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INNEHÅLL

Ett dilemma kallat Vox

FORUM    

Spanien har fått en ny politisk aktör, ett parti
främlingsfientliga politik, baserad i många fall på
som befinner sig långt ut till höger på den podirekt falska uppgifter. En annan aspekt är hur icke
litiska skalan och som nu har representation i
demokratiska rörelser lockas till detta parti. Mer än
riksparlamentet, i en del regioner samt i kommuen kandidat för Vox har avslöjats ha en nynazistisk
ner runt hela Spanien. Vox slog igenom med full
eller fascistisk bakgrund.
kraft i regionalvalet i Andalusien i december förra
Den främsta skillnaden mellan Vox och SD är
året, där de erhöll tolv platser och även om de
att det spanska partiet är en utbrytning ur Partido
sedan kommit av sig ganska rejält i riks-, lokalPopular. Det är den mest konservativa falangen
och EU-valet så har de erhållit vågmästarroll på
(uttrycket aldrig så passande), som 2014 fann att
flera håll.
PP (Rajoy) inte förde en tillräckligt hårdför politik.
Då Vox är ett relativt nytt fenomen faller man
En stor del av Vox framgångar har att göra
lätt i generaliseringar och inte alltid så lyckade
med krisen i Katalonien. Den långvariga självjämförelser med partier i andra länder. Svenskar
ständighetsprocessen har fått det att koka över
kan lätt associera Vox med Sverigedeför många spanjorer och föranlett
mokraterna och även om det finns padem att rösta på ett alternativ
Den främsta
ralleller så är det också stora skillnader,
som ställt sig på barrikaderna mot
inte minst kulturella. Vox delar sympaseparatisterna.
skillnaden
tier med Le Pen i Frankrike och Salvini
Debatten i Spanien handlar nu
mellan Vox och
i Italien, men står i grunden närmare
till
stor del om huruvida Vox borde
SD är att det
Orban i Ungern. Det finns vidare en klar spanska partiet
frysas ut, på samma sätt som SD
länk med Trump i USA, då Vox anlitat
är en utbrytning i Sverige. Partido Popular har visat
rådgivaren Steve Bannon för att inte
att de inte har några som helst prour Partido
minst göra sig starka på sociala nätverk.
blem att liera sig med dem, om de
Popular.
Det är ett parti som stöder sig på
uppnår politisk vinning. Det största
enkla slagord som många kan identidilemSK
Nästa
fiera sig med, men som saknar mer genomtänkta
mat har Ciudadanos,
projekt. Spaniens enighet, trygghet genom en
som på många håll
hårdare kontroll av gränserna och försvar av det
kommer att stälurspanska, dit tjurfäktning räknas, är några av
las inför valet att
deras grundprinciper. Deras representanter saknar
hamna i maktposiSEPT
till största delen tidigare politisk erfarenhet. Untion stödda på Vox
dantag är några tidigare representanter för Partido
(något de redan
Popular som hoppat över till Vox, inkluderat partigjort i Andaledaren Santiago Abascal som i många år tillhört
lusien) eller
PP-etablissemanget i både Baskien och Madrid,
släppa fram
trots att han nu lanserar sig som en icke-politiker.
vänstern
Det Vox har gemensamt med Sverigedemoistället.
kraterna och andra högerradikala partier är deras
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FORUM
Puigdemont åter nobbad
av EU-parlamentet
Tack SK för att ni tar upp ämnet.
Vill bara upplysa er att president
Puigdemont är inte flyende någonstans. Han har närvarat alla gånger
som rättvisan i Europa har krävt
det, till och med av tysk domstol
i Slesvig Holstein blivit friat för
samtliga punkter som de politiska fångar fortfarande anklagas i
Spanien. Spanien hade europeisk
arrestorder på Puigdemont men
drog den tillbaka av taktiska skäl.
Puigdemont var godkänd att delta
i EU-valet. Att inte då låta honom
ta sin plats är att lämna ute över en
miljon europeiska väljare. Det är en
demokratisk skandal. Men process
i Katalonien har visat stora lik i
spanska garderoben och nu kanske
börjar liken att komma fram ur EUgarderoben också. Hur demokratisk
är institutionen?
Katarina Sundström
Dina uppgifter stämmer inte riktigt.
Puigdemont ÄR flyende från det
spanska rättsväsendet, som efterlyst honom. Han har vidare EJ friats
av belgiska och tyska domstolar
på "samtliga punkter". De har ej
funnit skäl för att han ska dömas
för revolt, inget annat. Det är därför
den spanska domaren drog tillbaka
sin utlämningsansökan, för att han
inte vill att Puigdemont ska undgå
att dömas på den allvarligaste
punkten. Du får naturligtvis anse att
demokratin är bristfällig i Spanien,
men argumentet är lite svårt att
försvara mot bakgrund av att separatisterna åter kunnat bli framröstade till regionalregeringen.
Mats Björkman (Red.)
Garantipensioner
garanteras lite längre
Hur ska nu fattigpensionärerna i
Spanien klara sig när dom blir av
med sin garantipension? Många
har ju flyttat ned hit för att kunna
få en bättre levnadsstandard än i
Sverige. Många blir väl tvungna att
återvända hem igen. Fy f-n säger jag.
Vilken orättvisa! Och allt bottnar i
att EU bestämmer över oss. Hur kan
svenska staten gå med på detta?
Margreth Ribbing
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Insändare: Sommartid
ett satans påfund
Mest naturligt med tanke på geografiska läget är att Spanien har
Greenwich Mean Time, engelsk tid.
Franco ville dock annorlunda och
beslutade att tysk tid, alltså mellaneuropeisk tid skulle gälla. Beslut i EU
togs häromdagen om att länderna
själva och oberoende av varandra
ska bestämma vilken tid de vill
ha, vinter- eller sommartid, som
"normaltid", eller behålla nuvarande
byte höst och vår.
Marie von Rietberg
SK-tv: Inför valet i Spanien
Ett stort tack för att du på hemsidan la ut ditt utmärkta föredrag
om situationen i Spanien. Har sänt
vidare till många i Sverige intresserade därav. BA som borgmästare.
Haha! Ett ovanligt välregisserat
aprilskämt, som vi faktiskt gick på.
Eleonore Wagner



Puigdemont ÄR flyende från det spanska
rättsväsendet, som
efterlyst honom.
Ny högkonjunktur
väntar i Spanien
Jag tror själv att Spanien är på väg
in i en högkonjunktur. Det byggs
mer, tillgång till bra och närodlad
mat och högre livskvalitet + att
vi som älskar Spanien använder
våra sparpengar som naturligtvis
förbättrar Spaniens ekonomi. Så
får vi hoppas att spanska politiker
förvaltar detta väl och satsar på infrastruktur och mindre bemedlade
människor.
Tomas Andersson
Bra analys, Spanien går starkt, revalvering de senaste åren har också
gjort spanska företag konkurrenskraftiga jämfört med övriga Europa.
Spanien är ett av de mest intressanta länderna av verka och leva i,
nu och i framtiden.
Joakim Stjernstrom
Möjligt gå bar på bar
Inte ens som nudist sitter man
väl till bords utan kläder? Sådant
larv. Njuter naken gör man väl på
stranden?
Lilian Månsson

Blogg: Jag är feminist
Jag är inte feminist eller machoist
men humanist. Tyvärr finns stora
radikala grupper inom feminismen
som vill ge kvinnor större rättigheter
än män. Lika krav och rättigheter
borde vara en självklarhet, likväl
som där.
Erland Forsström
Blogg: Torras banderollkrig
Håller med ! Men mer än hälften här
vill inte ha ett självständigt Katalonien. Detta är en "vänsterklick" utan
verklighetsuppfattning. Mer än
4 000 företag har lämnat Katalonien med svåra ekonomiska
avbräck. Man demonstrerar mot
turister och vill ha mer flyktingar!
Men socialister och vänsterfolk lever tyvärr utanför verkligheten! Men
jag trivs i Barcelona sedan 2012. Och
här visar folk vad dom tycker, även
om jag inte behöver dela åsikt. Sverige visar inga större reaktioner mot
vad som sker där, så jag betraktar
Sverige som förlorat land!
Hans Sergo
Nerjagrottan firar 60 år
Jag var med mina föräldrar på en
visning av Nerjagrottan redan 1962,
då man fick se betydligt mer än vad
man får göra idag. Snabbt stängdes
flera områden på grund av rasrisk.
Kul grej var att Pekka Langer var
reseledare på utflykten.
Björn Dagrell
Blogg: Mercadonas dubbelmoral
Bra poängterat. Jag blir tokig av alla
plastpåsar jag behöver för frukt
och grönt. Försöker sätta prislappen på exempelvis en avocado eller
paprika, men det är svårt.
Ori Carey
Spanien är galna när det gäller plast
i allt som du köper i butiken.
Ann-Catrin Fjellking
Lokatternas framtid ljusare
Detta är en oväntad men uppmuntrande notis. Maten tryter för djuren
(huvudfödan kaniner dör i pest/
myxom) och många förolyckas i
trafiken. Vid vårt senaste besök i
Doñana i mars 2019 hade vi dock
turen att på ganska nära håll observera ett iberiskt lodjur. Ett magiskt
ögonblick.
Anders Seldén

Husbilar väcker åter debatt.
I takt med ökat antal husbilar ger
dom upphov till ett tilltagande
problem med "fricamping" vid
attraktiva kustområden. Av denna
anledning har det införts fler och
fler parkeringsförbud för husbilar
och husvagnar. Det finns många
campingplatser och även en hel
del officiella ställplatser att tillgå
där man kan ta in. Det verkar dock
vara en hel del husbilsförare som
struntar i förbudsmärken och ibland
ägnar man sig dessutom åt att göra
åverkan på skyltarna.
Per Hanson



Jag blir tokig av
alla plastpåsar
jag behöver för
frukt och grönt.
Blogg: Mina slutsatser av valet
Tack Mats för en lättfattlig förklaring om tillståndet i Spanien, för
dagen. Då måste alla vara nöjda
och helt enkelt acceptera, att Pedro
Sánchez nu är vald av folket. På
min önskelista står nu att han och
de andra partiledarna, uppför sig
som vuxna personer och lägger
allt "infantilt" gnabb bakom sig.
Försöker att samarbeta för vårt och
Spaniens bästa!
Lisbeth Swahnberg
Den bästa analysen jag läst. De
svenska tidningarna har ringa intresse för Spanien.
Carin Lindström
Minimala straff
efter tolv års väntan
Ska domarna tycka synd om dom
åtalade för att det tagit tid att
komma till domslut? De åtalade har
stulit pengar av allmänheten. Blir
domen skyldig så bör dom dömas
och straffet ska inte påverkas av
vilket yrke den dömde har.
Lars Erik Brolin
Spanien dras in i
konflikten i Venezuela
Det känns bra att Spanien förespråkar demokratiska val och inte
väpnad konflikt.
Brith Bogårdh
Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!

Samarbete gynnar kunderna
Vi har frågat Joel Hansson, Vd och ägare till Semesterbostaden vad som är viktigast för deras kunder.
Underhåll
– Ett noggrant och personligt arbete med in/utcheckning
samt kontroll före ankomst och efter avresa tillsammans med
vårt eget serviceteam som förebyggande ser över bostaden
och åtgärdar eventuella problem, skapar ett minimalt slitage
vid uthyrning.
Läge
– Uthyrningsmarknaden över hela Costa del Sol är stark.
Dom bästa områdena för uthyrning ligger i närheten av
restauranger, aktiviter och god kommunikation. Vi rekommenderar ett gångavstånd på max 10 minuter. Tillsammans
med Fastighetsbyrån hjälper vi privatpersoner och företag att
investera i rätt typ av uthyrningsbostad på Costa del Sol, där
vi finns med från första steget.
Bekvämliget
–Många upplever det krångligt att hyra ut sin bostad. Tvärtom kräver det väldigt lite arbete. Tillsammans med Semesterbostaden så har ni en partner som sköter om hela processen
med uthyrningen och även det legala arbete som är knutet till
deklaration och licenshantering.
Utrymme
– Trenden att hyra en semesterbostad istället för att boka ett
hotellrum fortsätter att öka. Vi ser den största efterfrågan på
bostäder av god standard, öppen planlösning, stor terass eller
balkong med minst två sovrum.
Kontakt med myndigheter
– Uthyrningslicensen är ett krav och en engångsansökan och
förutsätter att bostaden har AC i samtliga sovrum och vardagsrum. Det finns även krav på mörkläggning samt brandvarnare och brandsläckare i bostaden.
Semesterbostaden hjälper till med hela
processen och den löpande deklaration
som kvartalsvis lämnas in till spanska
skattemyndigheten och inbetalning av
uthyrningsskatten.

Tel: +34 951 90 75 75
info@semesterbostaden.se

Vi frågar kontorschefen/delägaren Jennie Engström varför
man skall anlita Fastighetsbyrån när man skall köpa eller sälja
sin bostad.
Anställningstrygghet
– Våra mäklare är anställda med fast månadslön, vilket skapar
bättre kvalitet och säkrare affärer för våra kunder. Våra anställda i Spanien har samma arbetsvillkor som våra kollegor
i Sverige. Det skapar en bättre arbetsmiljö som gynnar dig
som kund. I samarbete med Företagsekonomiska Institutet,
FEI, genomför vi utbildningar i Fastighetsbyrån Academy.
Samtliga medarbetare i Spanien och Portugal genomgår den
grundläggande utbildningen för att säkerställa en jämn och
hög kunskapsnivå.
Kvalitetssäkring
– För att vi på Fastighetsbyrån skall sälja en bostad har vi som
krav att alla dokument är klara innan vi lägger ut den på vår
hemsida. Det gör att du som har bestämt dig för en bostad
kan känna dig säker på att inga överraskningar såsom olovliga
bygglov, saknade licenser och dylikt dyker upp när köpet skall
genomföras.
Samarbetspartners
– Våra kärnvärden inom Fastighetsbyrån är att verksamheten
ska vara affärsmässig, lyhörd, öppen, och nytänkande. De har
vi med oss när vi även väljer samarbetspartners. Därför kan vi
varmt rekommendera Semesterbostaden till våra kunder när
det kommer till uthyrning.
Jennie poängterar att det viktigaste av allt är
att man har ett bra team som samarbetar och
strävar åt samma håll och att medarbetarna
jobbar som kollegor och inte konkurrenter.

Tel: +34 951 191 00
marbella@fastighetsbyran.se
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Fyra verk med lokal koppling
Det verkar råda skrivklåda i
svenskkolonien på Costa del
Sol. Den senaste tiden har flera

böcker givits ut på svenska som
har relation till kusten, eller vars
författare åtminstone bor här.

Smugglaren

Ingen lämnas kvar

Göran Rise

Dag Öhrlund

Efter Bulvanen har nu den andra
boken släppts, i en serie om sammanlagt fem. Samtliga romaner
är färdigskrivna och kommer att
utges under 2019 och 2020.

Tre kvinnor utan synlig koppling
till varandra hittas mördade med
olika metoder. Kan det trots allt
röra sig om samma gärningsman?
Kommissarie Ewert Truut får alla
fallen på sitt bord och försöker
hitta ett mönster.

En svensk man hittas mördad i bergen
ovanför Mijas. Kroppen saknar huvud.
Några dagar senare ringer en okänd
man, som presenterar sig som Arvid
van Richter till Lambert och berättar: ”Min arbetskamrat och bäste vän
Klas Stålberg sitter i denna stund i
fängelset Alhaurin dela Torre utanför
Malaga efter att i sin frånvaro ha häktats av Stockholms tingsrätt.” De svenska myndigheterna vill ha Stålberg
utlämnad för mordet, men i själva verket är han misstänkt för momsbedrägerier i samband med import av diamanter till sitt svenska bolag. En
amerikansk underrättelsetjänst är också ute efter honom som misstänkt
smugglare av konfliktdiamanter och finansiär av den nya terrororganisationen Brödraskapet för befrielse av Jemen och Saudiarabien.
Det är upptakten till Göran Rises nya roman om advokaten Carl B.
Lambert, som efter hustruns död sedan några år är bosatt på spanska
solkusten. Efter några sorgsna, vilsna år har Lambert lyckats sluta dricka.
Han har knappt hunnit hämta sig från efter sin uppmärksammade återkomst som ekobrottsadvokat föregående höst, men åtar sig att besöka
Stålberg i fängelset. Ett beslut han mer än en gång kommer att få anledning att ångra. Mer information: www.goranrise.se

Strövtåg i Malaga
Bo Lambert

I detta nummer har vi sålunda
nöjet att komma med fyra olika
boktips.

Han kämpar mot klockan och oförstående chefer, samtidigt som han ska
förlösa kattungar, vara farfar, fundera
över sitt förhållande och handskas
med en ny medarbetare som visar sig
vara både miljöpartist och vegan.
Av en tillfällighet står sanningen
plötsligt klar för honom – han jagar en mycket ovanlig mördare som
måste stoppas innan ännu ett offer faller. Ewerts arbete slutar med en
hetsig jakt på den stekheta spanska solkusten, där han håller på att råka
riktigt illa ut.
Den buttre och tjurige men innerst inne kärleksfulle kommissarien
Ewert Truut har på kort tid blivit läsarnas favorit. Ingen lämnas kvar är
den fjärde boken på Lind & Co i serien om Truut och hans medarbetare
Carolina Herrera och Måns Schmidt. Ingen lämnas kvar är på cirka 300
sidor och kostar cirka 100 kronor i handeln. Den kom även ut som ljudbok
i maj, uppläst av Stefan Sauk.
Dag Öhrlund är tidigare mest känd för succéböckerna om psykopaten
Christopher Silfverbielke, har innan han blev författare arbetat som
journalist och fotograf.

Ta det lite lugnare
och må mycket bättre
Sigge Ennart & Olof Brundin

En personlig guidebok som
återger tio olika vandringsleder
i provinshuvudstaden på Costa
del Sol.

Två miljoner svenskar skulle enligt
en egen undersökning av författarna vilja ta det lite lugnare.

Strövtåg i Malaga är en bok för
jackfickan eller axelväskan för den
som vill lära känna Málaga bättre
till fots. Författaren rekommenderar inte minst promenader under
vinterhalvåret.
På drygt 150 sidor, rikligt illustrerade med bilder och kartor,
skildras Málagas historia, kultur
och allmän kuriosa. Bo Lambert
har även givit ut boken Promenader i Anacapri och Bildberättelse från
Afghanistan.
Strövtåg i Malaga kan köpas för cirka 190 kronor på Adlibris och Bokus
eller direkt från författaren. Leveransavgift till Spanien tillkommer. Mer
information på www.bolambert.se

Sigge Ennart är tidigare reporter på
Aftonbladet som lyckats varva ned
genom att flytta till Fuengirola, med
familjen. Efter långa karriärer som
hyllade skribenter på Aftonbladet
och även i chefspositioner fick han
och Olof Brundin nog och hoppade av
ekorrhjulet.
Detta är deras inspirerande
berättelse om hur de resonerade.
I boken berättar också några av
Sveriges främsta stressforskare och psykologer varför det är smart att
ta det lite lugnare. Hur du kan övervinna rädslan och ta steget ut ur
ekorrhjulet. Du får också de bästa tipsen om hur du kan klara ekonomin. Boken är på 155 sidor och kostar cirka 200 kronor.
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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
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30+ år smarknaden
bostad a Andalucia.
& Nuev
www.wasarealestate.com
952 81 88 75
Avda.Manolete, Casaño Local B5-6, Nueva Andalucia

Ett självklart stopp på väg
från stranden eller golfbanan.
Eller varför inte innan
middagen eller som
avslutning på en
trevlig kväll.

Vin & tapasbodega
i Cancelada
– nu i ny regi –
Öppet från 16:00 till sent alla dagar
i veckan från och med den 12:e juni

elsecretodebaco

Unik vin och cava meny
med de flesta viner
serverade på glas
utvalda av Sergio
Vergara, en av
Andalusiens mest
erfarna sommelier i
samarbete med Elina Zakrisson
– nyutbildad sommelier med erfarenhet
från bl.a Vinbaren i Åre.

Vi lovar också utsökta enklare tapas och
sist men inte minst en härlig meny av Gin
som för den kräsne serveras med isbitar
från Torne Älv i ett samarbete med
Icehotel i Jukkasjärvi.

elsecretodebaco
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Foto: Richard Björkman

VIMMEL!

Foto: Richard Björkman

I det svenska tältet bjöds det på
diverse typiska läckerheter.

Gunilla hyllad i Estepona
Estepona kommun arrangerade
lördag 27 april den 17:e upplagan av "Residentens dag" i
Parque de El Calvario.
Ett 20-tal länder ställde ut, inkluderat Sverige. I det svenska tältet

bjöds det på diverse läckerheter,
levererade av Miadel. Gunilla Lindström mottog dessutom kommunens utmärkelse för utomordentligt integrationsarbete.
www.sydkusten.es/tv/19005

Jill Lindberg
framstående
kvinna

Tv-presentatören Ana Rosa Quintana var en
annan av pristagarna, här med direktören
för Los Monteros Fernando Al-Farkh.
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Sammanlagt tolv kvinnor
erhöll i mars utmärkelsen
"Poder de Género" i sina
respektive kategorier, vid
en gala på Hotel Los Monteros, i Marbella.
En av pristagarna var Jill
Lindberg, som sedan mer
än 30 år driver restaurangen Los Bandidos i Puerto
Banús. Hon valdes i kategorin "Icono universal", som
en av de mest ansedda
krögarna på kusten.

Jill Lindberg mottog priset i
kategorin "Icono Universal".

Alla spelare samlade vid Swedish Easter Classic
2019, som arrangerades på Manolo Santana
Raquets Club i Marbella.

Påskpadel med rekordmånga deltagare
Sammanlagt 32 spelare deltog i den åttonde upplagan av Swedish
Easter Classics, som spelades 19 april på Manolo Santana Raquets
Club.
Det var andra året i rad som tävlingen hölls på långfredagen i anläggningen vid Carretera de Istán, i Marbella. Årets vinnare var Carl Åman, som
varit snubblande nära att ta titeln redan tidigare år. Antalet tjejer som
deltar blir allt större, men än så länge tävlas det i samma klass.
Det var år 2012 som de padelspelande vännerna Joachim Spetz, Jonas
Matsgård och Bo Westerberg tog initiativet till att anordna en svensk
padelturnering i Marbella. Intresset var något svalt i början då padel var
en sport som man passade på att spela om man var i Spanien. I Sverige
fanns ännu inte så många padelbanor att träna på. Men de kände ändå
att den här racketsporten skulle växa. De visste kanske inte då hur rätt
de hade. I år anordnades padelturneringen Swedish Easter Classic för
åttonde året i rad.
De första sex åren genomfördes tävlingen på Hotel Puente Romanos
Club de Tenis, men förra året bytte man till Manolo Santa Raquets Club.
Banbytet var så lyckat att ledningen beslutade sig för att stanna.
– Nivån på spelarna har verkligen ökat, man ser att de numera kommer
vältränade och spelvana, säger Joachim Spetz.
Tidigare fanns inte tillräckligt med banor att träna på men nu finns
det 360 banor i Sverige (enligt Svenska Padelförbundet) och det märks
verkligen. Padeln har de senaste åren fördubblats.
– Vi var tidigt ute med vårt spelande men det beror ju på att vi började
spela i Spanien och här har sporten varit stor mycket längre. Det passar
också alla åldrar och vår äldsta spelare i år är 74 år. Nu ser vi fram emot
2020 års Swedish Easter Classic”, tillägger Joachim.
Varje år är det en ny färg på spelarnas kepsar och tröjor, i år blev det
rosa. Med åren har intresset ökat och turneringen utvecklats med lottningsschema, seedade spelare, prispokal, sponsorpriser och ständigt fler
deltagare. I stort sett alla är svenskar med boende i Marbella.
Text: Irene Westerberg
Foto: Angelica Söderlund

De tre vinnarna från vänster; Fredrik Spetz,
Carl Åman och Douglas Westerberg.

Tävlingsledningen med årets vinnare. Från vänster; Jonas Matsgård, Bo Westerberg, Carl Åman (vinnare) och Joachim Spetz.
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Partido Popular lyckades på Costa del Sol stå
emot sitt generella ras
vid lokalvalet 26 maj och
behåller makten i ledande kommuner som Málaga, Marbella, Fuengirola
och Estepona. Många av
deras kandidater tonade
ned sin partitillhörighet
och gjorde en mer personfixerad kampanj, efter
PP:s svåra bakslag endast fyra veckor tidigare
i parlamentsvalet. De
lokala varianterna av Podemos gjorde å sin sida
ett katastrofval och åkte
ur en rad kommuner.
Ingen av Partido Populars kandidater på kusten gick så långt som
Xabier García Albiol, i Badalona.
I hans kampanjvideos brukades
mottot ”jag röstar inte på PP, jag
röstar på Albiol”. Det lyckades
också, då han återtog posten som

POPULÄRAST I HELA SPANIEN Esteponas borgmästare José María García Urbano var redan den som hade mest stöd i landet i kommu
manlagt 25 platserna i fullmäktige.

Costa del Sol fortsatt
Partido Popular behöll och i många fall stärkte makten i flera av
borgmästare i den katalanska kommunen.
I Málagaprovinsen var det dock
tydligt att en majoritet av huvudkandidaterna försökte tona ned sin
tillhörighet till Partido Popular.
Marbellas Ángeles Muñoz krympte

ned partilogon så att den nästan
inte syntes på hennes affischer och
i vissa ändrade hon till och med
logotypen och tog bort både den
karaktäristiska ringen samt initialerna PP. Fuengirolas borgmästare
Ana Mula tog helt bort logotypen

MÁLAGA

och körde med enbart slagord i
många fall.
Det är svårt att avgöra i vilken
utsträckning detta spelade in, men
faktum är att Partido Populars
resultat på Costa del Sol skilde sig
stort mot övriga Spanien. Inte nog

MARBELLA

Platser:
31

Platser:
27
PSOE
PSOE

Adelante

OSP

PP
2019

2015

Majoritet:
16 mandat

C:s

Francisco de la Torre ser ut att behålla makten i Málaga, men behöver åter komma
överens med Ciudadanos.
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PP
2019

2015

Majoritet:
14 mandat

C:s

Med knappt tre procent kvar av röstsammanräkningen erhöll Partido Popular den
14:e platsen i fullmäktige, som ger dem egen majoritet.

Foto: Sydkusten

uner med mer än 25 000 innevånare. Nu gick han fram ännu mer och knep 21 av de sam-

konservativt
de viktigaste kommunerna på kusten.
med att kandidaterna höll emot,
i flera fall stärkte de till och med
sina positioner och erhöll egen
majoritet, som i Marbella.
Röstsammanräkningen blev
en riktig rysare, med svängningar
som pågick nästan tills alla röster

räknats klart omkring midnatt. I
Málaga stad såg det länge ut som
om socialistpartiet PSOE skulle
komma till makten, men allt eftersom andelen räknade röster steg
så svängde antalet mandat till den
sittande borgmästaren Francisco

de la Torres fördel. Partido Popular
fick 14 mandat, ett mer än tidigare
medan före detta koalitionspartnern Ciudadanos förlorade en av
sina tidigare tre platser. De har
dock fortfarande vågmästarrollen
och kommer med största sannolikhet att släppa fram De la Torre,
som är en av Partido Populars mest
långvariga borgmästare. Han han
styrt i Málaga sedan år 2000.
I slutet av den förra mandatperioden bröt visserligen Ciudadanos
med Partido Popular på grund
av att två sittande kommunalråd
misstänkts för korruption. En har
dock senare friats och den andra
ser inte längre ut att vara ett hinder
för ett nytt regeringsavtal.
Minst lika spännande blev
röstsammanräkningen i Marbella.
Först såg sittande borgmästaren
Ángeles Muñoz (PP) länge ut att
vinna tillbaka den ledamot som
hon saknade 2015 och som möjliggjorde ett maktskifte i kommunen,
även om Muñoz två år senare återtog makten genom en misstroendeomröstning med stöd av Unión
Sampedreña (USP). Med mindre
än tio procent kvar av rösterna att
räkna förlorade PP plötsligt ett
mandat och därmed sin majoritet,
bara för att vinna tillbaka platsen
igen med mindre än tre procent
kvar av sammanräkningen.
PP fick slutligen 14 mandat,
precis vad som behövs för att inte
behöva förlita sig på något annat
parti. Socialistpartiet PSOE, ledda
av tidigare borgmästaren José
Bernal, gick fram från åtta till tio
mandat, men samtidigt åkte de två
andra vänterpartierna Izquierda
Unida och Costa del Sol Sí Puede
(Podemos) ur fullmäktige. De
hade två mandat vardera. Istäl-

ESTEPONA

let kom Ciudadanos in med en
ledamot.
Trots att hon erhållit egen majoritet har Ángeles Muñoz, som är gift
med den svenske företagaren Lars
Broberg, öppnat dörren för representanter från andra partier i kommunstyrelsen. Hon har bland annat
erbjudit ledaren för OSP Manuel
Osorio att behålla sin nuvarande
post. Enligt Muñoz är hon villig att
inrymma alla som är beredda att
jobba för Marbella i positiv anda.
Till skillnad mot i Málaga och
Marbella var det aldrig något tvivel
om att borgmästaren i Estepona
José María García Urbano skulle
behålla sin egen majoritet. Uttrycket jordskredsseger är i underkant för att beskriva hans resultat,
då Partido Popular la beslag på 21
av de 25 platserna i fullmäktige.
Det är fyra fler än tidigare. García
Urbano fick 69 procent av rösterna
och stärkte sin position som den
borgmästare i hela Spanien som
har störst stöd, bland de kommuner som har mer än 25 000
innevånare. PSOE är nu det enda
oppositionspartiet i Estepona,
efter att varken Izquierda Unida
eller Costa del Sol Sí Puede lyckats
behålla sina tidigare platser.
I Fuengirola fick PP:s Ana
Mula mer än hälften av rösterna,
51,04 procent och 15 mandat (ett
mer än tidigare). Mula behåller
därmed sin egen majoritet och
makten i Fuengirola där Partido
Popular styr sedan 1995. Det högerextrema partiet Vox lyckades
erhålla ett mandat medan Costa
de Sol Sí Puede förlorade båda sina
platser i fullmäktige.

