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Spanien är som bekant ett kontrastrikt land. Den 
värsta ekonomiska krisen på nära hundra år sam-
manföll med de främsta internationella idrotts-
framgångarna i inte minst fotboll. Nu när pola-
riseringen i landet är större än på mycket länge 
har Spanien fått sin första koalitionsregering. Det 
verkar vara ett koncept som varken politiker eller 
media än så länge lyckats vänja sig vid.

Pedro Sánchez lyckades precis efter årsskiftet 
bli omvald som regeringschef, i ledningen för en 
vänsterregering bestående av ministrar från både 
socialistpartiet PSOE och missnöjespartiet Unidas 
Podemos. De senare har fått fem ministerposter, 
varav partiledaren Pablo Iglesias ut-
nämnts till andre vice regeringschef. Den 
nya regeringen har tvingats stödja sig på 
bland annat det katalanska separatist-
partiet ERC och de utmaningar som det 
nya kabinettet står inför är otaliga.

Först och främst måste koalitions-
partnerna övertyga allmänheten om 
att de verkligen drar jämnt och ror åt 
samma håll. Detta är inte helt lätt, mot 
bakgrund av de konfrontationer som 
präglat deras relationer ända sedan 
Podemos kom in i parlamentet 2015. Det är ingen 
hemlighet att partiledarna Sánchez och Iglesias 
inte direkt uppskattar varandra, men de verkar 
åtminstone tills vidare ha grävt ned stridsyxan i 
nationens intresse.

I skrivande stund har den nya regeringen suttit 
vid makten i sex veckor och så långt har de lyckats 
hålla en enad front. De olika ministrarna undviker 
att uttala sig i frågor som inte berör deras egna de-
partement och uppenbara meningsskiljaktigheter 
har hittills vädrats bakom lyckta dörrar. 

Utmaningarna för Spaniens första koalitionsre-
gering efter Franco är minst lika mycket externa. 
Regeringen är i klar minoritet och avhängig av stöd 
från en rad grupper i parlamentet för att bland 

annat få igenom en ny budget. Det inklude-
rar de katalanska separatisterna, gentemot 
vilka Sánchez tvingats till eftergifter som att 
acceptera förhandlingar om en avtalad lösning av 
konfl ikten i regionen. Dessutom står högeropposi-
tionen inte oväntat på barrikaderna, uppjagade av 
Vox som i allt större utsträckning styr debatten.

Men även massmedia verkar vara ovana vid kon-
ceptet koalition. De upphör ej att uppmärksamma 
de motsägelser som föreligger mellan vad PSOE:s 
och Unidas Podemos representanter säger nu och 
den ståndpunkt de hade innan de ingick koalition. 
I Spanien uppfattas det nämligen som ett svag-

hetsdrag, eller rent bedrägeri, om 
en politiker ändrar ståndpunkt eller 
argumentering. Konceptet kompro-
miss verkar inte existera i spanska 
akademins ordlista.

Trots den hätska debatten tror jag 
att regeringens främsta utmaningar 
är interna. Sánchez kommer tvingas 
agera balanskonstnär mellan Unidas 
Podemos anspråk på sociala sats-
ningar och EU:s krav på ekonomisk 
sparsamhet. 

Dessutom upplever Spa-
nien redan en avmattning 
av ekonomin som ännu 
är oklar hur långvarig 
och omfattade den blir. 
Mycket hänger på den 
kommande budget-
propositionen. Om 
regeringen lyckas 
få igenom sina 
fi nanser kan den 
bli mer långvarig 
än vad många 
både tror och 
önskar sig.
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#dagensbild - #spanienidag  #läsarbild  #SKtv  #evenemangstips  #arkivrussin  #SKpedia  #justnu  #fotodeldía
Dokumentär om  
svenskarna på solkusten
Bildspråket och vald musik gör 
detta till en rent dystopisk skildring 
av livet i Spanien. Efter ett år har 
Per Anders såklart timmar av bra 
bildmaterial men väljer att på ett 
cyniskt sätt klippa och musiksätta 
så människor sätts i pinsamma 
situationer. Respektlöst.

Christian Calming 

Synnerligen tråkigt program. Van-
liga svenskar som arbetar, har in-
tressen, är barnfamiljer, är ointres-
santa. Dessa går tydligen inte att 
sälja in som ”bra tv”. P-A har detta 
intervjumaterial också, men det har 
redigerats bort. Beklämmande!

Barbro Sändh 

Blir så ledsen varje gång detta 
händer, de får det att se ut som ett 
par svenska uteliggare är represen-
tativa för oss 40 tusen som valt att 
leva härnere.

Marianne Englund 

Per Anders film är vald från hans 
perspektiv. Som vanligt ligger san-
ning där mittemellan. Uppskattar 
delen där kyrkan åker till Nattens 
Änglar i Malaga. Förstår inte de 
snabba klippen som inte ger helhet, 
de är nedslag i ”verkligheten” och 
som på något vis skapar ”bra tv”. 
Arbetsnamnet på dokumentären 
var ”blir vi svenskar mer svenska 
utomlands”, inte att vi dricker mer 
alkohol när vi vistas utomlands. Och 
vissa platser belyses på ett sätt som 
inte är signifikant för kusten. Och 
kusten innehåller allt, som vilket 
samhälle som helst och det tål att 
belysas, men dokumentären gjorde 
mig ledsen. Ser inte syftet med den? 

