”. Inte
alla skandinaver på Costa del
Sol kan säga så när de blickar
upp mot Marbellaberget La
Concha. Ett 20-tal äventyrare
lyckades dock med bravaden
18 november, ledda av Sydkusten och äventyrsföretaget
Descubre Guías del Sur.
Text & foto: Mats Björkman

Det är något magiskt med La Concha, en klipptopp
som ser ut att vara levande med de många olika
ljusskiftningar som berget upplever varje dag, beroende på tid och väder. Rent klimatmässigt kunde
det inte ha varit bättre, när Sydkusten arrangerade
sin första – och förmodligen inte sista – organiserade vandring.
Det var visserligen bara två grader plus när de
första tappra deltagarna mötte upp i cafeterian
vid Refugio de Juanar, strax före klockan nio på
morgonen. Temperaturen steg dock snabbt, först
genom en uppfriskande ”café con leche” och sedan
med den första stigningen längs jordvägen som går
upp från bergshotellet.
Antonio ”Toño” från Descubre Guías del Sur
började med praktiska tips om bland annat hur
ryggsäcken ska fästas korrekt och Sydkustens Mats
Björkman passade på att berätta om olivskörden,
då mängder av olivträd fulla med oliver kantade
den första sträckan.
Sedan var det som om gruppen kommit till Skandinavien, när stigen ledde in i en tät furuskog med
de enda ormbunkar som växer i hela Málagaprovinsen. Där började den första tuffa stigningen och
uppe på kammen väntade solskenet och en bedårande utsikt över Marbella och Medelhavet.
Text: Mats Björkman
Foto: Mats & Richard Björkman

Forts. sid 36 >>>
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Vare sig man tar sig till La Concha från
Juanar eller Istán måste man vara
beredd på att vandra i mycket sten och
längs svindlande passager.

"Toppen är smal och brant och det är svindlande och
fascinerande på samma gång, att blicka ut i det
oändliga."
>>> Forts. Andalusien till fots
Flera deltagare var tydligt
vandringsvana och drog iväg i ett
rasade tempo (speciellt norrmännen…), medan andra föredrog att
ta det lite lugnare. För det fanns
Toños medhjälpare, de unga tjejerna Alexandra och Alba, som såg
till att ingen kom bort och som
charmerade deltagarna.
Vid foten av toppen Juanar

börjar den mer tekniska delen av
vandringen. Den stora utmaningen med att bestiga La Concha är
att en stor del av sträckan består
av lösa stenar och många gånger
försvinner stigen. De skyltar som
satts upp är otillräckliga för att
orientera sig hela vägen och det är
därför tillrådligt med professionella guider.
En annan utmaning är de
svindlande passen, där stigen

Från furuskogen bär det uppåt. Skylten uppger att det tar två timmar därifrån till
toppen, men man bör lägga till minst en till i beräkningen!
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ofta bara är en halvmeter bred
och det sluttar brant. På ett par
ställen har det till och med satts
upp kedjor, för att man ska kunna
hålla sig fast medan man passerar
avgrunden.
sprängdes
ett jättelikt stenblock bort, för
att röja ett av de farligaste passn
mot La Concha. Trots det är det
regelbundet vandrare som råkar

Så sent som 2001

illa ut i området. Några planerar
fel sin bestigning och överraskas
av mörkrets inbrott. Andra råkar
stuka exempelvis en fot och kan
inte ta sig ned själva. Mer än en
dödsolycka har dessutom inträffat på leden.
Lyckligtvis begränsades incidenterna på Sydkustens vandring
till ett par halkningar, även om en
deltagare gjorde illa ena knäet och
fick rida på Alexandras rygg sista
meterna till parkeringen.
Vid 13-tiden nåddes toppen och
aldrig har väl en matsäck smakat
så ljuvligt som i solskenet på 1 215
meters höjd. Toppen är smal och
brant och det är svindlande och

Det sluttar brant på sina håll och på vissa platser har kedjor satts upp, som man
kan hålla sig i.

fascinerande på samma gång att
blicka ut i det oändliga. Denna novemberdag var det cirka 20 grader
och större delen av vandringen
genomfördes i kortärmad tröja.
Strax efter klockan 17 var gruppen tillbaka vid utgångsplatsen,
utpumpade men med känslan
av att ha upplevt något unikt. De
flesta kunde inte motstå frestelsen av en kall öl eller kaffe på
bergshotellet och den vanligaste
konversationen kretsade kring
när Sydkusten ska arrangera en
ny vandring.
Fler bilder på:
www.sydkusten.es

www.sydkusten.es/tv/17015

Vandringsled:
Pico La Concha (Marbella)
Längd: 13,5 km
Höjdskillnad: 680 meter
Svårighetsgrad: Svår
GPS: 36.580013, -4.885520

Som bergsgetter tog sig Sydkustens
vandringsgrupp upp för klipporna.

Sällan har nog en matsäck smakat så
gott som på toppen av La Concha.

Vandringen till La Concha bjuder på
hänförande vyer.

Utflykten organiserades av äventyrsföretaget Descubre Guías del Sur.

Antonio "Toño" från Descubre Guías del Sur såg till att leda vandrarna på den
många gånger obefintliga stigen, men även han råkade ta fel vid ett tillfälle..!

En bild säger mer än tusen ord. Bestigningen av Marbellaberget är en upplevelse för
livet.
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Foto: Mats Björkman

COSTA DEL SOL
Jordskalv kändes på kusten
En jordbävning med en styrka på
4,0 på Richterskalan inträffade 3
november klockan 18.19 utanför
den sydspanska kusten. Skalvet
inträffade vid Mar de Alborán, närmare den spanska än den marockanska kusten, på elva kilometers
djup. Markrörelsen kunde kännas
av på en rad platser längs Costa
del Sol. Flera läsare hörde av sig till
Sydkusten och meddelade att de
märkt av skalvet.
Kustläkarna har flest patienter
Husläkarna på västra Costa del Sol
upplever den största belastningen
i hela Andalusien. Antalet patienter
per husläkare växer konstant, på
grund av avsaknaden av nyanställningar. Förra året hade en husläkare
på västra Costa del Sol i genomsnitt
1 812 patienter, jämfört med 1 787
året före. Det kan jämföras med genomsnittet i Andalusien, som ligger
på 1 453 patienter per husläkare och
riksgenomsnittet som är på 1 381.
Skattesänkningar i Estepona
Kommunledningen i Estepona
annonserar ett flertal skattesänkningar från och med årsskiftet,
bland annat av fastighetsskatten
IBI. För sjunde året i rad sänks fastighetsskatten, med en procent. Det
kommer innebära en ackumulerad
sänkning på 17 procent de senaste
åren. Även sopavgifterna ska sänkas
med tio procent medan ägare av
elbilar och hybrid-fordon beviljas
ett avdrag på hela 75 procent på
fordonsskatten.
Åter rörelse vid reningsverket
Byggandet av
reningsverket i
Nerja ska ha återupptagits, efter
att projektet stått
still i nära sex måReningsverket.
nader. Byggbolaget
Isolux-Corsán-Corviam uppges ha
återupptagit arbetet i slutet av september, efter en överenskommelse
med näringsdepartementet. Bolaget
har frusit sina betalningar och hotas
av konkurs, vilket ytterligare försenat
färdigställandet av reningsverket.
Själva anläggningen uppges vara klar
till 96 procent, men infrastrukturen
bestående av rör och pumpar gör
att 24 procent av projektet ännu
återstår att färdigställa.
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I elva år har Carlos Fernández lyckats hålla sig undan rättvisan. Han greps 15 september i södra Argentina och väntas bli utlämnad till Spanien.

Efterlyste Fernández
gripen i Argentina
Den flyende före detta vice
borgmästaren i Marbella
Carlos Fernández greps 15
september i södra Argentina.
Fernández har varit på flykt i
elva år och hålls häktad medan
en utlämningsansökan från
Spanien behandlas.

Gripandet av Carlos Fernández
skedde knappt ett dygn efter att
hans bror och juridiska ombud,
Antonio, åberopat att samtliga
misstänkta brott preskriberat.
Enligt Diario Sur stödde överkla-

gan på administrativa hinder, som
föranledde Fernández att ge sig
tillkänna.
Orsaken ska vara att den tidigare lokalpolitikern saknar legitimerad försvarsadvokat, som kan
driva yrkandet vidare. Detta efter
att Fernández för tre år sedan sagt
upp sin tidigare advokat.
Han åberopar att det hunnit gå
tio år, som skulle vara preskriptionstiden både för de brott som
tillskrivs honom i anknytning till
Malayahärvan och de 2,5 års fängelse som han dömdes till 2005.

Det senare för att ha förskingrat
80 000 euro som han som tidigare
idrottsråd borde har överfört till
fotbollslaget U.D. San Pedro.
Carlos Fernández inledde sin
politiska karriär som ungdomsråd
i GIL-partiet. Han hoppade av
efter anklagelser om förskingring
och gick över till Partido Andalucista. Han ingick senare i den
koalition som 2003 tvingade bort
Julián Muñoz från borgmästarposten, för att tillsätta Marisol
Yagüe. I den koalitionen var Fernández andre vice borgmästare.

Hotellen omseglade av turistlägenheterna
Utbudet av bäddar i turistlägenheter både i Málaga stad
och Marbella har gått om antalet hotellbäddar.

Antalet registrerade turistlägenheter har fördubblats på bara 15

månader. En konsekvens är att
utbudet nu är större i kommuner
med det största hotellutbudet på
Costa del Sol. Enligt tidningen Diario Sur finns det i dagsläget 2 212
turistlägenheter i Málaga stad, med
en kapacitet på sammanlagt 10 985

bäddar. Det kan jämföras med de
9 143 hotellbäddar som provinshuvudstaden erbjuder.
Skillnaden är ännu större i Marbella, där det finns 12 276 hotellbäddar men där antalet privatbäddar
som hyrs ut uppgår till hela 16 181.

Hemlösa djur massavlivades
Djurmassaker i Torremolinos leder till första fängelsestraffet.
Provinsdomstolen i Málaga styrker
domen på tre år och nio månaders
fängelse för den tidigare direktören för den kommunala hundgården i Torremolinos, Carmen Marín,
för massiv och plågsam avlivning
av hundar och katter.

Marín hade redan dömts av
tingsrätten i Torremolinos och

hennes överklagan har avslagits av
provinsdomstolen. Den finner det
styrkt att hon både beordrat och
personligen utfört avlivningen av
hundratals katter och hundar. Det
skedde utan rimliga skäl, i avsaknad av översyn av en veterinär och
på ett bristfälligt sätt som orsakade
djuren onödigt lidande.
Avlivningspreparaten sprutades

in muskelärt istället för som brukligt intravenöst samt i så låga doser
att djuren plågades av smärtor en
lång stund innan de slutligen avled.
Marín döms mot sitt nekande
och har ansökt om att slippa
fängelse med hänvisning till en
depression. Hon väntas bli den
första personen i Spanien att tjäna
fängelse för djurmisshandel.

Foto: Mats Björkman

Väntade vattenrestriktioner

Ungefär vart tionde år lider Costa del Sol av allvarlg vattenbrist. Nu ser det åter igen ut som om vattenrestriktioner kommer att vara oundvikliga, efter årsskiftet.

Bristen på vattentillgångar på
Costa del Sol tvingar myndigheterna att omfördela resurserna och risken för restriktioner från och med januari är
stor.

Vattenreservoarerna i Málagaprovinsen var i slutet av

november fyllda till endast 33
procent av sin kapacitet. Experter
konstaterar att området drabbas
av allvarlig vattenbrist ungefär
vart tionde år och de senaste omfattande vattenrestriktionerna
tillämpades 2005.
Om det inte kommer ymniga
regnskurar de närmaste veckorna

kommer jordbrukssektorn att
uppleva vattenrestriktioner från
och med januari nästa år. Samtidigt har provinsstyrelsen antagit
en överföring av upp till sju
kubikhektar vatten från reservoaren La Concepción i Marbella/
Istán till både Guadalhorce- och
Axarquíaområdet.

Fuengirola snabbast på att betala
Fuengirola kan ståta med att vara
den som betalar sina fakturor
snabbast av alla större kommuner i
hela Spanien.
Enligt en färsk studie bland
kommuner på mer än 45 000
innevånare är genomsnittstiden

för att få betalt av Fuengirola kommun endast elva dagar. Det kan
exempelvis jämföras med VélezMálaga, som också ligger i Málagaprovinsen och där leverantörerna
får vänta i genomsnitt 149 dagar
för ersättning. Mijas ligger också i

jumboligan, med ett genomsnitt på
100 dagar. Det innebär att snittet
ökat med 33 procent sedan början
av året.
Även i Marbella har enomsnittstiden för betalning har där stigit
från 51 dagar i januari till 71 dagar.

Flaskhalsar i Marbella ska bort
Näringsdepartementet kommer
att avsätta nära 22 miljoner euro
för att lösa de två värsta trafikhalsarna i Marbella. Den största infrastruktursatsningen kommer att ske
vid kustvägen mellan Puerto Banús
och San Pedro Álcántara, till en
kostnad av 17,8 miljoner euro. Det
inkluderar en utökning av antalet
körfiler från två till tre samt en
gångbro i höjd med Puerto Banús.
Bernal kastar in handduken
Marbellas bortröstade tidigare
borgmästare José Bernal tänker inte
ställa upp för omval. Bernal prioriterar sin nya post som provinsordförande för socialistpartiet och kommer sålunda inte att vara PSOE:s
huvudkandidat i nästa kommunval.
Han regerade i koalition sedan 2015,
men röstades bort i augusti efter en
misstroendeförklaring. Till ny generalsekreterare för socialistpartiet i
Marbella har Blanca Fernández valts.
Marbellasjukhus bäst i Spanien
Sjukhuset Costa del Sol i Marbella
har förärats med utmärkelsen
”Best in Class”, som det främsta
i hela Spanien. Priset delas ut för
tolfte året av tidningen Gaceta
Médica och har för avsikt att
belöna de sjukvårdsanläggningar
som arbetar mest målmedvetet
med att erbjuda sina patienter
bästa möjliga vård. Utmärkelsen
delas ut i konkurrens med sjukhus
i hela landet. Sjukhuset Costa del
Sol var även finalist i kategorin för
specialiseringar som kardiologi,
lungmedicin och dermatologi.
Chiquito de la Calzada död
Spaniens förmodligen mest
folkkäre komiker
Gregorio Esteban
Sánchez Fernández, mer känd
Chiquito.
som ”Chiquito de la
Calzada”, har avlidit vid 85 års ålder.
Chiquito somnade in natten till 11
november på sjukhuset Carlos Haya,
i sin hemort Málaga. Han inledde
en karriär som flamencosångare
redan vid åtta års ålder. Hans stora
nationella genombrott kom dock
1994, när han 62 år gammal deltog
i ett humorprogram på tv. Hans
originella vitsar och karaktärer kom
att härmas av miljoner spanjorer.
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Dussintals hundar har under
hösten förgiftats och många
också avlidit i det svensktäta
samhället La Campana, i Nueva
Andalucía. Rädslan har spridit
sig bland de boende. Många vågar inte låta varken sina hundar
eller barn gå fritt i området.
Under tiden använder de lokala
makthavarna krisen som politiskt slagträ.