Forts. sid 12 >>>

FUENGIROLA

Platser:
25

Platser:
25
PSOE
C:s

PP
2019

2015

Majoritet:
13 mandat

PSOE

Esteponas José María García Urbano är fortsatt den mest uppbackade borgmästaren i Spanien. Denna gång fick han nära 70 procent av rösterna.

Vox

PP
2019

2015

Majoritet:
13 mandat

IU

Partido Popular försvarade sin egen majoritet i Fuengirola och erhöll till och med
ett mandat mer än tidigare.
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Foto:PP

Efter en riktig valrysare erhöll Ángeles Muñoz egen majoritet i Marbella och kommer att bli den mest långvariga borgmästaren någonsin i kommunen. Hon har dock
öppnat dörren för att släppa in andra partier också i kommunledningen.

>>> Forts. Kommunvalet
Egen majoritet Partido Popular
även haft sedan länge i Benahavís
och behåller den nu också, även om
det var med minsta möjliga marginal. José Antonio Mena förlorade
två av sina tidigare nio mandat,
men då det är sammanlagt 13 platser i fullmäktige behåller han makten. De två platserna gick för övrigt
till Vox respektive Ciudadanos,
vilket innebär att antalet partier i
fullmäktige fördubblats. I riksvalet
fyra veckor tidigare fick Vox flest
röster i Benahavís, men resultatet
var alltså helt annorlunda i lokalvalet. Kommunen har sedan flera år
en svensk som byggråd, Åke Olofsson, som blir kvar på sin post.
I flera kommuner fick Partido
Popular flest röster och mandat,
även om det inte garanterar att
de får styra. Det gäller exempelvis

Mijas, där Ángel Nozal åter fick
flest röster. PP backade dock från
elva till nio mandat, medan de två
partier som de senaste åren styrt
i koalition PSOE och Ciudadanos
gick fram med ett mandat vardera.
Costa del Sol Sí Puede tappade en
av sina två platser, som nu innehas
av Vox.
I Mijas satt förra mandatperioden Juan Carlos Maldonado som
borgmästare, trots att Ciudadanos
hade betydligt färre platser än både
PP och PSOE. Det är oklart om han
lyckas med det balansnumret igen
och PSOE har redan gjort anspråk
på borgmästarposten, då de har
åtta platser och Ciudadanos endast
sex. Partido Popular kommer göra
allt för att återta makten, men Ciudadanos har aviserat att de under
inga omständigheter kommer att
ge dem sitt stöd, så länge det är
Nozal som är borgmästarkandidat.
Han riskerar åtal i ett flertal pågående utredningar om korruption

och rök ihop med Maldonado rejält
i början av den förra mandatperioden, när de två partierna styrde
i koalition. I Mijas kan vad som
helst hända, allt från en koalition
PP-Ciudadanos eller CiudadanosPSOE till att PP eller PSOE regerar
i minoritet.
Även i Nerja vann Partido Popular valet, vilket inte betyder att de
har borgmästarposten garanterad.
Det ser dock bättre ut denna gång
än sist, trots att PP:s José Alberto
Armijo fick lika många mandat, tio,
ett från egen majoritet. Tack vare
att Vox kommit in i fullmäktige kan
PP i teorin stödja sig på dem för
att regera, alternativt så är Ciudadanos nu mer förhandlingsvilliga
efter att de förlorat en av sina två
tidigare platser. Armijos kort ser
lovande ut för att återta makten
som han förlorade för fyra år sedan
till en fyrpartikoalition. Nerja
har för övrigt nu hela sex partier

BENAHAVÍS

i fullmäktige, efter att Vox också
kommit in.
i
Torremolinos, där Partido Popular
har möjlighet att återta makten
fyra år senare. I det här fallet dock
inte med den tidigare borgmästaren Pedro Fernández Montes, som
hamnat på kollissionskurs med
sitt tidigare parti, utan under ledning av nya PP-ledaren Margarita
del Cid. Hon fick visserligen ett
mandat mindre än tidigare (nio)
men PP vann valet och kan återta
makten med stöd av Ciudadanos
och Vox, som har två platser vardera. Det liberala partiet kommer
att avgöra vem som styr i Torremolinos, men måste välja om de
ska stödja det mest röstade partiet,
lierade med radikala Vox eller om
de ska låta sittande socialistiske
borgmästaren José Ortiz fortsätta,
i det här fallet med stöd även av
Adelante (Podemos). I vilket fall

Identisk är situationen

MIJAS

Platser:
13

Platser:
25

PSOE

PSOE
Vox

PP
2019

2015

Majoritet:
7 mandat

C:s

Även om Vox fick flest röster i Benahavís i riksvalet så fick de nöja sig med endast
en plats i kommunfullmäktige.
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C:s
Podemos

PP
2019

2015

Majoritet:
13 mandat

Vox

I Mijas kan vad som helst hända men det troligaste är att PSOE eller Ciudadanos
kommer till makten, trots att PP på nytt fick flest mandat.

krävs en överenskommelse mellan
minst tre olika partier för att säkra
makten.
Allt är dock inte politiskt blått
på kustkartan. I Benalmádena gick
PSOE om Partido Popular som största parti, med elva mandat mot sju.
Då Izquierda Unida behållit sina två
platser har sittande borgmästaren
Víctor Navas posten säkrad för ytterligare fyra år, då majoritetsgränsen
går vid just 13 platser.
En av de mest splittrade

tillhör
visserligen inte Costa del Sol,
men brukar räknas dit ur svensk
synvinkel på grund av det stora
antalet landsmän som uppehåller
sig där, främst under vinterhalvåret. Här är det politiska spelet inget
för personer mes svagt hjärta eller
dåliga nerver. Nu samsas hela sex
partier om de 21 platserna i fullmäktige och det är högst ovisst vem
som kommer att styra. Som vanligt
vann Juan Carlos Benavides, även
om han de senaste två mandatperioden tvingats sitta i oppositionen
på grund av koalitionsuppgörelser.
Han har åter sju mandat med Convergencia Andaluza, men större
chanser denna gång att återta makten. Detta då sittande PP-borgmästaren Trinidad Herrera förlorat
två av sina tidigare mandat. De har
plockats upp av Ciudadanos, som
kommit in i fullmäktige och som
nu kommer att ha en nyckelroll i
förhandlingarna.
Herrera får det dock tufft, då
hon under alla omständigheter måste ha stöd av PSOE:s tre
ledamöter för att kunna behålla
makten. Det är ett högst ovanligt
samarbete, inte bara på kusten
utan i hela Spanien. Hon lyckades
dock med bravaden förra mandatperioden, till stor del utan tvekan
på grund av att få utom Benavides
själv och hans anhängare vill se
den kontroversielle lokalpolitikern
som borgmästare igen.
Almuñécar (Granada)

Foto:AYTO De fuengirola

kommunerna på Costa del Sol är
traditionellt Manilva och så är det
även fortsättningsvis. Izquierda
Unida vann med endast 15 rösters
marginal till Compromiso Manilva,
vilket dock var tillräckligt för att få
ett mandat mer. Både Compromiso
Manilva och PSOE har fem mandat
vardera och det kan bli vilken som
helst konstellation mellan två av
dessa tre partier för att bilda en
koalition. I periferin sitter Partido
Popular, som förlorat ett av sina
tidigare två mandat.

kom in starkt i fullmäktige med
tre mandat. De är nu näst största
parti, framför Partido Popular
som förlorat två av sina tidigare
fyra platser.

I Casares försvarade Izquierda
Unida sin egen majoritet, trots
att partiet skakats av ett flertal
korruptionsskandaler. Det faktum
att PSOE ändå backade med några
röster ledde till en omedelbar våg
av avhopp. De fyra ledamöter som
erhållit platser har alla ställt sina
poster till förfogande, liksom 90
procent av alla som figurerade
på socialisternas lista. De tvingas
därför gå långt ned på listan för att
fylla sina fyra poster.
I Istán skedde en omkastning
genom att Izquierda Unida knep en
plats av PSOE. De fick därmed egen
majoritet och kommer till makten.
PP hade tidigare vågmästarrollen men har nu förlorat sitt enda
mandat. Det har övertagits av det
konservativa lokalpartiet Por Mi
Pueblo.
I Ojén sitter den socialistiske borgmästaren José Antonio
Gómez kvar med egen majoritet,
även om han förlorade ett mandat. PSOE fick exakt 50 procent
av rösterna medan Por Mi Pueblo

TORREMOLINOS
Platser:
25

Adelante

PSOE

C:s

Vox

PP

CTS

Majoritet:
13 mandat

BENALMÁDENA
Platser:
25

PP
C:s
IU

PSOE

Vox

Majoritet:
13 mandat

MANILVA
Platser:
17

COMP

PSOE
IU

PP

Majoritet:
9 mandat

CASARES
Platser:
13
PSOE
IU

PP

Majoritet:
7 mandat

ISTÁN
Platser:
9
PSOE
PMP

IU

Majoritet:
5 mandat

OJÉN
Platser:
11
PMP

Text: Mats Björkman

Ana Mula stärkte sin tidigare majoritet i Fuengirola, med en kampanj där Partido
Populars namn lyste med sin frånvaro.

PP

NERJA

PP

Majoritet:
6 mandat

ALMUÑÉCAR

Platser:
21

Platser:
21
PSOE

PP

Adelante

PSOE

PMAS

C:s
C:s

UPNer

PP
2019

2015

Majoritet:
11 mandat

Vox

Partido Populars chanser att återta makten i Nerja har ökat, då de nu kan stödja
sig antingen på Ciudadanos eller Vox.

CAnda
2019

2015

Majoritet:
11 mandat

Podemos

Styrande Partido Popular i Almuñécar får det svårt att behålla makten, efter att de
förlorat två av sina tidigare åtta mandat.
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Pensionerad före detta psykoanalytiker
med Freudianska böjelser, boende i Nerja och
med stark dragning till svensk husmanskost.
Är idrottsgalning med fotboll som specialitet
och har tre barn, två bonusbarn samt sju barnbarn.

LARS JOELSON

Inte så gammal som man ser ut
Jag fyller 75 nästa gång. Det är obegripligt. Jag känner mig
kanske som någonstans mellan 55 och 65. Jag är pigg, aktiv
och frisk. Hur f-n kan man då fylla 75? När man var liten
var en 74-åring lastgammal och skulle behandlas varsamt så
att vederbörande inte gick sönder. Och nu är man där själv.
Dom säger att 80 är det nya 60. Ja, när man ser den bloggande Dagny Carlsson 106 år så kan man undra. Det är något
med oss 40-talister. Vi vägrar att bli gamla. Som generation
har vi haft medvind och sol hela livet. Frågan är om någon
generation haft det lika smörigt. Vi är odödliga, men ändå
finns han där.
”Vem är du”? säger riddaren Max von Sydow i Ingmar
Bergmans Det Sjunde Inseglet.
”Jag är döden. Jag har länge gått vid
din sida”, svarar Bengt Ekerot.
Att man har det mesta av tiden bakom
sig är helt klart. Kroppen krånglar lite
ibland men i sinnet är man fortfarande
en ungdom som spanar in läckra brudar/
tanter. Det hänger inte ihop. Som pensionärsgubbe ska man sitta på Apelsintorget
i Nerja, ha käpp, stickad kofta och keps
och prata väder med de andra gubbarna.
Hur gammal kan man då förvänta sig
att bli? I Europa blir de spanska kvinnorna äldst med ett snitt på 86,2 år.
De svenska blir 84,2 och kommer på 8:e plats. De svenska
gubbarna blir i genomsnitt 80,4 år och hamnar på 5:e plats,
samma som de spanska gubbarna. Tendensen i Sverige är att
avståndet i livslängd krymper mellan könen. Men livslängd
är inte bara en könsfråga utan också en klassfråga. Den
förväntade livslängden är 6 år högre för de med eftergymnasial utbildning. De med kort utbildning dör tidigare. Lever
längst och friskast gör man i fashionabla Djursholm och inte
är det direktörerna på Handelsbanken som dör i arbetsplatsolyckor.
Den förväntade medellivslängden i Sverige var 1910 59,0
år för kvinnor och 56,4 år för män. Kvinnorna har i genomsnitt blivit cirka 25 äldre och männen cirka 24 år på drygt ett
sekel. Jag skulle ha varit jordgubbe för länge sedan om jag
levt på den tiden. Så undra på att man är lite vilse i pannkakan. Hur ska jag tänka om min ålder? Är jag så gammal att
jag borde sitta och mata duvorna eller ska jag gå på dans och
ragga galanta damer?

Och inte ser vi ut som de spanska gubbarna heller. Dom
har sin mundering. De är åldersadekvata, så ska man se ut
som 70 plussare. Vi skandinaver har jeans eller kortbrallor,
färgglada tröjor och jackor och försöker se ut som ungdomarna, om än med lite rundare magar.
”Forever young, I want to be forever young” sjunger
Alphaville (gå in på YouTube och lyssna, en fin låt). Så
slår Liemannen till utan att ens gå med på ett schackparti.
Någon blir sjuk, någon dör och så blir vi påminda om att ens
tid är ändlig. Det tar hårt när kära vänner försvinner och i
paradiset ska allt vara som det är i evig tid (nåja).
Men också efter sjukdom kan man ofta köra vidare. Sjukvården blir bara bättre och bättre på att
reparera oss. Flera av våra kamrater har
eller har haft sin cancer. Och vi har bytt
mycket. Höftar, knän med mera. Vi är
som vandrande reservdelslager. Trots
detta ordnar vi kurser i jitterbugg och
åker skidor i Sierra Nevada.
Jag vet att jag är gammal, men jag
känner mig inte sådan. Kanske ska man
börja skilja mellan äldre och äldre-äldre.
Som äldre kan man fortsätta som vanligt, ”same procedure as last year”, men
som äldre-äldre har man fått sjukdomar
eller handikapp som begränsar livet.
När man tänker på sina egna föräldrar så blev dom tanter
och gubbar i förtid. Nu för tiden härskar ett ungdomsideal
långt upp i åldrarna. På våra månadsmöten inom AHN är det
ett antal raffiga pensionärer med märkeströjor som dyker
upp och när man ser på den mängd aktiviteter vi har så kan
man undra om vi försöker lura döden genom att ständigt
vara upptagna. Och det är faktiskt både sorgligt och obegripligt att man ska lämna det goda liv som vi lever.
Jag tror inte man ska hålla på så mycket med döden, den
kommer när den kommer, utan njuta av livet och se till att
det blir meningsfullt. Döden ska inte få kasta alltför långa
skuggor över den tid vi har kvar. Döden-döden sa Astrid
Lindgren och hennes syster, sedan pratade de om annat.
Så stanna upp, titta på havet, njut av soluppgången, pussa
på frun/gubben och var tacksam för att vi fått den här möjligheten att åldras i ett så bra klimat, på en så vacker plats
och med så trevliga kompisar. Och tänk på att ”Best things in
life are free”.

Jag vet att
jag är gammal,
men jag känner
mig inte sådan.
Nu härskar ett
ungdomsideal.

14
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Foto: PSOE

SPANIEN
ETA-medlem gripen efter 17 år
En av de högsta ledarna för den
baskiska terroristorganisationen
ETA greps 16 maj, efter 17 år på
flykt. Det handlar om José Antonio Urrutikoetxea, kallad ”Josu
Ternera”, som gripits i de franska
pyrenéerna i en samordnad aktion
mellan fransk polis och Guardia Civil. Han har varit medlem i ETA i 50
år och flydde 2002, när han skulle
gripas för inblandning i attentatet
mot guardiacivilförläggningen i
Zaragoza.
Felräkningar i valet
Flera grova felaktigheter har
avslöjats i sammanräkningen
i kommunvalen, vilket ändrat
resultat som ursprungligen hade
annonserats. Den bristfälliga kommunikationen mellan vallokalerna
och den centrala valnämnden har
varit omfattande. I Leóns kommun
tilldelade tolv valdistrikt rösterna
på Vox till PSOE och tvärtom. Det
ledde till en omräkning som gjorde
att Vox ej erhöll de annonserade
två platserna i fullmäktige. Det
ger socialisterna borgmästarposten, framför Partido Popular. En
liknande sak inträffade på Ibiza.
Par filmade aktiv dödshjälp
En 69-årig man har hjälpt sin
långvarigt sjuka hustru att ta sitt
liv. María José Carrasco, 61 år, led
sedan 30 år av multipel skleros
och 3 april fick hon hjälp av sin
man att dricka ett gift som hon
själv beställt månader tidigare
på Internet. Allt filmades. Maken
riskerar att dömas till fängelse och
händelsen har förstärkt debatten
om aktiv dödshjälp.
Spanien hoppar av USA-aktion
Spanien har
dragit tillbaka
sin fregatt Méndez Núñez efter
USA:s beslut
att skicka sitt
Fregatten.
hangarfartyg USS
Abraham Lincoln till persiska
viken. Fregatten ingick i en konvoj
ledd av hangarfartyget, enligt
ett avtal som undertecknades
för två år sedan. Försvarsministern Margarita Robles säger att
tillbakadragandet är tillfälligt och
grundar sig i att USA ensidigt
ändrat uppdragets art.

16

SK – JUN | JUL | AUG 2019

Pedro Sánchez gick stärkt ur riksvalet och har flera regeringsalternativ. Vox kom in i parlamentet, men erhöll ej sin väntade
vågmästarroll.

Sánchez sitter kvar
PSOE gick starkt framåt i riksvalet medan PP föll.
Socialistpartiet PSOE behåller
makten och har flera olika regeringsmöjligheter. Detta då de de
tre högerpartierna fick avsevärt
färre röster i riksvalet 28 april
än de hade räknat med. Partido
Popular förlorade mer än hälften av sina tidigare mandat.

Det blev som väntat ett mycket
positivt resultat för styrande
PSOE, som fått hela 123 mandat,
mot tidigare 84. Deras eventuella
koalitionspartner Unidas Podemos
backade också som väntat kraftigt,
men 42 mandat (av tidigare 71) är
ändå bättre än vad många befarade.
Vänsterblocket når visserligen ej
egen majoritet, men socialistledaren Pedro Sánchez har så många
samarbetsalternativ att han med
all säkerhet kommer att väljas om
som regeringschef.
Opinionsundersökningarna slog
in generellt, men inget enkät hade
spått ett så pass dåligt resultat för
högerblocket. Detta då Partido Populars ras blev ännu större än väntat, (66 mandat av tidigare 137) och
Vox inte kom in fullt så starkt som
prognoserna antytt (24 mandat). Liberala Ciudadanos noterade en söt-

sur seger, då de fick framåt kraftigt
från 32 till 57 mandat, men lyckades
varken gå om Partido Popular eller
nå en konservativ majoritet. De är
dock nu det tredje största partiet
i Spanien, då Ciudadanos gått om
Unidas Podemos med bred marginal. De senare får nöja sig med att
vara landets fjärde största parti,
men undvek att bli omseglade även
av Vox, vilket hade antytts i en del
opinionsundersökningar.
I Katalonien gjorde ERC sitt

bästa riksval någonsin och erhöll
i 15 platser i regionalparlamentet. Det innebär att den fängslade

ledaren Oriol Junqueras parti nu
har mer än dubbelt så stor representation som den flyende Carles
Puigdemonts Junts Pel Cat, som
förlorade ett mandat.
Resultatet innebär vidare en total
omkastning i Senaten, där Partido
Popular förlorar sin egen majoritet
som istället erhålls av PSOE. Det
skingrar definitivt högerpartiernas
ambition att åter tillämpa paragraf
155 i grundlagen, för att intervenera
det katalanska regionalstyret.
Valdeltagandet uppgick till nära
76 procent, vilket var drygt fem procentenheter högre än vid det förra
valet i juni 2016.

RIKSPARLAMENTET
Platser:
350

(-71)

(+25)
(-29)

(+24)

(+39)

Majoritet: 176 mandat
Övriga: ERC: 15 (+9) JpC: 7 (-1), PNV: 6 (+1), EH Bildu: 4 (+2) Coalición Canaria: 2
(+1), NA: 2 (+2), Compromís: 1 (-7), Partido Regionalista de Cantabria: 1 (+1).

PP överlevde majvalet

Andelen utlänningar ökar
Antalet innevånare i Spanien steg
förra året för tredje året i rad, men
enbart på grund av den växande
utländska befolkningen. Siffrorna
från statistikinstitutet INE visar
att det per 1 januari 2019 fanns
0,6 procent fler boende i Spanien än året före och mer än 47
miljoner för första gången sedan
2013. Dock minskade de spanska
medborgarna med 6 186 personer,
medan den utländska befolkningen ökade med 290 573. Det ledde i sin tur till att andelen bofasta
utlänningar i Spanien steg till 10,7
procent (drygt fem miljoner).

Kan behålla makten i Madrid, trots nytt ras.

Ledda av hittillsvarande utrikesministern Josep Borrell erhöll
socialistpartiet 20 platser i EUparlamentet, vilket är sex fler än
tidigare. Partido Popular förlorade
fyra av sina tidigare 16 mandat,
men fick ändå fem fler än Ciudadanos, vars ambition var att minst
gå om PP. Podemos-IU ökade sin
representation med ett mandat och
fick sammanlagt sex platser medan
Vox fick nöja sig med tre platser
i EU-parlamentet, med drygt sex
procent av rösterna. Det var betydligt färre än de hade hoppats på.
Både flyende tidigare katalanske
regionalpresidenten Carles Puigdemont och den fängslade ledaren
för ERC Oriol Junqueras lyckades
erhålla var sin plats. Det bäddar för
nya juridiska förvecklingar när de
kommer att kräva att få ackreditera
sig och erhålla immunitet.
PSOE:s framgångar generellt i de olika valen var dock inte
förskonade från viss smolk i glasen.
Det mest svidande nederlaget för
vänstern var att de troligtvis förlorar makten i Madrids kommun, där
Partido Popular kan styra med stöd
av Ciudadanos och Vox. Detta trots

att PP förlorade sex av sina tidigare
21 mandat. Styrande Más Madrid
fick betala priset för att Izquierda
Unida valt att kandidera separat
och deras mer än 42 000 röster ej
räckt för att erhålla någon representation alls i fullmäktige.
slutligen
separatistpartiet ERC med mindre
än 5 000 röster och erhöll lika
många platser, tio, som den sittande borgmästaren Ada Colau med
En Comú. Det katalanska socialistpartiet PSC fördubblade sina tidigare mandat och fick åtta platser .
Den tidigare franske premiärministern Manuel Valls fick nöja sig
med sex mandat, med sin plattform
stödd på främst Ciudadanos och
kommer inte att bli borgmästare i

I Barcelona vann

den katalanska huvudstaden. Däremot har han överraskande erbjudit
villkorslöst stöd till Colau, för att
undvika att separatisterna kommer
till makten.
i Valencia behåller makten, efter att Compromís åter vunnit kommunvalet
och även PSOE gått framåt. Partido
Popular förlorade här ytterligare
två mandat, som erhålls av Vox.
Den mest glädjande nyheten för
vänsterpartiet Podemos är att de
behåller makten i Cádiz kommun.
Valsegern för fyra år sedan var
något av en revolution och den
karismatiske borgmästaren José
María ”Quichi” González kommer
att kunna regera i ytterligare fyra
år, med stöd av PSOE.

Vänsterkoalitionen

Foto: PP

Socialistpartiet PSOE vann som
väntat det spanska EU-valet
överlägset och fick även flest
platser sammanlagt i kommunvalen. Trots att Partido Popular
även här gick kraftigt tillbaka
lyckades de dock undvika att bli
omseglade av Ciudadanos och
behåller sin position som det
ledande högerpartiet i Spanien.

Spansk läkare dömd i Sverige
En 30-årig spansk läkare i Sverige
har dömts till tio års fängelse för
våldtäkt och sexuella övergrepp
på ett 50-tal barn. Tingsrätten i
Stockholm fäller läkaren, som suttit häktad sedan december 2017.
Han befinns skyldig till fyra fall av
grov våldtäkt och 46 fall av sexuella övergrepp på barn mellan två
och tolv år. Han fälls även för innehav av barnpornografi, Övergreppen begicks på sjukvårdscentraler
i Stockholm. Skellefteå, Skövde
och Jönköping.
Trots det nya raset firade Partido Popular på valnatten 26 maj att de fortsatt är det
största oppositionspartiet och har möjlighet att styra i Madrid.

Vänsterseger i Valenciaregionen
Den styrande trepartikoalitionen i Valencia stärkte sin position vid regionalvalet 28 april
och kommer att kunna fortsätta
regera.

Beslutet att tidigarelägga valet en
månad för att det skulle sammanfalla med riksvalet ser ut att

Spanien skyddar López
Spaniens har dragits in i den upptrappade konflikten i Venezuela,
efter att oppositionsledaren Leopoldo López sökt skydd med sin
familj i den spanska ambassaden
i Caracas. López har till en början
ej ansökt om asyl, men uppges
vara den spanska ambassadörens
”gäst”. Regimen har beordrat
häkta López, men den spanske
regeringschefen Pedro Sánchez
uppger att oppositionsledaren ej
kommer att överlämnas.

ha gått hem för ställföreträdande
regionalpresidenten Ximo Puig.
Socialistpartiet PSOE vann nämligen valet och tillsammans med sina
hittillsvarande koalitionspartners
Compromís och Unides Podem har
de åter egen majoritet.
PSPV-PSOE fick cirka 24 procent av rösterna och 27 mandat,

vilket är fyra fler än tidigare. Koalitionspartnern Compromís, som
gjorde ett mycket dåligt riksval,
tappade endast ett mandat i regionalparlamentet och får 17 platser
medan Unides Podem tappade fem
platser och har nu åtta. Tillsammans har de tre vänsterpartierna
52 platser, mot högerblockets 47.

Toppensäsong i Sierra Nevada
Skidorten Sierra
Nevada satte 5
maj punkt för en
av sina bästa säsonger någonsin.
Piståkning.
Perfekta förhållanden har möjliggjort
att både starten för säsongen
kunde tidigareläggas och slutet
förlängas in i maj månad. Drygt
1,23 miljoner besökare har registrerats under vintern och våren. Av
dessa var 92 procent spanjorer.
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Svensk ihjälskjuten i Barcelona
En 25-årig svensk man sköts 17 maj
ihjäl i en lägenhet i Barcelona. Flera
skott ska ha avlossats i en vindsvåning och händelsen tros vara förknippad med narkotikabrottslighet.
Göteborgsposten uppger att mannen var från Göteborg och förknippas med gängkriget på Hisingen.
Enligt källor till GP ska ytterligare en
svensk man ha bevittnat mordet i
våningen i Barcelona.
Kidnappade sina egna barn
Provinsdomstolen i Granada
styrker domen på fem års fängelse
för en kvinna som undanhöll sina
barn från sin tidigare make, som
hon anklagar för misshandel. Fallet Juana Rivas blev rikskänt när
mamman 2017 valde att trotsa
flera domtolsutlåtanden och gå
under jorden i en månad med sina
barn. Straffet har nu styrkts och
består av 2,5 års fängelse för bortrövande av vardera barnet samt
sex års fråntagande av vårdnaden.
Nya miljonböter för elbolagen
Två av Spaniens
ledande elbolag
har varslats om
mångmiljonböter
för oskäliga prisElarbetare.
höjningar. Det är
konkurrensverket CNMC som utdelat en bot på 19,5 miljoner euro
till Naturgy och 5,8 miljoner till
Endesa. Det är de högsta böterna
i sitt slag, efter de 25 miljoner euro
som Iberdrola tvingades betala
2015. Naturgy och Endesa befinns
ha pressat upp elpriserna oskäligt
mycket i en kombinerad aktion vid
årsskiftet 2016-2017.
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Puigdemont nekades
tillträde till EU-parlamentet
Kan bli utan sin plats, om han måste till Madrid.
Den flyende före detta katalanske regionalpresidenten
Carles Puigdemont och hans
partikollega Toni Comín nekades
28 maj tillträde till EU-parlamentet i Bryssel, för att hämta
ut sina licenser som nyinvalda
EU-ledamöter.