Mikael Jönsson 

sverige återvänDer till 
folkbyggDsmässan
Jätteroligt att Sverige är med i år! 
Det borde vara fler svenskar och 
nordbor som kan ställa upp med 
tanke på att AHN Fuengirola har över 
2.000 medlemmar. Visserligen har 
många åkt till Norden men inte alla?

Torsten Pettersson

treårsregeln kan 
komma att slopas
Min uppfattning är att skatteregeln 
inte följer befintlig EU lag, lagen 
om diskriminering. En svensk som 
flyttar ut från Sverige men är svensk 
medborgare och flyttning sker inom 
EU skall ha samma rätt som en 
svensk har som är bosatt i Sverige. 
Har själv utnyttjad den lagen mot 
skattemyndigheterna och det gick 
bra. Man bör komma ihåg att EU lag 
är den som alla EU länder måste 
följa. EU lagarna är i dag över 
8 000 sidor så det gäller att läsa 
på. Svenska myndigheter är otroligt 
dåliga på kunskapen om EU lagar.

Leif Kumlin

avlönaD rökpaus 
ingen rättighet
För tjugo år sen konstaterade jag att 
delar av min personal "rökte" bort 
ca 45 minuter per dag av arbetsti-
den oräknat 1,5 timmars rast). Jag 
hade då ett samtal med facket om 
det var möjligt att göra löneavdrag 
för dessa rökare. Facket betraktade 
det som en rättighet så jag införde 
istället ickerökartillägg om 1000:- i 
månaden. Efter några år var det 
ingen i personalen som rökte, i alla 
fall inte på arbetstid.

Kjell Zetterstrom 

hunD åter förgiftaD  
i la Campana
Då det här framkommer att flera 
dödsfall tycks förefalla i samband 
med kraftig nederbörd så liknar 
denna förgiftning på den som drab-
bade norska hundar väldigt hårt så 
sent som i höstas. Vid utredning 
misstänkte man att hundar kunde 
ha smittats av en bakterie/virus 
som kunde uppstå i marken vid 
häftigt regn nederbörd. Med andra 
ord, stackars Honey har kanske inte 
blivit avsiktligt förgiftad.

Jeanette Söder

blogg: äger 
förälDrar sina barn?
Blir bara värre o värre. Vox måste 
vara planetens största bakåtsträ-
vare. Klart som bara den att vi ska 
jobba för jämställdheten och lika 
värderingar och rättigheter. Så som 
man kämpat för att få bort det här 
jäkla macho samhället och Vox vill 
nu tillbaka till dessa vidrigheter.

Olle Karlsson 

treDje försök anta 
aktiv DöDshjälp
Otroligt svår fråga. Hur förhindra 
missbruk? Kanske genom att 
endast tillåta det vid tillstånd som 
ändå leder till döden, där lidandet 
är stort? Har själv erfarenhet av 
familjers lidande i samband med 
dödshjälp till släktingar med pro-
gressiva dödliga sjukdomar, där de 
känt sig tvungna att hjälpa till. Hur 
länge måste en döende människa 
vänta?

Estelle Domeij 

en av spaniens eu-platser 
förklaras vakant
Det finns en EU-domstol och den 
är suverän; att spanska domstolar 
inbillar sig att de har rätt, är fel. Alla 
länder som ingår i EU har accepte-
rat att följa EU-domstolens beslut. 
Men Spaniens domstolar/politiker? 
verkar inte ha förstått detta med 
EU-domstolens dömande.

Sol-Britt Berglund

blogg: journalister 
får oCkså ha åsikter
Som jag håller med dig om detta! 
Sen får man inte glömma att åsikts-
kritik fanns även innan internet, på 
bussen, i köket efter man läst DN, 
efter festen man var på och lyss-
nade på någon annan åsikt. Detta 
har nu blivit fört i ljuset från dunklet 
och människor kan inte hejda sin 
iver i att berätta vad andra män-
niskor ”tycker fel”. Så bra att du satt 
ord på tyckanden som gått från 
köksbordet på eftermiddagen till 
posta knappen på Facebook.

Madelene Thyrén Halling 

Eftersom det utan större problem 
går att förstå att du uttrycker dina 
egna åsikter finns det igen anled-
ning att kritisera dina bloggar. Alla, 
till och med journalister, får i ett 
demokratiskt samhälle uttrycka sig 
som man vill bara man inte attacke-
rar och/eller sårar någon.

Gunnar Dahl 

blogg: spanska 
sjukhus ej som svenska
Min spanska familj ser det inte 
som en uppoffring, det känns 
bara naturligt att ha någon i 
familjen hos sig. Idag kan man 
faktiskt även säga till personalen 
om man nu har en störig rums-
kamrat med störig familj, man är 
ju där för man är sjuk. Sen är det 
nog inte bara en kulturskillnad 
utan även en kostnadsfråga. Hur 
mycket betalar ni för en sjukhus-
vistelse i Sverige?

Eva Astudillo

terroristanklagelser 
vittrar sönDer
Såg ni förstasidorna i spansk press 
när de nio arresterades? Har ni sett 
några rättelser när de har släppts 
(mot borgen)? Jag får ge Sydkus-
ten.es ett erkännande för att denna 
artikel i alla fall publiceras.

Bengt Sjöberg 

blogg: polarisering 
för inget gott meD sig
Människor med "polariserade" åsik-
ter gör sig mer hörda kanske och 
vi andra tyvärr tysta. Hatet verkar 
systematisk och bra att försöka stå 
upp mot det. Man mår inte bra av 
att varken känna hat eller vara ha-
tad. Tror vi är många som uppskat-
tar din fina journalistik Björkman 
och vill läsa den i fortsättningen.