Sydkusten informerade om
förgiftningarna första gången 5
oktober. Det tog flera dagar innan
kommunledningen reagerade och
då stängde de bland annat av en
lekpark i La Campana, vilket bidrog
till att öka allmänhetens oro. Först
misstänktes att någon eller några
illvilliga medvetet spridit gift.
Senare ryktades om att det varit
en kommunal insektsbekämpning
som gått över styr.
En av dem som drabbats av
förgiftningarna är Peter Höök, vars
hund är en av de som insjuknat.
Det totala antalet är oklart, men
uppges röra sig om mer än 30 djur.
– Min hund klarade sig tack och
lov och är nästan helt återställd.
Här i La Campana lyser dock
hundarna numera nästan helt
med sin frånvaro, berättar han för
Sydkusten.
Illvilliga förgiftningar av
hundar och katter är tyvärr vanliga
på kusten. Förra året ertappades
en brittisk man som spred förgiftad
mat på platser i Nueva Andalucía
som frekventeras av hundar. Peter
Höök menar dock att de senaste
förgiftningarna är av annan art.
– Samtliga förgiftningar i la
Campana har skett vid specifika
områden, kring sopanläggningar,
parker och lekplatser.
Peter hänvisar till sin veterinärklinik, som menar att okontrollerad insektsbekämpning lett till
ett flertal dödsfall av djur på olika
platser. Förra året ska exempelvis
alla änder i dammen vid kongresspalatset i Estepona ha dött.
Veterinären Dr. André på
Pointer Clinic fick vårda en av de
drabbade hundarna akut:
– Hunden anlände med symptom på att ha förgiftats av insektsmedel. Den hade både diarré,
kräkningar, svårigheter att andas
samt låg hjärtverksamhet. Standardbehandlingen är atropin,
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Drygt 30 hundar ska ha förgiftats i La Campana, i Nueva Andalucía, sedan början av oktober. Det är i dagsläget en ovanlig syn
att se ägare med sina djur i byn.

Okänt gift gäckar de
boende i La Campana
valium och kortison, stora mängder vätska som ges med dropp samt
medel som buffrar giftet i magen.
Efter några dygn på kliniken kunde
denna hund återvända hem, men
den kan ha fått permanenta neurologiska skador.
Dr. André betonar att vid förgiftning måste hunden behandlas så
fort som möjligt.
– Möjligheten att rädda hunden
hänger till stor del på hur snabbt
den kommer till en veterinärklinik.

Enligt kommunledningen har
det inkommit sex anmälningar om
sammanlagt sju hundar som ska
ha förgiftats. Den verkliga siffran
uppges dock vara minst fyra gånger
så stor.
– Behövs det att ett barn drabbas
för att kommunen ska agera?, frågar sig Peter Höök.
Situationen har väckt stor debatt

att kommunledningens bristfälliga agerande
grundar sig i att de inte vill erkänna
att det är de själva som av misstag
ligger bakom förgiftningen.
– Vare sig den lokala kommunledningen eller de kommunala
tjänstemännen har lämnat någon
som helst information om denna
skandal vilket inte är särskilt förtroendeingivande. Vi vill ju bara att
området saneras och ha en garanti
på att det är säkert att vistas ute.
Tills vidare tar jag min hund i bilen
och kör ned till paseon i San Pedro
för att rasta den, avslutar han.

Peter Höök tror

Den nya kommunledningen

i Marbella har inte varit direkt
självkritisk i sammanhanget, även
om deras agerande enligt många
lämnat en hel de övrigt att önska.
På kritik från oppositionspartiet
PSOE svarar kommunens högste ansvarige i Nueva Andalucía
Cristóbal Garre att kommunen
agerat ”exemplariskt och resolut
från första stund”. Han uppmanar
samtidigt till att inte bruka problemet i politiskt syfte, då det uppges
väcka mer oro än nödvändigt.

inte minst på sociala nätverk som
Facebook. En demonstration hölls
18 november utanför kommunkontoret i San Pedro Alcántara. En
grupp svenskar har även samlat in
tusen euro som belöning till den
som kommer med tips som leder
till att lösa mysteriet om förgiftningarna i La Campana.

Oron för giftet gör att hundägare rastar
sina djur långt från La Campana.

Text & foto: Mats Björkman
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URB. MONTE BIARRITZ. AVENIDA PICOS DE EUROPA, Nº31
29688 ESTEPONA · GPS: 36.425635 – -5.151026

Vi förädlar ditt hem

STOREY Interior Design Group är ett välrenommerat
homestyling- och inredningsföretag med verksamhet
i Marbella. Med vår hjälp får du ut absolut max av din
bostad, oavsett om ditt mål är att njuta av den under
lång tid framåt tillsammans med familj och vänner
eller om du går i säljtankar. Vi hjälper dig helt enkelt
att skapa det bästa av ditt hem.

Varmt välkommen till vår shop/showroom i
La Campana – eller varför inte slå en signal!
Väl mött hälsar Malin Isaksson med personal!

Storey Interior Design

storeymarbella

Öppet: måndag–fredag 10–18.

T: +34 664 375 793 – E: malin@storeyinterior.com

Pol. Ind. Nueva Campana , Local 85
Nueva Andalucía (Marbella)

www.storeyinterior.com
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Foto: Richard Björkman

Nya norska prästparet Arnfinn och
Lisbente Clementsen.

Turistkyrkan
firar 40 år
Skandinaviska turistkyrkan på
Costa del Sol firade i oktober 40 år.

Turistkyrkan har sin församlingslokal vid strandpromenaden i Los
Boliches och jubiléet firades med
en galamiddag, med omkring 150
deltagare på närliggande Hotel Florida. Från och med 1 januari 2018
tar det norska prästparet Arnfinn
och Lisbente Clementsen över ledningen för församlingen under tre
år, men de har redan besökt kusten
flera gånger under hösten.
Sydkusten besökte Turistkyrkan
1 oktober, då Arnfinn Clementsen
höll gudstjänst och ett inslag kan
ses på SK-tv.
www.sydkusten.es/tv/17016

SWEA Marbellas arbetsgrupp har åter legat i hårt för att genomföra en ny upplaga av den populära företagsmässan, som hölls
på hotell Andalucía Plaza.

Ingen ville missa
Sweornas företagsmässa
Hela 56 utställare deltog i årets
SWEA-mässa, som arrangerades 23 november på hotell
Andalucía Plaza.

Det var som vanligt packat med
folk när kvinnoföreningen organiserade sin kombinerade företagsmässa och julbasar. Omkring 500
besökare under eftermiddagen

bidrog till att evenemanget ännu
ett år gjorde stor succé.
Bland utställarna fanns representerade närmast alla sektorer
som är verksamma inom svenskkolonin, inte minst fastighetsmäklare och advokater, krögare och
läkare, inredare och medier med
flera.
Som traditionen bjuder, eller

i det här fallet utställarna, fick
besökarna rikligt med smakprov
och tilltugg, både sött, salt och vått.
Gåvor från företagarna, vilket ingår
i hyran, utgjorde vidare ett enormt
prisbord i lottdragningen.
Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.sydkusten.es/tv/17018

Författare leder ny skrivarkurs i Málagabergen
För andra gången arrangerar
författarna Birgitta Bergin och
Christina Larsson skrivarkurs i
den andalusiska landsbygden.
Det sker 9-12 maj 2018 utanför
byn Tolox, vid Sierra de las Nieves (Málaga).

Den tidigare kursen hölls på
samma plats, lanthotellet Cerro
de Hijar och fick idel lovord. De
som går i skrivtankar har nu en ny
chans att få utbildning och tips av
två författare som lyckats.
Birgitta Bergin är numera författare på heltid och har hunnit publicera sju feelgood, relationsromaner.
42
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Hon har varit nominerad till årets
ljudbokspris både 2016 och 2017.
Christina Larsson har hittills
skrivit fyra kriminalromaner som
har översatts till flera språk samt
en feelgoodroman i humorgenren.
Hon är yrkesutbildad manusförfattare för TV och film vid Broby
Grafiska.
Kursen omfattar allt som har
författarskapet att göra, från skrivmetodik och research till att hitta
rätt förlag, kontraktsskrivning
med mera. Grundpaketet kostar
6 700 kronor och inkluderar del i
dubbelrum tre nätter, helpension,
välkomstdrink, vinprovning samt

Birgitta Bergin (t.v.) och Christina Larsson (t.h.) upprepar succén med att hålla
skrivkurs i den andalusiska landsbygden.

kursledning. Det går att boka enkelrum samt juniorsvit mot tillägg.
Det som tillkommer är eventuell
flygresa till Málaga, transfer och
försäkring. Anmälan måste ske

senast 28 februari. Antalet platser
är begränsat.
www.birgittabergin.se
www.christinalarsson.nu

I
I

Because we make you smile

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

A

Telefon 952 66 53 06 • info@nordicdentalcentre.com

Vi har allt du
behöver till
JULBORDET!

Nu är det JUL IGEN!
Julbasar söndag 10 december
Tid: 10–14. Vi bjuder på vin och tapas!

Glöm ej att
förbeställa
JULSKINKAN!

Luciafirande onsdag 13 december
Välkommen in på glögg och pepparkakor!
Alltid fräscha varor.
Leveranser varje vecka.
Öppettider:
Måndag–fredag 10–19. Lördag 10–17.
Telefon: 952 819 196
Varmt välkommen!

Här finns vi!

Lätt att hitta
och enkelt att
parkera!
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Redan lördag 25 november var det julstämning genom Svenska kyrkans stora basar i Fuengirola. Tjälvar Åslund hälsade alla gäster välkomna i tomteluva och kortärmad tröja,
men så var det också cirka 20 grader i solen.

Svenska kyrkan i rejäl medvind
Nära tusen besökare på julbasaren. Verksamheten tredubblad senaste två åren.
Omkring 850 personer besökte årets julbasar
på Svenska kyrkan i Fuengirola. Kyrkoherden
Mikael Jönsson vill vara försiktig med att tala
om rekord, men drar en tydlig slutsats.
– I år lagade vi 250 jultallrikar, som var 100
fler än förra året, men det tog ändå slut på
bara två timmar. Nästa år får vi göra minst
100 till.

Att tala om medvind i den lokala församlingen i
dagsläget är en klar underdrift. Det är inte bara
julbasaren som upplevt en fantastisk uppslutning.
– Förra söndagen hade vi 180 personer på vår
ordinarie gudstjänst, berättar Mikael Jönsson
för Sydkusten.
44

SK – DEC | JAN | FEB 2017-18

Allt tyder på att antalet svenskar på Costa del
Sol är större än någonsin. Det styrks inte minst
av Svenska kyrkans egen statistik. Kyrkan är
uppe i cirka 750 medlemmar. Idag är det svårt att
tro att det bara var några år sedan som kustförsamlingen tvingades finansiera sina egna präster.
– På bara två år har verksamheten tredubblats. Förra året höll vi 37 gudstjänster och i år är
vi uppe i 95, så här långt.
Mikael Jönsson poängterar att även
om många av brudparen reser ned till kusten
speciellt för att viga sig så är det inte som på
exempelvis Mallorca att de är nere enbart på
bröllopssemester.

– De allra flesta har något släktskap eller
vänskapsband med kustsvenskar och bor som
regel hemma hos dessa, medan de är nere och
viger sig.
Kyrkans verksamhet har vuxit så kraftigt att
Mikael Jönsson fått efterlängtad avlastning.
Hans numera pensionerade kollega Stefan Nilsson har varit nere i sammanlagt fyra månader
och ersattes i november av prästen Maria
Thorsson, som blir kvar på kusten till 15 april.
Hon ska bland annat göra mer frekventa besök
på östra Costa del Sol.
– Maria är avlönad av SKUT i Uppsala,
men vi har också kunnat tillsätta två halvtidstjänster lokalt. Det är dels Lina Fedko som är

Foto: Sv. kyrkan

Rigmor Schöning, David Falk och Lena Lakoma hade fullt upp i köket, där det bjöds på en varierad jultallrik, bröd
och dryck.

Lena Ottosson och kyrkoherden Mikael Jönsson kunde
glädja sig åt en stor uppslutning kring julbasaren.

Catharina och Per Hvid Hansen har ena foten i Svenska
kyrkan och andra i Svenska skolan.

Många ville njuta av julfirandet i solen på den stora
terrasen.

Prästen Maria Thorsson har just anlänt till kusten för
att backa upp Mikael Jönsson under ett halvår.

Läraren på Svenska skolan i Fuengirola Anki Ehnsjö är
en passionerad naturfotograf som ställer ut i kyrkan.

Det fanns naturligtvis gott om julbakat att både avnjuta på plats och köpa med sig hem.

Julen kan vara lite läskig också ibland, speciellt om man
sminkar sig som "Grinchen".

assistent/husmoder och dels Annika Olsson
Ennart som är musiker. Deras lön finansieras
med intäkterna från vigslarna, poängterar
Mikael Jönsson.
De kompletterar församlingens fasta personal, som består av assistenterna Caroline
Elfving och Lena Ottosson, vid sidan av Mikael
Jönsson själv.

samlingssal för att arrangera en välgörenhetskonsert till förmån för Nattens Änglar i Málaga.
Artisterna skulle få vilken som helst hemmasvensk att dra man ur huse, nämligen Mi Ridell,
Monica Silverstrand och Bengt Sändh. Undertecknad förväntas agera konferencier, som
katten bland hermelinerna..!
Konsertbiljetterna kostar endast 15 euro och
förköp kan göras både på Svenska kyrkan och
Svenska skolan.

sedan länge ett nära
samarbete med Svenska skolan i Fuengirola.
Lördag 16 december får kyrkan bruka skolans

Svenska kyrkan har

Text & Foto: Mats Björkman

Det bjöds på underhållning också av bland annat
barnkören.
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VATTENHÅL. Baren Els Porxets
under de antika valven är ett
populärt ställe för en birra.