Puigdemont dolde inte sin upprördhet och anklagade EU-parlamentet för att neka honom hans
grundläggande rättigheter. Ilskan

förstärktes av att flera andra spanska ledamöter tidigare under dagen
kunnat hämta ut sina papper.
Det svar både Puidemont och
Comín fått är att de ej kan beviljas licenserna förrän de spanska
myndigheterna officiellt bekräftat
vilka representanter som valts
in för Spaniens räkning. Enligt
normerna måste alla invalda
EU-ledamöter först hämta ut sina
papper i riksparlamentet i Madrid,
men där riskerar Puigdemont och

Comín att gripas då de är efterlysta
för sin inblandning i självständighetsförklaringen i Katalonien 27
oktober 2017.
Enligt vissa källor har Partido
Popular, PSOE och Ciudadanos
gemensamt bett att alla licenser
till spanska EU-ledamöter ska
frysas tills EU-parlamentet fått en
definitiv lista av Spanien. Detta för
att förhindra att Puigdemont och
Comín försöker kringgå proceduren
för att ta sina platser i besittning.

Juan Carlos väljer att gå i pension
Kung Juan Carlos avsade sig
från och med 2 juni samtliga
institutionella funktioner.

Den 81-årige monarken annonserade 27 maj sitt beslut i ett brev
till sin son, Felipe VI, för vilken
han abdikerade för snart fem år
sedan. Har har de senaste åren
benämnts som ”kung emeritus”
och har liksom drottning Sofia
fortsatt att representera kungahuset. Kungamodern väntas
däremot fortsätta med sina institutionella verksamhet.
I brevet uppger Juan Carlos att
han är stolt över sin son, men vissa
källor uppger att han är missnöjd
med hur han skulle ha ställts åt
sidan av både Felipe och drottning
Letizia. Anledningen till det skulle
vara att de inte vill att kungahuset
ska skadas av de påstådda skanda-

Foto: Mats Björkman

Allt hetare i Spanien
En studie som gjorts av det
spanska statliga meteorologiska
institutet Aemet gör gällande att
klimatförändringarna i Spanien är
påtagliga. Miljöministern Teresa
Ribera uppger att det inte går att
blunda för statistiken eller förneka
att det skulle råda en alarmerande
situation. Studien gör bland annat
gällande att somrarna i Spanien
de senaste 40 åren blivit både
varmare och längre och uppger att
den direkta orsaken är utsläppen
av växthusgaser. Sedan början
på 80-talet har sommarperioden
ökat med hela fem veckor..

Rykten anger att kungafadern skulle känna sig förpassad, medan andra källor
uppger att beslutet om pensionering grundar sig i hälsoskäl.

ler som fortfarande omgärdar Juan
Carlos.
Andra källor uppger att beslutet
fattas uteslutande av hälsoskäl.
Juan Carlos har lidit länge av

bland annat dåliga höfter och
uppges göra allt för att undvika
att sluta i rullstol, som sin mor
María de las Mercedes de Borbón
y Orleans.

Beslutet om klockslaget skjuts på framtiden
Spanien kommer ej att ändra
sina nuvarande tider, åtminstone inte på kort sikt.

Regeringens talesman Isabel
Celaá uppger att den studie som
gjorts ej givit några entydiga svar
på huruvida Spanien bör byta

tid, eller upphöra med att skifta
till sommar- och vintertid. En
opinionsundersökning har visat
att en majoritet av de tillfrågade
skulle föredra att ha beständig
sommartid, medan experter i
större utsträckning förespråkar
fast vintertid.

EU öppnade dörren för att
införa permanenta tider redan till
i år och låta varje medlemsland
välja sommar- eller vintertid. De
planerna har dock skjutits upp
minst två år.
Spanien har GMT+1 som vintertid, och GMT+2 under sommaren.

Foto: Generalitat de catalunya

Torra riskerar
ämbetsförbud för trots

Efter flera dagars katt-och-råtta-lek med valnämnden togs banderollerna för frigivandet av de fängslade katalanska separatisterna bort och ersattes av en apell för yttrandefrihet.

Den katalanska regionalpresidenten Quim Torra har valt att
utmana valnämnden på ett sätt
som kan kosta honom posten.
Det katalanska åklagarämbetet
har annonserat ett åtal mot
Torra, som i sin tur uppger att
han tänker stämma valnämnden för egenmäktigt förfarande.

De katalanska separatisterna, som
styr i regionen, kringgick 21 mars
direkta order från den centrala
valnämnden om att skingra politiska banderoller från offentliga
byggnader. Efter att tidsfristen gått
ut med flera dagar och överklaganden tillbakavisats ersattes banderollerna slutligen av andra slagord,
som i grunden hånade förbudet.
Den kampanj som förbjudits av
valnämnden med anledning av de

förestående valkampanjerna är
de gula banden och texterna som
efterlyser att de så kallade politiska
fångarna ska friges. Det är en kampanj som drivs av de tre katalanska
separatistpartierna till försvar av
deras åtalade kollegor, liksom de
som befinner sig i landsflykt. Då
valnämnden finner det vara en
partisk kampanj har den förbjudits
på offentliga byggnader, då administrationerna måste vara neutrala
under valkampanjer.
Regionalpresidenten Quim
Torra vägrade dock vika sig för
direktiv från Spanien och överklagade bland annat till den katalanska ombudsmannen, som snabbt
stöttade ordern. Istället för att ta
bort banderollerna lät Torra dock
ersätta dem med snarlika symbo-

ler. Istället för ett gult band syntes
ett vitt övertäck av ett rött streck
vid regionalpresidentens palats i
Barcelona medan i andra byggnader
brukades diverse ordlekar som sa
något annat, men som anspelade på
de ursprungliga slagorden.
dagars kattoch-råtta lek togs 22 mars den
sista banderollen på balkongen
till presidentpalatsen i Barcelona
ned, som åberopade frihet för de
häktade katalanska separatisterna.
Det skedde drygt två timmar
före tidsfristen skulle gå ut och
banderollerna skingras av regionalpolisen Mossos D´Esquadra.
Senare samma dag sattes dock en
ny banderoll upp, denna gång utan
symboliska band men med texten
”För yttrandefrihet”.

En av de mest kontroversiella
frågorna är huruvida det förekom
en regelrätt revolt i Katalonien, i

samband med den illegala folkomröstningen 1 oktober 2017. Enligt
brottsbalken krävs fysiskt våld för
den klassificeringen. Det anses
både statsåklagaren och det privata
åtalet från Vox, medan statsadvokaten begränsar straffbenämningen till utbrytning, vilket leder till
hälften så långa straff.
Den tidigare regionalpresidenten Oriol Junqueras, som just blivit

Pappa fråntagen vårdnad
En frånskild far har fråntagits den
delade vårdnaden av sin son, för att
han permanent lämnat pojken hos
farföräldrarna. Det är tingsrätten i La
Coruña som river upp den avtalade
delade vårdnaden och ger den i sin
helhet till mamman. Istället fastställer den att pappan får besöka sonen
två dagar i veckan och ha honom
hos sig varannan helg. Domstolen ger
mamman rätt, då den menar att en
far har ett grundansvar att ta hand
om sina barn och ej kan delegera
detta på någon annan.

Efter åtskilliga

Yrkandena mot separatisterna består
Statsåklagarna behåller sina
yrkanden på upp till 25 års
fängelse för de katalanska
separatistledarna, när den uppmärksammade rättegången i
Högsta domstolen gick in i sin
slutfas.

Spanien rasar mot FN-rapport
Spanien har presenterat en formell
protest mot att en arbetsgrupp i
FN:s delegation för de mänskliga
rättigheterna kritiserat häktningen
av tre av de katalanska separatistledarna och krävt att de ska släppas.
Spaniens utrikesminister Josep
Borrel tänker kräver att två av de
fem medlemmarna i utredningsgruppen ska sparkas. Det rör sig om
en mexikan och en sydkorean som
enligt spanska myndigheter arbetat
för den advokat som försvarar de
aktuella separatisterna. Rapporten
berör Oriol Junqueras, Jordi Sánchez
och Jordi Cuixart.

invald i EU-parlamentet, riskerar
sålunda att dömas till upp till 25
års fängelse för både revolt och
förskingring. De övriga av de sammanlagt tolv åtalade riskerar upp
till 17 års fängelse.
Den nuvarande katalanske regionalpresidenten Quim Torra har
i ett nytt utspel krävt att statsåklagaren helt lägger ned sina straffyrkanden.

Spelskandal skakar La Liga
Flera spanska fotbollsspelare har
gripits, misstänkta för läggmatcher i både division två och högsta
divisionen för att tjäna pengar
genom spelbolag i Asien. Policía
Nacional har gjort ett omfattande
tillslag som går under namnet
Oikos. Två tidigare toppspelare
i bland annat Real Madrid, Raúl
Bravo och Carlos Aranda, misstänks vara ledarna i nätverket.
Privat samling blir museum
Spaniens finaste
privata konstsamling kommer
att exponeras
som ett permaCasa de Liria.
nent museum
redan till sommaren. Det handlar
om palatset Casa de Liria i Madrid,
som tillhör adelsätten Casa de
Alba och som rymmer en mängd
ovärderliga konstföremål. Det
inkluderar ett porträtt från 1795
av dåvarande Hertiginnan av Alba,
målad av hovkonstnären Francisco
de Goya.

SK – JUN | JUL | AUG 2019

19

Lokatternas framtid ljusare
Antalet lokatter på Iberiska halvön
har sjudubblats de senaste 15
åren. Den senaste inventeringen
anger att det lever 686 lokatter i
Spanien och Portugal, när siffran
2002 var endast 94 stycken. Då
fanns det endast exemplar i två
olika områden i Andalusien, Coto
de Doñana och Andújar, i ett
område på knappt 129 kvadratkilometer. Nu rör sig lokatterna på
drygt 3 000 kvadratkilometer och
förutom i de tidigare nämnda områdena även i andra delar av Andalusien, i Extremadura, Castilla-La
Mancha och södra Portugal.
Vibrator skakar idrottsklubb
Ledningen för en squash-klubb i Asturien har tvingats be om ursäkt för
att den i en regionstävling för damer
bland annat haft en sexuell vibrator
som pris. Den arrangerade asturiska
mästerskapen och de tre kvinnorna
som hamnade på prispallen fick
förutom pokal även en vibrator,
hårborttagningskräm respektive en
elektrisk nagelfil som pris.
Djursatsning blev björntjänst
Försöket till inplantering av två
brunbjörnshonor
har lett till en kris
mellan Spanien
Björnhona.
och Frankrike.
Honorna, som härstammar från
Slovenien, släpptes i oktober förra
året vid de franska pyrenéerna,
men har snabbt förflyttat sig
till spanskt territorium. Där har
åtminstone en av dem dödat åtta
får. Syftet med inplanteringen var
att försöka få honorna att para sig
med de enda två björnhannar som
finns kvar i det aktuella området.
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Ny kontroll av arbetstiderna
En ny registreringsplikt av de de
anställdas arbetstider trädde
i kraft 13 maj, under stor förvirring.

Omkring hälften av de 5,7 miljoner
övertidstimmar som utförs varje
vecka kompenseras ej ekonomiskt
eller genom ledighet.

Det handlar om ett av regeringens
sociala dekret som antogs i mars,
men som annonserades redan när
Pedro Sánchez kom till makten i
juni förra året. Syftet med registreringsplikten är i första att kontrollera så att arbetarna inte tvingas
till oavlönade övertidstimmar, som
uppges vara ett gissel i Spanien.

Arbetsmarknadsministern

Magdalena Varelio kritiserar att
många företagare ej tagit reformen
på allvar och sålunda ej upprättat
ett kontrollsystem i tid. Hon lovar
dock viss flexibilitet från arbetsinspektionens sida, medan systemen
blir inkörda.
Lagen kräver nu att samtliga

företag för ett register över när de
anställda checkar in och ut. Det
kan ske antingen med elektroniska
system eller manuellt. Förteckningarna behöver ej skickas in, men
måste hållas arkiverade i fyra år för
att kunna uppvisas i händelse av en
inspektion.
Några anställda är undantagna
av påbudet, som egenföretagare
”autónomos”. Kritiker menar bland
annat att systemet lätt kan manipuleras och därmed inte tjänar sitt
syfte.

Mjuk Brexit i Spanien
Även Gibraltarborna beviljas förmåner.
Foto: Mats Björkman

Läkare tog emot mutor
Flera spanska specialistläkare utpekas som mottagare av mutor av det
världsledande tyska dialysbolaget
Fresenius. Det framkommer i en
juridisk uppgörelse i USA kring grova
oegentligheter mellan företaget
och läkare i sammanlagt 17 länder,
bland dem Spanien. Enligt tidningen
El País har flera av de läkare som
pekas ut tagit emot mutor, både i
form av resor och andra förmåner
samt kontanter. Det rör sig om både
om chefsläkare inom njurmedicin i
Valencia och på Balearena.

Spanien och Storbritannien
har undertecknat det första
traktatet om Gibraltar sedan
det i Utrecht 1713, när Spanien
avsade sig herraväldet över
klippan.

Den benämningen görs av den
spanske utrikesministern Josep
Borrel, som också betonar att överenskommelsen huvudsakligen är
av skattemässig art. Avtalet har till
mål att bekämpa skattebedrägerier
och främst då falska registreringar
i Gibraltar av både privatpersoner
och bolag som i verkligheten bor
och verkar i Spanien. I detta syfte
kommer skattemyndigheterna i
Spanien och på klippan att öka sitt
informationsutbyte.
Överenskommelsen garanterar
vidare brittiska medborgare som
bor i Spanien rösträtt i de spanska
lokalvalen, liksom spanska medborgare bofasta i Storbritannien
får rösta lokalt där. Avtalet, som
måste godkännas av de respektive

Tack vare ett bilateralt avtal mellan Spanien och Storbritannien ska konsekvenserna av en eventuell hård Brexit begränsas för innevånarna på Gibraltar.

ländernas parlament, har för avsikt
att föregå Storbritanniens väntade
utträde ur EU.
Spanien är vidare berett att
bevilja omkring 400 000 britter uppehållstillstånd, vid sidan av de

300 000 som redan har det, i händelse av ett uttåg av Storbritannien ur
EU utan tydliga överenskommelser.
Regeringen har antagit ett dekret
som syftar till att skydda de hundratusentals britter som bor i Spanien
hela eller stora delar av året.

Rosell friad efter nära två år i häkte
Tidigare ordföranden i F.C. Barcelona Sandro Rosell har friats från
anklagelserna om penningtvätt.

Rosell har suttit nästan två år i
häkte och statsåklagaren yrkade på
sex års fängelse, efter att inled-

ningsvis ha åberopat ett straff på
elva år. Första rättegångsdagen
beordrade dock federala domstolen Audiencia Nacional att Rosell
skulle släppas ut från häktet och nu
har han helt friats i målet. Detta då
det ej kunnat styrkas brott.

Åklagarämbetet uppgav att
Rosell, som var klubbordförande i
Barcelona mellan 2010 och 2014,
tvättat pengar som bland annat
härstammade från provisioner för
vänskapsmatcher som genomfördes av Brasiliens landslag.

Pérez Rubalcaba död
Foto: PSOE

Politiska etablissemanget hyllade PSOE-profilen.
Tidigare socialistledaren och
mångårige ministern Alfredo
Pérez Rubalcaba avled 10 maj,
67 år gammal.

Läkarna på sjukhuset Puerta del
Hierro kunde inte rädda hans
liv och det bekräftades klockan
15.30 att Pérez Rubalcaba avlidit.
Han opererades akut 8 maj för en
hjärnblödning och även om hans
tillstånd till en början uppgavs
ej vara livshotande så blev han
sämre under natten. Farhågorna
om hans liv föranledde bland annat
regeringschefen Pedro Sánchez att
vända tillbaka från EU-toppmötet i
Rumänien.
Alfredro Pérez Rubalcaba har
varit en av de mest framstående politikerna i modern spansk tid. Han
utnämndes 1992 till utbildningsminister av Felipe González och med
José Luís Rodríguez Zapatero var

Alfredo Pérez Rubalcaba blev 72 år. Han fick en storslagen dödsvaka i riksparlamentet i Madrid.

bakslag vid valet 2011 och lämnade
tre år senare politiken för att återgå
till sitt tidigare jobb som kemiprofessor vid Universidad Complutense i Madrid.

han både inrikesminister och vice
regeringschef.
Han antog den otacksamma uppgiften 2011 att ta över ledningen för
PSOE efter Zapatero, led ett svårt

Intresset för tjurfäktning minskar
Statistik som återges av El
Diario.es visar att antalet tjurfäktningar förra året uppgick till
369. Detta kan jämföras med 810
fäktningar 2008.
För första gången på fem år
minskade även antalet byfester
vid vilken det brukas tjurar eller
kalvar. De uppgick till 17 698,
vilket var 222 färre än 2017. Mest
sjönk antalet tjurfester i Valenciaregionen, där mer än hälften av
alla byfester i Spanien med tjurar
förekommer.
Högsta domstolen har dock

förbjudit i en dom att kommunen
Ciempozuelos i Madrid håller en
omröstning om huruvida den ska
arrangera fler tjurfäktningar. Kommunledningen hade överklagat
Foto: Mats Björkman

Antalet tjurfäktningar i Spanien
har mer än halverats på tio år.

Den här synen blir allt ovanligare i
Spanien.

ett tidigare förbud av regeringen
och åläggs nu att betala 4 000 euro
i rättegångskostnader. Domen
stänger även dörren för en planerad omröstning i San Sebastián.
Motiveringen är att tjurfäktning
är kulturskyddat i Spanien. Högsta
domstolen finner visserligen att lokala administrationer ej är skyldiga
att arrangera fäktningar, men de
får inte heller motarbeta dem.
Kommunledningen i Ciempozuelos delar ej domen och menar
att folkomröstningen ej skulle
behandla ett eventuellt förbud,
utan huruvida anslagen för de årliga festligheterna skulle brukas till
tjurfester eller till andra ändamål.

Svensk greps för hustrumord på Gran Canaria
En 45-årig svensk greps 11 april
efter att hans 42-åriga hustru,
också hon svenska, hittats död
i en lägenhet i Puerto Rico, på
Gran Canaria.

Nyhetsbyrån EFE uppger att mannen ringde larmtjänsten 112 vid
tiotiden på morgonen. När vårdpersonal och Guardia Civil infann
sig ska mannen ha givit en version
av händelserna som ej övertygade

polisen. Senare på dagen konstaterade obducenten att kvinnan
utsatts för yttre våld, vilket föranledde gripandet av maken.
Det är det tredje kvinnomordet
på Kanarieöarna sedan årsskiftet.

Separatist blev utan medalj
Tidigare talmannen i det katalanska regionalparlamentet Núria de
Gispert har tvingats tacka nej till
en förtjänstmedalj, på grund av
en kontroversiell tweet där hon
likställde politiska motståndare
med svin. Det skedde endast en
vecka efter att det annonserats
att hon tilldelats Creu de Sant
Jordi. Den tidigare talmannen, som
representerar separatistpartiet
Junts pel Cat, väckte ett ramaskri
när hon delade en tweet som
hånade ledande motståndare till
ett självständigt Katalonien.
Tidigare bankdirektör dömd
Tidigare VD:n för Banco de Valencia Domingo Parra har dömts till
fyra års fängelse och åläggs att
tillsammans med en annan tidigare
representant för banken betala 168
miljoner euro i skadestånd. Federala domstolen Audiencia Nacional
friar Parra från anklagelserna om
förskingring, men finner att han begått grovt egenmäktigt förfarande
genom ”katastrofala” investeringar i
fastigheter utan att följa några som
helst säkerhetsprotokoll. Dessa
orsakade Banco de Valencia en
förlust på hela 198 miljoner euro.
Tredjedel återfall av interner
Var tredje intern i Spanien begår
nya brott efter att de kommit ut
ur fängelset. Det framgår av ett
interpellationssvar i parlamentet.
Under de tolv år som följer efter
frigivningen gör sig 31,63 procent
av internerna skyldiga till nya brott.
Av interpellationssvaret framgår
också att den genomsnittliga
fängelsevistelsen är på 18 månader samt att det i dagsläget finns
knappt 59 000 personer i spanska
fängelser.
Mobiler granskas vid olycka
Åklagarämbetet ger nya riktlinjer
till trafikpolisen, som innebär att
förares mobiltelefoner ska granskas i händelse av en trafikincident.
Det är statsåklagaren med ansvar
för trafiksäkerhetsfrågor Bartolomé Vargas som utfärdat de nya
direktiven. Han betonar dock samtidigt behovet av tillstånd från en
domare, innan en mobiltelefon kan
konfiskeras och granskas. Syftet
är att klargöra om föraren brukade
mobilen vid olyckstillfället.
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Foto: Corentin Béchade/Wikimedia Commons

EKONOMI
Påsken positiv för jobben
Antalet sysselsatta i Spanien steg i
april med 186 785 personer. Jobbsiffrorna var som väntat positiva i
april, tack vare att påskhelgen inföll
i sin helhet i månaden. De var till
och med ännu starkare än väntat
och det totala antalet inskrivna hos
försäkringskassan Seguridad Social
uppgår nu till 19,23 miljoner, vilket
är den högsta siffran sedan juli
2008, det vill säga innan krisen slog
till mot Spanien. Antalet arbetssökande sjönk i sin tur under årets
fjärde månad med 91 518 personer,
till sammanlagt 3,16 miljoner.

Nybyggandet tar åter fart
Antalet kommunala bygglicenser
var förra året det högsta på sju år.
Under 2018 delades det i Spanien
ut licenser för sammanlagt 75 894
nya bostäder. Det är var en ökning
med 19 procent jämfört med året
före och den högsta siffran sedan
2011. Däremot är siffran långt från
den som noterades 2006, då det
delades ut licenser för inte mindre
än 735 000 nya bostäder, det vill
säga nära tio gånger så många.

0,7
procent steg den spanska
ekonomin med under årets
första kvartal. Det var en
överraskande positiv siffra,
då det väntades en avmattning. Istället var tillväxten 0,1
procentenheter högre än under der föregående kvartalet.
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EU-kommissionen anser att flera spanska skatteavdrag missgynnar EU-medborgare som ej är skrivna i Spanien.

Spanien riskerar
prickas av EU
Befinns skattediskriminera utlänningar.
Spanien har fått ett ultimatum
på två månader av EU-kommissionen för att justera två fall av
skattemässig diskriminering
av andra EU-medborgare och
utländska bolag.

Det handlar i första hand om det
avdrag på 60 procent som spanska
medborgare och företag beviljas
i inkomstskatten, på de intäkter

som genereras från uthyrningen av
långtidsbostäder. Det avdraget kan
ej icke residenta EU-medborgare
och företag från andra EU-länder
tillgodogöra sig, då de inte deklarerar i Spanien. Enligt EUkommissionen bryter detta mot
grundprinicipen om fri rörlighet av
kapital. Spanien får därför två månader på sig att reglera situationen,
för att undgå en anmälan till EU-

Spanien lovar EU ett nollunderskott till 2022.

Spaniens regering har presenterat sin senaste ekonomiska
hållbarhetsplan för EU, som
inkluderar ökade skatteintäkter nästa år på 5,65 miljarder.
Åtgärderna för att öka de statliga intäkterna fanns till största
delen redan medräknade i den
budgetproposition som röstades ned i mars, vilket ledde till
nyvalet. Det handlar främst om
den så kallade Googleskatten,
höjd inkomstskatt för de som
tjänar mer än 140 000 euro om
året samt höjd dieselskatt.
Regeringen planerar vidare
att nå ett nollunderskott till
2022, från de 2,48 procent
som underskottet uppgick till
förra året. Målet är vidare att
arbetslösheten i Spanien om
fyra år ska uppgå till mindre än
tio procent av den arbetsföra
befolkningen.
domstolen och eventuella böter.
Ett liknande fall gäller mervärdesskatten ”plusvalía”, vid
försäljning av fastighet. I det här
fallet får både spanjorer och andra
EU-medborgare i de flesta fall
göra avdrag, med däremot inte
medborgare från Norge, Island och
Lichtenstein. Detta är också enligt
EU-kommissionen fel, med tanke
på att länderna ingår i EES.

Arbetslösheten riskerar bli kronisk
Foto: Mats Björkman

Inflationen rasar kraftigt
Inflationen föll kraftigt i maj, enligt
de preliminära siffrorna. Generalprisindex sjönk under årets femte
månad på grund av allmänt sjunkande priser efter påskhelgen samt
inte minst lägre bränslepriser. Det
innebar att inflationsnivån preliminärt sjönk med 0,7 procentenheter
till 0,8 procent på årsbasis. Det
är den lägsta nivån sedan januari
2018. Om siffran bekräftas i mitten
av juni är det den största nedgången i en enskild månad på två år.

Nollunderskott till 2022

Internationella valutafonden
IMF varnar för att arbetslösheten i Spanien kan vara nära att
stagnera.

I sin senaste rapport framför
IMF farhågor för att de senaste
årens minskning av arbetslösheten snart kan nå botten och ligga
kvar kring 14 procent. I år väntas
visserligen en nedgång från 15,3
till 14,2 procents arbetslösa, men
till nästa år väntas siffran hamna
på 14,1 procent. Detta motsäger
både den spanska regeringens och

Kö utanför
arbetsförmedlingen.

centralbankens beräkningar om en
fortsatt sjunkande arbetslöshet till
13,2 procent 2020 och 11,3 procent
2021.
Internationella valutafonden
skriver samtidigt ned tillväxtför-

väntningarna för Spanien till 2,1
procent i år och 1,9 procent nästa
år. Det är dock endast 0,1 procentenheter lägre än Spaniens egna
beräkningar och fortfarande betydligt högre än EU-genomsnittet.

Patrocinadores/ Sponsors

Colaboradores/ Collaborators

Media partner

Con el apoyo de/ With the support of
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Foto: Peter Höök

Centralbanken varnar i rapport
Spaniens centralbank varnar för
socialistregeringens ökade sociala
anslag, men medger samtidigt att
den spanska ekonomin fortsatt är
stark. I sin senaste kvartalsrapport
påvisar Centralbanken att den
stigande inhemska konsumtionen
till stor del kompenserar en minskning av den spanska exporten.
Däremot väntas blott en marginell minskning av det offentliga
underskottet i år, från 2,7 procent
förra året till 2,5. Orsaken skulle
vara dels den låga inflationen men
också sociala satsningar som den
kraftigt höjda minimilönen.
Katalonien tappar investeringar
De utländska investeringarna i
Spanien noterade 2018 alla rekord, samtidigt som Kataloniens
andelar kraftigt sjunkit. Bruttoinvesteringarna av utländskt
kapital i Spanien uppgick förra
året till 46,8 miljarder euro, vilket
var 71 procent mer än året före.
I Katalonien har investeringarna
däremot sjunkit på bara tre år
från 8,2 till 2,9 miljarder. Det
innebär att Kataloniens andel av
investeringarna i Spanien sjunkit
från närmare en tredjedel till blott
6,4 procent, på tre år.
Något fler hyresobjekt
Hyresmarknaden i Spanien växer
fortsatt, även om fortfarande
endast 17 procent av befolkningen
hyr sin fasta bostad. Spanjorerna
föredrar fortsatt att köpa sin bostad medelst hypotekslån, framför
att hyra. Förra året steg dock
andelen som hyr med 6,7 procent,
vilket var den största ökningen
sedan 2007. En studie som gjorts
av Spaniens centralbank anger att
den främsta orsaken till att fler hyr
är att främst ungdomar har allt
svårare att kunna ta hypotekslån.
Stadig nedgång för bilsektorn
Antalet sålda nya fordon föll i mars
för sjunde månaden i rad. Den
spanska bilsektorn genomgår sin
sämsta period sedan krisen 2012. I
mars såldes sammanlagt 122 664
fordon, vilket var 4,3 procent färre
än samma månad förra året. En av
de främsta orsakerna anges vara
både tillämpade och annonserade
miljörestriktioner, som inte minst
slagit mot köpen av dieselfordon.
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Ovissheten om garantipensionerna för utlandssvenskar består, men först från och med 2021. Detta efter att de svenska myndigheterna förlängt möjligheten till utbetalningar till slutet av 2020.

Garantipensioner
garanteras lite längre
De svenska myndigheterna har
föreslagit att garantipensionerna ska fortsätta att betalas ut
till utlandssvenskar åtminstone
till slutet av 2020. Sydkusten
har tidigare skrivit om hur cirka
43 000 svenska pensionärer
runt om i Europa riskerar att
drabbas, av dem cirka 2 000 i
Spanien.

Socialdepartementet har remitterat en promemoria för att skapa
trygghet för pensionärer som har
svensk garantipension och bor i
ett annat EU-medlemsland. Möjlighet till utbetalningar ska enligt
förslagen förlängas till utgången
av 2020.
– Människor ska inte hamna i
kläm i tider av osäkerhet, och stora
förändringar ska inte ske över en
natt. Därför tar vi ansvar för de
garantipensionärer som har bott
och arbetat i Sverige men i dag bor
utomlands, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Regeringen har tillsatt en

utredning (Garantipensionsutredningen, S 2018:14) som ska
analysera och lämna förslag till
hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta
efter en dom från EU-domstolen i
december 2017 som innebär att det
saknas stöd för Sverige att betala
ut garantipension till pensionärer
som bor i ett annat medlemsland.
Riksdagen har tidigare beslutat att
garantipension och garantipension
till omställningspension under en
tidsbegränsad period till utgången
av 2019 ska kunna betalas ut till
personer bosatta inom EU/EES
och i Schweiz.
Eftersom Garantipensionsutredningen inte lämnar sitt
slutbetänkande förrän i slutet av
året föreslås nu att den tillfälliga
lagen förlängs ytterligare ett år, till
utgången av 2020. Det innebär att
cirka 43 000 pensionärer bosatta
i EU/EES och Schweiz får garantipension fortsatt utbetald till
utgången av 2020.