Roni Söderlund 

hanDelskammarbesök 
på finCa solmark
Vilken dag! Tack Pelle och Handels-
kammaren för ett fantastiskt arran-
gemang. Kanske kan bli tradition 
med årligt besök för att följa utveck-
lingen av Finca Solmark. Projekten 
drar iväg med en rasande fart.

Maud Sandstedt

nytt turistrekorD
Bra att det går bra för Spanien värl-
dens bästa land på detta klotet. 
Viva España!

Jörgen Jonsson

#evenemangstips  
föreDrag om spansk mat
Detta vill vi höra om i Fuengirola!

Margareta Palmqvist

Detta vill vi höra om i Almuñécar!
Margareta Sjölin

 
Alla länder i EU har 
accepterat att följa 
EU-domstolens beslut. 
Men Spaniens domsto-
lar/politiker verkar inte 
ha förstått detta.

LÄSARFORUM

 
Dokumentären gjorde 
mig ledsen. Ser inte 
syftet med den.
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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

Öppet för frukost,
lunch och middag

HÄRLIG MAT OCH
HEMTREVLIG ATMOSFÄR

PÅ LOS NARANJOS
GOLF CLUB

UTE NU!
FJÄRDE DELEN OM 
ADVOKAT CARL B. 
LAMBERT

Beställ ditt eget exemplar 
av UPPFINNAREN på
Adlibris, Bokus eller köp 
den på utvalda ställen på 
Costa del Sol.

goranrise.se
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LÄSARFORUM

rättelse
I decembernumret 2019 av 
SK angavs tyvärr fel namn på 
pristagarna i damgruppen (sidan 
59). Här är rätt prispall:

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

BOKNYTT

el Paraiso golf 14/11

Damer (Hcp. 0-36)

1. Lilly Trydahl (25) - 73 slag

2. Margareta Palmqvist (26) - 74

3. Hanna Björk (24) - 75 slag

Dit vägen bär
Marie Hedegård

Marie Hedegård är läraren som 
blivit inspirerad av sina egna 
romankaraktärer. De har upp-
muntrat henne att bli författare 
på heltid och medan hon lanse-
rar sin andra roman skriver hon 
redan på sin tredje, i sitt andra 
hem på Costa del Sol.

Dit vägen bär handlar om Ellen, 
som försöker ta reda på vem hon är 
och vad hon har för drömmar. Nu 
är det min tur, upprepar hon för 
sig själv innan hon kastar sig ut i 
det okända. Hon börjar en söm-
nadskurs i Småland och där lär hon 
känna nya spännande människor. 
Tillsammans med dem ger hon sig 
ut på en roadtrip genom Europa. 
Målet är byn Torrox på spanska 
Solkusten, som åttiotvååriga Ingrid 
har drömt om i många år.

Vi får följa fyra kvinnors våg-
halsiga resa genom Europa i en 
renoverad småländsk stadsbuss. 
De fyra har olika mål med resan 
och drömmarna krockar med 

varandra. Sakta lär Ellen känna 
medresenärerna och nya sidor av 
sig själv. Och i Sevilla väntar någon 
redan på henne.

Dit vägen bär är en roman om 
hur långt man är beredd att gå 
för att förverkliga sina drömmar. 
Moderskapet är en källa till lycka 
men var går gränsen mellan att bry 
sig om och lägga sig i?

Boken ges ut av Lindelöws 
bokförlag och är en fristående 
fortsättning på romanen Så nära 
barfota. Marie Hedegård kommer 
att hålla ett föredrag om sin roman 
hos Spansk-Nordiska Sällskapet i 
Fuengirola-Mijas onsdag 18 mars 
klockan 19.00.

TexT: MaTs BjörkMan

DRÖMMEN OM TORROX

dit vägen bär är den andra romanen av marie hedegård, som redan skriver På sin tredJe bok i sitt 
andra hem, På sPanska solkusten.

uppfi nnaren
göran rise

Den säregne svenske uppfi nna-
ren lars Persson – som kallats 
”den nye einstein” – lider av 
aspergers syndrom, vilket inte 
hindrat honom från att utveckla 
ett nytt litiumluftbatteri med 
sensationellt hög verknings-
grad.

Forskningen hotar inte bara de 
oljeproducerande länderna utan 
även maktbalansen i världen. Flera 
av stormakterna är också ute efter 
att få kontroll över den nya stora 
litiumfyndigheten i Dasht-e Kavir 
i Iran. Hemliga förhandlingar mel- 
lan Indien och Kina har lett fram 
till det s.k. litiumavtalet. Frågan 
är om detta avtal är orsaken till 

Rysslands hotfulla uppträdande i 
Persiska viken.

Lambert hamnar mitt i Perssons 
frontalkolli- sion med den svenska 

Ekobrottsmyndigheten när denne 
anklagas för grova skattebrott och 
han åtar sig försvaret. Samtidigt 
som allt  er internationella aktörer 
försöker lägga beslag på hans klients 
patent drar rättegången i Trelleborg 
igång...

Uppfi nnaren är den fjärde boken 
av fem i serien om advokaten Carl 
B. Lambert. Samtliga romaner är 
skrivna och de resterande ges ut i år. 
Advokaten Göran Rises mål är att 
genom fem böcker visa hur det är att 
arbeta som advokat i stora ekomål. 
Att ge läsaren lärdom om advoka-
tyrket och dess kärnvärden. Man får 
följa Carls arbete som försvarsadvo-
kat från första parkett i rättssalen. 
Böckerna utspelar sig i ett storpoli-
tiskt tema, starkt inspirerat av den 
värld vi lever i med terrorism, kriget i 
Syrien, pengatvätt med mera.