Svenskbyn i
Valencia utan
svenskar
Följ med Sydkusten till Sueca.
Sueca betyder svensk/a på spanska. Om du googlar på sueca är det dock inte i första hand bilder på
blonda damer som dyker upp, utan de flesta träffar
handlar om en liten blygsam ort i Valenciaprovinsen
som heter just så. Men kan ortsnamnet verkligen
anknyta till att samhället en gång varit ”svenskt”?
Sydkusten har rest till ostkusten för att försöka reda
ut mysteriet.
Text: Kristin Pineda Svenske
Foto: David Pineda Svenske

Mitt i naturparken Albufera, känt
för sina våtmarksområden och
stora risplanteringar, ligger den lilla
orten Sueca. Här hålls de årliga internationella mästerskapen i paella,
och skyltar med texten Paella para
llevar (Paella att ta med) kantar
vägen. Till och med omgivningen är
platt som en paella, men höga berg
skymtar i fjärran, liksom höghusen längs havet där semesterfirare
tränger ihop sig varje sommar.
Sueca är inte någon regelrätt liten pärla. Gatorna verkar närmast
vara frukten av medvetna försök
att få in så många olika stilar, färger och byggmaterial som möjligt.
Men vi är inte här för att studera
det samtida Sueca - vi vill veta bakgrunden till dess svenskklingande
ortsnamn.
Vi konsulterar lokalbefolkningen, en polis, personalen på
rådhuset... men vi får bara axelryckningar till svar. Nej, det blir till
att bläddra i historielängderna om
vi skall få någon klarhet i det hela.
46
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På Wikipedia står ett fåtal rader
om ortens namn. Det finns flera
teorier om namnets härkomst: att
det skulle stamma från arabernas
swayqa, marknad, att det kommer
från namnet på berget Sucro, eller
rentav från det spanska seco, torr
(mindre troligt då omgivningarna uteslutande består av vida
våtmarker).
Den mest etablerade teorin är
dock betydligt mer intressant: att
Sueca faktiskt har svenskt ursprung och det är denna vindlande
historia vi skall titta på nu.
drygt
500 år bakåt i tiden. Kungaparet
Ferdinand och Isabella hade satt
stopp för mer än sju sekler av islamiskt välde på Iberiska halvön, när
Granada åter blev katolskt år 1492.
Islam totalförbjöds, och endast de
morer (som muslimerna i Andalusien kallades) som konverterade
till kristendom fick lov att stanna
kvar i landet. De kom att kallas mo-

Låt oss förflytta oss

DANSKT? På gatuskylten syns Suecas
flagga - påfallande lik Dannebrogen!

riscos, morisker. Relationen mellan
så kallat gammalkristna spanjorer
och morisker kunde dock på sina
håll i bästa fall kallas ansträngd.
Moriskerna accepterades aldrig
som fullvärdiga medborgare och
deras rättigheter inskränktes alltmer. År 1567 förbjöd kung Filip II
moriskernas språk, deras traditionella kläder samt deras kulturella
seder och bruk. Även de yrken som
moriskerna tilläts ägna sig åt var
begränsade. De flesta områden
klassades som ”kristna arbeten”.
Moriskerna, en folkgrupp på
omkring 325 000 människor, fick
ägna sig åt lantbruk, byggnation,
medicin och vissa slags hantverk.

RÅD OCH RÖN. Suecas rådhus ligger centralt vid stadens främsta torg, fyllt av serveringar.

Aragonien, men också delar av
dagens Nederländerna, Italien
och Frankrike, samt Nya Världen
i Amerika och rentav Indien och
Afrika. En högst brokig blandning
människor! Men även om spanjorerna själva hade kommit att bli
världens stora upptäcktsresande
och gärna slog sig ned på (läs: erövrade/koloniserade) nya platser på
jorden, var de inte lika öppensinnade gentemot etniska minoriteter
i det egna, gamla landet.

Och år 1609 bestämde sig den
annars så slätstrukne kung Filip III
för att spänna musklerna genom
att sätta en helt ny plan i verket:
La Expulsión de los Moriscos. En
fullständig, undantagslös landsförvisning av moriskerna, en region i
taget.
tid, var
så mycket som var tredje invånare
morisk - närmare bestämt 117 464
människor. Det var här som förvis-

I Valencia, vid denna

ningen inleddes. Moriskerna fick
tre dagar på sig att plocka ihop de
ägodelar som de själva kunde bära.
Historiska dokument visar att ett
antal gammalkristna adelsfamiljer
försökte försvara sina moriska bekanta. Protesterna dämpades dock
då det klargjordes att moriskernas
hus, möbler, mark och boskap
tillföll det regionala spanska herrefolket.
Forts. sid 48 >>>

På sina håll anklagade man

också moriskerna för spioneri. Man
misstänkte att de sympatiserade mer
med de nordafrikanska barbareskpiraterna (som frekvent utförde
brutala attacker mot städerna runt
Medelhavet), än deras gammalkristna överhuvuden på Iberiska halvön.
I början av 1600-talet var det
kung Filip III som regerade över
det spanska kungadömet. La
Monarquía Hispánica var betydligt mer vidsträckt då än idag: Här
ingick bland annat de historiskt
mäktiga Kastilien, Navarra och

RISIGT. Sueca anordnar varje år de internationella mästerskapen i paella-lagning. 2017 utsågs Asador Altamira de Alaquàs till
vinnare.
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från den traditionella, arabiska
kulturen, när de skyfflades upp på
Nordafrikas stränder.
Det är nu som vi börjar närma
oss vårt mål: Sueca. För utvisningen av dessa hundratusentals
människor, utspridd under ett fåtal
år, förde med sig en effekt som de
styrande inte verkade ha räknat
med. En hastig och starkt påtaglig
brist på arbetskraft. Plötsligt hade
man skickat iväg de människor
som i långa tider hade hållit igång
byggarbete, lantbruk och medicin!
Vart tredje hus stod tomt, nybyggen hade avstannat och lantbruk
stagnerat.
Något måste göras. Det behövdes fler människor i Spanien. Men
inte vilka människor som helst,
förstås; rätt slags människor.
situationen ut norröver vid denna tid? Jo, reformationen hade inletts i hela Norden
under 1520-talet. Bristen på
arbetskraft i det katolska, iberiska
kungadömet sammanföll med det
svenska beslutet att överge den
katolska kyrkan vid Uppsala möte
år 1593. Örebro stadga år 1617 fastslog rentav att de människor som
avvek från protestantismen skulle
landsförvisas, medan katolsk propaganda skulle straffas med döden.
Gustav II Adolf själv uttryckte sig
så här om katolicismen:
”[…] det djävulspartiet, de
jesuiter, vilka hava varit upphov till
det gruvliga tyranni, som är skett i
Spanien, Frankrike och annorstäHur såg då

UTBUD. Den lilla staden vill locka med såväl kultur som bad.

>>> Forts. Sueca
I vattenbrynet längs Valencias
kust låg nu 50 galärfartyg och guppade, i väntan på att skeppa ”hem”
moriskerna till Nordafrika. Hem
och hem, ja, för det rörde sig ju i

hög utsträckning om familjer som
hade lämnat afrikansk mark för
hundratals år sedan. Familjer som
dessutom inte hade fått lov varken
att tala sitt gamla modersmål eller
hålla igång seder och bruk. De måste ha känt sig ganska avknoppade

des. Dessa med deras inkvisition
hava icke skonat varken hög eller
låg, kvinna eller man.”
Katoliker fördrevs alltså från
Sverige och angränsande länder,
medan det i Spanien rådde brist
på detsamma. Det ligger nära till
hands att förmoda att utvisade
nordbor sökte sig söderut, där de
på många håll kom att välkomnas
likt martyrer för sin tro - arbetskapabla martyrer.

Katoliker fördrevs
från Sverige och
angränsande länder,
medan det i Spanien
rådde brist på
detsamma.
Då koncisa, historiska källor
saknas måste vi använda vår fantasi
en aning, men låt oss föreställa oss
den tropp bleka nordbor som kommer ridande söderut, eller rullande
i en knarrande oxkärra och i detta
flacka, övergivna lantbruksland
äntligen finner en katolsk fristad.
Kanske upplevde de en känsla
snarlik den vi känner idag, när vi
kliver av flyget från kalla Norden
och vänder våra ansikten mot
solen.
Det är fullt möjligt att denna
lilla grupp människor, som råkade
hamna i dagens Sueca kan ha satt
sin prägel på ortsnamnet, på sin
lokala flagga - som är identisk med
Dannebrogen! - och till och med på
den lokala genstammen. Sueca är
nämligen känt för sina osedvanliga
många blonda invånare!
Nog låter det övertygande!

Källor:

ATENEO. Den kulturella organisationen håller till i en iögonfallande byggnad som inte direkt smälter in i den övriga stadsbilden.
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Historia de Sueca, desde los
primitivos tiempos hasta el
presente (J. B. Granell), De
otrogna: Konflikten mellan kristendom och islam
(A. Wheatcroft), Wikipedia,
www.sueca.es

30+ års erfarenhet av den
lokala bostadsmarknaden i
Nueva Andalucia gör att du
kan med förtroende vända
dig till oss för husaffärer.
Letar du ditt drömboende
har vi bostäder för alla
budgetar. Vi är duktiga på
att hitta rätt just för dig.
Ska du sälja?
Låt oss på ett attraktivt sätt
marknadsföra din bostad.

Samtliga försäljningsuppdrag fotograferas
professionellt utan kostnad. Det gör skillnad!
Kom in till vårt mysiga kontor för att prata
möjligheter! Passa även på att botanisera
bland fullsortiment av design från Georg
Jensen samt Dan Lindbergs fotografiska konst.

Avda.Manolete, Casaño Local 5-6, Nueva Andalucia

952 81 88 75 • www.wasarealestate.com
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Foto: Richard Björkman

Den annonserade reformen av arvs- och gåvoskatten i Andalusien lovar gynna inte minst många fastboende skandinaver. Detaljerna är dock oklara tills de publiceras vid
årsskiftet.

Slopad arvs- och gåvoskatt
Annonserad reform i Andalusien till årsskiftet väcker flertal frågetecken.
Arvs- och gåvoskatten varierar
stort mellan olika autonoma
regioner i Spanien. Andalusien
har traditionellt haft bland de
högsta skattesatserna, men
en nyligen annonserad reform
vänder på situationen och gör
det gynnsamt för många som
har sin egendom eller som ärver
i regionen.

ringar av arvs- och gåvoskatten i
Andalusien. Ciudadanos har presenterat det som ett av sina grundvillkor för att stödja budgeten för
nästa år. Kravet från Ciudadanos är
(förenklat och sammanfattningsvis) att den som ärver mindre än
en miljon euro från en närstående
helt ska slippa betala arvsskatt.
har
rapporterat om överenskommelsen och de planerade förändringarna. Även om flera angivit att
reformen redan trätt i kraft finns
ännu ingen officiell information
om förändrade regler i regionalbulletinen BOJA (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía). Alla
andalusiska lagar måste publiceras
i BOJA för att de ska träda i kraft.
Enligt uppgift från den andalusiska
skatteupplysningen förväntas de

Flera spanska medier

Arvsskatten är omdebatterad i
Spanien. Många finner det provocerande att reglerna om arvsskatten skiljer sig mellan de olika
autonoma regionerna. Kritiken har
varit särskilt stor i Andalusien, då
skatten här hittills varit bland den
högsta.
Den 20 september 2017 ingicks
en överenskommelse mellan regerande socialistpartiet PSOE och
liberala Ciudadanos, om föränd50
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nya reglerna bli offentliggjorda 1
januari 2018.
Den stora nyheten är att det så
kallade ”fribeloppet” höjs till en
miljon euro per arvinge, förutsatt
att arvet går till en närstående. I
begreppet närstående ingår äkta
make/maka, barn, barnbarn, förälder eller morförälder/farförälder
till den avlidne. Den som ärver
från andra familjemedlemmar
eller släktingar, som inte räknas
som närstående (exempelvis från
syskon, moster, faster, morbror
eller farbror) kan inte dra nytta av
det höjda fribeloppet.
Observera att fribeloppet beräknas per arvinge. Den avlidnes
totala kvarlåtenskap kan alltså vara
större. Exempelvis, om den totala
kvarlåtenskapen är 1,5 miljoner
euro och den delas lika mellan två
barn som ärver sin mor, slipper

barnen betala arvsskatt, då de
ärver mindre än en miljon euro per
person. Det är tills vidare oklart
vilka skattesatser som kommer
gälla för belopp som överskrider
”fribeloppet”.
”fribeloppet”
kommer man även ta i beräkning
vilken förmögenhet som arvingen
har innan han/hon tar emot arvet.
För att dra nytta av fribeloppet, är
det en förutsättning att arvingen ej
har en förmögenhet som överstiger
en miljon euro, redan innan han/
hon tar emot arvet.
I samband med förändringarna
av arvsskatten planeras även justeringar av gåvoskatten i Andalusien. Överenskommelsen mellan
PSOE och Ciudadanos innebär att
gåvor mellan föräldrar och barn
på belopp upp till en miljon euro

Vid beräkning av

ska vara skattefria, förutsatt att
det totala gåvobeloppet används
för att skapa eller utöka en enskild
firma eller ett familjeföretag. Dock
finns en mängd detaljregler kring
fribeloppet för gåvor, exempelvis
att gåvan måste formaliseras inför
notarius publicus och att företaget måste upprätthållas under
åtminstone fem år sedan gåvan
formaliseras.
Arvlåtarens och arvingarnas
skatterättsliga hemvist (residencia
fiscal) har betydelse för arvsskatten. Läs gärna om begreppet
residencia fiscal i Sydkustens tidigare artikel ”Residente eller icke
residente är frågan”.

Många finner det
provocerande att
reglerna om arvsskatten skiljer sig mellan
de olika regionerna.

Välkommen till vår hemtrevliga svenskägda bistro
i Benalmádena, med engelsktalande personal.