Föranlett av Storbritanniens
pågående EU-utträde föreslår
regeringen även en förlängning av
utbetalningen av garantipension
och garantipension till omställningspension till personer bosatta
i Storbritannien, vilket berör cirka
1 700 personer. Förslaget innebär
att även personer i Storbritannien som får garantipension eller
garantipension till omställningspension kommer att fortsätta få
förmånerna utbetalda till utgången
av 2020. Syftet är att de som får
garantipension i Storbritannien
ska få samma förutsättningar att
överväga, planera och fatta väl
avvägda beslut som personer med
andra socialförsäkringsförmåner.
Förlängningen av utbetalningen
till Storbritannien ska komma i
fråga endast om landet lämnar
EU med ett utträdesavtal. Vid en
avtalslös så kallad hård brexit kommer förmånerna att sluta utbetalas
vid utgången av 2019.
Källa: Socialdepartementet

Svenskar köper färre hus
Svackan skylls svag krona och amorteringskrav.
För andra kvartalet i rad föll
antalet husköp av svenskar i
Spanien kraftigt.

landade på 764 bostäder, enligt Registradores. Jämfört med samma
period 2017 minskade antalet
bostadsköp med cirka 30 procent.
Enligt Bjurfors finns det flera möjliga orsaker till det.
2018
stod euron mellan 10,15 och 10,30
svenska kronor. Jämfört med samma period året innan var valutan
närmare sex procent dyrare, med
svenska ögon mätt. Det utökade
amorteringskravet började vidare
gälla 1 mars i fjol. Det medför att
alla svenskar som tar ett nytt
bostadslån med en belåning över
4,5 gånger sin bruttoinkomst (före
skatt) tvingas amortera en procent
mer av bolånet per år – jämfört
med med det tidigare kravet.
Trots att svenskarna köpte färre
bostäder i Spanien under fjärde
kvartalet 2018 har Bjurfors lyckats
öka sin försäljning i landet med
åtta procent under samma period,
jämfört med 2017.

Under fjärde kvartalet

Intresset att
köpa en bostad
i Spanien är väldigt
stort bland svenskar,
trots att det är något
mindre förmånligt
idag än tidigare.
Antalet utländska bostadsköp i
Spanien ökade under 2018 med sju
procent till cirka 65 500 bostäder. Av
dessa köptes 3 770 av svenskar. För
första gången på flera år sjönk 2018
antalet svenska husköp i Spanien.
De uppgick till sex procent av alla
utlandsköp i Spanien men det var tre
procentenheter färre än året innan.
Det var främst under fjärde
kvartalet 2018 som svenskarnas
bostadsköp i Spanien sjönk och

Källa: Bjurfors Utland

Foto: mats björkman

Mellan januari och mars köptes
727 spanska bostäder av svenskar.
Det var en minskning med 34
procent, jämfört med samma
period 2017. Minskningen är i sin
tur närmast identisk med den som
registrerades under sista kvartalet
förra året.
Siffrorna kommer från spanska
registreringsmyndigheten Registradores och kommenteras av den
svenska mäklaren Bjurfors i ett
nyhetsbrev.
– Med största sannolikhet beror
svenskarnas minskade aktivitet
på kronans fall och förra vårens
utökade amorteringskrav som
medfört att svenskar fått betydligt
svårare att få ihop till den kontantinsats som krävs när de ska köpa
bostad i Spanien. Tidigare kunde
man enklare utöka lånet på sin
befintliga svenska bostad, säger
Fredrik Kullman, VD för Bjurfors
utland.

Totalt uppgick antalet husköp i
Spanien under det första kvartalet
till 133 860, vilket var en ökning
med tre procent jämfört med året
före. Däremot minskade antalet
utländska husköp med tre procent
och uppgick till 16 331.

Det var främst under sista kvartalet förra året som antalet svenska fastighetsköp i Spanien sjönk, jämfört med samma period
2017.

Direktörernas löner allt högre
Direktörerna på Spaniens ledande
börsnoterade företag tjänade 2017
i genomsnitt 86,6 gånger mer de
anställdas genomsnittslön. Klyftan
mellan direktörslönerna och det
som vanliga anställda lyfter fortsätter att växa. Mellan 2016 och 2017
växte klyftan med åtta procent.
Visserligen sjönk marginalen i 13 av
de granskade bolagen, men i andra
är klyftan mångdubbelt större. Det
mest anmärkningsvärda exemplet
är textiljätten Inditex, där styrelseordförandens lön är 467 gånger så
hög som den genomsnittliga lönen
bland de anställda.
Tredje rättegång mot Rato
En tredje rättegång väntar den
tidigare Bankiaordföranden Rodrigo Rato. Tingsrätten i Madrid har
kallat till rättegång och sammanlagt 13 personer riskerar att fällas
för förskingring. De misstänks ha
manipulerat den tidigare sparbankens reklamkampanj när Bankia
släpptes på börsen, för att garantera sig provisioner på två miljoner
euro. Den dåvarande styrelseordföranden Rodrigo Rato riskerar
personligen fyra års fängelse och
en bot på 2,5 miljoner euro.
Framgånsgrik indrivning
Spanska kronofogden lyckades
driva in drygt 15 extra miljarder euro
förra året, vilket var det näst bästa
resultatet någonsin. Det var den
första ökningen av indrivningen på
fyra år och den bästa siffran efter
2015, då 15,66 miljarder spårades.
Förra året genomfördes bland annat en granskning av de nya färdtjänsterna Uber och Cabify liksom
bruket av cybervalutor som Bitcoin.
Dessutom tillämpades 2018 ett
nytt protokoll för informationsutbyte med internationella banker.
Underskott inom marginalerna
Spanien väntas i juni upphöra att
kontrolleras av EU för sitt budgetunderskott, efter att detta befunnits ha sjunkit till 2,48 procent förra
året. EU:s beräkning är till och med
bättre än den som redovisats av
regeringen för 2018 och som låg på
2,63 procents underskott. Med det
väntas Spanien som den sista EUmedlemmen slippa de särskilda
kontroller av landets finanser som
rått i nästan tio år.
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Foto: prensa MN Comunicación

FÖRETAGSNYTT

Daniel Merino, säljchef för Jaguar-Land Rover, Jim Broberg, byggföretagare, Gunnel Bergman från Gunnel´s Zuecos , Carlos García Perujo, ansvarig för Centro Plaza, Danielle Scattolo, direktör för IKEA Málaga, fullmäktigerådet Cristóbal Garre Murcia och kvällens moderator Mats Björkman.

Den svenska företagssektorn på
Costa del Sol gav sig tillkänna
30 maj vid ett stort evenemang
på Centro Plaza, i Nueva Andalucía. Flera lokala företagsorganisationer slöt upp för att knyta
kontakter med svenska verksamheter på kusten.

Många visitkort utbyttes vid
evenemanget, som arrangerades
av Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med köpcentret
Centro Plaza, nära Puerto Banús.
Det sponsrades av C. de Salamanca
medan svenskrestaurangen Starz
serverade en utsökt cocktail vid
centrets utsiktsplats.
Arrangemanget bestod av en
debatt om svensk företagsamhet på
Costa del Sol med tre representanter för sektorn. De var direktören
för IKEA Málaga Gabriela Scattolo,
byggföretagaren Jim Broberg och
modeentreprenören Gunnel Bergman. Debatten leddes av Sydkustens Mats Björkman, som tillika är
delegat för Svensk-Spanska Handelskammaren på Costa del Sol.
Scattolo är direktör för IKEA
Málaga sedan sex år och centret utsågs nyligen till IKEA:s bästa i hela
världen. Hon talade sig inte minst
26
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Intresse för svenska
företagssektorn
Flertal lokala föreningar möttes på Centro Plaza.
varm för deras personalpolitik och
det utbytesprogram som IKEA har
med Málagas universitet sedan fem
år. Det går ut på att elever kombinerar sina studier med praktik i
varuhuset, något som inte sällan
leder till fast anställning.
Jim Broberg anlände till
Marbella för 37 år sedan och han
beskrev den bergochdalbana
som fastighetsmarknaden upplevt under denna tid. Enligt hans
uppfattning har antalet svenska
mäklare på Costa del Sol överskridit alla bräddar de senaste åren och
resultatet är bland annat att många
kanske inte är så insatta i Spanien
som de borde vara.
Gunnel Bergman driver både
träskomärket Gunnel´s Zuecos och
modebutiken Gunnel´s Fashion,
som ligger just i Centro Plaza. Hon
har arbetat i en rad olika länder
men valde Costa del Sol för 20
år sedan, något hon inte ångrar.

Gunnel talade sig varm om kusten
och menar att hennes erfarenhet
som kvinnlig entreprenör är odelat
positiva.
Det blev även tid för frågor från
publiken och många ville veta

Hans Möller driver restaurangen Starz
och bjöd på utsökta tapas.

hur man knyter kontakter med
svenska företagare liksom hur
spanska hantverkare kan erbjuda
ROT-avdrag till svenska kunder.
Debatten hettade stundtals till när
det diskuterades vilka brister som
eventuellt förekommer inom den
spanska företagssektorn, men inte
mer än att deltagarna kunde försonas i den efterföljande cocktail som
serverades på terrassen, medan
eftermiddagssolen försvann på
Marbellaberget La Concha.
C. de Salamanca arrangerade en
dragning där priset var bruket under en helg av den senaste modellen
av Range Rover. De spanska föreningar som deltog i evenemanget var
CIT Marbella, Apymem, REM, Aje
Málaga, CMKM samt Apymespa,
medan Marbella kommun sponsrade med utrustning.
Foto: Richard Björkman
www.centroplaza.es I
www.cchs.es I

Banbrytande
projekt i Málaga
Jim Broberg analyserade fastighetsmarknadens utveckling och de främsta utmaningarna i framtiden.

Classic Living förenar skandinaviskt management och design med historisk charm
i Málaga centrum.

Jonas Nordgren, Patrik Jägmo och Santiago Lapausa knöt kontakter mellan den
svenska företagssektorn och den lokala på Costa del Sol.

Selesti Saado, Andreas Strindholm och Shosha Lepna ville inte missa tillfället att
utöva networking med flera av de viktigaste företagsorganisationerna på kusten.

Mats Björkman är delegat på Costa del Sol för Svensk-Spanska Handelskammaren,
här med Rosa Garzón, Cristina Mintegui och Isabel Ferrer.

Den svenska fastighetsutvecklaren Classic Living har påbörjat
byggandet av sitt första bostadsprojekt “Pozos Dulces”, i Málagas
gamla stadsdel. Projektet omfattar elva lägenheter som utvecklas
med industriellt koncept i en äldre
kulturhistorisk fastighet.

Det rör sig om den första av flera
kommande bostadsprojekt som
leds av Classic Living och närmast samtliga lägenheter i ”Pozos
Dulces” är redan sålda. Kunderna
kommer från Sverige, Spanien,
Frankrike, Holland, Kanada, England och Tjeckien.
– -Det är ett historiskt och
mycket viktigt steg för oss att nu
starta byggproduktionen, säger
Håkan Adelwald, styrelseordförande för Classic Living CL AB.
Bolaget räknar med att få igång
ytterligare tre projekt i byggproduktion i centrala Malaga under 2019.
Sedan drygt två år tillbaka har de
investerat oc byggt upp en projektportfölj motsvarande 200 miljoner
kronor i samlat försäljningsvärde.

– Vår långsiktiga ambition är att
fortsätta växa med lönsam tillväxt
och skapa värden för alla intresserade.
Pozos Dulces är det första
projektet som erhållit bygglicens
men Classic Living jobbar med att
ta fram fler projekt och säljer redan
bostäder på ritning i flera andra
fastigheter i gamla stan i Málaga
som de förvärvat de senaste två
åren. Det rör sig om hus i bland
annat Calle Huerto del Conde
19, Calle Mosquera 7-9 och Calle
Álamos 38. Det sistnämnda är ett
palats från 1721.
Classic Living CL AB är ett publikt aktiebolag. Det bildades 2016
med syfte att utveckla attraktiva
boenden med social och hållbar
livsstil på Costa del Sol. Bolaget
har sitt säte i Stockholm och
huvudkontoret för verksamhetens
moderbolag i Spanien Classic
Living & Development S.L. ligger
i Málaga.

www.classiclivingcl.com

I

Svenskägda
Classic Living
har påbörjat
byggnationen av sitt
första projekt på Calle
Pozos Dulces
i gamla stan
i Málaga,
tillsammans
med byggfirman Deoga.
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Järnvägsbolag går som tåget
Järnvägsbolaget Renfe registrerade
2018 sitt bästa resultat någonsin,
med en vinst på 111,4 miljoner euro,
borträknat statliga subventioner.
Renfe har endast noterat vinst de
senaste två åren och resultatet
2018 var 59 procent större än 2017.
Antalet passagerare ökade förra
året med fyra procent och omsättningen med 11,2 procent, till nära
fyra miljarder euro. På godssidan
minskade däremot omsättningen
med 5,4 procent och uppgick till
207 miljoner.
Flygplatser med grön energi
Spanska luftfartsverket Aena
satsar 250 miljoner euro på solpaneler för att täcka 70 procent av
sitt energibehov. Aena har en årlig
elräkning på omkring 75 miljoner
euro. Samtidigt har luftfartsverket
ett stort antal oanvända tomter
i anslutning till flygplatserna som
lämpar sig utmärkt för att upprätta
solpaneler. Syftet med satsningen
är dels att dra ned sina elkostnader
och dels minska utsläppen. Målet
är att till 2025 täcka 70 procent av
sitt elbehov med egen solenergi.
Dyraste affärslokalen i Spanien
Det kända modemärket Prada har
betalat det högsta priset någonsin
i Spanien för en affärslokal i Madrid.
Det rör sig om en hörnlokal på den
exklusiva gatan Serrano i Madrid
som sålts av Bankia till Prada för
mer än 100 000 euro per kvadratmeter. Prislappen för lokalen, som
är på 908 kvadratmeter, ligger på
96 miljoner euro. Ett 20-tal olika
investeringsfonder och andra
intressenter ska ha bjudit under två
månaders tid för lokalen.
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Bolag i ständig expansion
Holiday Golf ledande inom inte bara golfutrustning.
Foto: Richard Björkman

Bank varslar om uppsägningar
Storbanken Santander varslar
med att stänga en fjärdedel
av sina kontor i Spanien. Den
åtstramningsplan som banken
presenterat för fackföreningarna
omfattar 1 150 bankkontor av de
sammanlagt 4 366 som Santander har i dagsläget. Samtidigt vill
banken säga upp 3 713 anställda,
vilket motsvarar elva procent av
den nuvarande personalstyrkan.
Sedan krisen har antalet bankkontor i Spanien sjunkit från 47 707 år
2008 till 26 011 i nuläget. Det är en
minskning med 43 procent.

Europas förmodligen största
distributör av golfutrustning
och företagsprylar har sitt säte
i Nueva Andalucía och ägs av en
svensk. Stefan Tjellander driver
Holiday Golf sedan mer än 25 år
och företaget befinner sig i en
expansionsperiod, med i dagsläget nära 50 anställda.
– Expansion är ett närmast permanent tillstånd för mig även
om man just nu kan skönja en
viss avmattning på marknaden,
säger Stefan när han tar emot
Sydkusten i industriområdet i
La Campana.

Holiday Golf lanserar flera av de ledande märkena inom golf och klädsel, som Daily Sports, Callaway,
Glenmuir, Bridgestone och Ecco.
Som grossist levererar företaget till
hundratals golfbutiker i 25 olika
länder, men även till en rad ledande företag. De är specialiserade
på att fästa anpassade emblem på
produkterna och idag har de egen
broderisektion och även designers
som kan ta fram nya logotyper åt
kunder.
– Att vi har allt under samma tak
gör att vi kan skräddarsy leveranser med väldigt kort varsel, poängterar Stefan Tjellander.
Han startade i mitten på 90-talet som representant för företaget
och reste ensam i bil runt hela
Spanien och Portugal, inkluderat
Kanarieöarna. Det första lagret
hade han i sitt eget garage, sedan
fick han även hyra grannens och
på den vägen är det. Idag fyller
Holiday Golf Group flera angränsande lokaler i industriområdet. De
har bland annat 50 000 kepsar och
10 000 skor på lager.
– På grund av leveranstiderna
måste vi se till att ha ett eget lager
för åtminstone ett år framöver.
Men Holiday Golf Group omfattar numera inte bara grossistverksamhet, utan även media och
fastighetsaffärer.
– Jag blev erbjuden för några år
sedan att bli delägare i tidningen
Andalucía Golf, som funnits i 31 år

RIDER PÅ TIGERS FRAMGÅNGAR Stefan Tjellander på Holiday Golf lanserar bland
annat Tiger Woods golfbollar ”Limited Edition”.

och nu har sin redaktion i huset.
Dessutom har våra golfkontakter
lett till att vi även ska hjälpa till att
lansera flera nya exklusiva villor
vid Los Arqueros Golf, under namnet Prime One Estates.
Stefan Tjellander har smitt sina
framgångar genom hårt arbete.
Men han har också haft tur ibland.
Som när Tiger Woods kom tillbaka
och vann Masters i Augusta.
– Vi lanserar Tigers bollar ”Limited Edition” och flera månader
innan hans triumf köpte jag in ett
exklusivt parti på 6 000 dussin bollar. Det är väldigt lättsålda idag!

Det första lagret
hade han i sitt
eget garage, sedan
fick han även hyra
grannens och på
den vägen är det.
Även om kurvan pekar stadigt
uppåt så finns det tydliga tecken
på en avmattning, åtminstone på
den spanska golfmarknaden. En
del områden har upplevt ett ras i
antal sålda greenfeebiljetter, vilket
i sin tur lett till att priserna för att
komma ut på banan sjunkit med
upp till 20 procent på exempelvis
Kanarieöarna.

– Det beror inte minst på att andra destinationer som Turkiet och
även Tunisien är på väg tillbaka
och lockar med mycket låga priser.
Det är dock något som inte
bekymrar Stefan Tjellander allt för
mycket.
– Jag levererar även till Turkiet..!
satsningen
i bolaget är en intern digitalisering
som ska underlätta hanteringen av
beställningar och möjliggöra nya
expansioner.
– Vi har utarbetat ett unikt B2Bsystem (Business to Business) där
våra kunder själva kan gå in och
enkelt skräddarsy sina beställningar.
På senare tid har Holiday Golf
även hjälpt till att totalrenovera
flera golfbutiker, som den på Los
Arqueros Golf. Ett flertal butiker
runt om i Spanien säljer numera
uteslutande deras produkter. De
har dessutom omkring 2 000 företagskunder.
– Vi får in i genomsnitt en ny
kund varje dag, poängterar Stefan
stolt.

Den senaste stora

Text: Mats Björkman
holidaygolf.com I
www.sydkusten.es/tv/19009

Den svenskägda fruktgården i
Carratraca Finca Solmark har
stått för tidernas första utsläppsfria leverans av avokado
till Sverige.

Ägaren Pelle Lundborg körde
frukterna i en elbil av modellen
Tesla 3. Erbjudandet inkluderade
leverans till dörren, men endast i
Linköpingsområdet.
Frukterna skördades 22 mars

och levererades tre
dagar senare
i Sverige. För
375 svenska
kronor fick
köparna
Pelle Lundborg
odlar avokado
förutom 2,5
i Carratraca.
kilo ekologisk
avokado även boken ”Avokadokokboken” samt en knippe färska
lagerblad från gården.

Foto: Richard Björkman

Miljövänlig avokadoexport
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Foto: Richard Björkman

Foto: Karl Smallman

Särskild valbevakning

Stig Jogsten, Erik Hermansson och Jonas Irnell på Humle Kapitalförvaltning.

Humle kapitalförvaltning bjöd
kunder på en informationsträff 26 mars där både investeringar och spansk politik stod
på programmet.

Som vid flera tidigare tillfällen
valde Humle Kapitalförvaltning
restaurang Gamonal i San Pedro
Alcántara för sin sammankomst
och deltagarna bjöds på en delikat cocktail. Stig Jogstén hälsade
välkomna och Jonas Irnell samt
Erik Hermansson informerade
om nyheter både på aktiemarknaden och inom Humle Kapitalförvaltning.
Gästföreläsare var Sydkustens
Mats Björkman, som analyserade situationen inför riksvalet i
Spanien.
www.sydkusten.es/tv/19008
www.humlekapitalforvaltning.se I

Många råd
till husägare
Ruben Larsen på Haga Kapital
ledde 21 mars ett seminarium på
Hotel Elba i Estepona om fastighetsfrågor i Spanien, i samarbete
med bland andra Álvaro Varela,
regionalchef för CaixaBank.

I

Foto: Richard Björkman

www.hagakapital.com

Ruben Larsen (till vänster) från Haga
Kapital med CaixaBanks regionaldirektör Álvaro Vareia.
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Anette Skou och Katja Thirion från utlänningsavdelningen i Mijas kommun med ordföranden i Costa Press Club Jesper Sander
Pedersen och paneldeltagarna Mats Björkman, Agustín Rivera Hernández samt Damián Ruiz Fájula.

Grävande debatt
Costa Press Club diskuterade spansk journalistik.
Framtiden för spansk grävande
journalistik diskuterades 4 april
i en paneldebatt i kommunhuset
i La Cala de Mijas, i regi av Costa
Press Club.

Tre lokala journalister deltog i debatten, som leddes av ordföranden
i Costa Press Club Jesper Sander
Pedersen. De var Agustín Rivero
från El Confidencial, frilansjournalisten Damián Ruíz Fájula samt
Sydkustens chefredaktör Mats
Björkman. Den senare representerade de lokala medierna på
utländskt språk.
Det blev en varierad debatt där

paneldeltagarna många gånger höll
med varandra, men också hade
skilda uppfattningar i del frågor.
De var dock rörande överens om
vikten att bibehålla en oberoende
granskande journalistik. Rivera,
som också undervisar på universitetet, efterlyste en kritisk journalistik som inte bara ägnar sig åt att
återge vad myndigheterna redogör
genom olika pressmeddelanden.
poängterade
att den spanska presskåren allt för
ofta faller i fällan att bli ”kompis”
med de som ska granskas liksom
att journalisterna nog låter sig bju-

Mats Björkman

das lite för lättvindigt på måltider
och annat som kanske inte betraktas som mutor, men som ändå
riskerar att skada deras omdöme.
Beträffande huruvida journalister kan känna påtryckningar för att
skriva i en eller annan riktning menade både Rivera och Ruíz Fájula
att den största censuren kommer
inifrån, då det ofta är bekvämast
att undvika att måla ut någon än
att påvisa olika typer av skandaler
eller tvivelaktigt agerande hos
myndigheter eller företag som
samtidigt kan vara annonsörer.
Evenemanget avslutades med en
middag vid strandpromenaden.

Kammarträff med svenska tapas
Svensk-Spanska Handelskammaren arrangerade en After
Work tisdag 5 mars på den
nya restaurangen Nordt, i San
Pedro Alcántara (Marbella).
Den milda eftermiddagen
inbjöd till cocktail på restaurangens terrass.
www.cchs.es I

Köksmästaren på Nordt Michael Leu bjöd på smakprov från sin meny, som skagenröra
på speltvåfflor och smørrebröd med friterad fisk och ärtpuré.

Öppet för frukost,
lunch och middag

HÄRLIG MAT OCH
HEMTREVLIG ATMOSFÄR
PÅ LOS NARANJOS
GOLF CLUB
Plaza Cibeles S/N,
29660 Nueva Andalucía
Tel: +34 952 639 111
info@haciendalosnaranjos.com
www.haciendalosnaranjos.com
Köket håller öppet:
Mån-Lör: 07.30-22.00 - Sön: 07.30-19.00

Den f ristående
uppföljaren till
succéboken

CARL B. LAMBERT
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Foto: Bengt Säll

När Sveriges sommarskrud är
som vackrast genomför Svenskar i Världen Utlandssvenskarnas parlament – i år för sjunde
gången. Det har ägt rum vartannat år sedan 2005 och förlagan
kommer från Finland.

Utlandssvenskarnas parlament är
ett viktigt forum för att synliggöra
och sammanfatta de utmaningar
som många utlandssvenskar har
i relation till svenska regelverk.
Det kan bland annat handla om
svårigheten att rösta i riksdagsvalet, SINK-skatten, avsaknaden
av aktivt personnummer för
utskrivna svenskar eller behovet
av samordnad krishantering för utlandssvenskar för att nämna några
områden som förenar en i övrigt
heterogen grupp.
På parlamentet diskuterar
utlandssvenskar i samråd med experter och politiker olika lösningar
på de utmaningar som många
upplever. Diskussionerna förs i
arbetsgrupper och lösningsförslagen presenteras därefter i plenum
där en politikerpanel kommenterar förslagen. Efter parlamentet
sammanställs lösningsförslagen i
resolutioner och överlämnas till
berörda beslutsfattare.
– Såväl politiker som näringslivsföreträdare betonar vikten
av internationell erfarenhet och
kompetens för att svenska bolag
ska stå sig i den globala konkurrensen, men också för att kunna
bygga ett stabilt och inkluderande
samhälle, säger Svenskar i Världens
generalsekreterare Cecilia Borglin
och fortsätter.
– Då är det såklart viktigt att vi
svenskar ges rätt förutsättningar
för att kunna tillgodogöra oss
internationell erfarenhet på bästa
möjliga sätt, oavsett om den fås
via arbete, studier eller en längre
tillvaro i ett annat land.
Det bor cirka 660 000 svenskar
utomlands. De utgör en stor och
växande grupp av betydelse för det
svenska samhället.
– För att få till stånd en förändring behöver svenska regelverk och
förståelsen för internationell erfarenhet uppdateras. Det görs genom
att synliggöra alla utmaningar och
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Styrelseledamot Birgitta Laurent är också ordförande för en av arbetsgrupperna i Utlandssvenskarnas parlament, som i år
hålls 22 augusti i Näringslivet hus i Stockholm.

Där utlandssvenskars
frågor står i fokus
diskutera lösningar med drabbade
och experter inom området, säger
Cecilia Borglin.
Inför parlamentet kommer
Svenskar i Världen i år att ge-

nomföra tre för-parlament: ett i
Europa, ett i Asien och ett i USA.
För-parlamenten är en halvdags
workshop som leds av Svenskar i
Världens lokala ombud. Tanken
med för-parlamenten är att säkerställa att så många relevanta utmaningar som möjligt synliggörs, så
att dessa sedan kan tas med till det
stora parlamentet för diskussion.
Dagen efter parlamentet

För sjunde året i rad arrangerar SVIV i
sommar sammankomsten.

är det dags att kora ”Årets svensk
i världen”. Utmärkelsen går till en
svensk som på ett extraordinärt
sätt har bidragit till en positiv Sverigebild och därmed satt Sverige på
världskartan. Det är trettioandra
gången som Svenskar i Världen
delar ut priset. Fjolårets pristagare
var operasångerskan Nina Stemme. I skrivande stund är namnet på
pristagaren fortfarande hemligt.

Fakta:
22 augusti: Utlandssvenskarnas parlament, Näringslivet hus i
Stockholm, kl 9-17
23 augusti: Årets svensk i
världen-lunchen, Grand Hôtel i
Stockholm, kl 13-15
Mot en deltagaravgift/kuvertavgift är alla välkomna (först till
kvarn). Medlemmar får rabatt.
Mer information på www.sviv.se
Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige – en
ideell och oberoende organisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att
bedriva påverkansarbete, vara
remissinstans och ge medlemmar information och stöd.

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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Vattenhål om so

Mindre än en timmes bilväg från Marbella finns flera promena
34
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ommaren

adstråk med forsar och vattenfall.

Nära byn Tolox, vid SIerra de las Nieves, finns
inte bara ett utan flera spektakulära vattenfall. Det på bilden är Charco de la Vírgen
(Jungfrukällan).