NYTT FALL FÖR LAMBERT

G
Ö

R
A

N
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ISE
ETT FALL FÖR ADVOKAT  CARL B. LAM

BERT
UPPFINNAREN

I

D en säregne svenske uppfinnaren Lars Persson  
– som kallats ”den nye Einstein” – lider av 
 Aspergers syndrom, vilket inte  hindrat  ho–

nom från att utveckla ett nytt litiumluftbatteri 
med sensationellt hög verkningsgrad. 
  Forskningen hotar inte bara de oljeproduce-
rande länderna utan  även maktbalansen i värl-
den. Flera av stormakterna är också ute efter att 
få kontroll över den nya stora litiumfyndigheten i 
Dasht-e Kavir i Iran. Hemliga förhandlingar mel-
lan Indien och Kina har lett fram till det s.k. liti-
umavtalet. Frågan är om detta avtal är orsaken till 
Rysslands hotfulla uppträdande i Persiska viken.
  Lambert hamnar mitt i Perssons frontalkolli-
sion med den svenska Ekobrottsmyndigheten när 
denne anklagas för grova skattebrott och han åtar 
sig försvaret. Samtidigt som allt fler internatio-
nella aktörer försöker lägga beslag på hans klients 
patent drar rättegången i Trelleborg igång… 

Göran Rise, advokat med femtio års erfarenhet av 
brottmål och ekobrottsmål, vet vad han skriver 
om. Uppfinnaren är hans fjärde roman om advokat 
Carl B. Lambert i en planerad serie om fem.

25 kronor av varje försåld bok
går till Advokater utan Gränser 

UPPFINNAREN
G Ö R A N  R I S E

ETT FALL FÖR ADVOK AT CARL B.  L AMBERT

I

exemplarisk Dom 
för gruppvålDtäkt
Man måste ha läst domen och vara 
insatt i spansk lagstiftning för att 
kunna uttala sig om den är bra eller 
dålig. En bra dom är den som följer 
och tolkar den aktuella lagstiftningen 
exakt. I det här fallet verkar rubriksät-
taren mena att domen tycks följa det 
allmänna rättsmedvetandet. Lagen 
skall balansera mellan juridisk veten-
skap och det allmänna rättsmedve-
tandet. Har man synpunkter på lagen 
skall man påverka lagstiftaren, alltså 
politikerna. Så funkar det i en rätt-
stat. Och alternativet till en rättsstat 
kallas ju som vi alla vet, diktatur.

Mats Malmqvist 
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Låt oss hjälpa dig 
att förverkliga 
dina ambitioner. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch  
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg 
Tel: +352 26 23 1 
R.C.S. Luxembourg B39819

Med mer än 160 års erfarenhet av nordisk 
Private Banking förstår vi de unika 
utmaningar du som nordbo möter när du 
är bosatt utomlands. Därför erbjuder vi 
internationellt anpassad rådgivning till dig
och din familj.

Kontakta oss på Private Banking i Luxemburg:
Mats Oscarsson
+352 26 23 33 42

contact@sebgroup.lu 
sebgroup.lu/privatebanking

Ad_SEB_Lux_Branch_Sydkusten_215x135_2020-02-20.indd   1 2020-02-20   12:28:34
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Utmärkelsen årets Svensk på 
Costa del Sol 2019 överräcktes 
13 december till Svenska skolan i 
Fuengirola.

Priset överlämnas traditio-
nellt i samband med julbasaren 
på skolan och denna var gång 
var det av naturliga skäl extra 
festligt. Förutom att skolan själv 
erhöll Sydkustens prestigefyllda 

utmärkelse och att den fi rade 50 
år, överraskades eleverna med att 
prispengarna på 600 euro gått till 
att köpa spel och idrottsredskap 
att bruka på rasterna. 

Vid fi radet närvarade bland an-
nat vice talmannen i det andalusis-
ka regionalparlamentet Esperanza 
Oña.

Foto: Richard Bjökman

PRISPENGARNA GICK TILL ELEVERNA

PrisPengarna för utmärkelsen årets svensk På costa del sol räckte till att fylla en 
hel vagn med leksaker och annat kul som eleverna kan bruka På rasterna.

VIMMEL

Mäklarhuset har förvandlats till den 
första svenska mäklarkedjan att öpp-
na en fi lial även i Madrid. Kontoret, 
på Calle del Cid 3, invigdes 22 januari i 
närvaro av bland annat Sveriges am-
bassadör Teppo Tauriainen.  Ansva-
riga är Michael Montin och Andreas 
Strindholm, som även är ägare för 
Mäklarhusets kontor i Marbella. 

SVENSK MÄKLARE 
ÖPPNAR I MADRID

vid samma tillställning 
kröntes årets lucia, emely 
(mimi) buschner.

ägarna till det nya kontoret i madrid andreas strindholm (t.v.) 
och michael montin (t.h.) driver även mäklarhuset i marbella. www.maklarhuset.se/madrid-kontornamn1  I
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bruno och giusePina filliPone omgärdade sig av familJ och vänner när 
de 25 november firade sitt 25-årsJubileum vid da bruno sul mare.

Konstnären Madeleine Edberg hyllades 30 januari i 
Ateneo de Málaga.