Vår nya svenska kock
dukar i december upp;

Traditionellt
svenskt julbord

(den avlidne)
hade skatterättslig hemvist i en
autonom region (exempelvis Andalusien) och arvingarna har skatterättslig hemvist inom EU eller
EES, får arvingarna dra nytta av de
skatterättsliga förmåner som gäller
i den autonoma regionen i fråga
(alltså Andalusien i detta exempel).
Observera att denna artikel
mestadels är en sammanfattning
av nyheter som har publicerats i
spanska medier. Fram till dess att
de nya reglerna publiceras i BOJA
(troligtvis 1 januari 2018), bör alla
nyheter kring arvsskatten och gåvoskatten tas med en nypa salt.

Om arvlåtaren

Lördag 9 december från kl. 15.00
Mängder av hemlagade svenska delikatesser:

Julskinka, köttbullar, prinskorv,
revben, lammfiol, janssons
frestelse, Räkomelett,
5 sorters sill, rökt laxfilé, gravad lax, rödkål,
Inkl. välkomstglögg
brunkål, rödbetssallad,
samt 1 öl eller 1 glas vin. sillsallad, gubbröra, äggBarn under 12 år
halvor med stenbitsrom,
endast 12€,
vörtbröd, julknäckebröd,
urval av julost, ris à la
exkl dryck.
malta, godis, glögg, julmust.

35€ person

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com
Foto: Mats Björkman

Den nyligen ingångna överenskommelsen mellan Ciudadanos
och PSOE innehåller inga förändringar av internationella förhållanden. Alltså kan vi utgå från att följande principer kommer fortsätta
gälla, enligt ett avtal som ingicks
mellan Sverige och Spanien 1963
för att undvika dubbelbeskattning:
Den som ärver fast egendom
som är belägen i Spanien ska betala
arvsskatt i Spanien, oavsett var
arvlåtaren hade sin hemvist vid
dödsfallet och oavsett var arvingen
har sin hemvist. Den som ärver lös
egendom och inte har sin hemvist i
Spanien, ska endast betala arvsskatt
i Spanien om arvlåtaren hade sin
hemvist i Spanien vid dödsfallet.

Sedan 1 januari 2015 har arvingarna vissa möjligheter att välja om
de vill tillämpa det spanska statliga
regelverket eller det regelverk som
gäller för en viss autonom region.
Dessa möjligheter kommer sannolikt finnas kvar även efter den 1
januari 2018:
Om arvlåtaren (den avlidne) hade
skatterättslig hemvist i ett land inom
EU eller EES, har arvingarna rätt att
tillämpa de regionala skatteregler
som gäller i den autonoma region
där det största värdet av kvarlåtenskapen i Spanien är beläget. Exempelvis, om kvarlåtenskapen bland
annat består av en lägenhet i Málaga,
och denna lägenhet motsvarar det
största värdet av kvarlåtenskapen
i Spanien, får arvingarna dra nytta
av de skatterättsliga förmåner som
gäller i Andalusien.

Charlotte Andersson är svensk jurist och spansk abogada, som bor och arbetar i
Sevilla

The Village Bar & Bistro
Telefon: 951 903 905
E-post: omaderico@yahoo.se
Facebook: The Village Bar & Bistro
Adress: Avenida San Carlos, 12
29630 Benalmádena
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Andligt och värdsligt: För några krönikor sedan
skrev jag om att jag inte längre är lika sugen på att
lämna kusten för resor till Sverige eller andra länder,
att jag hittat hem. Ja, känslan är lika stark som någonsin, men som med många saker så räcker det
med att man uttalar en känsla så sätts den på prov.

Livet är till för våghalsiga
Till min stora glädje har jag kommit in på en distansutbildning och med distans innebär det att jag under två år, varannan
torsdag sätter mig på ett flyg och far till kalla norden för att två
dagar senare återvända till värmen. Så mycket hade jag för att
inte vilja flyga mer. Jag känner mig naturligtvis privilegierad
och väldigt glad inför denna möjlighet att förkovra mig, samtidigt sätter det igång ett flöde av oväntade reaktioner, behov,
känslor och funderingar över min livsresa. Att släppa taget om
det som sker på jobbet, att inte kunna kontrollera hur barnens
ryggsäckar packas, att inte vara med på sonens fotbollsmatcher
eller hänvisas att säga god natt via facetime, inte helt enkla
saker.
Samtidigt har jag längtat efter egen tid och utveckling. När jag
sitter mitt i familjestress och jobb vill jag ibland bort. När jag ser
det hända utan mig vill jag vara delaktig. Dessa motstridiga känslor. Nu är det en utbildning till terapeut jag läser, så under två år
kommer jag kunna analysera mig själv ur alla vinklar och vrår. Det
blir spännande att se vad jag kommer att tycka om den person som
kommer ut på andra sidan.
Men att jag har satt igång att plugga har ju inte skett av en
slump. När jag klev ut från socionomprogrammet för 15 år sedan
hade jag dessa studier i sikte. Jag visste inte när, var eller hur,
men jag visste att en dag skulle det ske. Och visst är det väl så med
mycket av det vi gör? Ibland hör jag människor säga att de hamnade på kusten av en slump och ren tillfällighet. Jag har även hört
mig själv uttala just de orden. Som om inte varje litet steg i någon
riktning har varit ett steg närmre mot var jag befinner mig och
vem jag är idag. Därtill innehåller många av stegen både rädsla,
nervositet och utmaning av mitt kontrollbehov.
Astrid Lindgrens fantastiska bok Bröderna Lejonhjärta
beskriver skeendet att kasta sig ut i ovissheten på ett sätt som
jag har haft med mig genom livet. ”Skorpan” Lejonhjärta sa till
Jonathan, ”är du rädd? ”Nej… jo, jag är rädd men jag gör det ändå,
Jonathan, jag gör det nu… nu… och sen blir jag aldrig mer rädd.”
Nå, visst blir jag fortfarande rädd för mycket, framförallt för att
släppa taget om det invanda, men många människor som jag möter här i solen hjälper mig att våga. Liksom Skorpan har de kastat
sig ut i det okända och vågat sätta sig i ovissa situationer för att
ta steget mot drömmen. De har startat företag, tagit föräldraledigt, tagit anställning på en ny plats, skapat nya sammanhang
och nya nätverk.
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Ibland tror vi att våra livsval slår tillbaka, vi saknar kanske
familj, barnbarn, vänner och trygghet. Då är det svårt att se meningen med att vi befinner oss här just nu. Sen går vi längst vattnet
en solig decemberdag och inser att det var just detta vi drömde
om. Drömmen om att slippa tjocka vinterkläder och barnens
snoriga näsor, att dricka cava på en Chiringuito och jogga utan risk
att halka.
Kanske ser vi inte alla händelsekedjor riktigt tydligt, alla lyckliga
sammanträffanden som tog oss hit. Kanske säger vi ”om inte jag
hade träffat henne just där och då hade jag aldrig varit här”. Eller så
är det precis tvärt om, vi vet att målsättningen med mycket av det vi
gjort har varit delar av vägen hit, vägen mot solen. Åt vilket håll vi än
vandrar så blir det spännande att en dag titta tillbaka på sin livsberättelse och titta på alla hur, var och när. Slump eller inte.
Sonen frågade mig häromdagen varför jag behövde gå i skolan,
”ska du lära dig att läsa IGEN?” sa han med förvåning. Jag försökte
förklara hur jag vill bli ännu bättre på att tala med människor och
kanske hjälpa dom att göra livet lite lättare. ”Men livet är ju lättare
här” - svarade han och jag insåg att vår indoktrinering av Spaniens
fördelar hade gått hem.
Så hur skulle jag förklara att min livsresa fört mig hit just nu?
Jag valde ett sätt som en sjuåring kanske inte helt kan greppa och
sa: Vi människor har givits en viss tid, kortare eller längre, vi har
getts en lust och längtan, vi hittar mål som ger våra liv en mening.
Vi träffar människor längst vägen som inger oss mod och visar
oss alternativ. Vi trampar redan utstakade stigar samtidigt som vi
bryter ny mark.
Livet på vår soliga kust känns för mig definitivt enklare än livet
i ett kallt vinterland. Är det på grund av solen? Visst, men framförallt för alla de människor som lär mig att ingenting är omöjligt,
vars steg har gått före mina, vars spår jag får följa. Slump, tillfällighet eller medvetna/omedvetna val? Det spelar ingen roll, det är nu
vi lever, lär oss och vågar.

Lena Ottosson

38-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.

Lär dig spanska av svensk lärare hos Svealingua!

Kurser i spanska
via videokonferenssystem.
Gruppkurser i spanska på
nivå B1 och B2, (10 v.)
i januari 2018 enligt
Europarådets nivåskala
för språk.
Kurslängd: v.3-v.12.

Max Dükler, fil. mag.
för gymn. och vuxenutbildning,
spanska sedan 1985.
Modersmål svenska.
Lång utbildningserfarenhet
med vuxna och i skolsystem.
För frågor om kurserna:
info@svealingua.se
Tel. 0046-(0)70-562 43 55.
För mer information:
www.svealingua.se

Scandi Supermarket

Allt du behöver till jul!

Catering – smart och gott!

Vi har ett utbrett sortiment av skandinaviska livsmedel som
fylls på varje vecka. Stort utbud även av lokala produkter, så
att du enkelt skall kunna handla det mesta hos oss.
I vår delikatessdisk hittar du läckerheter att av avnjuta på
plats eller ta hem. Vår avdelning med frukt och grönt fylls på
tre gånger i veckan och vi har även en del ekologiska produkter. Kontinuerliga leveranser av bröd, läsk, vin och alkohol.
Välkommen att botanisera i vår mysiga bodega och i vårt
grönsaksland!

Hos oss finner du allt både vad gäller julmat
och dekorationer!

Dessutom får du mer tid till dina gäster. Vi anordnar
catering for mindre och större evenemang. Nyhet för hösten
är Scandi’s planka. Välj kött; grillad rostbiff, fläskfilé, kyckling,
kassler, rökt eller kokt skinka
Välj mellan potatissallad eller potatisgratäng som tillbehör.
Plankan ligger snyggt på engångsfat med grönsaker och
exotiska frukter!

Luciatåg
Tisdag 12 december
kl. 18.00 blir det Luciatåg.
Vi bjuder på glögg och
jultapas!

Medlem
Som medlem hos Scandi Supermarket får du förutom poäng
på alla köp du gör hos oss även erbjudanden om kommande
kampanjer samt andra nyheter.
Kom in i butiken så hjälper vi dig att kostnadsfritt erhålla ditt
kort, så du kan börja ta del av de kampanjer och erbjudanden
vi har! Så småningom kan du även utnyttja dina bonuscheckar.

Öppettider & adress:
Måndag-fredag 10–19. Lördag & söndag 10–16
Tel: 952 81 52 98. La Campana, Nueva Andalucía.
E-post: info@scandisupermarket.com
Hemsida: www.scandisupermarket.com
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VINSPALTEN

Kunskapens eviga förbann
Jaså, jag har blivit vinexpert numera, tänkte jag, när
jag såg senaste numret av Sydkusten. Det här var
runt 2006 och jag hade skrivit min vinspalt sedan
mars 1993, men då under mitt namn och Gastronome. Det var faktiskt ingen titel, utan namnet på
min restaurang, numera avsomnad. Det här får Mats
Björkman stå för, tänkte jag vidare. Han är ju helnykterist och i hans ögon kanske jag är expert. Själv
säger jag att jag är vinskribent. Men till tidningens
vinexpert kommer det dock genom åren en hel del
frågor, som jag ska försöka ge svar på.
Den vanligaste frågan är var kan
man köpa det vin som jag rekommenderar. Jag har tre ställen som
jag handlar på: El Corte Inglés,
Vinissimus samt lokala vinhandlare i Marbella. De senare brukar
anges i texterna och är för det
mesta Casa Santi och Casa Pablo då
jag bor nära dem och det är två av
de bästa vinbutikerna. Vinissmus
är å sin sida Spaniens största butik
på Internet med mer än 6 000
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spanska viner och har 85 000 kunder i Spanien och övriga Europa.
De levererar snabbt också. Senast
beställde jag en fredagseftermiddag och fick paketet innan lunch på
måndagen. Corte Inglés använder
jag för att de finns i olika former
över hela kusten och dessutom kan
man beställa från dem.
En del har frågat hur jag väljer ut
de rekommenderade vinerna och
svaret är väldigt enkelt, jag tycker

om dem. Hur jag hittar vinerna är
en annan sak. Ibland läser jag något,
hör något eller frågar om de har
något nytt och spännande. Ta till
exempel vinet här intill, Guímaro.
Jag åker ofta till Galicien, men
där blir det nästan bara vita viner.
Jag har frågat om de inte har röda
viner i Galicien och det har de, från
Bierzo! När jag påpekar att Bierzo
ligger i Kastilien-Leon, svarar de att
Kastilien ligger ju så nära… Men när
jag läste i New York Times om D.O.
Ribeira Sacra och att de hade bra
röda viner så letade jag upp dem.
Resultatet ser ni här bredvid.

cava, vitt vin och rött vin. Det som
är mest känsligt är bubbelvinet.
Om du har fått en riktigt bra cava
och tänker att den skall jag spara
till ett speciellt tillfälle. Gör det
inte! Den kommer att förhoppningsvis ligga längst bak i ett mörkt
skåp och när du dricker den kan
den smaka hyggligt. I värsta fall
står den upp i vardagsrummet, som
en trofé och när du dricker den har
alla bubblor försvunnit och vinet
smakar allt annat än fest. Bättre är
att dricka upp den till solnedgången och köpa en ny till när lille Kalle
kommer på besök.