ANDALUSIEN TILL FOTS

Sommaren är inte den bästa
årstiden för naturvandringar
i södra Spanien, då det helt
enkelt är för varmt. Den som
dock väljer rätt tid på dygnet
och rätt vandringsled finner belöning i form av vacker
natur, stillhet och riktiga vattenhål. Den här gången tipsar vi om tre olika leder som
startar vid samma plats, intill
byn Tolox vid Sierra de las
Nieves.
Text & foto: Mats Björkman

Det är naturligt att de flesta på Costa del Sol flockas
vid stranden, eller simbassängen, från juni till
augusti. Det finns dock många som längtar bort från
stress och trängsel, åtminstone för en stund. Då kan
det vara bra att veta att mindre än en timmes bilväg
från Marbella finns en verklig oas, vid byn Tolox och
naturparken Sierra de las Nieves, som snart väntas
bli förklarad nationalpark. Kanske bör man passa på
att besöka dessa omgivningar innan det eventuellt
införs restriktioner.
Vid ankomst till Tolox följer vi huvudgatan, som
slingrar sig genom samhället och kommer så till
det kända kurhotellet Balneario de Tolox. Här finns
parkeringsplats och kartor som visar var de olika
lederna går.
Om du väljer att vandra sommartid rekommenderas att du undviker de varmaste timmarna
på dagen. Du bör vara klar senast klockan ett på
eftermiddagen eller starta först efter 18.00. Tänk på
att ta med fick/pannlampa om du väljer en kvällsvandring och naturligtvis ha med gott om vatten.
Forts. sid 36>>>
SK – JUN | JUL | AUG 2019

35

Om våren omges den smala cirklande
stigen av miljontals blommor,

"Om du väljer att vandra sommartid rekommenderas
att du undviker de varmaste timmarna. Du bör vara
klar senast klockan ett..."
>>> Forts. Andalusien till fots

Nästa beslut du behöver fatta är
vilken led och längd/svårighetsgrad du föredrar. Den här artikeln
omspänner tre olika leder, men
den längsta cirkulära bör genomföras svalare delar av året. Detta
då den inte bara är relativt lång
utan bjuder på flera ganska branta

stigningar, liksom utförslut som
tär på både fötter och knän.
Denna är den så kallade ”Ruta de
las Cascadas” (Vattenfallsleden)
och som namnet antyder passerar
den ett flertal vattenhål. Dessutom kommer man upp på nära 700
meters höjd över havet och bjuds
på en fantastisk utsikt över byn
Tolox och en panoramavy ända
bort till Medelhavet.

Byn Tolox ligger naturskönt vid foten till bergsmassivet SIerra de las Nieves, som
väntas bli förklarat nationalpark.
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De två kortare sträckorna är
linjära och du kan börja med att
vandra till det närmaste vattenfallet, Charco de la Vírgen, som
ligger mindre än tre kilometer
bort. Här blir man lätt kvar, om
man badar i bäcken och kanske
dukar upp en trevlig matsäck. Du
kan dock välja att fortsätta drygt
en kilometer till i riktning söderut
och kommer då till Salto de la

Rejía. Det fallet är avsevärt högre
än det första.
Vandringen går längs smala
stigar, bredare jordvägar och
över vissa vattendrag. Du måste
därför ha skor som tål att bli
blöta. Leden går stundtals intill
raviner och på några av de mest
svindlande passagen har det satts
upp räcken, så att åtminstone
den kortaste sträckan lämpar sig
även för barn.
På våren är blomsterprakten
hänförande. Här växer både
vallmo, prästkragar, nerium
oleander, liljor och olika typer av
orkidéer. Det finns även frukter

Inslaget i SK-tv vid Charco de la Vírgen har återgivits av spanska rikstelevisonen
TVE på bästa sändningstid.

Den cirkulära vandringen tar oss upp på
nära 700 meters höjd över havet.

som fikon och apelsiner, även om
de senare är privata odlingar.
Den som önskar kan avsluta
vandringen med en måltid på
någon restaurang. Det finns flera
matställen inne i byn Tolox och
vägkrogar ”ventas” strax efter
byn på väg tillbaka till kusten.
Men varför inte passa på att äta i
trädgården till lanthotellet Cerro
de Híjar, som ligger drygt fem
minuter i bil rakt upp i berget
från Balneario de Tolox? Här
kan du njuta av den fantastiska
utsikten ovanför byn.
www.sydkusten.es/tv/19006

Lederna är väl angivna med både kartor
och skyltar.
Vandringen går stundtals längs smala
stigar med lösa stenar.

Vandringsleder:
1. Charco de la Vírgen (linjär)
Längd: 5,5 km
Höjdskillnad: 200 meter
Svårighetsgrad: Låg/Medel
GPS: 36.679309, -4.908616
2. Salto de la Rejía (linjär)
Längd: 7,5 km
Höjdskillnad: 325 meter
Svårighetsgrad: Medel
GPS: 36.679309, -4.908616

Vattnet i forsen är inte direkt varmt, men vem kan motstå att kasta sig ut i ett
dylikt paradis?

3. Las Cascadas (cirkulär)
Längd: 11 km
Höjdskillnad: 650 meter
Svårighetsgrad: Medel/Hög
GPS: 36.679309, -4.908616

3. Start
(Balneario
de Tolox)

1.

2.

TRE ALTERNATIV. Från Balneario de Tolox kan man välja mellan tre olika leder.
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COSTA DEL SOL
Vårdköerna avsevärt längre
Väntetiderna i Málaga för operation eller besök hos specialist
är avsevärt längre än de som
tidigare angivits av det andalusiska landstinget SAS. Siffror från
december förra året gör gällande
att den genomsnittliga väntetiden för operation var 332 dagar i
provinshuvudstaden, mot de 60
dagar som uppgavs så sent som i
juni samma år. När det gäller den
genomsnittliga väntetiden för att
få träffa en specialist ligger den på
132 dagar, mot tidigare angivna 51.
Svensk greps för dödsbråk
En svensk man har gripits i Málaga
för vållande till annans död. Mannen har släppts efter förhör, men
riskerar rättegång. Flera vittnen
har pekat ut honom som inblandad i ett slagsmål 24 april med
offret, en 60-årig man, som slog
huvudet i gatan och avled två
veckor senare på sjukhus. Bråket
uppstod enligt Diario Sur utanför
en livsmedelsbutik på Calle Cervantes, i kvarteret La Malagueta.
Minimalt med regn på kusten
Årets vinter har varit extremt torr
på Costa del Sol, med en nederbörd
långt under det normala. I Málaga
stad regnade det mellan december
och februari endast 10,9 liter per
kvadratmeter. Det är fem procent
av det normala. Även om siffran
ej omfattar hela provinsen så har
tendensen varit liknande på hela
Costa del Sol. Genomsnittstemperaturen har under samma period
varit på 13,3 grader, vilket är en halv
grad mer än normalt. Det är dock
inte så extrem skillnad som vintern
2015-16, då genomsnittstemperaturen uppgick till 14,7 grader.
Årets bästa konstutställning
Utställningen
om Andy Warhol
som bland annat
hölls i Málaga
förra året har
valts till den
Utställningen.
bästa i Spanien
2018. Det är konsttidningen Ars
Magazine som delar ut priset.
Utställningen om Warhol arrangerades av Museo Picasso Málaga,
i samarbete med stiftelsen La
Caixa och hölls under förra året
även i Madrid och Barcelona.

38

SK – JUN | JUL | AUG 2019

Den drabbade svenska familjen bor i La Campana. Tack vare bland annat deras signalement kunde tjuven gripas några veckor
senare.

Tjuv slog till mot svenskar
Utgav sig för att vara elkontrollant. Greps senare av polisen.
En 34-årig man har gripits i
Marbella misstänkt för att ha
utgivit sig för att vara elinspektör för att stjäla i bostäder. Ett
av hans offer var ett svenskt par
i La Campana.

Policía Nacional hade organiserat
ett särskilt spaningspådrag, efter
flera anmälningar från privatpersoner som blivit bestulna under
liknande omständigheter i kommunen. En av stölderna begicks i
mitten av maj hos några svenskar i
La Campana, i Nueva Andalucía. Så
här beskrev de då situationen.
– Han uppgav att strömmen
skulle stängas av 15-20 minuter
för en kontroll och bad att få se på
vår elmätare. Vi talar spanska och
hade en lång konversation med
killen, som var cirka 190 centimeter lång och själv uppgav att han
är 33 år.
Plötsligt fattade dock svenskan
misstankar och vid snabb koll fann
hon att makens plånbok försvun-

nit. ”Du är en tjuv”, skrek hon till
pojken på spanska.
Kvinnan försökte blockera dörren men den falska kontrollanten
lyckades forcera sig ut på gatan,
medan hon skrek ”ladrón” (tjuv)
efter honom. Han lyckades fly med
bytet, så det svenska paret tvingades göra polisanmälan och spärra
alla kort.

Svenskan försökte
blockera dörren
men den falska kontrollanten lyckades
forcera sig ut på gatan, medan hon skrek
tjuv efter honom.
Påföljande dag besökte paret
polisstationen för att se på bilder
och kunde då identifiera tjuven.
– Polisen bekräftade för oss att
mannen vi pekat ut var efterlyst för
liknande brott som de vi utsatts för.
Det är fantastiskt att de nu tagit

honom, berättar kvinnan lättad för
Sydkusten.
Den gripne mannen är enligt
La Opinión de Málaga spanjor
och misstänks för minst fem olika
stölder. Han uppges även vara
efterlyst för tre andra brott. Polisen informerar att man bör vara
rimligt misstänksam om okända
personer presenterar sig vid ens
hem utan förvarning. Inspektörer
ska vara försedda med legitimation
och som regel aviserar bolaget i
förväg, före ett besök. Gaskontroller sker vart femte år och kan inte
påtvingas före den tidsfristen gått
ut, såvida det ej skett modifieringar
av installationerna.
– Så här i efterhand frågar man
sig hur vi kunde släppa in en helt
främmande människa, men det
var en väldigt trevlig ung man som
dessutom talade god engelska,
förklarade svenskan för Sydkusten
efter stölden.
Text: Mats Björkman

Utsläppen vid
Nerjakusten består
Staten skjuter till två miljoner euro till reningsverket.
Orenat utsläpp utanför kusten
i Nerja har bland annat lett till
ansamlingen av omkring nio
ton våtservetter, som bildat
en flera meter tjock avfallsskorpa utanför Marokusten.
Det är fortfarande oklart när
reningsverket kommer att stå
klart.

Förra sommaren genomfördes studier under fem dagar vid kusten,
efter anmälningar från miljöorganisationen Ecologistas en Acción.
Det är känt att Nerja fortfarande
saknar en reningsanläggning, men
avlopp och avfall ska på grund av
bristande politiskt engagemang
inte ens ha genomgått grundläggande filtrering.
Det finns tre stycken kanaler

genom vilka avloppet går ut i havet, i vissa fall endast 700 meter
från stranden och på knappt två
meters djup. Det är på så grunt
vatten att det bruna utsläppet
tydligt kan ses från båtar eller av
paddlande kanotister. En video
som tagits av miljökontrollanter från Guardia Civil visar hur
det bildats en flera meter tjock
skorpa av våtservetter utanför
Marokusten, som dessutom är
naturskyddad.
har
anmält kommunstyrelserna i inte
bara Nerja, utan även Coín och
Alhaurín El Grande för allvarliga
miljöbrott. I Nerja riskerar elva
nuvarande och tidigare fullmäktigeråd åtal, bland dem borgmäs-

Ecologistas en Acción

taren Rosa María Arrabal (PSOE)
och hennes företrädare på posten
José Alberto Armijo (PP).
Näringsdepartementet har
nyligen avsatt två miljoner euro
som ska möjliggöra fullbordandet
av reningsverket i Nerja. Pengarna ska täcka en grundläggande
del av projektet som inte togs
med när uppdraget för bygget
tilldelades.
Projektet uppges efter ett
otal förseningar vara klart till
90 procent, men vid sidan av de
redan investerade 23 miljonerna
krävdes detta tillskott för att
kunna fullborda arbetet. Nerja
är fortsatt den enda orten i hela
provinsen som saknar ett fullgott
reningsverk.

Foto: Mats Björkman

Brandnotan på nära 40 miljoner euro

Dåvarande golfdirektören på La Cala Resort, Ana Nyblom, ser ut över förödelsen efter storbranden, som rasade 30 augusti
2012.

Slutnotan för de materiella
skadorna efter storbranden
på västra Costa del Sol 2012
hamnade på sammanlagt 39,6
miljoner euro.

Det har tagit nästan sju år för
tingsrätten i Coín att erhålla
siffran, beroende på ett flertal

byråkratiska komplikatoner. Den
pågående utredningen är också
klassad som ”särskilt komplex”,
vilket delvis förklarar varför den
ännu inte kommit till rättegång.
Den sena rapporten anger att
hälften av skadorna uppstod i natur- och jaktområden i kommunerna Coín, Alhaurín El Grande,

Mijas, Marbella, Ojén och Monda.
Sammanlagt skövlade lågorna
8 225 hektar mark.
Två människor omkom vid
branden, som utbröt 30 augusti
2012 vid området Barranco Blanco. En man riskerar åtal för att ha
bränt sly på en privat tomt när
det rådde totalt eldningsförbud.

Moreno pendlar till Málaga
Den nya andalusiska regionalpresidenten Juanma Moreno Bonilla
(PP) kommer att ha sitt kontor
i Málaga måndagar och fredagar. Regionalpresidenten har ett
kontor vid Alameda Principal,
men det har stått oanvänt i tio år.
Moreno Bonilla har nu annonserat
att han som rutin kommer att
bruka det två dagar i veckan, så
länge inte institutionella åtaganden kommer emellan. Syftet är att
decentralisera regionalstyret. Den
nya regionalpresidenten har sina
rötter i Alhaurín de la Torre.
Museum förlänger kontraktet
Centre Pompidou
Málaga kommer
att finnas kvar
minst fem år till.
KommunledInvigningen 2015.
ningen har tecknat
ett avtal med det franska muséet
som innebär att projektet upphör
att vara tidsbegränsat. Málaga
kommun subventionerar muséet
med 2,7 miljoner euro om året.
Dömd för dråp på rånare
Provinsdomstolen i Málaga styrker
domen på två års fängelse för en
man som slog ned en rånare i Fuengirola, som avled av sina skador.
Försvaret överklagade domen i
tingsrätten, med motiveringen att
den nu dömde endast undsatte
rånoffret och att den fällande
domen skickade fel signaler till
samhället. Provinsdomstolen
finner dock att bruket av våld mot
rånaren var omotiverat, då det
inte skedde i självförsvar utan för
att straffa gärningsmannen.
Positiva siffror för hotellen
Antalet hotellövernattningar i
Málaga steg förra året mer än i
någon annan spansk stad. Under
2018 registrerades 2,63 miljoner
hotellövernattningar i Málaga
stad, vilket var en ökning med 6,45
procent. Antalet hotellgäster steg
med 5,44 procent och det faktum
att genomsnittsnätterna stigit ses
som att kvaliteten på turismen
även ökat. Kommunledningen har
de senaste åren satsat målmedvetet på att förvandla Málaga i allt
större utsträckning till en åretrunt-destination och inte endast
ett sommarresmål.

SK – JUN | JUL | AUG 2019

39

Foto: Mats Björkman

Billigare parkera vid sjukhuset
Det blir avsevärt billigare att
parkera vid sjukhuset Costa del
Sol. Marbella kommun övertar
kontrollen över parkeringsgaraget,
som inrymmer sammanlagt 956
platser på tre våningar. Detta efter
att det nuvarande bolaget köpts
ut av regionalmyndigheterna för
tolv miljoner euro. Medan kommunledningen upprättar avtal
med ett nytt exploateringsbolag
kommer parkeringen att vara helt
gratis och sedan är det meningen
att kostnaden ej ska överstiga en
euro per tolv timmar.
Jordskalv nära Costa del Sol
Ett svagt jordskalv kunde sent 27
maj kännas av i flera byar i Málagaprovinsen. Skalvet registrerades
klockan 23.16 på måndagskvällen
och hade sitt centrum vid byn Villanueva de Algaidas, i inlandet. Det
inträffade på 4,9 kilometers djup
och hade en styrka på 3,5 grader
på Richterskalan. Markrörelsen
var svag, men kunde märkas utan
mätinstrument i områden som
Antequera och Puente Genil. Jordskalv är vanliga i sydöstra Spanien.
Stort utbud av flyglinjer
Mer än 40 olika flygbolag erbjuder under sommarhalvåret
i år sammanlagt 235 linjer från
och till Málaga. Málaga flygplats
överskred förra året 19 miljoner
resenärer och har mellan april och
oktober i år en kapacitet på 16
miljoner flygstolar. Det är en ökning med sju procent, jämfört med
samma period förra året. Antalet
flyglinjer är i sin tur 22 fler.
Pariserhjulet försvinner
Pariserhjulet i
Málaga har börjar monteras ned
och det är oklart
om det kommer
att uppföras
Pariserhjulet.
på nytt. Hamnmyndigheten har vägrat förlänga
tillståndet, så länge installationen
ej uppfyller alla säkerhetsnormer.
Konkret hade pariserhjulet på sin
nuvarande plats två av sina fötter
inne i ett område där det är förbjudet. Sedan pariserhjulet först
uppfördes 2015 har tillståndet endast förlängts årsvis. Det är oklart
om det kan sättas upp igen.
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Med jämna mellanrum tvingas räddningstjänsten undsätta personer som ger sig ut dåligt förberedda till den populära ån
Chíllar, utanför Nerja. I maj var det sex svenskor som råkade illa ut.

Svenskor fick undsättas
vid populär å i Nerja
Sex svenskor, fem av dem minderåriga, fick natten till 5 maj
undsättas vid Río Chíllar, i Nerja.
Den enda vuxna kvinnan i gruppen intervjuades av Diario Sur
och försäkrar att hon inte har
någon lust att besöka ån igen.

Hon heter Daniela Cárdenas och
är en 33-årig sjuksköterska från
Jönköping, med semesterboende
i Nerja. Vid 18-tiden på lördagen 5
maj gav hon sig iväg med sina tre
döttrar och två syskondöttrar för att
besöka floden, något som hennes

bror rekommenderat. De hade dock
inte lämpliga skor, flera bar flipflops
och de överraskades av mörkret.
Cárdenas berättar för tidningen att hon lyckades få iväg ett
larmmeddelande innan samtliga
mobiler blev utan batteri. Hon försökte dölja sin panik för flickorna,
som är mellan 12 och 15 år gamla.
De avlägsnade sig från vattnet och
gjorde åkarbrasor, för att hålla
sig varma. Det var becksvart och
hennes största farhågor var om de
skulle bli attackerade av vilda djur.

Ett stort räddningspådrag
med bland annat helikopter fann
dem efter midnatt och de var alla
oskadda. Däremot uppger Daniela
Cárdenas att de kommer att hålla
sig vid poolen i fortsättningen.
Antalet besökare vid Río Chíllar
växer för varje år och spanska räddningstjänsten tvingas regelbunden
undsätta personer som givit sig
dåligt förberedda, eller som råkat ut
för någon olycka. I den händelse att
någon befinns ha agerat ovarsamt
riskerar vederbörande att bekosta
räddningspådraget.

Uppmärksammad stadskana för farlig
Den nya stadsrutschkanan i
Estepona fick stängas efter
mindre än ett dygn, då flera användare skadats lindrigt.

Kanan, presenterad som den längsta i sitt slag i Spanien, invigdes med
stor pompa och ståt 9 maj i Parque
de los Niños. Det tog dock inte lång
tid innan flera personer fick plåstras
om för både skavsår och blåmärken.

Kommunledningen vidhåller att
rutschkanan uppfyller alla krav,
men har ändå tills vidare stängt av
den för översyn. Skyltar anger ett
flertal normer vid bruk av kanan,
bland annat att man måste sitta
upprätt och hålla armarna kring
bröstet samt att endast en person
i taget får vistas i kanan. Barn
under tolv år får ej heller åka utan
vuxens tillsyn, även om kommunen

lanserar rutschkanan som lämplig
för alla åldrar.
Flera videos som delats på sociala nätverk visar att normerna ej
respekteras och att en del användare kommer upp i farligt höga
hastigheter. I skrivande stund har
kanan varit stängd i mer än tre
veckor och det är oklart om den
kommer att öppna igen för allmänheten.

Foto: Facebook

Misstänka mördare
fick lindriga straff
Två år respektive sex månaders
fängelse är straffen för de två
brittiska män som förde bort
och misstänks ha mördat lettiskan Agnese Klavina, i Marbella.

Provinsdomstolen i Málaga dömer
Westley Capper, son till en känd
brittisk miljardär, samt Craig Ian
Porter för att ha tvingat med sig
Klavina från en nattklubb under
påtryckningar, men frias från anklagelserna om kidnappning. För
dessa hade åtalet yrkat på tolv års
fängelse. De två britterna var inte
ens åtalade för mord eller dråp,
då Klavina sedan den morgonen 6
september 2014 fortfarande är försvunnen och det ej kunnat styrkas
att hon skulle vara död.
Huvudbeviset i rättegången var
en bevakningsvideo utanför nattklubben Aqua Mist i Puerto Banús,
där man ser hur en påverkad Klavina bryskt förs in i männens bil.
De får hjälp av en parkeringsvakt
på diskoteket, som i sin tur friats
från medhjälp. Britterna ville köra
henne till sin bostad i El Madroñal,
men uppger själva att de släppte av

Finsk brottsling gripen
En av de mest efterlysta brottslingarna i Finland har gripits i
Puerto Banús efter att lokalpoliser
jagat ikapp honom. Det rör sig
enligt Diario Sur om en 37-årig
man som dömts för narkotikahandel till 7,5 års fängelse. De finska
myndigheterna efterlyste honom
internationellt i juni förra året.

Agnese Klavinas kropp har ännu inte hittats, vilket förhindrat att de åtalade kunnat
dömas för mord.

henne på vägen vid en rondell, på
hennes begäran.
Dagen efter fångade bevakningskameror i fritidshamnen i La
Duquesa hur männen gick ombord
på en båt med en stor röd väska
och lade ut. Ignese Klavina har inte
återsetts.
Mindre än två år senare var
samma två män indragna i en

smitningsolycka vid boulevarden i
San Pedro Alcántara. Den 40-årig
bolivianskan Fátima Dorado Para,
som arbetade på en restaurang,
dödades när hon rammades i hög
fart på ett övergångsställe. Capper
och Porter greps kort därefter och
då de senare betalat 300 000 euro i
skadestånd till kvinnans familj har
de undvikit fängelse.

Privatsjukhus bygger ut
Privatsjukhuset Vithas Xanit International bygger ut och närmast
fördubblar sin nuvarande yta. Ett
annex ska stå klart till slutet av
2020 och då utöka sjukhusets omfattning till 25 000 kvadratmeter.
Samtidigt renoveras en betydande
del av de nuvarande lokalerna. Den
nya sektionen kommer att utöka
antalet operationsrum samt mottagningsrum för externa konsultationer. Det är den största utbyggnaden sedan invigningen 2006.

Marbellasvensk i kriminell Viagra-härva
En svensk man boende i Marbella pekas ut som hjärnan i ett
kriminellt Viagra-nätverk.

Det är Göteborgposten som uppger
att mannen, som brukar det falska
namnet Magnus Larsson, verkar
från Marbella. Tillsammans med

ett 30-tal andra personer ska han
ha sålt falsk Viagra till tusentals
personer. Många har drabbats av
biverkningar.
har verksamheten pågått sedan 2009 och det
som säljs som Viagra ska vara ett

Enligt tidningen

medel som heter Kamagra och är
en billig kopia. Marbellasvensken
ska ha tjänat en förmögenhet på att
köpa in medlet för 3,75 kronor per
piller och sälja det via Internet för
30 kronor styck. Han ska själv ha
uppgivit en omsättning på 150 000
piller om året.

Studien är baserad på 40 000 intervjuer där de tillfrågade får uttala
sig om frågor som infrastruktur,
arbetsförhållanden och integration

av utlänningar. Listan toppas av
Aalborg i Danmark följt av Vilnius
i Litauen och Belfast i Nordirland.
Málaga är den stad i Spanien som
anses erbjuda störst livskvalitet.
Andra aspekter som räkna in är
renhållning, grönområden, miljö i
allmänhet samt trygghet.

Foto: Mats Björkman

Särskilt stor livskvalitet i Málaga
Málaga hamnar på nionde plats
i en EU-studie om de städer där
livskvaliteten är som störst.

Barkiosk vid det populära hamnstråket
Muelle Uno.

Storrekrytering i Marbella
Club Med har börjat rekrytera
sammanlagt 300 anställda till sin
nya anläggning i Marbella, som ska
invigas i mars nästa år. Club Med
Magna Marbella är ett nytt femstjärnigt hotell som har underhållning och vänligt bemötande som
utmärkande drag. De söker 200
så kallade G.O:s (Gentil Organizer)
och 100 G.E:s (Gentil Employee). De
första omfattar allt från kundservice till underhållare och de senare
omfattar städnings- och serveringspersonal. Det rör sig huvudsakligen om säsongsanställningar för
ungdomar mellan 18 och 35 år.

Kulturarena drar igång
Det nya kulturcentret i tjurfäktningsarenan i
Puerto Banús
planerar att slå
upp sina dörrar
Arenan.
i juni. Flamencosångarna Diego ”El Cigala”
och Navajita Plateá kommer att
uppträda tillsammans i arenan
6 augusti. Till skillnad mot den
nämnda sommarfestivalen kommer arenan i Puerto Banús att
arrangera evenemang året om och
ej endast konserter. Det ska även
sättas upp teaterföreställningar
liksom idrottsevenemang, som
boxning.
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Foto: SWEA Marbella

Fernández Montes förhörs
Tingsrätten i Torremolinos har
kallat tidigare borgmästaren
Pedro Fernández Montes (PP) till
förhör, misstänkt för förskingring
och egenmäktigt förfarande. Ett
flertal misstänkta oegentligheter
under tidigare mandatperioder är
föremål för granskning, efter anmälan från socialistpartiet PSOE
som baserar sig på revisioner av
kommunens räkenskaper. Det rör
sig bland annat om exploateringsavtalet för tjurfäktningsarenan
mellan 2010 och 2014.
Nya bud om Hotel Byblos
Det tidigare lyxhotellet Byblos har
åter bytt ägare och uppges nu
öppna 2021. Den spanska investeringsgruppen Ayco köpte anläggningen 2016 och annonserade en
snar renovering och invigning, men
de har nu sålt det vidare till en
internationell investeringsgrupp.
Affären har offentliggjorts, men
ej namnet på de nya ägarna. De
uppges dock ha för avsikt att om
två år öppna en ny lyxanläggning
med omkring 200 rum.
Postbyggnad blir hotell
Det gamla posthuset i Málaga
ska bli hotell. De
nya regionalmyndigheterna vill
snarast häva den
Fastigheten.
blockering som
byggnaden befinner sig i och som
bidragit till att den stått övergiven
i flera år. Det innebär bland annat
att regionalmyndigheterna ska
betala den släpande skuld på 2,6
miljoner euro som föranlett provinsstyrelsen i Málaga att beslagta
fastigheten.
Markarbeten för 160 miljoner
Den första fasen av den framtida
nöjesparken i Torremolinos har
tilldelats byggbolagen Sando
och Dragados. Promotorn bakom
köp- och nöjescentret Intu har
annonserat att det kraftigt försenade projektet nu drar igång
på allvar. Det handlar om de
första grundläggande markarbetena intill kongresspalatset i
Torremolinos, som enbart de har
en budget på 160 miljoner euro.
Anläggningen går under namnet
Intu Costa del Sol.
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Marbellas Sweor var helt vitklädda och spelade in en hälsning vid stranden.

SWEA firade 40 år vid
Marbellas bästa strand
Lokalorganisationen SWEA Marbella firar 30 år 2020.
Världens största 40-årsfest
hölls 11 maj. Då firade nämligen SWEA International sitt
jubileum runt om i världen och
drygt 7 000 personer i 32 länder
var inbjudna.

I Marbella firades med en traditionell spansk lunch på ”chirinquiton”
Perla Blanca i Elviria. Redan vid
aperitifen var stämningen hög och
alla, för dagen vitklädda, Sweor

sprang ned till havet för att filma
en hälsning till våra systrar runtom
i världen. Det blev många glada
skratt såväl från oss Sweor som
från alla badgäster på stranden.
Under lunchen underhölls vi
av såväl Lena Ottoson, vår fina
prästfru, som ledde allsången som
den spanska trubaduren Eduardo.
Stämningen var hög under hela
eftermiddagen och nu ser vi fram
emot nästa stora jubileum, som

blir nästa år då SWEA Marbella
firar 30 år.
SWEA Marbella ingår i SWEA
International, som är en global
ideell förening för svenskor bosatta
utomlands. Vi finns i 32 länder och
är cirka 7 000 medlemmar runt
om i världen, varav cirka 200 på
Solkusten.
Monica Tinggård
Ordförande SWEA Marbella

Nytt viktigt bidrag till Fuensocial
Spansk-Nordiska Sällskapet
AHN i Fuengirola-Mijas har åter
gjort ett viktigt ekonomiskt
bidrag till den lokala handikapporganisationen Fuensocial.

Föreningen överräckte 11 april
5 000 euro till Fuensocial, som erbjuder ett brett utbud av terapier
till barn och ungdomar med olika
former av förståndshandikapp.
Det är fjärde året som AHN i
Fuengirola-Mijas delar ut bidrag
till Fuensocial och andra lokala
hjälporganisationer.

Representanter för Spansk-Nordiska Sällskapet och Fuensocial. Foto: Facebook
Fuensocial

Svenska mästare drillades i Marbella
Åkersberga Basket är Sveriges
bästa P16-lag. En nyckel till
framgångarna är kontinuerlig
matchning mot tuffast tänkbara internationella motstånd.
I mellandagarna var killarna
i Litauen och i slutet av maj
besökte de Marbella för sex
matcher på fem dagar.