Edberg bor i Torremolinos sedan 1960-talet och 
driver tillsammans med sin dotter Karolina Kinnander 

konstcenret UKaMA. Hon hålls som en av de viktigaste 
utländska konstnärerna på Costa del Sol och hyllades 
för både sin karriär och sina insatser för kulturen på 
Costa del Sol.

SVENSK KONSTNÄR HYLLADES I MÁLAGA

Restaurang Da Bruno fi rade i 
slutet av november 25 år. 

Restaurangkedjan har växt 
enormt, sedan den första 
lilla restaurangen på Ricardo 
Soriano i Marbella invigdes 
för 25 år sedan. Idag driver 
Bruno och Giusepina Fil-
lipone sex restauranger i fl era 
olika kommuner på kusten, 
inkluderat det nya konceptet 
Döss Marbella.

KRÖGARE FIRADE 
25 ÅR PÅ KUSTEN

www.sydkusten.es/tv/20003
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hyllningen till madeleine edberg ar-
rangerades av föreningen colectiva 
– observatorio cultural feminista 
och uPPslutningen var stor.
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De flesta som drabbas av alko-
holproblem vill inte erkänna det, 
allra minst för sig själva. Men 
även om insikten infinner sig är 
skammen som regel så stor att 
missbrukaren försöker hålla det 
hemligt för sin omgivning. Ea 
betonar dock att alkoholberoende 
är en sjukdom, som många andra. 
Det går visserligen inte att bota, 
men däremot finns det vägar ut 
ur beroendeträsket.

– Det tog lång tid innan jag själv 
accepterade att missbruket är en 
sjukdom. Men när jag väl gjorde det 
insåg jag att det det inte är något 
att skämmas över.

Han insisterar flera gånger un-
der intervjun på att han uttalar sig 
ur sitt eget perspektiv. Ea menar 
att alla upplever och konfronterar 
sitt beroende på olika sätt. På en 
punkt är han dock entydig.

– Du kan inte ta dig ur miss-

bruket utan hjälp. Först måste du 
erkänna för dig själv att du har ett 
problem, men sedan behöver du 
stöd från vänner och bekanta samt 
inte minst andra som varit i samma 
situation och som förstår dig.

Det är lätt att börja  dricka 
okontrollerat, om man som nordbo 
flyttar till Spanien. Ea:s historia 
passar i mycket in på många andra 
som sökt ett lyckligare liv i solen.

– När jag bodde i Sverige bru-
kade jag festa på helgerna och jag 
visste precis hur mycket som be-
hövdes för att jag skulle bli ”lagom” 
full. När jag flyttade till Spanien 
ökade dock alkoholkonsumtionen 
och den blev framför allt mer regel-
bunden, även på vardagar.

Han är född i Växjö men bodde 
sista åren i Sverige i Malmö. En dag 
valde han att sälja sin reklamagen-
tur och flyttade relativt nygift ned 

REPORTAGE

”Just nu är livet gott!” erik Pettersson har varit ren från alkoholen i mer än ett års tid, men han vet att det är en ständig kamP som kräver att man tar en dag i taget

"Många lurar sig själva"
Erik "Ea" Pettersson varnar för riskerna med alkohol vid flytt till Spanien.
Det talas ofta om alkoholproblem bland svenskar som vistas på 
Costa del Sol. Då alkoholmissbruk som regel är förknippat med 
skam är det få som går ut med det och det är därför omöjligt att 
veta hur många som verkligen drabbas. erik ”ea” Petersson bor på 
kusten sedan 18 år och utgör ett undantag. Han har valt att öp-
pet berätta om sitt problem och när vi ses har han inte druckit en 

droppe på ett år. Men ea poängterar att oavsett om han aldrig mer 
tar sig ett glas kommer han att vara alkoholist så länge han lever.
– jag tar en dag i sänder och att gå ut med mitt problem öppet 
har varit en stor hjälp. Om mitt exempel dessutom kan hjälpa 
andra är det fantastiskt, berättar han i en öppenhjärtig intervju i 
Sydkusten.
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till Costa del Sol, där han startade 
ett grossistföretag. Ea berättar 
att många lurar sig själva när de 
kommer ned. De intalar sig att de 
endast antar samma alkoholvanor 
som spanjorerna.

– Så är det naturligtvis inte. Man 
hör så ofta att ”här kan man dricka 
tre öl och ta bilen efteråt utan att 
det händer något”, men körkortet 
är det första som ryker när du har 
ett missbruk.

Ofta Hör Man att missbruket 
i Spanien beror på att tillgänglig-
heten till alkohol är mycket större 
här. Ea menar dock att det verkliga 
skälet är att toleransen till alkohol-
konsumtion är mycket större bland 
kustskandinaver än hemma.

– I Sverige kan du också få tag i 
alkohol dygnet runt om du vill. Där 
har du dock ögonen på dig mycket 
mer än här. 

Ea:s äktenskap sprack efter 
några år, men det verkliga alkohol-
problemet menar han uppstod för 
åtta år sedan, efter att han genom-
gått en misslyckad ryggoperation. 

– Jag blev närmast paralyserad 
under lång tid, med svåra smärtor. 
Då låg det nära till hands att trösta 
sig genom att dricka.

Han insåg att han hade ett pro-
blem när hela hans vardag kretsade 
kring att dricka.

– Allt jag företog mig kretsade 
kring alkoholkonsumtion. Om 
några vänner föreslog en utflykt 
så tänkte jag direkt på var vi skulle 
kunna ta några öl eller vin på vä-

gen. Samma sak om vi åkte in till 
Málaga för att gå på exempelvis 
teater. Då var det inte föreställ-
ningen jag såg fram emot, utan de 
barer vi skulle uppsöka före och 
efter föreställningen.