En annan fråga som har dykt
upp över åren är hur länge kan man
spara ett vin. Den frågan har gjort
mig konfunderad. Jag ställer motfrågan, varför skall man spara ett
vin? De allra flesta viner i Spanien
är gjorda för att drickas nu, eller
i varje fall inom en snar framtid.
Detta gäller till stor del för såväl

När det gäller rödvin

så
har bodegorna delat in det i jóven,
crianza och reserva. Normalt är det
åldern på vinstockarna som avgör
vilket vin det blir. Unga vinstockar
ger druvor som passar till jóven
och jóven roble, ungt vin med
ingen eller föga fatlagring som säljs
inom ett år. Dessa viner brukar

Foto: Richard Björkman

de skall ligga på fat och i flaska. Det tidigaste en reserva får säljas är i sitt fjärde år
och en gran reserva i sitt sjätte år.
Alla tre viner går att spara en viss tid.
Har man en riktig vinkyl så kan man spara
vinerna i flera år, så länge man har kylen
på hela tiden och det är en bra bodega
som har gjort vinet. Men vad jag tror folk
som frågar hur länge de kan spara ett vin
egentligen menar är: ”Jag har köpt ett hus
och har hittat ett ställ med viner i källaren, kan jag dricka dem?” Till det kan jag
bara säga, prova. Ibland blir man glatt förvånad, men oftast är det början på vinäger.
om att jag inte
skriver om viner från andra länder. Jag
har inte tid till detta. Spanien har 69
ursprungsbeteckningar Denominación de
Origen (DO), 41 Vinos de la Tierra (VT),
ett flertal Vinos de Pago och dessutom
områden med beteckningen Vinos de
Calidad (VC). De här områdena fylls med
tusentals bodegor som producerar tiotusentals olika viner. Dessutom kommer det
varje år nya entusiaster som bygger nya
bodegor eller blåser liv i gamla som ofta
står på konkursens brant. Alla med förvissningen att de skall göra vin som slår,
om inte världen, så grannen med häpnad.
När jag började skriva tjugofem år
sedan kanske jag var den där vinexperten,
men ju mer jag lärde mig om vin desto
mindre kunde jag. Nu vet jag att jag aldrig
kommer vara annat än en vinskribent,
som försöker lära sig så mycket som
möjligt, men inte hinner lära sig allt. Fullt
vinvetande förblir denna vinskribents
ofullbordade uppdrag.

Några har frågat

Björn af Geijestam har skrivit om
viner i Sydkusten i nästan 25 år.
Han konstaterar att ju längre tiden
går desto svårare är det att hålla
sig uppdaterad om allt som sker i
den spanska vinbranschen.

else
inte tjäna på att lagras, utan bör drickas
under det första året. Något äldre stockar
ger viner som blir till crianza, som betyder
uppfödning och vinet har fått åldras på
ekfat. I Rioja måste vinet ha varit minst ett
år i ekfat och kan inte säljas före sitt tredje
år, det vill säga viner som skördades 2015
kan säljas först våren 2018.
Med reserva och gran reserva är det likadant, men med olika längd på hur länge

Björn af
Geijerstam
Tidigare vinexpert

Tre stjärnor i vintermörkret
Artadi 2013
Cava. Druva: Viura

När jag var inne hos Casa Pablo
så frågade jag om de hade en bra
cava, som inte kommer från Katalonien. De hade flera, men den som
var bäst var den här. Guldgul till färgen, frisk och fräsch till doften och
en smak som har ett bra djup. Det
här är en seriös cava. Se dock till
att den inte är för kall när du dricker
den, cirka tio grader, så du får njuta
av storheten. Runt 16 euro.
Louro 2016
Valdeorras. Druva: Godeval

Rafael Palacios kommer från en
berömd vinfamilj i Rioja. Hans
storebror Álvaro är stjärnan som
har satt både Priorat och Bierzo på
vinhimmelen. Rafael är specialist
på vita viner och det visar han med
det här vinet. Louro är ett vin som
har fått fermenteras i stora ektunnor. Vinet är rent, halmgult, massor
av vita frukter och en smak som
ligger kvar i gommen länge. Under
12 euro.
Guímaro 2016
Ribeira Sacra. Druva: Mencia

När jag läste i New York Times om
röda viner från Ribeira Sacra blev
jag mycket glad. Äntligen röda viner
som ta upp kampen med Albariño.
Förstå mig rätt, jag älskar Albariño,
bara inte hela tiden. När jag provade
Guímaro visste jag att jag kommit
rätt. Ett fruktdrivet rött vin med
massor av smak. Körsbärsrött till
färgen, doften är fylld med mörka
frukter och smaken är kraftfull.
Under 10 euro.

Din trygghet är vårt ansvar!
Svensk mäklare
specialiserad
på Nueva Andalucia
Marbella

ETA BLER A D 1981

Centro Comercial Plaza 63, Nueva Andalucia, Marbella
Tel: +34 952 81 62 50 • www.andadev.com
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F OTOWOR KSHO P M ED D A N
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.
Facebook ›› Dan Lindberg Art & Design House
www.danlindberg.com

Ljus är a l l t
Fotografi betyder - måla med ljus - och det är precis vad fotografi är.
Ingen kamera i världen är viktigare eller bättre än ljuset som den
exponerar. Visserligen är dagens mjukvara och efter-processer en
viktig faktor som kan förändra en bild totalt, men fortfarande är det
vid exponeringstillfället där fotografiet
[bör] skapas till 90 procent.

tid med Hasselblad 6x6 format, vilket jag arbetade med redan på
70-talet. Jag är visserligen flexibel med en variation av format, men
just kvadratiskt har aldrig lämnat mitt sätt att se bilder och är en av de
första formaten jag försöker hitta kompositioner med.

Med ett enda fast objektiv i minsta
väskan och mitt stabilaste stativ, bär det
iväg uppför Rondavägen. Min tanke är
att köra runt hela Sierra Las Nieves.
Det är maj månad och tidig eftermiddag.
Solen står högt på himmeln och det
finns väl separerade moln som rör sig
relativt snabbt. Detta är ett gott tecken
då ljuset ändras kontinuerligt och
belyser landskapet på olika sätt när solen
antingen blir skymd helt, filtrerar igenom
delvis eller är helt öppen.
Hittar jag en bra komposition brukar jag
ha tålamod och invänta en variation på
naturlig ljussättning i scenen.
Jag brukar rekomendera att spendera en
kvart - tjugo minuter i ett sådant läge
då jag, helt oförklarligt, brukar hitta
mest intressant ljus i slutet av en sådan
tålamodsprövning.
Väl uppe i Ronda där vägen delar sig
mot Sevilla, Campillos eller El Burgo tar
jag den senare [A366]. Här finns väldigt
lite trafik och redan kort in på denna
väg finns fotografiskt intressant objekt i
form av en gammal akvedukt. Här går
jag fram och tillbaka för att hitta något
spännande. Det går en tågräls också och
jag hittar en komposition som kunde
vara häftig om ett tåg skulle rusa förbi.
Dessvärre tar mitt tålamod slut efter
tjugo minuter utan tåg, så det blir till att
packa ihop och köra vidare.
Det tar inte mer än någon kilometer så ser jag bilden! Jag har en
förkärlek till ensamma träd som står öppet på fält och här ser jag mitt
300:e träd, typ.
En annan förkärlek är kvadratiskt format. Detta kommer ifrån min
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När solen står högt är det nästan per automatik att jag tänker i svart/
vit, det blir oftast bättre när ljuset är platt. I fotografiet ovan syns tydligt
den markanta skuggan rakt under trädet men för övrigt är marken runt
om jämn med ett filtrerat skuggområde en bit bakom.
Här blev stenkammen in fin kontrast mot den ljusare himmeln och
formationen av molnen hjälper balansen i kompositionen.

Sedan den svart vita bilden togs, har det hunnit bli höst. Många
månader har gått förbi. Dags för ett återbesök i ett helt annat ljus. När
solen står lägre och har en annan intensitet och även färgtemperatur.
Exakt samma konfiguration av kamera monteras och jag drar iväg
uppför Rondavägen. Väl framme riggar jag stativ och kamera på ungefär
samma ställe. Jag har inte med mig det första fotografiet men vet ju
att trädet är centrerat så det är enkelt. Det som diffar något är höjden i
kompositionen, men det är något som jag kan justera i efter-produktion
även om jag väljer att inte göra det.
Med en varmare färgtemperatur och betydligt lägre position av solen,
skapas en totalt annan karaktär av ett fotografi trots att övriga faktorer
är lika, såsom identisk utrustning och givetvis själva kompositionen.
Så som marken är belyst var förväntat, med långa skuggor och mustiga
färger. Ett mer sidobelyst träd visste jag också både för att solen

står lägre för årstiden och givetvis för att jag är där vid senare tid på
eftermiddagen.
Den stora bonusen som är omöjlig att förutse är hur det karismatiska
molnet färgas starkare för varje minut jag står i standby för att invänta
variation på skuggorna på marken.
Tålamod har jag ofta tagit fram som en viktig faktor i
landskapsfotografering. Jag garanterar att det belönas gång på gång.
Fotografiet nedan exponeras nästan en halvtimme senare från det att
kameran var riggad.
När jag parkerade bilen fanns inte tillstymmelse till färgade moln utan
det förvandlas inom loppet av 10 minuter och blir intensivare ända tills
solen går ner helt och hållet bakom bergen.
Ljussättningen på marken förändras också hela tiden, men mer subtilt
och där har jag flertalet exponeringar som utan tvekan kan användas.
Jag finner det fascinerande hur olika en
specifik och statisk scen kan förändras
beroende på ljus. Det är övertydligt i
studiomiljö där man kan kontrollera och
förändra ljuset på några sekunder, men
det gäller även i naturligt ljus.
Ute i naturen finns i princip bara en
ljuskälla och det är solen. Står solen högt,
blir ljuset platt och svårt att få djupkänsla
och storhet i landskapsbilder. (Finns
andra knep att ta till vid platt ljus, dock)
Står solen lågt, vid soluppgång och
någon timme efter, eller timmen
före solnedgång så pratar vi ofta om
släpljus. Det skapar långa skuggor,
ökar förståelsen av skalan i fotografiet
och ger fler möjligheter till alternativa
prioriteringar.
Men solens naturliga ljussättning stannar
inte där med variation utan det fortsätter
med vilken årstid det är som påverkar
klarheten i luften, färgtemperatur
(Kelvingrader) och intensitet i ljuset
som skapar hur hårda eller mjuka
kontrasterna är mellan högdagrar och
lågdagrar.
Tack vare att jag under så pass många år
har kört omkring och letat efter landskap
att fotografera, har det ofrånkomligt
blivit så att jag passerar ställen där jag
varit tidigare. Det kan vara åratal mellan
dessa visiter och i princip alltid finns ett
nytt fotografi att hämta.

Utrustning använd vid båda tillfällena:
• Alpa Max hus • Leaf Credo 60 digitalt bakstycke
• Schneider 120N teknisk optik • Alpa 75 stativben
• Alpa Gon stativhuvud

Det har på senare tid till och med blivit en del i sökandet, att ta sig
tillbaka till ställen jag var 1999, 2004, 2010 eller för den delen i fjol.
Andalusien har så ofantligt mycket landskap att erbjuda att trots långt
mer än 15 000 mil på grusväg bakom mig, så kan jag med lätthet
dubbla det och ändå inte vara i närheten av att täcka allt. Därmed blir
både nya och gamla kompositioner lika attraktiva. Det tar aldrig slut.
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El Paraiso Golf 11/11

De många pristagarna avslutade dagen med att ställa upp för et
åter en minnesvärd uppevelse.

En ny upplaga av Sydkustens slaggolf
spelades 11 november 2017 i perfekta förhållanden på El Paraiso Golf. Spelarna var
lyriska över banans skick, men framför
allt över att kunna utöva sin favoritsport
i mitten av november i kortärmad tröja.

Det finns inget trevligare för en golfarrangör än en prognos som visar idel sol sju dagar
i rad inför speldagen. De fina förhållandena
och naturligtvis trevliga erfarenheter från
tidigare upplagor gjorde att både gamla nya
spelare slöt upp i stor skara till slaggolfen.
I år gick spelarna ut från två tees och efter
nio hål bjöds det på smörgås och frukt från
restaurang El Gamonal, dricka samt godis
från Miadel. Aptiten var sedan stor inför
lunchen, som bestod av en trerätters meny i
klubbmatsalen.
Evenemanget avslutades med traditionell
stor prisutdelning, uppbackad en en mängd
sponsorer. Huvudsponsor var VP Bank,
representerad av Thomas Westh Olsen. Där
fanns också fastighetsportalen MiMove med
ett presentkort i jätteformat, viner från Casa
Santi, dekorationsföremål från Storey och
presentkort från restaurangerna La Pappardella, El Gamonal, Noella´s samt Savor.
Tävlingen spelades i tre klasser. Herrarnas lägre handicapklass vanns av Bertil
Josefsson, med 72 slag netto. En annan veteran vann herrarnas B-klass. Det var Paul
Erixon, som noterade 75 slag netto.
Damgruppen vanns av Helena Sandberg.
Hon noterade 72 slag netto, samma resultat som tvåan Helene Ness men Helena
hade något lägre slope. Helene Ness var på
vippen att notera full pott i år, då hon vann
Sydkusten Trophy i våras.
Mer information, fotoalbum, videoreportage och anmälan till kommande tävlingar på
www.sydkusten.es/golf
Text: Mats Björkman – Foto: Richard Björkman
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Samtliga spelare lovordade banan, som veteranerna sade är "bättre än någonsin".

Kjell Hessedahl, Thomas Westh Olsen från huvudsponsorn VP Bank samt vinnaren i B-gruppen Paul Erixon.

Tävlingen spelades som slaggolf.
Det gäller att föra score noggrant.

Juul Arne Norum, Anders Lijsing, Benny Larsson och Jörgen Sernå vid den
nyrenoverade greenen på hål 12.

Jonas Siljeström, Tobias Bergman,
Pelle Persson och Bertil Josefsson.

Ingen femboll, utan väl en fyrboll
damer med caddie.

Sponsorer:

Johanna Westin, Lena Lundén, Helena Sandberg och A-H Carlsson.

Resultat slaggolfen

Herrar Grupp A (Hcp. 0-18,5)

1. Bertil Josefsson (5) - 72 slag
2. Juul Arne Norum (11) - 73 slag
3. Erik Delking (13) - 74 slag

tt gruppfoto i eftermiddagssolen. Slaggolfen på El Paraiso blev

Herrar Grupp B (Hcp. 18,5-36)
Tävlingen backades upp av så många sponsorer att det
var knappt så att priserna fick plats på bordet.

Ann-Helene Carlsson kör med vinterboll. Det är ju
trots allt november..!

1. Paul Erixon (24) - 75 slag
2. Robert Fäldt (21) - 78 slag
3. Ebbe Dworak (21) - 78 slag

Damer Grupp C (Hcp. 0-36)

MiaDels nye butikschef Peter Röstlund på bjöd på svenskt godis, här med
Tommy Krantz, Michael Ziegler och Ulf Nilsson.

Tobias Bergman har en långputt på
sexans green.

1. Helena Sandberg (17) - 72 slag
2. Helene Ness 19) - 72 slag
3. Karin Nilsson (12) - 75 slag
Närmast flaggan
Hål 5
Hål 7
Hål 14
Hål 17

Willy & Mignon Carsten med Elisabet och Lars-Olof Olofsson.