Att laget väljer att möta ungdomslag från Litauen och Spanien är
ingen slump. Bakom USA rankas
båda länderna som världsledande
inom basket.
– För att hjälpa våra spelare att
ta nästa steg mot en seniorkarriär
är det viktigt att hela tiden ge dem
nya utmaningar, säger Åkersbergacoachen Jens Larsson.
Via Sydkustens nätverk skapades en kontakt med Alfredo Aicardi
Arce, coach i Linces Baloncesto San
Pedro Alcántara. Alfredo ordnade
träningar i Marbella och motstånd
från Málaga, Estepona, Granada och
Sevilla. De svenska mästarna vann
fyra matcher och förlorade två.

I slutet av maj besökte Åkersberga Baskets ungdomar Marbella för sex matcher på
fem dagar.

– Det låter kanske konstigt,
men vi värderar faktiskt förlusterna högst. Otroligt värdefullt
bränsle i förberedelserna inför
nästa säsong.
Skillnaderna mellan svensk,
litauisk och spansk ungdomsbasket
är stora, enligt coach Larsson:
– De baltiska lagen är större,
starkare och mer fysiska, medan de
spanska lagen har många välskolade
tekniska spelare och bra skyttar.
Topplagen i Sverige har lite av båda

Naglar

ÖGONBRYN
ANSIKTSBEHANDLING

HÅRBORTTAGNING

Ring och beställ tid så
kommer vi hem till dig:

630 923 113

(Talar spanska och engelska)

Text & Foto: Åkersberga Basket
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spelstilarna, men bredden är för dålig
på hemmaplan. Därför är den internationella matchningen så viktig.
Förutom basket hann killarna
från Åkersberga med mängder av
glass, bad i havet och en spännande
flodvandring i Benahavís. På frågan
om laget kan tänka sig att komma
tillbaka till Marbella nästa år, så
kommer svaret omedelbart:
– Självklart.

Alla typer av skönhetsbehandlingar i hemmet!

Seda

n 19

93!

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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Nerjagrottan arrangerar med anledning av sitt 60-årsjubileum en rad särskilda evenemang. Det innebär också att årets sommarfestival, som pågår 29 juni-3 augusti är
extra stjärnspäckad.

Nerjas och en av Costa del
Sols största attraktioner,
Nerjagrottan, firar 60 år av
dess upptäckt. Även om själva
jubileumsdagen var 12 januari
i år arrangeras flera särskilda
tillställningar under hela 2018,
inte minst under den kända
sommarfestivalen.

Det var 12 januari 1959 som fem
våghalsiga (och kanske även lite
dumdristiga) pojkar i tioårsåldern
upptäckte grottan. De jagade fladdermöss och fann ett smalt hålrum
som krävde att de kom tillbaka
påföljande dag med verktyg, för att
kunna ta sig ned i. De kom in i ett
så stort valv att skenet från deras
ficklampor inte nådde till botten.
Däremot kunde de se rester av
skelett, vilket skrämde dem och
föranledde att de sprang och berättade om sin upptäckt.
Redan 1960 öppnades grottan
44
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En av världens mest
spännande grottor
Cueva de Nerja firar 60 år med guidning på fler språk.
för allmänheten och idag har den
nära en halv miljon besökare om
året. Den upptar en yta av drygt
35 000 kvadratmeter, av vilka knappt
en tredjedel är öppna för publiken.
– Vi gör ständigt nya upptäckter,
berättar grottans konservator Luís
Efrén Fernández för Sydkusten.
Det beräknas att grottan varit
bebodd så tidigt som 45 000 år före
kristus och det skulle därmed vara
ett av de äldsta fynden av mänskliga rester. Nerjagrottan rymmer
dessutom en av de rikligaste samlingarna i världen av grottmålningar.

– Här finns ett unikt ekologiskt
system med tre insekter som är
unika för grottan. Vår uppgift är
att bevara den, samtidigt som den
hålls öppen året runt som en av
Málagaprovinsens största sevärdheter, poängterar Fernández.
som fann
grottan är fortfarande i livet och
deltar i jubiléet genom att att bland
annat leda visningar för specialgrupper. I år stoltserar grottan
dessutom med ett särskilt lockande
program i sin musikfestival, som

Tre av de pojkar

pågår från och med 29 juni till och
med 3 augusti. Artister som deltar
i år är bland andra Ana Belén, Pastora Soler, Estrella Morente och
Ara Malikian.
En nyhet som är särskilt glädjande för skandinaviska besökare
är att grottans ljud- och videoguide nu även finns på svenska och
norska. Omkring 40 procent av
besökarna är utlänningar.
Text & foto: Mats Björkman
www.cuevadenerja.es I
www.sydkusten.es/tv/19010

Till minne av Peppe Larsson Brodin
Peter ”Peppe” Larsson Brodin,
bördig från Helsingborg, har
omkommit i en bilolycka i Marbella i södra Spanien. Han sörjs
närmast av hustrun Nina, sonen
Sam, föräldrar och syskon. Han
blev 43 år.
”Peppe”, som han har kallats av
både familj och vänner sedan han
var barn, växte upp på Olympia i
Helsingborg med mamma Kicki,
pappa Tommy och storasyster
Bella. Sedan fick han också en
lillebror, Filip. Han gick på Magnus
Stenbocksskolan och senare på
Nicolaiskolan, där han studerade
ekonomi.
Efter gymnasiet flyttade han till
Montpellier i Frankrike för fortsatta
studier, och därefter vidare till San
Sebastian i norra Spanien. Erfarenheterna präglade honom, grundlade hans internationella perspektiv
och kosmopolitiska sätt att se på
världen.
Tillbaka i Helsingborg gick Peppe
i sin pappas fotspår och började så

småningom att arbeta i byggbranschen, ett yrke han kom att verka i
livet ut.
2001 träffade han Nina Brodin,
två år senare bosatte sig familjen i Marbella på den spanska
Solkusten. Här startade han
med tiden sitt eget byggföretag
inom konstruktion och inredning,

främst med sten och naturmaterial.
Peppe kom att bli en central
person i Marbella, både bland de
brokiga internationella invånarna
och de infödda spanjorerna. Hans
värme, charm och generositet gjorde stort intryck på alla han mötte.
Från sin mamma fick han kärleken

till mat, han var en fantastisk kock.
Folk och hundar av alla sorter samlades ofta och gärna runt borden
och på terrassen i hans och Ninas
hem i Nueva Andalucia. Beskedet
om hans plötsliga bortgång har orsakat stor bestörtning och mycket
förtvivlan.
Peppes favoritplats på jorden,
dit han kom att återvända gång
på gång, var Tarifa, Spaniens
sydligaste utpost. Den storslagna
natur där kontinenterna går samman, Afrika och Europa, där haven
blandas, Medelhavet och Atlanten:
det var hit Peppe längtade, till den
smältdegel som påminner om
honom själv.
Här gifte han sig med sin Nina i
september 2009.
Här fick han sin sista vila den 6
mars 2019, den dag han skulle ha
fyllt 44 år.
Familj, släkt och många,
många vänner
genom
Liza Marklund

UPPLEV
SAMTIDSKONST
I MARBELLA
Välkommen att se internationell samtidskonst av etablerade
konstnärer i en fantastisk gallerilokal på 360 kvm i Nueva
Andalucia, Marbella.
Wadström Tönnheim Gallery är inriktat på samtida konst.
Galleriets uppdrag har varit att undersöka den måleriska
tanken, och det vill de även genom relaterade medier som
fotografi, skulptur, installationer, video och teckningar,
för att förstå samt främja riktningen inom måleriet och dess
relevans för den samtidiga visuella kulturen.
För mer info, besök wadstromtonnheim.se.

Poligono Nueva Campana, Local 37B, Nueva Andalucia, Marbella
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Sydkustens aprilskämt i år
handlade om utlänningspartiet
”PIG” som uppgavs ställa upp i
kommunvalet i Fuengirola och
det blev åter väldigt omtalat.
Aprilskämtet sällar sig till andra
”Fake News” som Sydkustens
spridit tidigare år. Vi minns de
mest uppmärksammade genom
åren:

2019 – Med anledning av att det
i år var kommunval övertygade vi
spexaren B-A Johansson att låtsas
att han kandiderade till att bli
borgmästare i Fuengirola, med det
nybildade utlänningspartiet Partido
Independiente Guiri (PIG). Mottot
var ”Var pigg, rösta på PIG!”.
2018 – Här valde vi att smyga in
aprilskämtet i Dagens bild, på hemsidan. Med hjälp av ett fotomontage omvandlade vi monumentet
till pesetan på strandpromenaden i
Los Boliches till ett ”nytt” monument som Fuengirola kommun
uppgavs ha rest för att hedra den
svenska kronan.
2017 – Vår ”bulvan” var detta år
ordföranden i Spansk-Nordiska
Sällskapet i Nerja, som berättade
om hur föreningen tänkte deltaga
i det lokala påskfirandet med en
egen procession. Nordborna hade
för avsikt att bära runt på en ikon
av den heliga Birgitta.
2016 – Ett av de aprilskämt som
väckt störst kontrovers hade Svenska
kyrkan på Costa del Sol i blickfånget.
Vi uppgav, i maskopi med kyrkoherden Mikael Jönsson, att församlingen utökade sitt vigselprogram
till att även omfatta mångifte. En
och annan församlingsmedlem gick
i taket, även efter att det stod klart
vilket datum det var..!
2015 – Det här året blev många
läsare dubbelt lurade. Dels de som
svalde vårt aprilskämt och dels de
som tog för givet att en sann nyhet
var ett skämt. Själva aprilskämtet
var det påstått nya dragplåstret i
Biopark i Fuengirola – en svensk
älg. Många läsare svarade på
uppmaningen att komma med
namnförslag. (Ganska lustigt att
det en kort tid senare faktiskt kom
46
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Kustprofilen B-A Johansson annonserade att han ställer upp som borgmästarkandidat i Fuengirola i ledningen för det nya partiet PIG (Partido Independiente Guiri). Haken var att han gjorde det 1 april..!

Gick du på den?
Inte bara i år har många läsare svalt Sydkustens aprilskämt.
en svensk gorilla istället..!). Den
sanna nyheten som många förväxlade med skämtet var bankernas
registreringskrav, med risk för att
privatkonton skulle blockeras.
2014 - Ett av de aprilskämt vi lagt
ned mest jobb på var reportaget på
SK-tv om Patanegratårtan. Flera
kustsvenskar, bland dem Bengt
Sändh och Amador Martínez
lovordade den påstådda delikates-

sen och på Miadel lagade de ihop
en kreation som Sydkustens Mats
Björkman kunde avnjuta i reportaget. Snacka om baktankar!
2011 – Då tabloidtidningen kom ut
just 1 april detta år utnyttjade vi det
för att hävda att pappersutgåvan
blivit hackad. En okänd förövare
uppgavs ha tagit sig in i tryckeriets
server och bytt ut en halvsidesannons mot ett obscent meddelande.

Så vitt vi kunde förstå var det första
gången någonsin som en pappersutgåva blivit hackad.
2010 – Finalen i Sydkusten Trophy
spelades 2 april i Sevilla Golf, endast
fyra dagar efter proffstävlin-gen
Open de Andalucía. Vi uppgav
att vinnaren i tävlingen, dansken
Søren Kjeldsen, anmält sig även till
Sydkustens evenemang. Då han ej
kvalificerat sig till finalen skulle han
få spela utom tävlan, från gul tee.
2002 – Vi uppgav att spanska
kungaparet Juan Carlos och Sofía
tackat ja till att besöka Sydkustens redaktion, med anledning av
tidningens tioårsjubileum. Upp
till 60 personer skulle få närvara,
men då krävdes enligt uppgift en
anmälan med personnummer samt
en förbindelse att ej tala politik
med de spanska monarkerna. Vi
fick många anmälningar från läsare
som ville träffa kungligheterna.

Den påstådda säljsuccén hos svenskbutiken Miadel, en gräddtårta med patanegraskinka, backades bland annat upp av Bengt Sändh 2014.

Resumé: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman

Sjukhus och
vårdcentraler
på Costa
del Sol

www.asapettersson.com info@asapettersson.com
Fuengirola, Los Boliches
Lägenhet i fint skick belägen på strandpromenaden. Byggyta 80 m2 + terrass
12,5 m2, 2 sovrum, 2 badrum. Terrass
i söderläge med härlig havsutsikt.
Badrummen har dusch och golvvärme.
Gemensam pool och parkering.
REF. L074. Pris: 375.000€

Komplett team av specialister inom
medicin och kirurgi. 24-timmars
akutvård samt avtal med de ledande
försäkringsbolagen både nationellt
och internationellt.

Mijas, Campo Mijas
Ljus familjevilla i området Campo Mijas, strax
utanför Fuengirola. Inom gångavstånd finns
busshållplats, mataffär, restauranger m.m.
Villan är byggd i 2 våningar + källarplan som
rymmer ett stort garage med plats för 3-4
bilar. Privat trädgård med fruktträd och pool.
REF.V418. Pris: 635.000 NU! 590.000€

Förbokning

+34 618 249 331
monika.abbra@quironsalud.es

Din svenska mäklare i Los Boliches/Fuengirola sedan 1996.
Hos oss finner du allt under samma tak - mäklare & laglig representant.
Vi gör även skattedeklarationer (icke resident), NIE-nummer, import
och ägarbyte av bil, fullmakter, kontrakt, testamenten m m.

Varmt välkommen till oss!

■

Hospital Quirónsalud Málaga
Avda. Imperio Argentina, 1. 29004
Málaga. 951 940 000

■

Hospital Quirónsalud Marbella
Avda. Severo Ochoa, 22. 29603
Marbella, Málaga. 952 774 200

■

Centro Médico Quirónsalud
Fuengirola
Paseo Jesús Santos Rein, 19. 29640
Fuengirola, Málaga. 952 461 444

Plaza San Rafael, 11, Los Boliches, 29540 Fuengirola +34 952 593 132
Öppet mån-fre 09.30-16.30 - Annan tid vid överenskommelse.

Málaga
Marbella
Fuengirola

A

Quirónsalud Patientportal
Få tillgång till dina resultat och boka dina besök på quironsalud.es eller genom vår App.
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Foto: Richard Björkman

Pedro Megías González har varit Sveriges
honorärkonsul i södra
Spanien i drygt 16 år. I
februari i år tvingades
han, något motvilligt, att
gå i pension.
– Jag hade gärna fortsatt
åtminstone ett år till, säger han i en öppenhjärtig
intervju i Sydkusten.
Vi möts en förmiddag i maj vid den
fina hamnpromenaden i hans hemstad Málaga. Uteserveringen är öde
och vi inser snart att anledningen
är att caféet ännu ej öppnat. Det
är dock så fint att vi sitter kvar vid
bordet i skuggan.
– Här har vi det riktigt bra, konstaterar Pedro, som hunnit fylla 72
år. Han är fortfarande engagerad i
sitt advokatkontor, men den diplomatiska karriären är över
När Pedro Megías tillträdde
posten som honorärkonsul för Sverige i Málagaprovinsen, Granada
samt Ceuta och Melilla innebar det
många nyheter för honom. En av
dem var att bli intervjuad, något
han under sin karriär som advokat
inte hade upplevt. Det var undertecknad på Sydkusten som gjorde
den första intervjun med Megías
och därför känns det som att vi
sluter cirkeln, när vi nu ser tillbaka
på hans tid som konsul.
– Vad vill du veta?, frågar Megías
rakt på sak. Det beror inte inte bara
att vi har lärt känna varandra väl
genom åren. Han förklarar att han
snabbt lärde sig att fråga ambassaden ”vad är det ni önskar att jag
ska göra”.
– Ni svenskar är fantastiskt
korrekta och hövliga, men ibland
kan det vara oklart vad som åsyftas
egentligen. Därför gjorde jag det
enkelt för mig genom att gå rakt på
sak och sedan utföra de uppdrag
ambassaden hade för mig.
Det har varit många insatser
genom åren. Ofta har Pedro Megías
fått rycka in i olika kriser, när
svenska medborgare exempelvis
48
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På sin 72-årsdag 9 februari i år gick Pedro Megías González i pension som Sveriges honorärkonsul i södra Spanien. Han har bara
ord av tacksamhet för alla som stöttat honom.

"Jag har aldrig ångrat att
jag blev Sveriges konsul"
Pedro Megías gick i februari pension efter 16 år på posten.
hamnat i fängelse. Det var visserligen en erfarenhet han som advokat
hade sedan tidigare, men som alltid
är lika obehaglig.
– Du vänjer dig aldrig vid ljudet
av metall mot metall.
Han har även fått bistå vid ett
flertal dödsfall på kusten som krävt
hemförlovningar. Ibland har det
varit särskilt dramatiskt, som när
det handlat om självmord eller vid
mordet för några år sedan på en 18årig svensk flicka i Fuengirola, som
firade studenten. Ett av hans sista
utryckningar var när de tre gripna i
augusti förra året för tortyrmordet
i Mijas ville tala med någon från
Sveriges konsulat.

– Däremot har jag sluppit politiska kriser, vilket jag är glad för.
Pedro delar in sin tjänstgöring
som konsul i två etapper. De första
13 åren var han enbart honorärkonsul för Sverige och ägnade sig
huvudsakligen åt att utföra de
uppdrag som han ålades av ambassaden i Madrid. De sista tre åren har
han dock även innehaft titeln som
chefskonsul ”cónsul decano” i Málagaprovinsen, där han representerat
sammanlagt 45 olika konsuler.
– Jag är faktiskt den första
svenska konsuln som haft denna
titel i Málaga, betonar Megías stolt.
Som chefskonsul kunde Megías
ta fler egna initiativ, något han
stortrivdes med. Ett av dem var

att arrangera Interex Forum, det
första mötet i sitt slag som samlade
i Málaga mer än 40 olika ambassadörer i landet.
– Syftet var att knyta nya, mer
raka band mellan olika länders
representanter. Ofta är byråkratin
långsam när allt ska gå via respektive ambassader, men genom denna
träff var det många som fick direkt
kontakt med andra diplomater.
uppgifterna
är något som fascinerar den nu
pensionerade konsuln och han kan
inte undvika att ge mig en liten
historielektion.
– De första utländska konsulerna som verkade i Spanien hade

De diplomatiska

Megías är dock inte bitter.
Tvärtom har han lärt sig att älska
allt som är svenskt och känner stor
tacksamhet för det stöd han haft.
– Alla har varit fantastiskt
vänliga och tillmötesgående, från
de fyra olika ambassadörer jag lytt
under till ambassadpersonalen,
de anställda på konsulatet och
svenskkolonin i allmänhet.
Hans utnämning var dock
inte var befriad från viss polemik.
Pedro Megías tog nämligen över
efter den folkkäre Stig Öberg och
många kustsvenskar ifrågasatte
varför de skulle representeras av
en spanjor, som dessutom endast
talade spanska.
– Jag började faktiskt ta privatlektioner i engelska efter utnämningen
och gjorde framsteg, men min
duktiga lärarinna flyttade plötsligt
tillbaka till Argentina och där tog
språklektionerna slut för mig.
Särdrag som han speciellt lärt
sig uppskatta hos svenskar är de är

Trots att det är mer än 16 år
sedan minns Megías att han anspelade till Nils Holgersson i den
första intervjun vi gjorde.
– När det väl blir av vill jag lära
känna hela Sverige, precis som
Selma Lagerlöfs figur vars bok min
mor läste för mig flera gånger när
jag var liten.
Jobbet som honorärkonsul är
oavlönat och i perioder väldigt
krävande. Trots det och att det
bara gått några månader sedan han
lämnade över posten till Isabel
Pascual Villamor saknar han det.
– Jag har aldrig ångrat att jag
tackade ja till uppdraget, poängterar Megías avslutningsvis.
Vi skiljs med en kram vid Plaza
de la Marina. Det är ovanligt svalt
för att vara en bra bit in i maj,
men jakaradaträden är i full blom.
Sveriges konsulat på Calle Córdoba
ligger bara ett stenkast bort, men
Pedro Megías är inte på väg dit
längre. Hans uppdrag för Sverige
är avslutat.

Text: Mats Björkman
www.sydkusten.es/tv/19007

Foto: Richard Björkman

Uppdraget som honorärkonsul är slitsamt och oavlönat, men med åren har Megías
gjort det som ett nöje. Här vid invigningen av Sydkustens svenskdagar i Fuengirola.
Foto: Richard Björkman

Pedro Megías
är den förste
svenske konsuln
som innehaft titeln
som chefskonsul
”cónsul decano” i
Málagaprovinsen.

respektfulla och väluppfostrade.
Han sätter även stort pris på det
svenska rättssystemet och respekten för mänskliga rättigheter.
Men kustsvenskarna har väl
några negativa drag också?
– Jag tycker kanske att många
fortfarande kan göra mer för att
integrera sig, om de trots att väljer
Spanien som sitt andra hemland.
Jag har träffat många kustsvenskar
som bor här sedan många år och
ändå knappt talar spanska och
verkar inte heller vara särskilt
intresserade av lokalborna.
Megías betonar dock att han
lärt sig älska både svenskarna
och deras hemland, men tvingas
samtidigt erkänna något som han
skäms för.
– Jag har fortfarande inte varit i
Sverige… För två år sedan blev jag
inbjuden till en diplomatisk sammankomst, men då kom en viktigt
rättegång emellan.

Pedro Megías säger att han lärt sig att älska svenskarna och Sverige, även om han
fortfarande inte besökt landet.
Foto: mats Björkman

faktiskt sitt säte här i Málaga. De
var från Genua och hade särskilt
tillstånd att knyta ekonomiska
kontakter av de styrande nazaríerna, på 1200-talet.
Själv hade Pedro Megías gärna
fortsatt som konsul åtminstone
till mars nästa år, då hans uppdrag
som chefskonsul upphörde. Då
hans uppdrag för Sverige dock
avslutats så har han även tvingats avsäga sig titeln som cónsul
decano.
– Sveriges utrikesdepartement
har tydligen strikta regler som
säger att man inte får verka som
honorärkonsul en dag efter att
man fyllt 72, vilket jag gjorde 9
februari.

Sin första intervju gav han som nyutnämnd konsul till Sydkusten. Den publicerades
i oktober 2002.

www.sydkusten.es/tv
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Ninni Billing avled i tyfus i Granada, blott 33 år gammal. Hon begravdes vid kyrkogården San José, ovanför palatset Alhambra och 97 år senare hedrades hon med en ny
gravsten vid den nisch som hennes kvarlevor flyttades till 1999.

Ny gravceremoni, 97 år senare
Anhöriga till både Ninni Billing och Sigge Jernmark på plats vid minnesstund.
Måndag 8 april 2019 var inte som vilken som helst
annan dag i Granada. Det var dagen då Ninni Billing
äntligen fick en ny gravsten på sin viloplats, 20 år
efter att hennes kvarlevor flyttats till en oansenlig
nisch och nästan exakt 97 år efter att hon tragiskt
avlidit i tyfus, med fästmannen och konstnären
Sigge Jernmark vid sin sida.
Nio personer närvarade vid den
enkla men känslosamma ceremonin vid kyrkogården San José.
Fem av dem var anhöriga till
Ninni, en till Sigge Jernmark, en
den som lyckades spåra Ninnis
släkt samt artikelförfattaren och
50
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Richard Björkman från Sydkusten. Efter att endast Ninni Billings
namn figurerat inristat i cement
har hon nu fått en kakelplatta
som lär vara en av de vackraste
gravstenarna i den stora kyrkogården. Den återger en oljemålning

som Ninni själv skapade i Granada
1922, samt ett fotografi på den
unga göteborgskonstnären, som
endast blev 33 år gammal.
ett
flertal artiklar om Ninni Billing
och Sigge Jernmark, allt sedan
reseledaren Olle Jacobsson av en
tillfällighet fann hennes övergivna
grav ovanför palatset Alhambra i
oktober 1996. Flera års forskningar
lyckades kartlägga hennes tragiska
öde, gripande skildrat och illustrerat av fästmannen Sigge Jernmark
i manuskriptet ”Resan till södern”.
Texten om dagarna i Granada samt

Sydkusten har skrivit

flera av teckningarna återgavs i en
artikelserie 1998 och även i Sydkustens jubileumsnummer 2017.
Endast några månader efter att
Olle Jacobsson funnit den ursprungliga graven i den icke-katolska
sektionen av kyrkogården började
denna del grävas upp. Bestört bevittnade Olle hur Ninnis grav 1999
försvann och hennes kvarlevor placerades i en så kallad columbario, en
oansenlig nisch. Tillsammans med
Ninnis systerdotter Inger Ericson
försökte han skaffa en ny gravsten,
men de lyckades inte överkomma
kyrkogårdsförvaltningens byråkratiska hinder.

Först 20 år senare kunde Inger
Ericsons barn, tillsammans med
Sydkusten, ändra titelhavaren för
graven. Det har under alla dessa
år varit Ninnis mamma Ida von
Wowern, som avled bara några år
efter sin dotter.
Inte mindre än sex personer
reste till södra Spanien från Göteborg för att närvara när den nya
gravstenen kom på plats. Det var
döttrarna till Ninnis systerdotter Inger Ericson, Maud Green
och Marianne Lyckemark, Mauds
make Peter Green, deras dotter Annika Bergander Green samt Claes
Manner, systerson till Inger Ericson. Den sjätte som inte tvekade
att boka en flygbiljett var Torbjörn
Asplunder, god vän till Olle Jacobsson och den som efter nära ett års
forskande lyckades finna Ninnis
anhöriga.

Anhöriga till både Ninni Billing och hennes fästman
Sigge Jernmark reste till Granada och fick under
Sydkustens ledning följa deras fotspår.

Sigge Jernmarks brorsonson
Thomas Jernmark hade inte lika
lång resväg, då han tillbringar
stora delar av året i Manilva. Det
var han som kontaktade Sydkusten 1998 och berättade om Sigges
manuskript, som Thomas har i sin
ägo.
Tillsammans reste gruppen
från Costa del Sol till Granada.
Ninnis systerdotter Inger Ericson
och Olle Jacobsson har hunnit
avlida, den senare så sent som i
september förra året, men de närvarade vid ceremonin inte bara i
minnet utan även med deras porträtt. Det var trots allt inte bara
Ninni som hyllades, utan även de
som på ett eller annat sätt varit
inblandade och berörts av hennes
livsöde.

ägnades åt
att följa Sigge och Ninnis fotspår i
Granada, 97 år senare. Det kunde
ske tack vare Sigge Jernmarks anteckningar och de efterforskningar
som undertecknad genomfört de
senaste månaderna och som bland
annat möjliggjort att spåra hotellet
där paret vistades och där Ninni
somnade in 23 maj 1922 klockan
17.30, allt för ung.
Läs mer om Ninni Billing och
Sigge Jernmark på Sydkustens
hemsida.

Resten av dagen

Text: Mats Björkman
Foto: Richard Björkman
www.sydkusten.es/tv/19004
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Foto: Mats Björkman

Nu är det högsäsong för parasiter på hund och katt på Costa
del Sol. Från april månad till och
med december är det fullt upp
på parasitfronten. Värme, fukt
och andra goda livsbetingelser
gör att parasiterna vältrar sig i
överflöd och nu behöver de mer
näring från våra djur och oss.

Det finns många typer av ohyra,
och stick och bett lämnar ofta efter
sig någon form av smitta. Sandmyggor ger leishmanios, en kronisk
otäck sjukdom som kan smitta från
hund till oss människor. Loppor
ger bandmask och blodparasiter
samt blodbrist och störd sömn.
Flugor ger ögonmask och myggor
ger hjärtmask. Fästingar ger hur
många livsfarliga sjukdomar som
helst på både människor och djur.
Flera av dessa sjukdomar är
dödliga eller förorsakar en allt för
tidig död om de inte förhindras
och behandlas. De flesta sjukdomar kommer dessutom smygande
under flera år och helt plötsligt är
det för sent att behandla framgångsrikt.
med olika antiparasitiska medel, men hur
skyddar vi djurägarna? Indirekt
kan vi skydda människor från vissa
parasitburna infektioner, genom
att i första hand skydda våra djur.
Får inte våra djur dessa infektioner är risken mindre att vi själva
får dem. Flera av dessa är nämligen
zoonoser och trivs hos både människan och husdjuret.
Vi skyddar sällskapsdjuren
genom att ge dem medel som
avskräcker och dödar insekter, fästingar, maskar och annat oknytt.

Djuren kan vi skydda

när
vi tillför de här medlen på djuren?
Vad händer med alla oss, barn som
vuxna som gosar och klappar på
hundarna och katterna som är fullproppade med kemikalier? Fullt ut
vet vi inte det, men vad vi vet är att
det är bättre än att våra husdjur är
fulla av parasiter. Parasiter förorsakar bevisligen stora hälsoproblem.
Svenska veterinärer har i ryggmärgen att inte ”bara blaska på”
med det tunga gardet mot parasiterna. Nej, det ska noga övervägas
hit och dit beroende på omständigheterna och riskerna. Trots allt

Vad händer egentligen
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Veterinären Ywon Roshat varnar för att många parasiter är så kallade zoonoser, det vill säga att de trivs hos både människor
och husdjur.