Den destruktiva spiralen pågick 
i ungefär ett år och när det var som 

värst var ångesten så stor att Ea en-
dast låg i sängen och skrek av smärta.

– Däremot har det aldrig gått så 
långt att jag fått en blackout och 
vaknat någonstans utan att veta 
hur jag hamnat där, betonar han.

Till skillnad från många andra 
i liknande situation lyckades Ea 
reagera relativt tidigt, innan allt 
gick över styr. Det hann exempelvis 
inte gå så långt att han körde sin 
ekonomi helt i botten.

– Jag har också hela tiden skött 
min hygien och sett efter mina 
hundar, betonar han.

Det var trOtS Det  ett svårt 
steg att konfrontera problemet 
och söka hjälp. Ett av de beslut han 
tog var som sagt att gå ut offentligt 
med sitt problem.

– När jag varit ren i två veckor 
skrev jag det på Facebook. Jag 
tänkte att om jag berättar för min 
omgivning kommer jag känna 
större press och motivation att stå 
emot abstinensen.

Han ångrar inte sitt beslut och 
säger att responsen varit fantastisk 
och odelat positiv. Men det var inte 
bara de uppmuntrande kommen-
tarerna från vänner som hjälpte Ea 
att resa sig på fötter.

– Den gemenskap som jag är med 
i och som består av andra i min situa-
tion har varit ovärderlig. Vi förstår 
varandra och stöder oss sinsemellan.

Forts. sid 12 >>>
erik Pettersson har alltid haft hundar. de är Just nu tre stycken, men han rastar även fler åt grannar och komPisar. ”hur nere Jag än varit i missbruket 
har Jag alltid sett efter mina hundar!”

de flesta som lider av alkoholmissbruk skäms för det, men ea har valt att gå ut öPPet med sitt Problem. dels känner han På så vis större Press och dels 
hoPPas han eventuellt kunna hJälPa andra i liknande situation.
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>>> Forts. Alkoholens faror

När alkoholen förvandlats till 
ens bästa vän är det svårt att skiljas 
från den. Abstinensbesvären varar 
normalt några veckor, men det psy-
kologiska lidandet är betydligt mer 
långvarigt. Tillfredsställelsen när 
man väl lyckas ta sig ur alkohol-
träsket är enorm, men det är viktigt 
att inse att man är alkoholist för 
resten av livet och att risken för 
återfall alltid finns där.

– Jag tar en dag i sänder och 
njuter av nuet. Det är en euforisk 
känsla att vakna på morgonen och 
känna att man är nykter.

När Sydkusten träffar Ea har 
han just fyllt 56 år och varit ”ren” 
i ett helt år. Numera har han inga 

problem att vistas i omgivningar 
där det dricks alkohol.

– Jag sitter gärna på strandpro-
menaden och njuter i solen med 
kompisar och medan de dricker öl 
beställer jag en Fanta. Jag går även 
på fester och har kul utan sprit, 
även om jag förstår att andra som 
varit missbrukare kan uppleva 
detta som jobbigt.

ea Har till OCH MeD  några 
vinflaskor stående hemma.

– Jag vill kunna bjuda kompisar 
om de kommer på besök, berät-
tar han som om det vore det mest 
naturliga i världen.

Han vet att han inte kan ta så 
mycket som en öl, för då trillar han 
dit igen. Därför låter han bli.

– Jag är alkoholist, men en nyk-
ter sådan och vill så förbli.

Jag frågar honom vilka varnings-
tecken man ska vara uppmärksam 
på.

– Först och främst märker du 
om du mår dåligt. Var försiktig med 
”belöningsdrickande”, som är när 
du allt oftare känner att du gjort 
dig förtjänt av en drink, eller när 
du dricker både för att fira något 
eller för att trösta dig själv. Innan 
du vet ordet av sitter du och dricker 
hemma i din ensamhet och ljuger 
både för dina vänner och dig själv 
om ditt missbruk.

– Alkoholen förvandlas lätt 
till en ”vän” som ställer upp i alla 
lägen. Det är en mycket effektiv 
medicin, men också den mest de-

struktiva som finns. Man hamnar i 
ett ekorrhjul, varnar Ea.

Vi diskuterar den kontrover-
siella SVT-dokumentären ”Det goda 
livet på Solkusten” och bilden som 
ofta målas upp i Sverige av att en 
majoritet av kustsvenskarna är al-
koholister. Ea menar att det är helt 
förvrängt och att de allra flesta som 
han känner är vanliga människor 
som njuter av livet i södra Spanien, 
utan att vara missbrukare. Han rea-
gerar vidare på hur flera personer i 
själva dokumentären utmålats.

– Jag känner flera av dem och de 
är både ansvarsfulla och hårt arbe-
tande personer, men i programmet 
framstår de endast som A-lagare. 

ea bOr i laS lagunaS, i 
Mijas-Costa. Just nu har han tre 
egna hundar, men han adopterar 
regelbundet nya fyrfotade vänner 
som liksom han själv har ett trau-
matiskt förflutet. Alla är förresten 
inte fyrfotade. Tiken Lily saknar 
vänster framben, som fick ampu-
teras och vinthunden Titan har 
leichmanios. Men liksom Erik Pet-
tersson njuter hans hundar av att 
de fått en andra chans i livet. Och 
de gör det tillsammans, inte minst 
när de promenerar på det öppna 
fältet med utsikt över Mijasberget, 
alldeles intill där de bor. 