Johan Carlsson, Morten Schjelle,
Ebbe Dworak och Sören Carlsson.

Dagens STÖRSTA pris från MiMove
vanns av Karin Nilsson.

Karin Nilsson
Küllike Ullman
Sören Carlsson
Anders Liljsing

Huvudsponsor
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RADANNONSER
SÄLJES
Dalastolar I gott skick. Finns 3 st.
Pris 25 euro. Tel: 628498652 E-mail:
carolaekvall@hotmail.com
------------------------Karmstol Gustaviansk stil. I gott skick,
men sätet måste fyllas. Finns 2 st. Pris
50 euro. Tel: 628498652 E-mail:
carolaekvall@hotmail.com
------------------------Stolar I gott skick. Finns 4. Pris 25 euro.
E-mail: carolaekvall@hotmail.com
------------------------Damcykel 28”Raceway Beverley I gott
skick. Ny sadel, handbroms, sex växlar, pakethållare, ljus fram och bak. Finns i San Pedro Alcántara. Pris 150 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Säljes bord med 2 karmstolar Material
trä. Att hämtas i Coín. Pris 50 euro. Tel:
608167065 (Lars Söderberg) E-mail:
kalars@telefonica.net
------------------------Nordisk Familjebok 1937 28 band. Tel:
667 433 836 (Robert Lilljequist) E-mail:
robertlilljequist@gmail.com
------------------------Pilates och fitness tillbehör Fitball
55cm, tre softball, två foam rollers, småbollar, gummiband Theraband, luftpump,
luftkudde. Finns i San Pedro de Alcántara.
Pris 40 euro. Tel: 606258010 E-mail:
jelenacarina@gmail.com
------------------------Pilates ringar Tre pilatesringar (magic
circle) av professionell kvalitet. Metall med
handtag I hård plast. Finns i San Pedro de
Alcantara. Pris 60 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com

Två stora speglar Ikea Hovet 78x96cm.
Kan hängas horisontellt eller vertikalt. En av
speglarna har tappat en liten bit i ena hörnet. Bilder skickas gärna. Finns i San Pedro
Alcántara. Pris 100 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Yogamattor pro Två st. av hög kvalitet.
Extra tjock och halkfri. Tjocklek 5,5mm.
Mått 60x200cm. Vikt 3,5kg. Finns i San Pedro de Alcántara. Gratis yogaband i 100%
bomull. Pris 60 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Vattenfilter I nyskick Vattenfilter omvänd
osmos av märket Purewater. Ytterst lite använd under två månader I semesterbostad.
Säljes pga ombygge. Finns i San Pedro
Alcántara. Pris 40 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Skrivare HP Photosmart Skrivare/scanner/kopieringsapparat allt-i-ett I perfekt
skick. Med bläckpatroner installerade plus
tre extra bläckpatroner. Finns i San Pedro
Alcántara. Pris 50 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Bar eller receptionsmöbel Av teak för att
användas som bardisk eller receptionsdisk.
Utfällbara vingar och förvaringsutrymme Inuti
och I dörrarna. För inomhus och utomhusbruk.
Mått: 96cm/190cm bred, 54cm djup, 110cm
hög. Finns i San Pedro Alcantara. Pris 480 euro. Tel:
606258010 E-mail: jelenacarina@gmail.com
------------------------Campingspis Gasspis för camping eller
terrassbruk. Helt ny och oanvänd. Butangaskoppling medföljer. Finns i San Pedro de
Alcántara. Pris 50 euro. Tel: 606258010
E-mail: jelenacarina@gmail.com

Laptop med W10 Snabb laptop med
svenskt Windows 10, svenskt tangentbord, Intel-i7 processor, väska och flera
bra program. Nyinstallerad hårddisk,
inga gamla filer finns kvar där. Finns i
Nerja. Pris 220 euro. Tel: +34650750700
(Bernt) E-mail: nerjabernt@gmail.com
------------------------Ny sofa Jag har 2 fina soffor som jag
vill sälja. De kan sälja separat. De är nya
(max 4 månader) De har kostat 2350
euro. Jag säljer på 300 euro/st Pris 300
euro. Tel: +46725002777 (Nessim Levy)
E-mail: nessim.levy@bredband.net
------------------------IKEA Byrå Jag ska flytta och jag behöver
sälja 3 stycken IKEA byrå (total 3,20 m)
komplett, de har totalt kostat 650 euro. Pris
300 euro. Tel: +46725002777 (Nessim
Levy) E-mail: nessim.levy@bredband.net
------------------------Badrum skåp, Jag ska flytta och behöver sälja mina 2 badrumsskåp, belysning
och speglar. De har kostat 500 euro. Pris
200 euro. Tel: +46725002777 (Nessim
Levy) E-mail: nessim.levy@bredband.net
------------------------Samsung Xpress color SL-C410W
Färgskrivare laser jet med ett oöppnat
komplett paket med färgpatoner. Tillverkad november 2014. Nypris för skrivare
200 euro och patronpaketet 50 euro.
Pris 100 euro. Tel: +46702686975 (Fia
Ensgård) E-mail: fia@fiaibacken.es
------------------------Nintendo WII SPORT Saknar
fjärrkontroll,annars helt komplett.Finns
fjärrkontroller att köpa separat från ca
10 euro. Finns i Nueva Andalucia. Pris 50
euro. Tel: +46702686975 (Fia Ensgård)
E-mail: fia@fiaibacken.es

Kajaker Pelican Apex 100 säljes. I nyskick
endast använda 1 gång. Finns i Puerto
Banús. Pris 500 euro. Tel: 659825096 (Jörgen) E-mail: jorgenherman@gmail.com
------------------------Fransk bulldog Rocki är 14 månader.
Säljes pga ändrade förhållande. Jätte
snäll vovve, passar bra med andra hundar och barn. Vid leverans: pass, vacc,
veterinär besiktad, osv. Obs bara bra och
seriösa familjer. Bilder kan skickas. Pris
550 euro. Tel: 622553113 (Rafael) Email: Rafael_patxeco@hotmail.com
------------------------Matta med lång lugg Matta
240x170cm i glada färger. Nyskick
och nypris 130 euro. Finns på Feriaplatsen i Fuengirola Pris 40 euro. Tel:
0046702958822 (Reidun) E-mail:
reidunsunnerheim@gmail.com
------------------------Utemöbler säljes Bord 85x85 cm, höjd
75 cm med 2 st positionsstolar. Pris:
50 euro, Matbord 140x80 cm med 4 st
stolar. Pris: 100 euro, 2 st Liggstolar,
ställbara med bord. Pris: 50 euro. Dynor
medföljer. Bilder på begäran. Pris 175
euro. Tel: +46 703980859 (Lars) E-mail:
prinsudden4@gmail.com
------------------------2-sitssoffa och fåtölj Snygg tvåsitssoffa med fåtölj i teak och bananblad.
Vit sommarklädesl (ej använd) och brun
vinterklädsel i plysch till dynor. Hämtas i
Mijas Costa. Pris 150 euro. Tel: 647023241
(Cecilia) E-mail: MisAnuncioz@yahoo.com
------------------------Flyttkartonger 10 st. IKEA flyttkartonger finns i Fuengirola, vid Feria platsen.
Pris 1 euro. Tel: +358505250775 (Jan)
E-mail: jan.w.grajewski@gmail.com

Köksmaskin Knådar, blandar och mixar.
10 hastigheter och extra pulsfunktion,
Kraftig 1300 W Stor (6,3 l) löstagbar
blandarskål i stål, Svängarm med låsspak
för lätt byte av tillbehör, Inkl. stänkskydd,
mixerbehållare i glas, degkrok, visp och
blandare. Degkrok och blandare med
Teflon®-nonstick-beläggning, rnMixer
med kniv av specialstål och lock med påfyllningsöppning, Använd 2 ggr. Kostade
99 euro Pris 65 euro. Tel: 650750700
E-mail: nerjabernt@gmail.com
------------------------Portabel AC Portabel AC säljes pga flytt.
Celcia WAP-02EA20, 2,0 kw, 2,6 EER.
Inköpt på AKI för två år sedan (använts
1 sommar). Säljes billigt pga flytt. Finns
i Los Boliches nära svenska skolan. Pris
150 euro. Tel: 693719694 (Martin)
E-mail: sundqvist.martin@gmail.com
------------------------2-sits rottingsoffa och fåtölj Snygg
tvåsitssoffa med fåtölj i teak och bananblad. Vit sommar- o brun vinterklädsel
till dynor. Hämtas i Mijas Costa. Pris 150
euro. Tel: 647023241 (Cecilia) E-mail:
MisAnuncioz@yahoo.com
------------------------Rustikt skåp Vackert rustikt skåp i god
kvalitet. Har patina bestående av små hål
men detta bidrar enbart till dess skönhet.
Klassisk spansk design som förgyller vilket hem som helst! 54cm djupt, 100cm
brett, 182cm högt, Finns i Nueva Andalucia. Pris 100 euro. Tel: 658587790 (Ida)
E-mail: info.nicojda@gmail.com
------------------------Diskmaskin 60 cm bred, rostfri, i gott
skick. Malagueta, Malaga Pris 100 euro.
Tel: +46709814675 (Hans von Rietberg)
E-mail: kurirpost@gmail.com

www.sydkusten.es/tv
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
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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

Snabb 15,6-tums laptop HD-skärm, Intel® Core™ i7-3630QM 8GB RAM 1600MHz,
149GB hårddisk, GeForce® 610M 1GB, Windows 8, Originaldisk med Svensk Windows
8, nätdel, bruksanvisning, väska, Datorn är
fabriksåterställd, Kontorsprogram OpenOffice, Virusskydd Avast, ASUS Smart Gesture
(program för touchpad & mus), SAOL Plus
(Svenska Akademiens OrdLista), CCleaner,
Finns i Nerja. Pris 210 euro. E-mail:
nerjabernt@gmail.com
------------------------Soffa Chaiselounge 190 cm * 90 cm.
Hög kvalitet. Det går att ta av och tvätta
klädsel. Hämtas i Mijas Costa. Ring. Pris
285 euro. Tel: 626955941 (Magnus
Olsson)
------------------------Kör din bil till Sverige Erbjuder körning
av din bil från Spanien till Sverige. Behöver få hem min hund som är flygrädd.
Tel: +46768385196 (Rolf Åkerstedt)
E-mail: rolf.akerstedt@gmail.com
------------------------Kyl o Frys A+ Märke: Schneider, vit.
Kyl:166 liter, frys: 61 liter. Mått:144x55x55.
Inköpt juni 2017, använd 1 månad. Kvitto
finns på 209 euro, garanti 20 mån kvar.
Hämtas i Almuñécar. Pris 100 euro. Tel:
+46703159780 (Eva Holmström) E-mail:
evaeholmstrom@hotmail.com
------------------------Toyota corolla 2002 kombi
256000km, AC, svenskregistrerad, ingen
rost, nästan nya däck, dragkrok, elektriska fönsterhissar fram, spricka i framruta,
besiktas i mars 2018, årsmodell 2002,
Bensin, manuell växellåda Pris 1900 euro.
Tel: +46730760854 (Per-Arne Olsson)
E-mail: pa@prane.se
------------------------Guadalmina aktie Aktie för 2 personer
på Kungl Guadalmina golfklubb. Två fina
18-hålsbanor ner till havet plus 18 fina
slopade korthål. Kustens mest sociala klubb,
över 50% skandinavier/Britter under vinterhalvåret. Trevliga tävlingar varje vecka bra restaurang. Pris 10000 euro. Tel: +46704334535
E-mail: cs.ossmark@hotmail.com

Kyl och frys Separat kyl och frys, full
höjd, rostfritt, båda i gott skick och felfria.
Malagueta, Malaga. Hiss finns. Pris 100
styck euro. Tel: +46709814675 (Hans von
Rietberg) E-mail: kurirpost@gmail.com
------------------------Spishäll och köksfläkt Spishäll och
köksfläkt, båda i gott skick, rostfritt.
Finns i Malagueta, Malaga och köparen
får själv montera ner dem. Pris 100 styck
euro. Tel: +46709814675 (Hans von
Rietberg) E-mail: kurirpost@gmail.com
------------------------Bilstolar/bälteskuddar Två bälteskuddar
för barn i bil, nästan obegagnade, bbest
fin och stoppad modell. Pris 10 /st euro.
Tel: +46765357641 (Anders Hultman)
E-mail: anders.hultman@radresurs.se
------------------------Barngrind Barngrind för dörr eller
trappa, öppnas och svänger inåt eller
utåt i trappöppningen, vit, trä, bredd
ca 70 – 105 cm, montagehöjd ca 78
cm, grindhöjd ca 69 cm. Monterad, alla
delar medföljande. Pris 15 euro. Tel:
+46765357641 (Anders Hultman)
E-mail: anders.hultman@radresurs.se
------------------------Utemöblemang Komplett Utemöblemang säljes. Endast 6 månader
nypris 650 euro. Pris 300 euro. Tel:
+46706769621 (Sara Hedberg) E-mail:
Pepino.pre@gmail.com
------------------------Boxervalp Vi har en jättesöt och barnvänlig boxervalp på två månader. (tik) Vi kan
inte ha henne kvar på grund av allergi. Vi
bor i Alhaurin de la Torre. Hon är vaccinerad.
Hundsäng och koppel ingår. Bilder kan
skickas vid förfrågan. Pris 90 euro. E-mail:
vendelaolsson@hotmail.com
------------------------Resårmadrass Ikea Hövåg90x200cm,
medium, med Sultan bäddmadrass.
Bra skick. Har använts i gästsäng.
Nypris 250 Euro. Finns i Fuengirola.
Pris 100 euro. Tel: 693779540 E-mail:
hakanblom@hotmail.com

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

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!
Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