Så skyddar du dina
djur – och dig själv
Många veterinärer har slutat behandla mot parasiter individuellt.
är det ganska giftiga substanser vi
använder för att decimera krypen,
typ som insektspray till växter.
De flesta spanska veterinärer har gett upp för länge sen med
att ge individuella anvisningar.
De flesta ”bara blaskar på” med
standardlösningar, oavsett om det
är en liten familjehund som knappt
kommer i kontakt med marken, eller om det är en vildare variant som
springer runt i skog och mark. Det
händer att kliniken rekommenderar preparat som inte ens skyddar
mot allt som behövs. Ett ifyllt formulär med ett tiotal frågor om ditt
djurs livsstil är allt som behövs för
att veterinären ska kunna rekommendera det bästa till ditt djur. Det
är det minsta man kan kräva av sin
veterinär.

När behandlingen inte anpassas till individen finns risken att
den inte skyddar tillräckligt. Det är
också risk att djuret ”överskyddas”
och får kemikalier som den inte
behöver. Den allt större användningen av preparat ”som tar allt”
ökar, och vi får en resistensutveckling hos parasiterna. Det innebär
att parasiterna vänjer sig att få
dessa medel och slutresultatet blir
att parasiterna inte försvinner.
Flertalet hundar och katter på
Costa del Sol reser mellan Sverige
och Spanien.
slutar delvis
med parasitbehandlingar så fort de
landat på svensk mark, men det ska
man inte göra. Det kan nämligen
finnas parasiter som cirkulerar
runt i blodet på hunden/katten

Många djurägare

en längre tid. De behöver fortsatt
behandling för att oskadliggöras,
minst en-två månader efter att ditt
djur lämnat Spanien. Det handlar
bland annat om hjärtmask, även
kallad dirofilarios. Parasiter finns
hur många som helst och att beskriva dem och alla de problem de
förorsakar kräver sitt utrymme.
Jag är svensk veterinär och har
även spansk legitimation och arbetar som ambulerande veterinär
på Costa del Sol. Jag har fortfarande kvar illusionen om att det
går att skräddarsy parasitbehandlingar och vaccinationer så det
passar ditt djur och allt resande
som hundar och katter har för sig
nu för tiden.
Ywon Roschat
ywon@djurdoktorn.nu

Hej sommaren!
Upplev en toppsommar och utnyttja
Sanitas många topperbjudanden.
SANITAS – din privata sjukförsäkring
i Spanien. Ring mig för mer information
och ett icke-bindande erbjudande.
Inger Bergman Lindwall

www.sanitasestepona.com | Tel: +34 951 31 66 10

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.
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NYA LOKALER Vi har precis flyttat in i nya lokaler på gågatan Marqués
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Förverkliga drömmen om ett boende i A-läge mitt i byn!

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
Elena Besedina
+34 679 751 405
elena.besedina
@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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F OTOWO R K S H O P M E D 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.

Färgstarka Andalusien
Det är tacksamt att fotografera i Andalusien. Här finns såväl färgsprakande urbanisationer som homogent vita byar. Storslagna landskap,
berg och hav. Starkt ljus skapar kraftiga kontraster och ger utrymme för
större djup i bilden. Här finns en hel palett med ingredienser för spännande fotografi.
Pueblo Guadalmina är en pedant urbanisation. Det verkar nästan som om de använder pincett, sax och tandborste för att hålla
snyggt. På kort tid har jag varit där två gånger och det är slående
hur rent och tillrättalagt allting är.
Denna pueblo är färgstark och trots sin litenhet finns det ett flertal
smala gränder, torg, passager, innergårdar och prunkande växtlighet. Här är det en fröjd att arbeta med en teknisk kamera, gjord för
perspektivkontroll och långsamt bildskapande.
Detta var första gången jag var ute med mitt nya Alpa 12 Plus-hus
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som kopplas till Hasselblads X1D mellanformatskamera. Ett precisionsverktyg som är flexibelt, kompetent och inspirerar.
Jag hade inte mer än riggat upp för första bilden då en ägare till
en av bostäderna öppnade fönstret och undrade vad det var för
kamera? Efter att jag ropat ‘Alpa från Schweiz’ tog det inte mer
än en minut så kom en engelsk gentleman ut till mig och hälsade
artigt. Det visade sig att han fotograferade mycket på sjuttiotalet
med Sinar storformatare, inte helt olikt tillvägagångssätt jämfört
med dagens Alpa.
Med stort intresse följde engelsmannen hur jag hanterade kameran
och han inflikade en konstant ström av frågor. Det kändes som en
gammal hobby väktes till liv för honom. Under drygt en timme
blev det en genomgång i hur moderna tillverkare av tekniska kameror har vidarutvecklat ursprungskameran. Jag trivdes ypperligt i den
situationen.

Malin Iglesias Isaksson
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.

Storey Interior Design

storeymarbella

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

INREDNING - STYLING

www.storeyinterior.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 sedan mer än 30 år.

Tel: 952 815 915 / 654 018 967
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VINSPALTEN

Cádiz mer än enbart sherry
När jag såg i New York Times att Cádiz var ett av de 52 resmålen
för 2019 höll jag på att trilla av stolen. Kan det verkligen vara sant?
Inte Barcelona, inte Madrid eller Málaga utan Cádiz? Sedan såg jag
ett teveprogram med Rick Stein, krögaren som har gjort Padstow
berömt i hela det brittiska kungariket. Han hade gjort en av sina
långa weekend-resor till Cádiz. Det här måste undersökas.

Det var fenicierna som grundade
Cádiz för lite drygt tretusen år
sedan och det är den äldsta fortfarande bebyggda staden i Västeuropa. Efter fenicierna kom romarna
och alla de andra folkstammarna,
som samtliga utnyttjade hamnen i
Cádiz . Sin storhetstid hade staden
under 1600- och 1700-talet när silver och guld kom från kolonierna i
Sydamerika. Det är från den tiden
de vackra slotten och fästningarna
kommer, som man ser i den gamla
stadskärnan. När sedan kolonierna bröt sig ut från Spanien på
1800-talett föll hamnen och Cadiz
i betydelse och genomgick en svår
kris, som i praktiken varat till våra
dagar.
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Det var inte länge sedan som
man sa att det bästa med Cádiz är
färjan till Puerto de Santa María.
Det gör man inte längre. På samma
sätt som Málaga i början av det
här seklet har Cádiz fräschat upp
sig och blivit Spaniens hetaste
turistmål. Inte bara staden Cádiz
utan hela provinsen, från Tarifa
med sina vindsurfare och romerska
utgrävningar i Bolonia till den
trestjärniga restaurangen Aponiente i Puerto de Santa Maria och
hästkapplöpningarna på stranden i
Sanlúcar de Barrameda.
Den berömda sherrytriangeln
ligger i Cádizprovinsen. Jerez de la
Frontera ligger bara en halvtimme
från Cádiz stad. Naturligtvis skall

man besöka ett par av bodegorna
när man är där. Men jag tänkte slå
ett slag för deras Vino de la Tierra
de Cádiz, alltså bordsvinerna. Några av sherrybodegorna producerar
nämligen också bordsviner. Mest
känt för det är bodegan Barbadillo
i Sanlúcar, som kom ut med ett vitt
vin på 80-talet. Det heter Castillo
de San Diego och görs på druvan
Palomino, alltså sherrydruvan. Det
är ett ganska enkelt vitt vin, gott
och trevligt men knappast ett vin
att skriva hem om. Nyligen har de
dock gjort ett väldigt intressant
mousserat vin, som jag skriver i
sommarspalten.
Viner att skriva hem om
är vinerna från två bodegor som
båda ligger i närheten av Arcos de
la Frontera, Huerta de Albalá och
Finca Moncloa. Två bodegor som
har gett sig på att göra riktigt förstklassigt rött vin i södra Spanien och
dessutom på låg höjd.

Bodegan Huerta de Albalá ligger
norr om Arcos de la Frontera och
har ett intressant mikroklimat. Det
påverkas av två faktorer, dels den
närliggande vattenreservoaren vid
Bornos och dels bergen i Grazalema,
Spaniens mest regniga område.
Till och med deras enklare viner
är riktigt goda. De kallas Barbazul
(jo, det är Blåskägg som menas) och
finns i alla de tre färgerna. Det vita är
en 100-procentig Chardonnay och
en rättfram, torr och uppfriskande
dryck, nästan lite elegant i munnen.
Rosén är 100 procent Syrrah och ett
perfekt sällskap att titta på solnedgången med. Det röda Barbazul är
ett mer komplext vin, med massor
av läckra dofter. Druvorna är Syrrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon men
också den andalusiska druvan Tintilla de Rota. Alla tre Barbazul kostar
runt åtta euro styck i butik.
De två storebröderna har fått
namnet efter ägaren till Huerta
de Albalá Vicente Taberner. Den

Foto: Jocelyn Erskine-Kellie/Wikimedia Commons

I Arcos de la Frontera finns
två spännande bodegor som
producerar både vita viner, rosé
och rödviner som är värda att prova.

som bara heter Taberner är gjord på 100
procent Syrrah och har legat 18 månader
på franska ekfat innan det hamnat på flaskor. Med över 15 procent i alkoholhalt är
det en riktig värsting, men doft och smak
tycker jag döljer nästan hela alkoholen.
För mig är det ett riktigt gott vin som man
kan bjuda främmande och vänner på.
Taberner No 1 är bodegans toppvin och
kostar därefter, 75 euro. Vinet är mycket

komplext och har massor av smaklager.
Färgen är mörk, nästan svart. Smaken stannar kvar i munnen lång, lång tid. Inte undra
på att Robert Parker gav vinet 97 poäng
av 100. Men skulle jag spendera mina surt
förtjänade pengar på en Etta eller fyra normala? Jag tror du förstår att det inte var ett
svårt val. Dessutom har Parker vid något
tillfälle gett 95 poäng till de normala!
Inte långt från Huerta de Albalá
ligger Finca Moncloa, som ägs av González
Byass, sherryjätten med Tio Pepe i spetsen.
De startade den här bodegan år 2000. Här
har de planterat fem olika druvor, Syrrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo
och Tintilla de Rota, alla röda druvor.
Just druvan Tintilla de Rota är populär.
Det är en inhemsk andalusisk druva som
var stor från 1600-talet och framåt. Men
från att nästan varit utplånad i början av
1900-talet har man nu fått liv i den igen.
Den ger kropp till deras Finca Moncloa
men ännu viktigare är den för deras röda,
söta vin som lanserades 2009. Det ska jag
komma tillbaka till i en annan vinspalt,
när vi bara pratar om söta viner.
Finca Moncloa 2015 är en bladning av
samtliga druvor på gården. Det ger ett vin
som behöver tid tid antingen i flaskan eller i dekanter. Intensiv doft av mörka bär
med inslag av svart vinbär och plommon.
Lite jordig smak med mineraler ger djup
och intresse. Det har många år framför sig
och kostar idag runt 16 euro.
Det här är bara två av en mängd nya bodegor i Cádizprovinsen. Så när du besöker
staden, ta dig tid att besöka även dem och
upptäck bordsvinerna också.

Björn af
Geijerstam
Vinkännare

Vin för sommaren
Barbadillo Beta Sur
VT Cadiz.
Druvor: Palomino, Chardonnay

”Har du provat den här cavan från
Cádiz?” frågade min kompis Michael,
som äger restaurangen Ku´Damm
i Fuengirola. Det hade jag inte och
den är inte en cava. Det är en Vino
Espumoso framställd som en champagne, fast det får man inte säga…
Jag tycker det är riktigt gott och helt
torrt. För ett pris av runt åtta euro
kan den bli min sommarhit.
Izadi Larrosa
DO Rioja.
Druva: Garnacha

Det har pratats i en engelsk radio här
på kusten att ju blekare ett rosévin är
desto bättre kvalitet. Helt fel! Blekhetsgraden styrs av hur lite druvskalen
fått ligga med druvmusten, punkt
slut. I den här Izadi Larrosa har skalen
fått ligga i musten endast några timmar. Det har gör att färgen har en ljus
apelsinton, doften av päron och äpple
och en ljuvlig smak som stannar länge
i munnen. Runt sex euro.
Tadeo Tinaja 2015
DO Sierras de Málaga.
Druva: Petit Verdot

Sydkusten bad mig prova en flaska
Tadeo Tinaja. Det är ett mycket
intressant vin som har fått jäsa och
mogna i en amfora av lera. Glöm allt
vad ekfat heter. Här är det bara vindruvan som får stå för smaken och
det gör den. Sammetslen och väldigt
ren smak. Tyvärr har de bara producerat 1 073 flaskor, så det är svårt att
hitta och kostar runt 40 euro.

Lär känna Villa Carolina i Porto do Son, 30
minuter från Santiago de Compostela (Galicien).
Charmigt lanthotell där vi rår om våra gäster. Ett
paradis för sporter som cykel, quad, fiske, bergsklättring, naturvandringar, ridning och vattenaktiviteter. Fantastiskt kök och enastående viner.
Tre minuter från stranden!

www.villacarolinagaliciaplaya.com

Ctra. de Corrubedo a Seráns, 87 / Porto do Son (A Coruña) / Tel: +34 682 433 807 / info@villacarolinagaliciaplaya.com
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La Cañada 20/3
Den sista vinterdagen 20 mars arrangerades den 26:e upplagan av Sydkusten
Trophy, på La Cañada Golf. Den här gången blev det fullslam för damerna, som
knep titeln i båda handikappklasserna.

Den mest anrika golftävlingen för nordbor på
Costa del Sol hölls ännu ett år på banan i Guadiaro. Den kunde bjuda på en imponerande
grupp sponsorer, med VP Bank i spetsen.
Matpåsen som restaurang Nordt bjöd på ute
på banan bestod ev en pannbiffsburgare med
tryffelmayonäs samt en hemlagad kanelbulle
och lovprisades av spelarna. Som vanligt
kastade sig deltagarna även över godiskorgen
från Miadel.
Nästa positiva överraskning var femrätterslunchen i den nyrenoverade restaurangen.
Den följdes av en stor prisutdelning, som också
bjöd på oväntade överraskningar. I det här fallet handlade det dock om en resultatlista som
visade sig innehålla flera fel, som fick korrigeras halvvägs in i prisutdelningen. Denna fick
tas om från början, men först efter att Guardia
Civil infunnit sig i matsalen. Döm om deltagarnas häpna miner, tills det kom fram att det var
fråga om en ploj och att polismannen endast
ställt upp på ett ”practical joke”.
Thomas Westh Olsen på VP Bank kunde
berätta om bankens expansion gentemot
den nordiska marknaden, genom flera
övertaganden. En annan sponsor som gav
sig tillkänna var Monika Abbracciavento
från Quirónsalud. Det enorma prisbordet
innehöll viner från Bacus, dekorationsföremål från Storey, golfprylar från proffset
Peter Gustafsson, choklad från Miadel samt
presentkort på ett flertal restauranger. TM
Bygg bjöd dessutom vinnarna på övernattning på deras lägenhetsanläggning Mar De
Pulpí, i Almería.
De som kammade hem storvinsten var
Susanna Wolmefelt i A-gruppen och Eva
Lagerlöf i B-gruppen. De sköt 34 respektive
32 poäng. Mer information:
www.sydkusten.es/golf.
Text: Mats Björkman
Foton: Richard Björkman
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Pristagarna i den 26:e upplagan av Sydkusten Trophy, som spelades 20 mars på La Cañada Golf. Ett stort antal sponsor

Thomas Westh Olsen från VP Bank, Göran Johannson, Kenneth Lundqvist och Tor Gundersen.

Terje Jensen, Erlend Wiik, Jan Sallnäs och Joakim Persson.

Sponsorer:

Christina Welander, Torbjörn & Monica Björnstrand
samt Olle Johansson samlas vid godiset från Miadel.

Ingrid Rolfsson, Karin Wolmefelt,
Ulla Sallnäs och Susanna Wolmefelt.

Heimo Kupsu, Rolf Johansson, Eckhardt Metzner och Ivar Karlsson.

Resultat Trophy
Grupp A

(Hcp 0-18,5)

1. Susanna Wolmefelt (9)
2. Ulla Lundqvist (22)
3. Ralph Hammar (13)
4. Bo Gardebom (20)
5. Thomas Hellström (12)
Grupp B

34 p.
31 p.
30 p.
29 p.
28 p.

(Hcp 18,6-36)

rer bidrog till ett imponerande prisbord.

Tom Naess, vinnaren i B-gruppen Eva Lagerlöf, AnnChristin Udén och Bo Lastell.

Margareta Andersson, Gerda Gardebom, Gunilla H.
Nilsson och Marika Strömgren med Michael Leu.

1. Eva Lagerlöf (34)
2. Robert Fäldt (24)
3. Birgitta Johansson (37)
4. Ingebjørg Vold K. (25)
5. Björn Lagerlöf (29)

32 p.
30 p.
30 p.
29 p.
29 p.

Närmast flaggan
Hål 2
Hål 4
Hål 11
Hål 15
Hål 17
Stilstudie av Bo Gardebom.

Eva Schöllin, Ulla Lundqvist, Birgitta Johansson och Marie Austvoll.

Monika Abbracciavento från Quirónsalud gav ett pris till Ingrid Rolfsson.

Terje Jensen
Tor Gundersen
Joakim Persson
Marika Strömgren
Tommy Gustafsson

Huvudsponsor
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Andligt och värdsligt: Flertalet kvällar i veckan
läser jag ”Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” (Godnattsagor för rebelltjejer) för båda mina
barn. Här lyfts kvinnor och flickor fram som har gjort
eller gör avtryck i sin närmiljö och för världen.

Kvinnohjältar finns överallt
Vi läser om upptäcksresande, uppfinnare, feminister och skådespelare. Vi läser om Moder Teresa och Lady Gaga, om kända
och okända kvinnor. Dessa lässtunder gör underverk för den
spanska läsförståelsen och vi hjälps åt att rätta uttal och översätta ord. Jag tror att den där boken påverkar mig på fler sätt än
rent språkligt.
I ljuset av ordet rebelltjejer tittar jag mig runt om i min egen
bekantskapskrets och ser allt tydligare hur dessa rebelltjejer
finns överallt omkring mig. I min närhet lever kvinnor som
självständigt tagit sitt pick och pack och flyttat till Spanien,
yngre som äldre. Runt om mig finns kvinnor som jonglerar arbete, barn, låga löner eller osäker ekonomi, kvinnor som fightas
för att bli tagna på allvar, kvinnor som sökt och hittat rätt plats
i livet, kvinnor som längtar till något annat, kvinnor som gråter,
skrattar, älskar och kämpar. Jag tänker att jag är lyckligt lottad
här i Spanien, att jag har möjligheten att få ta del av så många
olika kvinnors berättelser. Livsresor som hjälper mig att hitta
min egen väg som människa.
Det finns en spansk klubb/förening för kvinnor som heter
Malas madres (dåliga mammor) vilken startade 2014. Namnet
kommer av att grundaren, Laura Baena, önskade slå hål på alla
myter och föreställningar kring kvinnor och föräldraskap, arbeta för jämställdhet och skapa opinion för förändring i hemmen
och på arbetsplatser. Då jag efter ett år i Spanien bestämde mig
för att börja lära mig spanska hittade jag denna klubb på nätet
och varje dag försökte jag läsa och översätta ett facebookinlägg
från Laura. Helt plötsligt kunde jag känna mig lite mer hemma
i mitt nya land.
Av Malas Madres diskussioner på nätet, i blogginlägg och
youtubeklipp hörde jag röster från spanska kvinnor, som
liksom jag, hade gett upp kampen om att vara den perfekta modern och som istället ville förenas i de utmaningar som finns i
att vara kvinna och även förälder i vår paradoxala tid. Vad menar jag med paradoxal? Jo, det finns ju vissa intressanta motstridigheter i att för sina barn läsa berättelser om flickor som
är superhjältar samtidigt som män tar sig rätten att bestämma
över kvinnors kroppar. Att inpränta i barnen att feminism
handlar om rätten till jämlikhet, fast det finns de som påstår
att det egentligen handlar om att man inte ska sminka sig (hör
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mitt sarkastiska skratt hahaha). Det krävs lite rebellblod för att
traska vidare när det patriarkala systemet jobbar på högvarv
och berättar för dig hur du bör vara eller inte vara som kvinna,
eller prästfru som jag skrev om för några krönikor sedan.
Då jag befann mig i Madrid förra sommaren hade jag förberett mig för att gå till klubbens högkvarter och se om Laura
Baena var där. Till min stora förbluffning blev jag blyg som
en försagd tonåring när jag såg henne och helt ”star struck”.
Maken försökte hjälpa mig att komma igång, men jag bara gick
därifrån. Fy vad dum jag kände mig. Så här ett år senare kan jag
skratta åt hela situationen, men vad besviken jag var när jag
kom därifrån och inte hade vågat säga något till min nya idol.
Jag skrev dock ett mail några dagar senare och berättade att jag
hade önskat prata med henne. Denna Laura svarade supertrevligt att jag skulle masa mig tillbaka till Madrid, så att vi kunde
utbyta erfarenheter. Jag minns att jag väldigt lycklig tänkte att
just så vill jag vara, jag vill få andra att förstå att deras berättelser är viktiga.
Så varför denna kvinnotext? Jo, för efter allt fler år i livet,
efter att ha bott i olika länder, de senaste fem i Spanien, har
det blivit allt tydligare för mig att rebelltjejernas berättelse
inte endast finns i härliga barnböcker utan att alla vi kvinnor
faktiskt har berättelser som skulle passa in i en bok om mod
och om att förändra världen. När historieböckerna ”glömmer
bort” de kvinnor som har varit med och påverkat världen och
när vissa nutida politiska partier arbetar mot kvinnas rätt att
bestämma över sin egen kropp, blir det allt viktigare att vi hjälper varandra att lyfta blicken och räta på ryggen. Och till dig
som kanske tyckte att det blev lite väl kvinnocentrerat denna
gång; Var inte orolig, den dag som boken ”Pojkar som vågar
vara annorlunda” kommit på spanska lovar jag att läsa även den
vid nattning av barnen.

Lena Ottosson

40-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.

Årets sommarnöje på golfbanan
Valderrama Masters återvänder med ny huvudsponsor, nytt
datum och mer prispengar.

Det blir i år en sommartävling på
Costa del Sol på Europatouren,
genom Estrella Damm N.A.
Andalucía Masters. Den tidigare
hösttävlingen hålls denna gång
27-30 juni, på den legendariska
banan som anordnade Ryder Cup
1997.
Allt är dock inte nytt. Stiftelsen
Sergio García är åter medarrangör
och García kommer själv att försöka försvara titeln från i höstas.
Han har vunnit de två senaste upplagorna och sammanlagt tre gånger
på Valderrama,
– Det ska bli underbart att komma tillbaka till Valderrama. Det var
som en dröm att vinna igen förra
året och årets upplaga kommer
utan tvekan att bli mycket speciell,

arie €79),

).

Foto: BoscoMartin

Estrella Damm N.A. Andalucía Masters spelas 27-30 juni.

Sergio García är dubbel titelförsvarare och tillsammans med landsmannen Jon
Rahm det stora affischnamnet i Estrella Damm N.A. Andalucía Masters.

särskilt för de spanska supportrarna, säger Sergio García.
Ett annat stjärnnamn i start-

fältet är spanjoren Jon Rahm, i
dagsläget rankad elva i världen. De
spanska golfarna har medvind och

i skrivande stund finns det hela sju
på kvalplats i Race to Dubai.
– Sist spelade jag inte så bra och
missade kvalgränsen till helgspelet.
I år tänker jag dock ge allt för att ge
Sergio García en match om titeln,
säger Rahm.
Öltillverkaren Damm N.A. har
undertecknat ett sponsoravtal för
fem år. Det inkluderar en höjning
av prispengarna från tidigare två
miljoner euro till tre.
Stiftelsen Sergio García, som är
medarrangör, grundades 2002 med
syfte att hjälpa utsatta barn och
ungdomar. Det sker både genom
sociala insatser och inte minst genom en rad olika idrottsprogram.
Entrébiljetter kan köpas till
reducerat pris på Internet och kan
även erhållas på plats varje dag.
Mer information:
andaluciavalderramamasters.com

AHN Fuengirola/Mijas

Asociación Hispano-Nórdica/Spansk-Nordiska Föreningen

En ideell förening på Costa del Sol

AHN medlemsservice - jour under sommarmånaderna
Kontaktpersoner vad gäller medlemsservice, såsom medlemsregistrering och köp av golfvouchers:
- Svenska/nordiska alt spanska: Michael Emdenborg: tel 635 198 544; europeancommission10@gmail.com
- Finska/suomalainen: Sari Harilainen +358 41 5070070; sari.harilainen@kolumbus.fi

AHN Golf önskar alla medlemmar
en trevlig sommar

Medlemserbjudande

Med AHN medlemskort
GF € 45 - under lågsäsong.
Traditionsenligt spelar vi, som är i Sverige, en
Eclectic tävling sponsrad av Coeli Welth Management på Ombergs Golf Resort, med övernattning
den 26-27 juni.

Med AHN voucher
GF € 50 - gäller högsäsongen (normalpris € 88).

Sommarspecial: maj-sept
Paketpris med Greenfee,
Buggy och Middag inkl
dryck
€ 45
(Voucher € 30 + € 15)

För mer information: https://www.ahn-fuengirola.net
SK – JUN | JUL | AUG 2019
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RADANNONSER
SÄLJES
Skåp, garderob Garderobsmodulen är köpt
hos Leroy Merling. Nytt, icke monterat och
icke använt. Två hyllor. Bredd:60 Höjd: 2,35
Djup:59. Två dörrar 2x30. Finns att hämtas i
Marbella. Pris 85 euro. Tel: 670672566
E-mail: guni.pettersson@gmail.com
------------------------Strövtåg i Malaga, Ny Guidebok En ny
informativ och rikt illustrerad vägledning för
den vetgiriga och nyfikna Malagabesökaren.
Beställ på bokus eller adlibris. Pris 20 euro.
E-mail: bosse.lambert@gmail.com
------------------------Lounge soffa Säljer min lounge soffa.
Knappt använd. Felköp. Nypris 1350 euro.
San Pedro Alcántara. 1,60 lång,90 cm
hög och 80 cm djup. Pris 500 euro. Tel:
+46708750710 (Ann-Charlott Filipson)
E-mail: lotta@yogadivine.se
------------------------Fin liten gul trasmatta I bra skick. 142
cm lång och 82 cm bred. Finns i Elviria
(Marbella). Pris 20 euro. Tel: 952863375
E-mail: mats@sydkusten.es
------------------------Lätt fotpall Mjuk, blå. 58 cm bred, 53
cm djup och 36 cm hög. Pris 50 euro.
Tel: 952863375 E-mail:
richard@sydkusten.es

Glasbord Glasbord i gott skick säljes
pga platsbrist. Mått 60X60 cm brett och
41 cm högt. Bordet finns i centrala Los
Boliches (Fuengirola) Pris 20 euro. Tel:
+46760255460 (Elisabeth ) E-mail:
malaganu@hotmail.com
------------------------Fin liten bordslampa Keramik med gul
skärm i bra skick. 55 cm bred och 46 cm
hög. Finns att hämta på lager i Marbellaområdet. Pris 40 euro. Tel: 952863375
E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Trä- och rottingfåtölj Små skavanker.
57 cm bred, 67 cm djup. Finns att hämta
på lager i Marbellaområdet. Pris 50 euro.
Tel: 952863375 E-mail:
richard@sydkusten.es
------------------------Träkista I bra skick. 71 cm bred, 40 cm
djup och 48 cm hög. Finns att hämta på
lager i Marbellaområdet. Pris 50 euro.
Tel: 952863375 E-mail:
richard@sydkusten.es
------------------------Fåtölj med kuddar Lätt fåtölj med hjul
på främre benen och två matchande
kuddar. 55 cm bred, 80 cm djup, 70 cm
hög. Finns att hämta på lager i Marbellaområdet. Pris 75 euro. Tel: 953863375
E-mail: richard@sydkusten.es

Stolar i nyskick Fyra stycken mörkbruna
IKEA-stolar med sittdynor, modell Kaustby. Mycket litet använda. Finns på lager i
Marbella. Pris 100 euro. Tel: 952863375
E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Braskamin Helt ny braskamin av
märket INVICTA (fransktillverkad) 8 kw
effekt bredd: 450, djup: 375, höjd 839.
Komplett med rökrör och installationsanvisning. Kanonpris Pris 195 euro. Tel:
+46708212247 (Goeran S Janson)
E-mail: goranjanson@mac.com
------------------------Farstu-set Liten grön hylla med matchande spegel till entrén. Hyllan är 75 cm
bred, 40 cm djup och 45 cm hög. Spegeln
mäter 48 cm i bredd och 115 cm i höjd.
Något slitna. Finns att hämta på lager
i Marbellaområdet. Pris 100 euro. Tel:
952863375 E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Väggfast bokhylla ek Bokhylla i ek
med vitrinskåp, barskåp, hyllor mm. Alla
enheter kan sättas upp separat. Belysning i vitrinskåpet. Höjd 2.50 ×3 är ena
delen och andra 2.50x1,70. Högsbjudande. Måste bort omgående.
Pris 100 euro. Tel: +46708351283
(Mikael Björnefors ) E-mail:
mikael.bjornefors@bergendahlssel.se

Cykelhållare för baklucka Thule Clip On,
cykelhållare för baklucka inklusive 2 ramadapters. För kombi- och halvkombibilar.
Nypris 2328 kronor. Produktbeskrivning på
ClipOn cykelhållare Mekonomen.se” Obetydligt begagnad och i bra skick. Pris 70
euro. E-mail: anders.nillius@gmail.com
------------------------Två kaffebord Matchande rottingbord
med glasskiva. Stora bordet är 120 cm brett,
60 cm djupt och 52 cm högt. Lilla bordet är
närmast kvadratiskt, 51x51x52 cm. Finns att
hämta på lager i Marbellaområdet. Säljes
tillsammans. Pris 150 euro. Tel: 952863375
E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------IKEA BRUSALI högskåp IKEA BRUSALI.
Högskåp med dörr, vit. Monterad och i
perfekt skick! Nypris 129 euro. Bredd: 80
cm Djup: 48 cm Höjd: 190 cm. Hämtas i
Los Boliches, Fuengirola Pris 50 euro. Tel:
658828605 E-mail: mm.65@hotmail.com
------------------------Herr och Damcykel Säljes Damcykel
Di Terzo, röd, Shimano 21 vxl (3x7),
stötdämpare fram, dubbla handbromsar.
Herrcykel Oaran grå, Shimano 21 vxl
(3x7), stötdämpare fram.dubbla handbromsar.. Båda obetydligt begagnade
säljes av åldersskäl. Pris 120 euro.
E-mail: anders.nillius@gmail.com

Masaje para niños y bebés

Rokokobyrå 95 cm bred 81 cm hög.
Toppenskick och fin marmorskiva. Finns
för hämtning i San Pedro Alcántara.
Säljes billigt pga platsbrist. Pris 90 euro.
E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Gammaldags bordslampa Keramik
med träfot och gul räfflad skärm. 34 cm
bred och 61 cm hög. Finns att hämta på
lager i Marbellaområdet. Pris 50 euro. Tel:
952863375 E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Fint linneskåp Mycket bra skick med
nycklar och fungerande lås samt intarsia
126 cm högt, 121,5 cm brett och 43,5 cm
djupt. Finns att hämta på lager i Marbellaområdet. Pris 250 euro. Tel: 952863375
E-mail: richard@sydkusten.es
------------------------Stokke-stol i bra skick. Bättre begagnad
barnstol av det kända märket Stokke. Finns
i Elviria (Marbella). Pris 100 euro. Tel:
952863375 E-mail: mats@sydkusten.es
------------------------Backabro bäddsoffa IKEA Backabro
bäddsoffa. Använd som sittsoffa lite mindre än halvtid i 2 år och som bäddsoffa ett
10-tal nätter. 168 cm bred. Bäddlängd 200
cm. Finns i San Pedro Alcántara. Pris 100
euro. Tel: +46709855422 (Annki Nilgard)
E-mail: nilgardannki@gmail.com

Inga dolda extra
kostnader vid
avhämtning!