Ea tar ofta med sig även vänners 
hundar på promenad. Det är totalt 
fem jyckar som gör oss sällskap 
medan vi gör intervjun, sittandes 
på en filt i den ljumna vintersolen. 
En av vovvarna tuggar ivrigt på en 
pinne, Lily gräver i marken och ser 
inte ut att sakna sitt ena framben. 
Titan ligger vid våra fötter och vill 
kela. Det är molnfritt och vind-
stilla. Solen värmer våra ansikten. 
Ingen av oss vet hur morgondagen 
blir, men just nu är livet gott.

TexT: MaTs BjörkMan
FoTo: richard BjörkMan

www.sydkusten.es/tv/20001

REPORTAGE

fakta: 

alkoholism (alkoholberoende) är en term med flera och ibland 
motsatta definitioner. I allmän och historisk användning refererar 
alkoholism till ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholdrycker 
trots de hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser det orsa-
kar. Inom hälso- och sjukvården är alkoholism inte ett vedertaget 
begrepp eller diagnos, man särskiljer substansrelaterade tillstånd 
genom definierat missbruk (för fysiologin, fysiken eller psyket skad-
ligt bruk av alkohol) alternativt beroende. (Wikipedia)

Många spritberoende finner hjälp hos anonyma alkoholister. De 
har flera svensktalande grupper i Spanien, bland annat i Fuengirola 
och Nerja. Det finns även ett stort antal engelsktalande grupper 
längs hela Costa del Sol.

I Fuengirola samlas AA varje måndag klockan 18.00 i Svenska kyrkans 
lokaler i Edificio Tres Coronas.  I Nerja hålls möten onsdagar 18.00 samt 
lördagar 14.00 på Calle Diputación, 2. Nödnummer: 600 379 110
Mer information: www.aa.se

många menar att alkoholmissbruk kan uPPstå eller tillta vid flytt till sPanien På grund av åtkomsten, men ea menar att det snarare beror På en mindre 
strikt attityd bland kustskandinaver.
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dessi roGner
Tel: +34 640 840 568, +46 072 558 7797

E-post: info@drconsulting.se – Hemsida: www.drconsulting.se

Enkelt.Smidigt.Personligt
Hjälp och vägledning genom 

den spanska byråkratin.

Fastighetsaff ärer, advokat-
ärenden, byggfrågor, 

nie-nummer, residencia m m.

Kontakta oss! 
+46 42 14 09 30 
info@vittsjoakeri.se 
www.vittsjoakeri.se

Flytt- och godstransporter, 
kyl- och frystransporter m.m.
Även lokalt på Costa Blanca 
och Costa del Sol.

Sedan1993

Vi kör till  
Costa del Sol  
& Costa Blanca 
varje vecka!

Vi kör till
Costa del Sol

& Costa Blanca
varje vecka!

Flytt- och gods-
transporter m m.

Även lokalt på 
Costa Blanca och 
Costa del Sol.

Sedan 1993Kontakta oss! 
+46 42 14 09 30
info@vittsjoakeri.se
www.vittsjoakeri.se

Kaff e & Tehandel
MERCACENTRO

Lokal 4
(saluhallen i fuengirola)

Te, ka� e och kryddor i lösvikt. Honung, marmelad, kakao, choklad, olivolja. 
Lokala, ekologiska och orientaliska produkter. Tekannor, ka� ebryggare, 

tesilar, � lter, burkar, muggar, teglas, tillbehör och presentartiklar.

Öppet: Må-fre 09.00-19.00, lör 09.00-14.30. Välkomna!

MercaTé Café Especias - Mercacentro L.4 (Entréplan) - FUENGIROLA

20 ÅR
I FUENGIROLA
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SKRIBENT

Att fastna i vad som varit tycker jag att vi människor är rätt bra 
på, av naturliga skäl. Vår hotspejande hjärna kan ju lugna ner sig 
i ett härligt minne av ”det var bättre förr-tankar”.

Vi lever i en tid där tekniken går framåt i en rasande takt, där 
globaliseringen sveper fram i varje vrå av tillvaron, där det kan 
vara svårt att hänga med i de senaste trenderna och framtiden 
kommer emot oss, ibland som ett skenande tåg. Jag kan ha full 
förståelse för att vår 97-åriga vän Inga-Britta ställer sig helt 
frågande till det kontantlösa samhället och ringer i panik när 
hon förväntas veta vad en app är. Men jag har även uppmärk-
sammat att människor med färre levnadsår än Inga-Britta med 
drömska röster pratar om hur det var förr, hur det målas upp 
bilder av samhällen där vi tidigare levde ett härligt homogent 
liv med olåsta cyklar, lyckliga rosenkindade barn utan ipads och 
livslånga kärleksrelationer i kärnfamiljer. I luciatider diskuteras 
det om hur fl ickors högsta dröm tidigare varit att bli utnämnd till 
lucia och vid 6 juni minns vi gärna hur den svenska fl aggan förr 
vajade vid varje hus av dignitet. 