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

Vagga Brun tallvagga Pris 60 euro. Tel:
610447706 (Sophia Granskog) E-mail:
sophiagranskog@gmail.com
------------------------Golfklubbar Golfklubbar set Pris 75
euro. Tel: 610447706 (Sophia Granskog)
E-mail: sophiagranskog@gmail.com
------------------------Kylskåp Rostfritt stål kylskåp. Mer info
via mail eller whatsapp Pris 150 euro.
Tel: 610447706 (Sophia Granskog)
E-mail: sophiagranskog@gmail.com
------------------------Stokke vagga-säng Evolutionär vagga
som blir säng. Från 0 till 12 år. Ljus trä.
Stokke. Köpt för 950 euro. Pris 350 euro.
Tel: 610447706 (Sophia Granskog)
E-mail: sophiagranskog@gmail.com
------------------------Diverse saker Elektrisk drejskiva, babysäng,
barncykel och colombiansk sitthängmatta.
Maila för bilder och pris. Tel: 667433836
(Robert) E-mail: robertlilljequist@gmail.com
------------------------Vardagsrumsbord Vardagsrumsbord,
IKEA Strind, Nypris 95 Euro. Obetydligt
använd, nyskick. Pris 30 euro. Tel:
46708919100 (Anders Haglund) E-mail:
mail@andershaglund.com
------------------------KÖPES
Marmorgolv sökes Söker marmorplattor,
vita/cremefärgade. Eller tips om vart man
kan köpa liknande. Tel: 694478322 (Kjell
Jönsson) E-mail: kjellopia@hotmail.com
------------------------Helt bohag köpes Helt bohag av
mycket god kvalité köpes kontant till
lägenhet i centrala Marbella. Lägenhet
om tre sovrum och stort vardagsrum ska
möbleras, få textilier, servis och köksutrustning. Ring tel 608796530 efter
23 oktober. Pris 0 euro. Tel: 608796530
E-mail: marie-lumsden@resanalys.se
------------------------Damset Golf Lämpligt för nybörjare.
Ev vagn också. Tel: 651625100 (Tjalle)
E-mail: tjalle.m@gmail.com

Pastor
Arnfinn Clementsen

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

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

------------------------SÖKES
Garage Sökes vinterplats inomhus för
en vattenskoter. Tel: +46767724550
E-mail: bo@rendo.se
------------------------UTHYRES
Njut i Mijas Pueblo Uthyres bostad på
bästa ställe ett stenkast från centrum
med utsikt till Medelhavet. Egen våning,
i ett plan, gatunivå. Ca 130 m2, 2 stora
sovrum med bad en suite. Stor delvist
inglasad balkong. Nytt kök med vitvaror
av kvalitet. Garageplats. E-mail:
camillalindfors@gmail.com
------------------------BOSTAD
Önskar hyra lägenhet/hus Önskar
hyra från tidigast 25 november och
eventuellt över jul-nyår. Vi är flexibla och
kan hyra bara några veckor under denna
perioden.Bostaden bör ha minst 2 sovrum och gärna ligga inom gångavstånd
till havet och snabbköp. Vi är en familj
från Sollentuna med 2 söner (25 och 27
år). Tel: +46706989222 (Nils Jensen)
E-mail: nils_jensen@hotmail.com
------------------------Långtidshyra Fuengirola inland Nyligen pensionärer, par 65, söker hus eller
townhouse med trädgård och gemensam
eller egen pool att långtidshyra i Fuengirola inland, helst i närheten av bussvägen
A387 mot Mijas Pueblo. E-mail:
elisabethalmbjornsson@gmail.com
------------------------JOBB
Golf-Service söker personal Fulltid till
vårt kontor i Marbella, (Nueva Andalucia), måste prata skandinaviskt språk,
engelska och lite spanska. Bokning av
golf resor, mycket telefon samtal, prata
med glada golfare, boka starttider,
hyrbilar, boende. Hantera stress under
högsäsong, noggran, ansvarsfull med
erfarenhet i kundservice. Börja jobba
direkt. Endast boende i Spanien. E-mail:
patric@golf-service.com

Granos
De Café

Din träffpunkt
i Almuñécar!

Öppet: Måndag till lördag,
09.30-15.30. Söndagar stängt.
Plaza Higuitos
(Fikontorget, öster
om saluhallen)
Tel: 608 584 616

Försäljningsansvarig till MiMove
Arbeta med skaparna av Hemnet, med
den nya Fastighetsportalen MiMove,
Möjlighet att bli en del av ett dynamiskt
team i ett snabbt växande företag.
Mycket goda karriärmöjligheter. Arbetet
innebär ansvar för försäljning av Annonser; fastighetsportalen MiMove,
marknadsföring i sociala medier professionella foton, VR-tours, videovisningar
med mera till den spanska bostadsmarknaden baserat på ett framgångsrikt
svenskt system.Fast anställning, heltid,
bra villkor, Helt flytande engelska, spanska ett plusErfarenhet från försäljning.
Körkort ett krav, eget fordon ett plus. Email: jonatan.soderstrom@mimove.com
------------------------Ledsagar äldre och barn Kvinna 65+
förskollärare o undersköterska. Numera
avlösare/ledsagare åt såväl äldre som
barn 1-12 år Tel: +46722189784
(Elisabeth Alfreds) E-mail:
elisabeth.alfreds@icloud.com
------------------------Finansbolag söker säljare Vill du
utvecklas inom ett växande finansbolag
och få möjligheten till en Manager position inom ett år!? Vi har specialiserat oss
på hanteringen av strategiska aktiviteter
kring försäljning och kundrelationer för
finansiella näthandelsprodukter och
erbjuder fast anställning och coachning.
Flytande svenska är ett krav. Kontakta
oss för mer info och ansökan. Tel:
688915534 (Bárbara Ballesteros)
E-mail: bballesteros@jbpbeniosca.es
------------------------Söker jobb och boende Vi är en familj
på fyra och bor i Norra Sverige. Vi har på
senare tid funderat på att flytta ner till
spanien i ca ett halvår. Vi båda arbetar här
hemma, jag som receptionist och min
man inom logistik & flytt. Vi har båda
lång erfarenhet av olika yrken. Vi behöver
ett jobb och hem att hyra, alla tips är välkomna! Tel: +34738343885 (Annika)
E-mail: annika_89@hotmail.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 SK är en gratis rådgivningstjänst som 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

Hur tolka EUs arvsförordning?
Mamma skriven i Spanien
avled efter den 17 aug 2015.
Tillgångar fanns i såväl Spanien
som Sverige. Endast spanskt
testamente fanns. Banken i
Sverige kräver ett europeiskt
arvsintyg för att kunna genomföra arvskifte avs de svenska
tillgångarna. Notarien i Spanien vägrar av okänd anledning
skriva ett sådant trots underlag
från Skatteverket. Vad göra?
/Frustrerad
Expertsvar: Mitt råd är att du ber
notarius publicus om en tydlig
(gärna skriftlig) motivering som
förklarar varför han/hon vägrar att
utfärda det europeiska intyget. Om
notarien anser att det saknas något
i din ansökan, ska han/hon specificera vilket dokument eller vilken
uppgift som saknas, så att du kan
komplettera din ansökan. Huvudregeln är att du fritt kan välja vilken
notarie du vill anlita för att ansöka
om det europeiska arvsintyget.
Alltså kan du kontakta en annan
notarie, om du inte får tillfredsställande svar från den som du först
ansökte hos. /Charlotte Andersson,
www.linguaiuris.com
Preskription skatteskulder?
I Sverige måste myndigheten
kräva dig inom ett visst antal
år innan skatteskulden preskriberas, jag tror det är 5 år. Finns
motsvarande regel i Spanien?
/Riverman
Expertsvar: Det är fem års preskriptionstid som gäller även i
Spanien. Det finns dock ett förslag
om att förlänga det till tio år. /MB

Gästdialys på kusten?
Har en lägenhet sedan sex år
tillbaka och brukar vistas där
under jul och sommartid. Nu har
jag fått njursvikt och går på dialys. Vill veta om det finns nån i
gruppen som vet hur jag ska gå
till väga för att få behandling
där nere, har hört att det finns
kliniker i Fuengirola. /Eli Heidari
Svar: Dialys finns på det statliga
Costa Del Sol sjukhuset i Marbella
eller det privata Quirón i Marbella.
Vad jag vet finns inget i Fuengirola, i
Torremolinos finns också Diaverum
klinik, privat! Tror att du måste ordna
detta innan via Sverige så att dom
remitterar dig därifrån till närmaste
kliniken från Fuengirola. Lycka till,
dom är väldigt bra och hjälpsamma
på både det statliga och det privata,
kan du ingen spanska är dom privata att föredra, där pratar dom mer
engelska. Lycka till!! /Carina
Post med c/o adress?
Har en lgh i Fuengirola. Nu vill en
bekant som till våren blir pensionär ställa upp en husvagn på
campingen i området. Han vill
ställa sin post till min lgh för att
"trygga" sin post. Vilka konsekvenser kan detta få för mig?
Kan jag åsamkas några kostnader från spanska myndigheters
sida? /hevve
Svar: Jag tror att mer än att bara
"trygga" sin post ligger bakom
detta, såsom att hans egentliga
avsikt är att vara "folkbokförd"
på din adress. Med vad detta
kan innebära för dig? Kolla noga
innan med juridisk expert ifall du ej
tycker detta är en bra idé. /Werner

Förbjuda uthyrning?
Vi har köpt en lägenhet i ett lite
mindre bostadskomplex i Marbella området. Nu vill communityn förbjuda ägarna att hyra ut
sina bostäder till turister med
skälet att de vill slippa spring av
okända personer inne på området. Få de göra detta? I föreningen bor idag flertalet bofasta,
några lägenheter står mestadels
tomma och endast ett fåtal verkar vara till uthyrning. /vetgirig
Expertsvar: Föreningen (comunidad de propietarios) kan förbjuda
andrahandsuthyrning om det står
så i stadgarna. För en sådan lag
måste alla i föreningen ha röstat
för det (100% majoritet). För dina
övriga frågor rekommenderar jag
att du kontaktar Global Accounting som har kontor i Marbella.
www.globalaccounting.es /RB
Minderårigs bankkonto?
Vad gäller när en förälder flyttar från Spanien och inte kan
flytta barnets bankkonto till
Sverige p g a att en förälder inte
ger tillstånd. Kan man behålla
residencian fastän man inte bor
kvar i Spanien? /Villrådig
Expertsvar: Angående bankkontot,
om båda föräldrarna har fullmakt
på minderårigs bankkonto där
båda måste skriva under för att
utföra transaktioner måste båda
föräldrarna vara överens om överföring av kapital. Det beror alltså
på vem som har fullmakt och hur
den är utformad. Man bör vara
resident i det land man spenderar
mer än sex månader om året. /Marie Berggren, Agent Banco Sabadell

FRÅGA SYDKUSTENS EXPERTPANEL BESTÅR AV FÖLJANDE FÖRETAG:

Asa Pettersson
Inmobiliaria - Real Estate
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Sammanställt
av Mats Björkman

Längre vistelse än 90 dagar?
Jag arbetar på distans och har
planer på att tillbringa mer än
tre månader i Spanien. Eftersom min inkomst kommer från
Sverige är jag inte intresserad
av arbetsvisum. Är det NIEnummer jag ska ansöka om/
räcker det? Jag vill ju kort och
gott bara försäkra mig om att
jag har rätt att stanna mer än
tre månader och kan uppvisa
inkomst osv. Jag har även läst
att man får stanna högst 90
dagar per år, stämmer det?
/Annie
Expertsvar: Om du är svensk
medborgare finns det ingen tidsgräns för hur länge du får vistas
i Spanien, ej heller krävs något
"arbetsvisum". Du bör skaffa dig
NIE-nummer och om du vistas
mer än halva året i Spanien ska du
deklarera här. /MB
Regler för hund i bil?
Jag undrar vilka regler som gäller i Spanien för hund i bil under
körning? Jag funderar på att
köpa en krocksele för bil, MiM
Allsafe. Den är testad av Tüv,
ISO och SP-sveriges tekniska
forskningsinstitut och används av både militär och polis.
/Mira
Expertsvar: Husdjur måste vara
fastspända eller avskärmade på
ett sådant sätt att de inte kan
störa föraren eller orsaka skador
i händelse av en olycka. Man bör
även beakta typen av fäste, för att
djuret ska orsakas minsta möjliga skada om olyckan skulle vara
framme. /MB

OFERTA:
Ritual turca: 30€ (antes 70€)

Inga dolda extra
kostnader vid
avhämtning!

Peeling corporal + masaje con
espuma + aromaterapia

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

Teléfono: 658 913 015 - hesvetlana@hotmail.com
Royal Tennis Club Marbella (El Rosario)
De Lunes a Sábado, de 10-19 horas.

Svensk biluthyrning med allt inkluderat i priset
www.BrunosCar.com
Xtra rabatt för medlemmar i

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

Inlämning pågår
till vårens 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
Anders Zorn, Kapprodd. Såld för 13 687 500 kr

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

Pris: 15€

Lör. 16/12 kl. 19.00
Svenska skolan
i Fuengirola

Förköp på Svenska
kyrkan och
Svenska skolan

Stjärnspäckad julkonsert
till förmån för

Los Ángeles Malagueños de la Noche

Mi Ridell, Monica Silverstrand,
Bengt Sändh, med flera.
Konferencier: Mats Björkman
Arrangörer: Svenska kyrkan och Svenska skolan i Fuengirola
SK – DEC | JAN | FEB 2017-18
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EVENEMANG

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

Málaga: La aventura del color
20170810 - 20180204 Temporär utställning
Alexéi y Andreas Jawlensky. Plats: Colección del Museo
Ruso. www.coleccionmuseoruso.es

Övrigt Costa del Sol: Art Exhibition
20171207 - 20171230 Temporär utställning
med Poonam Chandirka Tyagi Plats: Galeria Luz de la
Vida, Competa, Cómpeta tfn 722539488.

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

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

Málaga: Juan Gris, María Blanchard y
los cubismos 20171006 - 20180225
Temporär utställning med kubismen som tema. Plats:
Museo Carmen Thyssen. www.carmenthyssenmalaga.org
----------------------------------------

Málaga: Las mujeres artistas y el surrealismo 20171010 - 20180128 Temporär
utställning. Kvinnor och om deras surrealistiska konst.
Med bla Eileen Agar, Valentine Hugo, Frida Kahlo, Dora
Maar, Meret Oppenheim, och Dorothea Tanning. Plats:
Museo Picasso. www.museopicassomalaga.org
----------------------------------------

Marbella: Batalla de gallos 20171208
Freestyle, rap med mera Plats: Carpa municipal de San
Pedro Alcántara Tid: Från 20.00
----------------------------------------

Almuñécar: Open Internacional de
Ajedrez 20171208 - 20171210 Öppen
schackturnering. Plats: Hotel Helios

Fuengirola: El Cascanueces 20171216
Tchaikovskys Nötknäpparen med Málagas symfoniorkester Plats: Palacio de la Paz, Recinto Ferial Tid: 20.00.
----------------------------------------

Almuñécar: Tijs Groen 20171216 - Underhållning, konsert. Plats: Marina Beach Club. Tid: 18.30
----------------------------------------

Marbella: Fiesta del invierno 20171217
Hantverksmarknad, ekologiska produkter, hälsokost,
musik, dans med mera. Plats: Parque Arboretum Marbella Tid: 11-17.
----------------------------------------

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

Málaga: Pastora Soler en concierto
20171208 Konsert Plats: Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín, Málaga Tid: 19.00 tfn 952224109.