Éllos tambien necesitan relajarse. El masaje
terapéutico contribuye a que duerman mejor,
mayor apetito y mejor desarollo físico.

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

av hög kvalitet. Silver, smycken, mattor och orientaliskt konsthantverk. Kostnadsfri rådgivning och inlämning.

Annonsera på vår radannonsmarknad. Du får tredubbel effekt, då din
annons inte bara syns i SK utan även på Sydkustens hemsida och i nyhetsbrevet till medlemmarna i Club Sydkusten. En radannons på max 300

Plinthylla från Ikea Kul byrå med en
skjutlåda och två lådor med lucka, samt
sittkudde överst. I bra skick. 76 cm hög, 76
cm lång och 50 cm bred. Pris 75 euro. Tel:
952863375 E-mail: mats@sydkusten.es
-------------------------

Bord Fritz Hansen 1986 Bra begagnat
superslips-bord. 150 cm långt x 100
cm brett. Finns i Elviria (Marbella).
Pris 450 euro. (Nypris: 1.700 euro) Tel:
952863375 E-mail: mats@sydkusten.es
------------------------Säljer leksaker fint skick Nu säljer vi
iväg kickbike och sparkcykel, krokodil och
en stor lastbil eftersom att vi flyttar hem
till Sverige. Allt är fint skick och köpt mellan februari och mars och är inte använt
mycket. Allt för 25 euro eller fråga om pris
styckvis. Finns i centrala Fuengirola. Pris
25 euro. Tel: +34738343885 (Annika)
E-mail: annika_89@hotmail.com
------------------------Golfklubbor Wilson Staff 7st Wilson
(herr höger) 5-9 + pw, grafitskaft Fat
Shaft regular. Tyvärr är 6-an bortslarvad,
å andra sidan så är Lamkin-greppen
nästan nya (pris minst 10 eur styck).
Klubborna finns i centrala Marbella. Pris
70 euro. Tel: +46703235152 (Jan)
E-mail: albornyl@gmail.com
------------------------Lexus is220 Min Lexus is220 från
2006 har gått 19 tusen mil men funkar
utmärkt! Vill dock byta till en automat!
Jag har haft bilen hela tiden. Spansk reg.
Pris 5.000 euro. E-mail: Stig.Jogsten@
humlekapital.onmicrosoft.com
------------------------Mercedes 350 SE diesel 2012 MB 350
SE diesel 2012. Mörk blå 9000 mil, spansk
reg all utr, ny bes mycket fint skick 2 ägare.
Pris 19000 euro. Tel: +46705360405
E-mail: draktornet@telia.com

Blå matta, lång lugg, 170x240 cm
18mm tjock. Den täta luggen dämpar
ljud och är mjuk att gå på. Nyskick.
Finns i Fuengirola. Pris 40 euro. Tel:
+46702958822 (Reidun) E-mail:
reidunsunnerheim@gmail.com
------------------------Barnvagn mm skänkes Bugaboo buffalo barnvagn, Cybex bilstol med adapter
för barnvagnen IKEA spjälsäng bortskänkes. Hämtas i Benalmádena. Pris 0 euro.
Tel: 694447643 (Thomas Malm) E-mail:
costadelsol@maklarringen.se
------------------------PC Laptop Lenovo Yoga 710, 14", i7,
8 Gb/256 GbrnNästan ny med garanti.
Pris 300 euro. Tel: 659664567 (Stefan)
E-mail: stefanjutbo@hotmail.com
------------------------Skoda Yeti 2010 Säljer min Super Skoda
Yeti från 2010. 17.000 mil. Bensinsnål
och mycket rymlig. Jättebra & fint skick
med några mindre repor i lacken endast.
Nybesiktigad utan anmärkningar. Pris
8400 euro. Tel: 687301693 (Kjell Sporrong) E-mail: ksporrong@hotmail.com
------------------------Golfvagnar (el) 2 st Golfvagnar el.
med broms och gas. samt hopvikbar för
transport, gummihjul. nya batterierbra skick. Fuengirola. Pris per styck 240
euro. Tel: +34607679953 E-mail:
staffansyd@gmail.com
------------------------Espressomaskin och kvarn Rancilio
Silva och Rancilio Rochy, som nya. Pris
400 euro. Tel: +4540307582 (Stig) Email: stigbothomsen@gmail.com
------------------------Vikcykel 20 tum Vikcykel 20 tum, 1v.
Med mjuk sadel, pakethållare, fotstöd,
handbroms bak och fram. Italiensk
tillverkning, klassisk model, typ Graziella.
Märke Capri Bambina/Alpina Camping.
Mycket gott skick då den är nästan oanvänd. Laxrosa/orange. Korg och lås tillkommer. Finns I San Pedro de Alcántara.
Pris 180 euro. Tel: 606258010 (Jelena)
E-mail: jelenacarina@gmail.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

Samsung mobil Samsung Galaxy S7
Edge, svart. Modell: SM-G935F. Nästan
ny med garanti. Fuengirola. Pris 250
euro. Tel: 659664567 (Stefan) E-mail:
stefanjutbo@hotmail.com
------------------------Yamaha BWS 50 cc Yamaha BWS 50
1999 (2500 mil) i absolut toppskick, alltid förvarad i garage. Ny lager koppling,
ny drivrem, nytt styrlås, nybytt olja. Säljes enbart då jag köpt större motorcykel.
Den finns hos mig i Barcelona . Pris 500
euro. Tel: 622922666 (Hans ) E-mail:
hbasse12@gmail.com
------------------------Möbler Skrivbord Micke IKEA samt
säng 180x80. Tel: +46705916363 (Per
Rodhe) E-mail: per@rodhe.se
------------------------TV och Laserprinter Samsung TV 42”
samt Samsung laserskrivare till Windows XP
-Windows 8 (som ny). Pris TV:40, Skrivare:
20 euro. Tel: 606390538 (Håkan Wäppling)
E-mail: hakan.wappling@gmail.com
------------------------KÖPES
Cykel Söker damcykel modell Monark
Karin eller finska märket Jopo el liknande
cykel. Tel: 606258010 E-mail:
jelenacarina@gmail.com
------------------------SÖKES
Nanny sökes Behöver någon som kan
hämta min son (5 år) i skolan 2-3 ggr i
veckan, normalt kl 17 eller 14.30 fredagar
men kl 15 från juni, och vara med honom
ca 2-3 h. Körkort och egen bil behövs, Vi
bor i Higueron. Svenska, spanska och
engelska ok. Måste vara någon som gillar
barn och är lite kreativ, flexibel och vill tjäna
en extra slant. Gillar att pyssla, rita, spela spel,
rollspel med playmobil, parklek, poolen och
stranden. Pris 10 euro. Tel: 677614903 E-mail:
c_osvaldsson@hotmail.com
------------------------Beskärning av pinjeträd Söker företag/
person som kan beskära pinjeträd i
Calahonda Tel: 693001642 (Hans Lundstroem) E-mail: hanki61@hotmail.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

------------------------BOSTAD
Långtidshyra Marbella-Nerja Pensionärspar söker bekvämt boende. Okt-april.
2-3 sovr.um Tel: +46739467204 (Gert
Eldh) E-mail: gerteldh@msn.com
------------------------Sökes liten lgh Vi är ett rökfritt pensionärspar som önskar hyra lägenhet, 1
sovrum och kök under tiden 6/10--7/11
2019. Gärna Fuengirola eller Los Boliches. Tel: +46738406314 (Kjell Ulfsin)
E-mail: ulfsin@gmail.com
------------------------Bostad önskas långtidshyra Lägenhet,
radhus, villa önskas hyra i eller nära Fuengirola, svenska skolan från augusti 2019 till
juni 2020. Minst 3 sovrum, pool ett krav,
gärna svensk standard. Vid förslag, ring eller
sms:a gärna. Tel: +46731827175 (Tina)
E-mail: tina.70@spray.se
------------------------JOBB
Fastighetsmäklare Marbellaco.com På
grund av fortsatt expansion, söker vi nu
efter en service-inriktad person som mötesbokare och/eller fastighetsmäklare, för
våra svenska kunder. Du behöver kunna
både engelska och svenska flytande (i
både tal och skrift). Tidigare erfarenheter
inom fastighetsmäklarbranschen, och
kunskap om Costa del Sol är ett krav.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och
utmanande arbete, i ett professionellt
och målinriktat team. Fast lön och hög
provision! E-mail: ez@marbellaco.com
------------------------Jobb på Golfklubb - Public Relations
Vi letar efter dig som vill tillbringa vintern
(sept-maj) i Spanien och som har stort
intresse för golf, är ansvarsfull samt serviceinriktad. Språkkunnighet är ett måste.
Huvudarbetet kommer att vara att fungera
som PR för Golfklubben samt vara aktiv
säljare i Golf Shopen. Du bör njuta av att
spendera din tid på Golfklubben. Skicka CV
till: info@holidaygolf.com Använd ”Job at
Golf Club” som referens. E-mail:
helena.vonknorring@holidaygolf.org

Biluthyrning och parkering
vid Málaga flygplats
Leverans av hyrbil direkt vid terminalen.
Allt inkluderat i priset.
Inom- och utomhusparkering.
Vi reparerar, lackerar m m din bil
vid önskemål, medan du är borta.
Även försäljning av bilar i bra skick.

Vinbar söker personal I juni öppnar jag
"El Secreto de Baco" i Cancelada. Vinbar
med mål att bli en ny samlingsplats på
kusten för svenskar och andra nationaliteter. Är du en glad person som gillar
god mat & dryck är du välkommen maila
kort beskrivning om dig och intresse för
jobbet. E-mail: mats@succe.se
------------------------Hyrbil och parkering AGP Medarbetare
sökes till Hyrbils/Parkeringsföretag vid flygplatsen. Den vi söker måste vara ansvarsfull,
ha körvana och tala svenska och engelska
flytande. E-mail: info@nordiqcar.com
------------------------Säljare sökes Vi söker seriösa säljare till
vårt team i hjärtat av Mijas PuebloFlerspråkig och för att hjälpa vår växande
business. Bra engelska är ett måste och
flytande svenska, andra språk är ett plus.
Fast lön + provision. Tel: 622166545
(Sea View Real Estate) E-mail:
info@seaviewrealestate.es
------------------------Kallskänka/servitör sökes Till vår
nyöppnade Restaurang Nordt i San Pedro
Alcántara (Marbella) söker vi dig, kallskänka/kock/servitör med gott humör och
glimten i ögat. Tel: 682734677 (Michael)
E-mail: nordtsanpedro@gmail.com
------------------------ANNAT
Make-up-By-Helène Diplomerad
make-up-Artist. Sminkning. Bröllop.
Privat. Festsminkning. Ansikte. Ögon.
Ögonbryn. Fransar. Rengöring. Hudvård.
Microneedling. Maria Salon, Calle Troncón 36, Fuengirola centrum. Boka tid.
Säg att du läst annonsen så får du 10%
rabatt. Tel: 645292445 (Helène) E-mail:
helenebister72@gmail.com

Skicka egna
annonser och var
först till kvarn på:
www.sydkusten.es/
radannons

Rådgivning
i Spanien
med svensk
mentalitet

T: + 34 952 609 009
M: + 34 617 445 412
imata@mgconsulting.es
www.mgconsulting.es

NORDIQCAR
Tel: +34 667 460 784
info@nordiqcar.com

www.nordiqcar.com

Málaga - Marbella - Stockholm
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EVENEMANG
Mijas: Flamencoshow 20180901 20190901 Varje onsdag vid Plaza Virgen de la Peña
och varje lördag vid Plaza de la Constitución i Mijas
Pueblo. Plats: Mijas Pueblo Tid: 12.00. www.mijas.es

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

Fuengirola: Anasuya 20190606 - 20190629
Temporär utställning med Jovita Romero. Plats: Casa de la
Cultura, Av. Juan Gómez Juanito, 12. www.fuengirola.es
----------------------------------------

Estepona: Pedalea Estepona 20190224
- 20190830 Sista söndagen varje månad 10 km
cykellopp för hela familjen. Plats: Orquidiario Tid: 11.00

Benalmádena: Cerro del Viento 20190612 20190624 Temporär utställning. Elever från Bachillerato de Arte. Plats: Castillo Bil Bil, Av. Antonio Machado, 78, Benalmádena Costa. www.benalmadena.es

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

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

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

Málaga: Libres y decisivas. Artistas rusas, entre tradición y vanguardia
20190226 - 20190908 Temporär utställning.
Plats: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo Málaga www.coleccionmuseoruso.es
----------------------------------------

Málaga: Perversidad. Mujeres fatales
en el arte moderno (1880-1950)
20190330 - 20190908 Temporär utställning med
bla Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Kees Van Dongen,
Man Ray, Pablo Ruiz Picasso, Salvador Dalí, och Julio Romero de Torres Plats: Museo Carmen Thyssen Málaga. C/
Compañía 10 www.carmenthyssenmalaga.org
----------------------------------------

Málaga: Iliazd & Picasso. Páginas de
arte y de vida. 20190404 - 20190623
Temporär utställning. Plats: Museo Casa Natal, Fundación Picasso. fundacionpicasso.malaga.eu
----------------------------------------

Málaga: La vida al pie de Caminito del
Rey 20190405 - 20190615 Temporär utställning, gamla fotografier. Plats: La Térmica, Avenida de
los Guindos. www.latermicamalaga.com
----------------------------------------

Antequera: El arte de coleccionar
20190514 - 20190707 Temporär utställning
med Félix Revello de Toro, EugenioChicano, Enrique
Brinkmann, Joaquín Peinado och Carlos Durán. Plats:
Auditoria Edgar Neville Tid: El Museo de Arte de la Diputación (MAD).
----------------------------------------

Málaga: Banksy - The art of protest
20190524 - 20190915 Första utställningen
i Málaga med den graffiti-konstnären och aktivisten
Banksy. Plats: La Térmica, Avenida de los Guindos.

Costa del Sol: Historia
Natural 20190614
- 20191013 Temporär utställning med Max Ernst. Plats:
Museo Carmen Thyssen Málaga. C/Compañía 10 www.
carmenthyssenmalaga.org

Costa del Sol: Noche de San Juan
20190623 Spanskt midsommarfirande. Musik,
dans, fest och underhållning på kustens stränder. Traditionella brasor med mera. Plats: Costa del Sols stränder
Tid: från 22.00 till tidig morgon.
----------------------------------------

Benalmádena: Feria de Arroyo de la Miel
20190624 - 20190630 Feria Plats: Plaza Pueblo
Sol, Arroyo de la Miel
----------------------------------------

Benalmádena: Antonio Solorzano Lara
20190627 - 20190712 Temporär utställning
Plats: Castillo Bil Bil, Av. Antonio Machado, 78, Benalmádena Costa. www.benalmadena.es
----------------------------------------

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

Fuengirola: Rock the
Coast
20190614
- 20190615 Stor rockfestivall med bland andra
Europe och Scorpions.
Plats: Mare Nostrum Music Park, Castillo Sohail.
marenostrumfuengirola.com

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

Málaga: Estancias, cuerpos, palabras
20190618 - 20190901 Temporär utställning
med Bruce Nauman. Plats: Museo Picasso, Calle San
Agustín 8 www.museopicassomalaga.org

Costa Tropical: Motril Air Show 20190630
Internationell Flygfestival med flyguppvisning av bland
annat Jacob-52, Bucker 1131 och PITTS2B, över stränderna Playa de Poniente och Playa Granada framför
strandrestaurangen chiringuito Hoyo 19 i Motril och
som arrangeras av Spanska Flygvapnet.
----------------------------------------

Estepona: Feria de Estepona 20190702 20190707 Esteponas Feria. Stora festligheter dag
och natt. Plats: Estepona centrum samt feriaplatsen.

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

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

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

Nerja: God save the Queen 20190719
Hyllning Queen. Plats: Jardines Cueva de Nerja Tid: 22.00.
----------------------------------------

Torremolinos: Travesía
a nado 20190727
Simtävling vid kusten, 7
km. Plats: Torremolinos

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

Nerja: Royal Garage World Tour
20190728 Konsert med Ara Malikian Plats: Jardines
Cueva de Nerja Tid: 22.00.

Marbella: ArtFest 20190729 - 20190805
Teater, musil, dans med mera Plats: Tenencia de Alcaldía
de San Pedro Alcántara
----------------------------------------

Fuengirola: David Lenker Jazz Quarter.
20190621 Jazzkonsert med Agustín Carrillo, Coki
Giménez, David Lenker och Oliver Sierra. Plats: Rådhusets takterrass, Ayto de Fuengirola. Tid: 21.00

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

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

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

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

Fuengirola: Midsommarfirande i kyrkan
20190621 Vi firar midsommarafton tillsammans
på kyrkans tesrass i solens sken. Klockan 17.30 öppnar
portarna med lotterier, café, grill att och att klä midsommarstången. Ta gärna med lite blommor till vår fina
stång. Sedan dansar vi, cafeteria och grill är öppen hela
kvällen. Det finns även möjlighet att njuta av en midsommartallrik (förköp). Köp din biljett senast den 18
juni på kyrkan. Plats: Svenska kyrkan, Edf. Tres Coronas,
Portal E102. www.svenskakyrkan.se/costadelsol

Málaga: Gamepolis
20190719
20190721 Stor mässa för videospel. Se hemsidan
för info. Plats: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
Avda. Ortega y Gasset, 201. www.gamepolis.org/web

Fuengirola: Rod
Steward
20190703
Konsert Plats: Marenostrum
Castle Park Tid: 22.30
www.marenostrumcastlepark.
com

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

Costa del Sol: Jazz en la
Costa 20190715 20190720
Traditionell
Jazzfestival varje sommar. Plats:
Parque El Majuelo. Tid: 22.30.
www.jazzgranada.es/home.
html

Estepona: Los Álamos Beach Festival
2018 20190731 - 20190804 Stor musikfestival. Se hemsidan för komplett info. Plats: Recinto
Ferial, Estepona. www.losalamosbeach.com
----------------------------------------

Málaga: Feria de Agosto 20190815 20190824 Málagas stora Feria. Stora festligheter
i centrum under dagtid och vid feriaområdet natttid.
Dans, musik, tjurfäktningar med mera. Plats: Malaga
centrum och feriaområdet.
----------------------------------------

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

Frigiliana: Festival de las tres culturas
20190822 - 20190825 Festligt under fyra dagar när man hyllar morerna, moriscos och de kristna.
Costa del Sol: Mercadillo Guadalhorce
20190528 Ambulerande ekologisk marknad. 1.a
lördagen/månad Marbella. 1 söndagen/månad, Rincón
de la Victoria, 2a lördagen Málaga, 2a söndagen Mijas,
3e lördagen La Campana, 3e söndagen Benalmádena,
4e lördagen Málaga, sista söndagen La Cala de Mijas.
Marbella: Seoane 20190601 - 20210521
Temporär utställning. Konstnär från Argentina. Plats:
Museo Ralli. www.rallimuseums.com/en/Marbella

Övrigt Spanien: Corpus Christi 20190623
Upplev den traditionella Corpus Christi-högtiden i en av
de vita byarna i Cádizprovinsen. Stor högtid, procession
med mera. Deklarerat som turistintresse. Plats: El Gastor, Sierra de Cádiz Tid: 10.00-24.00.

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

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

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

Marbella: Feria y Fiestas San Bernabé
2019 20190605 - 20190611 Marbellas stora
Feria. Komplett program på hemsidan.
64

SK – JUN | JUL | AUG 2019

Marbella: Holi Colours 20190623 Färgglad
musikfestival. Liveband med mera. Plats: San Pedro
Alcántara

Costa del Sol: Día Virgen del Carmen
20190716 La Virgen del Carmen, fiskarnas och
sjömännens skyddshelgon och beskyddare, firas i ett
flertal kustbyar. Procession i traditionella fiskerbyar som
Rincón de la Victoria, El Palo i Málaga, Carihuela, Los
Boliches, Marbella och Estepona.
----------------------------------------

Málaga: West Side Story 20190718 20190804 Musikal. Se hemsidan för komplett
info. Plats: Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín, Málaga.
www.westsidestory.es

MARBELLA
5 jul - 23 aug
Se hela programmet på
annonsen på sidan 23 eller
på www.starlitefestival.com
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Vinn var sitt signerat exemplar av Göran Rises två första romaner Bulvanen och Smugglaren. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/08/2019.
Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Vi söker namnet på en planta i bilden! Vinnare i förra SKrysset: KERSTIN BJURSTRÖM

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?

60 años de espeleología
La Cueva de Nerja está este
año de celebración y ofrece un
festival de verano espectacular.
Además ahora hay audioguía en
Pág. 44
sueco y noruego.

Resumen en castellano de esta edición

Un oasis en el interior
Información en castellano, pág.

La ruta de las Cascadas en
Sierra de las Nieves esconde
maravillosas sorpresas y ofrece
posibilidades de un buen chapuzón.

En nuestra popular serie de rutas de
senderismo por Andalucía llega el
turno al sendero más húmedo de la
Sierra de las Nieves, que pronto se
puede convertir en parque nacional.
Desde la localidad de Tolox salen
varias rutas de diferentes niveles de
dificultad.
El que se anime a visitar la zona
este mismo verano debe evitar las
rutas más largas, por el calor. Las
lineales, algunas no más de 2,5
kilómetros en cada dirección sin
embargo, son ideales. Sobre todo
por la posibilidad de refrescarse.
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Desde 1992 líder en información
a nórdicos en España

jun | jul | aug 2019

sánchez
stärKt i valen
Partido Popular
backade stort.

Kusten
fortsatt blå

PP vid makten i
nyckelkommuner.

Sánchez sale reforzado
El PSOE avanza fuertemente
tanto en las elecciones al parlamento como locales. El PP se
desploma pero tiene opciones de
Pág. 16-17
gobernar en Madrid.
Ex-consul nostálgico
Pedro Megías González ha sido
cónsul de Suecia en Málaga durante más de 16 años y hubiera
querido seguir un poco más en
Pág. 48-49
el cargo.

Konsuln
saKnar jobbet
n åTer
Toure rAMA
LDer
På VA a och Rahm
ny
Garcí hnamn i
affisc g, i slutet
tävlin juni.
av

Intervju med Pedro
Megías i Málaga.

ninni ficK sin
nya gravsten
Känslosamt
möte i Granada.

Okända oaser
Följ med till vattenfallsleden

nära kusten.

Es el caso por ejemplo del
Charco de la Vírgen, que figura en
la portada de esta edición. Pero
hay varias cascadas más y una ruta
circular de unos 10 kilómetros, que
se debe guardar para disfrutar en
primavera u Otoño.
Pág. 34-37

El PP defiende sus feudos locales

Un Brexit local blando
Un acuerdo entre España y Gran
Bretaña limita las posibles consecuencias de un Brexit duro
para ciudadanos británicos en
Pág. 20
España y Gibraltar.

EMPRESAS

El Partido Popular mantiene el
poder en los principales ayuntamientos de la Costa del Sol.

A diferencia de los resultados en el
resto de España, en la província de
Málaga no le fue nada mal al PP, que
defendió e incluso reforzó el poder
en ayuntamientos como Marbella,
Fuengirola y Estepona. En el último
de éstos, José María García Urbano
arrasó, haciéndose con 21 de los 25
concejales. Con esto sigue siendo

el alcalde con mayor apoyo de toda
España.
Varios candidatos redujeron su
perfil como representantes del PP,
disminuyendo o incluso ocultando
el logotipo en pancartas. Pág. 10-13

Encuentro empresarial
Un gran número de asociaciones locales asistieron a un
interesante encuentro con la
Cámara de Comercio HispanoSueca en Centro Plaza, en
Pág. 26-27
Nueva Andalucía.

Sydkusten Media S.A. es una empresa especializada en la información y organización de eventos de cara a la comunidad nórdica en
la Costa del Sol y otros lugares de España.
Entre nuestros medios cabe resaltar la revista trimestral SK, la web
www.sydkusten.es y las newsletters enviadas por correo electrónico a
los socios del club de lectores Club Sydkusten. Además organizamos
el mayor torneo de golf para nórdicos en la Costa del Sol Sydkusten
Trophy, ferias como las jornadas suecas en Parque Miramar en
Fuengirola, conferencias así como eventos y viajes culturales.
Ofrecemos espacio publicitario a anunciantes, así como posibilidad de patrocínios y eventos a la medida. Más información en
www.sydkusten.es, en info@sydkusten.es o llamando al 952 863 375.
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Emotiva reunión en Granada
Una lápida muy especial fue colocada el 8 de Abril en el cementerio de San José, 20 años después
de que los restos de Ninni Billing
Pág. 50-51
fuesen trasladados.

TEMÁTICOS
Andalucía es color
Nuevas magníficas fotos de
nuestro experto Dan Lindberg.
Pág. 54

Información para anunciantes
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REPORTAJES

Empresa en expansión
Holiday Golf, con sede en Marbella, es líder en Europa como
distribuidor de productos de
golf y otros artículos para emPág. 28
presas.

Cádiz más que jerez
Hoy en día hay muchos vinos
de mesa que se producen el la
provincia. Dos de las bodegas
más interesantes están en Arcos
Pág. 56-57
de la Frontera.

LIBERTYBIL

Med Liberty Seguros bilförsäkring har du en ersättningsbil upp till 35 dagar,
även i händelse av maskinhaveri, så att oförutsedda händelser inte hindrar dig
från att uppleva det bästa.

Du kan dessutom erhålla följande förmåner:
•
•
•
•

Marknadsvärdet plus 30% ersättning vid totalförlust eller stöld.
Civilrättsligt ansvarsskydd som fotgängare, eller amatörcyklist.
Fritt val av verkstad.
Vägjour dygnet runt oavsett plats, genom ett gratis samtalsnummer
med betjäning på olika språk.

#1

Besök din närmaste försäkringsagent,
eller gå in på: www.libertyexpatriates.es

BIL

•

HEM •

Förstahandsvalet för
utlänningar
i Spanien

LIV

•

BEGRAVNING
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27-30 junio 2019

Real Club Valderrama
Sotogrande, San Roque, Cádiz
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