Málaga: Íntimamente 20171218 Konsert
med Los Secretos Plats: Teatro Echegaray, c/. Echegaray
s/n Tid: 20.00 www.teatroechegaray.com

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

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

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

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

Málaga: The Beatles & The Rolling Stones 20171110 - 20180317 Temporär utställning. Fotografier av Gered Mankowitz och Terry O’Neill.
Plats: La Térmica. www.latermicamalaga.com
----------------------------------------

Mijas: El Desembarco de Torrijos
20171202 Levande
skådespel från en historisk
händelse när generalen
José María Torrijos med
52 män anlände till Mijas
Costa 2 december 1831 för
att slå ner kung Fernando
VII:s herravälde och installera den Spanska grundlagen ”La Pepa” från 1812. Plats:
Playa de el Charcón (Mijas Costa). Tid: 11.00
----------------------------------------

Fuengirola: Concierto día de la constitución finlandesa 20171205 Konsert som
hyllar Finslands 100-års konstitution. Med Banda Municipal de Música de Fuengirola och Juhani Tepponen
quartet. Plats: Palacio de la Paz, Recinto Ferial Tid: 20.00.
----------------------------------------

Málaga: Gran Feria
Sabor a Málaga 20171206 20171210 Stor mat
& dryck-mässa. Produkter
från
Málagaprovinsen
erbjuds för provsmakning
och till försäljning. Plats:
Paseo del Parque, Auditorio. Málaga Tid: 12-22

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

Almuñécar: Ruta del Puchero 20171206 20171209 Tolv lokala restauranger och barer serverar diverse spanska gryträtter. Plats: La Herradura
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Costa del Sol: Cabalgata de Los Reyes
Magos 20180105 De tre vise männen och deras
parader åker genom städer och byar i hela Spanien med
karameller till alla barn. Plats: Spanien Tid: Från 18.00
----------------------------------------

Málaga: Disney in concert 20180105 20180107 Disney musikal för hela familjen. Plats:
Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín, tfn 952224109 .
Málaga: Caída del cielo 20180111 Dansuppvisning med Rocío Molina Plats: Teatro Cervantes,
Calle Ramos Marín Tid: 20.00 www.teatrocervantes.com
----------------------------------------

Övrigt Costa del Sol: Keith James 20171221
- 20171221 Konsert Plats: Galeria Luz de la
Vida, Competa, Cómpeta Tid: 20.30 tfn 722539488
www.luzdelavida.es/page/galeria-luz-de-la-vida
----------------------------------------

Estepona: Procession Virgen de la Inmaculada 20171208 Obefläckade avelsen av
Jungfru Marias procession Plats: Iglesia Ntra. Sra. Del
Carmen, Estepona Tid: Start 11.00
----------------------------------------

Torremolinos: Homenaje A Camarón 25
Años 20171209 Flamenco, hyllningskonsert Plats:
Auditorium Municipal Príncipe de Asturias Tid: 22.00.
----------------------------------------

Estepona: Peter Pan el musical 20171210
Musikal Plats: Auditorio Felipe VI, Estepona Tid: 12.00.
www.teatroauditoriofelipevi.es
----------------------------------------

Fuengirola: Arts Society. Det aktningsvärda
ostindiska
kompaniet.
20171211 Här kommer vi att berätta om ostindiska
kompaniet och hur de utvecklade sina handelsmetoder.
Vi kommer även att titta på skillnaden mellan Kinaexport och chinoiserie. Plats: Salon Variétés Tid: kl. 16.30
tfn 952858952 www.theartssociety-costadelsol.org
----------------------------------------

Mijas: International Christmas Concerts 20171212 - 20171214 Julkonsert med
T.I.M.S Plats: La Cala de Mijas & Mijas Pueblo Tid: 18.00
----------------------------------------

Fuengirola: Julmarknad och Årets
Svensk 20171213 Traditionell svensk julmarknad, kockens jultallrik, lotterier, fiskdamm, chokladhjul
mm Luciatåg kl 20.00. Utnämning Årets svensk på
Costa del Sol. Plats: Svenska Skolan, Avda Acapulco,
Fuengirola Tid: 18.00-22.00 tfn 952475076.
----------------------------------------

Nerja: CoraXalia 20171215 - 20171216 Julkonsert, körsång. Plats: Cómpeta & Velez Málaga Tid: 20.00
----------------------------------------

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

Málaga: ABBA
El
Musical
20171207
20171210 Musikalen ABBA Plats:
Teatro Alameda, Calle Córdoba 9. www.
teatroalameda.com

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

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

Málaga: Ignacio Tovar 20171020 20180121 Temporär utställning, abstrakt konst.
Plats: CAC, Centro de Arte Contemporanea de Málaga.
Málaga: Picassares 20171027 - 20180112
Flamenco med Daniel Casares. Plats: Museo Picasso,
Calle San Agustín 8 Tid: 21.00.

Costa del Sol: Nyårsfirande 20171231 I stort
sett i varenda by räknas tolvslaget och det nya året in på
kyrktorget. Bybor samlas och äter de 12 lyckodruvorna
och skålar i Cava. Plats: Kyrktorg Tid: 23.30-00.15

Málaga: Zambomba - De Santiago al
Perchel 20171221 - 20171223 Julkonsert,
flamenco. Plats: Teatro Echegaray, c/. Echegaray s/n
www.teatroechegaray.com
Salobreña: Timbalito Street 20171225
Bossa Nova, jazz. Plats: Chiringuito VelaBeach, Tid: 20.00

Nerja: Ronda - en drömstad 20180122
Den kända poeten Rilke myntade uttrycket ”Ronda Ciudad Soñada”, - en drömstad. ”Med ett föredrag och
ett stort bildspel tar Sydkustens Richard Björkman med
till en av Andalusiens mest magiska platser Plats: Hotel
Perla Marina Tid: 18.00

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

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

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

Málaga:
Mima
2017 20171226 20180104 Stor mässa för
barnfamiljer. Underhållning,
isbana, lekar med mera. Plats:
Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, Avda. Ortega y
Gasset, 201 tfn 952045500.
www.mimamalaga.com

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

Almuñécar: Alabama Gospel Choir
20171227 Konsert. gospel. Plats: Casa de la Cultura,
Almuñécar Tid: 19.00. www.almunecar.info

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

Torremolinos: Rockin Race Jamboree
20180201 - 20180204 Stor Rockfestival. Se
hemsidan för tider och vilka grupper som uppträder.
Plats: Auditorio Principe de Asturias. www.rockinrace.com
----------------------------------------

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

Málaga: Grandes éxitos de la música
de cine 20171227 Konsert, känd filmmusik
med Cinema Symphony Orchestra. Plats: Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín. www.teatrocervantes.com
----------------------------------------

Málaga: Priscilla, Reina del desierto
20180208 Musikal Plats: Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín, Málaga. www.teatrocervantes.com
----------------------------------------

Málaga: Queen Tribute 20171227 Hyllningskonsert till Queen Plats: Teatro Cervantes, Calle
Ramos Marín, Málaga Tid: 21.30 tfn 952224109.
----------------------------------------

Estepona: Navidad flamenca 20171228
Julkonsert, flamenco med Ana Fargas och Paco J Jimeno Plats: Centro Cultural Padre Manuel. Calle San
Fernando, 2. Tid: 20.00 tfn 952808385
----------------------------------------

Estepona: Popi - Feria del queso
20171215 - 20171217 Tredje upplagan av ostmarknaden. Vin. nötter med mera. Arrangerat av ”Sabor
a Málaga”. Plats: Parque Botánico Orquidario Tid: 12-21

Málaga: Retro Auto&Moto Málaga
2017 20180126 - 20180128 Stor mässa,
veteranbilar och motorcyklar. Plats: Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, www.eventosmotor.com

Málaga: Y Fellini solo con Picasso
20180213 Fellinis anteckningar och illustrationer om Pablo Picasso Plats: Museo Picasso, Calle San
Agustín 8. www.museopicassomalaga.org
----------------------------------------

Almayate (Málaga): Belén Viviente 20171229
- 20171230 Levande skådespel av Jesu födelse. Tid:
Från 18.00. www.belenviviente-almayate.com

Nerja: Innan kvällen är slut 20180218 20180306 Spansk-Nordiska Föreningens populära
revy. 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 26/2, 27/2,5/3 och 6/3.
Plats: Restaurang El Camino. www.ahn-nerja.org
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Vinn en provsmakningsmeny för två personer på restaurang SAVOR, i San Pedro Alcántara. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/02/2018. Lösenordet får
du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Vi söker en vanlig trädgårdsblomma i södra Spanien! Vinnare i förra SKrysset: Reidar Hoffner, Sanlúcar la Mayor

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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ACTUALIDAD

¿DE QUÉ VAMOS?

Veneno causa preocupación
Habitantes en La Campana
(Nueva Andalucía) no se atreven a pasear a sus perros desde
Octubre por múltiples envenenamientos sin resolver. Pág. 40

Resumen en castellano de esta edición

Una experiencia de altura
Información en castellano, pág.

Una veintena de escandinavos
tomaron el 18 de Noviembre la
legendaria cumbre de La Concha, en Marbella.

Bajo la dirección de Sydkusten y
la empresa de aventuras Descubre
Guías del Sur se cumplió uno de
los sueños de muchos que visitan o
residen en la zona de Marbella. Fue
la primera salida de senderismo
organizada por este periódico y
seguramente no la última. Nuestra
serie sobre rutas a pié en Andalucía
ha despertado muchísimo interés.
Las condiciones fueron óptimas
para llegar a la cumbre, que se erige
a 1 215 metros sobre el nivel del mar.
El fresco matutino dió paso a un día
soleado, sin viento y rondando los
20 grados de temperatura.
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Desde 1992 líder en información
a nórdicos en España
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INTERvENTION
I kATALONIEN

Rajoy kallar till nyval
21 december.

ARvSSkATTEN
SLOPAS DELvIS

La elección se anuncia con la salida
de esta revista. Pocas veces en los
26 años del galardón un candidato
ha recibido tantos apoyos de los
lectores como en esta ocasión.
Dessi Rogner ha ayudado y sigue
asesorando a un gran número de
compatriotas en la Costa del Sol con

Independecia interrumpida
La declaración unilateral de
independencia del parlamento
catalán el 17 de Octubre motivó
una intervención y convocatoria
de nuevas elecciones. Pág. 16-18
Impuestos de herencia
La anunciada supresión del impuesto de herencia y donaciones
en Andalucía incumbe a muchos
nórdicos, aunque los detalles no
Pág. 50-51
son claros.

Efterlyst reform
i Andalusien.

SPANIEN GÅR
SOM TÅGET

Ekonomin slår de
flesta med häpnad.

SvENSkbyN
uTAN SvENSkAR
Följ med oss till
säregna Sueca.

La Concha

n-utflykt.

Sydkusten ordnade riktig toppe

Pocas veces un almuerzo ha
tenido tan buen sabor como el que
degustaron los participantes en la
cima. Fueron algo más de siete horas de aventura y para el recuerdo
quedan un montón de fotos y un video que quita el hipo...
Pág. 34-37

Dessi es la Sueca del Año 2017
Dessi Rogner (35) ha sido
galardonada con el prestigioso
premio de Sydkusten "Sueca
del Año en la Costa del Sol".

todo tipo de
gestiones,
tanto triviales como
de vida o
muerte.
Siempre
dispuesta ha
ayudar, no
es hasta este
último año que Dessi Rogner ha montado su própia gestoría y empezado a
cobrar por sus servícios. Pág. 10-13

Carlos Fernández detenido
Tras una huída de once años el
antiguo teniende de alcalde de
Marbella fue localizado al sur de
Argentina y está a la espera de
Pág. 38
ser extraditado.

EMPRESAS

La Costa a vista de pájaro
Un piloto sueco ha traído el primer helicóptero de su clase de
Suecia a Marbella para ofrecer
servícios locales. Sydkusten ha
Pág. 28-29
volado con él.

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.
66

SK – DEC | JAN | FEB 2017-18

REPORTAJES

Un paraíso para jubilados
Nerja se llena de jubilados suecos,
que cada vez en mayor número
descubren las bondades de la
localidad, sobre todo en invierno.
Una agencia local sueca colabora
con varias asociaciones. Pág. 27

En Sueca no hay suecas
Visitamos la localidad Valenciana
que induce al error, sobre todo en
búsquedas en Google. Hay varias
teorías sobre el peculiar nombre
Pág. 46-48
del lugar.

TEMÁTICOS
Golf en El Paraiso
Éxito de la nueva edición del
torneo de golf de Sydkusten el
Pág. 58-59
15 de Noviembre.

El sector del vino desborda
Nuestro redactor de vinos
se confiesa cada vez menos
experto, debido a que la oferta
en España crece de manera
Pág. 54-55
explosiva.

GALLERIER I Marbella, Trelleborg, MalmÖ, Gdynia, Warszawa, Bialystock, Miami, DUBAI OCH LUXEMBURG.
Timeless Gallery Group arbetar sedan många år engagerat med att skapa en rogivande arbetsmiljö och för att marknadsföra magiska platser
fulla av konst, skönhet och passion. Vi 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 våra gallerier, kommande utställningar och evenemang besök gärna vår
hemsida och facebooksida. Välkomna!
Timeless Gallery Tel: +34 672 422 231 E-post: info@timelessgallerygroup.com
Adress: Avenida Playas Del Duque, Edificio Malaga 1, Local 1 B & C. Hörnlokalen till höger om huvudavenyn, in mot Puerto Banús. MARBELLA
Facebook: www.facebook.com/timelessgalleryart Hemsida: www.timelessgallerygroup.com
SK – DEC | JAN | FEB 2017-18
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Levande musik med jazz
och klassisk italiensk musik,
varje TORSDAG,
t o m mars.
Vi bjuder på ett glas vin!

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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