Dilemmat med minnen är dock att de inte alltid riktigt stämmer 
med verkligheten, framförallt minnen som endast släpper fram 
det myspysiga och inte ger utrymme för lite sund kritik. Och vad 
händer då med oss när vi känner oss hotade av den annalkande 
framtiden? Jo, ibland blir vi lite rädda för det okända och tar sikte 
mot det vi uppfattade fungerade tidigare, vi rör oss kanske mot det 
allt mer konservativa och önskar att konservera tiden från förr. Vi 
ser det i politiska partier som växer på grund av deras löften om 
att ”ta tillbaka våra länder” (vilket land vi nu än kommer ifrån), 
vi ser det i religiösa rörelser som blir alltmer dogmatiska och vi 
märker det i sociala medier där det ojas mer över att skolmaten är 
sämre än internernas (vilket det i och för sig alltid diskuterats) än 
att människor drunknar i längtan efter ett bättre liv. Inom svenska 
kyrkan fi nns det en grupp präster som hellre fi rar gudstjänster i 
tomma lokaler med handbok ifrån 1800-talet än med en nutida 
teologi som faktiskt fyller kyrkorna och ingjuter hopp. 

I Spanien har bland annat det konservativa partiet Vox växt 
snabbt genom att hävda att det var bättre förr (enkel analys från 
min sida). Problemet med dessa krafter, i Spanien och i Sverige, 
är att de inte alls tar i beaktande det som är riktigt gott med nuti-
den. För med hela paketet från förr kommer även återgången till 

det mindre toleranta samhället och ett ökat ”vi och dom”-tänk. 
Och även om vi själva kan tänka oss att utvecklas så unnar vi ju 
inte alltid andra att göra det. För oss är det ju ok att ha möjlighe-
ten att fl ytta till Solkusten längre eller kortare stund, men hen 
som vi anser inte bidrar ska ju minsann inte ha den möjligheten 
att komma till vårt kära Sverige. Vi kan ju skämtsamt kalla oss 
för klimatfl yktingar, men den som verkligen fl yr torka och brän-
der bör ju stanna kvar i sin misär och hjälpa sig själva på plats. 

Visst hårdrar jag det hela och slänger in lite sarkasm därtill, 
men ibland undrar jag om vi glömt hur det var bortom det de 
där härliga olåsta dörrarna. När aborter och skilsmässor var en 
skam och Solkusten bland svenskar mest var känt för att gömma 
skattesmitare och banditer. Jag pratade med en spansk fotbolls-
mamma häromdagen om den spännande TV-serien Brigada 
Costa del Sol, om ett gäng poliser som kämpar mot drogförsälj-
ningen under sena 70-talet i Torremolinos. Hon hade själv bott 
i området vid den tiden med en far som var polis och kände inte 
att det var bättre förr, utan var rätt nöjd med den lite mer lugna 
tillvaron hon nu kunde njuta av. 

Ja, jag vet inte, som sagt födelsedagar får en att fundera lite 
extra och det kan vi väl unna oss. För här, i nutiden, kan ju ingen 
ta ifrån oss känslan av vårt härliga underbara liv på kusten. Visst 
fi nns här både ris och ros, men framförallt fi nns möjligheten att 
lära känna sig själv på ett nytt och fantastiskt sätt. Att utbyta 
erfarenheter från förr och kunskaper om nuet. Visst kan det vara 
lite skrämmande att samhällen förändras, men har vi en gång 
tagit oss hit så har vi ju visat på att vi står ut och faktiskt kan 
glädjas åt förändring. För oss är inte urgamla lösningar på nutida 
dilemman något alternativ. 

Med dessa ord tackar jag för mig och går vidare ut i världen 
mot en något oviss framtid. Åren på kusten har gett mig en palett 
av minnen, några lite mörkare men de fl esta lika ljusa som den 
blå himlen och den värmande solen.

LENA OTTOSSON
41-årig småländska med skånsk make och barn som kan anses vara mer 
euroPéer än svenskar. sedan Januari 2015 bosatt i torreblanca. utbildad 
socionom med ett stort intresse för människor och musik. 

Andligt och värdsligt: Nu har jag fyllt år igen och 

ett helt gäng nya dagar ligger framför mig tills nästa 

gång. Vid varje födelsedag går det lite extra tanke-

kraft åt att tänka på framtida visioner och att vårda 

minnen från förr, de där som blir allt mer avlägsna.

ALLT DEFINITIVT INTE BÄTTRE FÖRR
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Tröttnat på bankernas utveckling 
mot minskad närvaro och service?
Vi tror på tillgänglighet och 
personlig kapitalförvaltning!

lokal närvaro på Solkusten under många år borgar 
för goda samarbeten med våra kunder och har gett oss 
en stabil plattform att verka utifrån. Fundament som vår 
verksamhet vilar på är:

◉ Personlig förvaltning
◉ Våra förvaltares långa erfarenhet
◉ Stabila och resursstarka huvudägare
◉ Vår tro på kvalitetsbolag

Välkommen till ett personligt möte.

stig jogsten

+46 70 899 27 37
stig.jogsten@humlekapital.se
www.humlekapital.se

Humle Förmögenhetsförvaltning
– del av Söderberg & Partners Wealth Management AB
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sanDstorm lamslog öar
En sandstorm utan 
motsvarighet har 
isolerat Kanarie-
öarna och tvingat 
arrangörerna att 
ställa in den årliga kar-
nevalen. Båda flygplatserna på Tenerife 
samt den på Gran Canaria tvingades 
ställa in samtliga flygningar 22 februari 
på grund av sandstormen och vindar på 
mer än 27 sekundmeter. Hundratals flyg 
från bland annat Skandinavien påverka-
des. Sandfenomenet har ett eget namn 
på öarna - calima - men det har aldrig 
varit så kraftfullt tidigare. 
 
DömDa separatister fria
De två dömda separatistledarna Jordi 
Sánchez och Jordi Cuixart har beviljats  
förmåner som innebär att de endast 
behöver sova i fängelset. De två tidigare 
föreningsledarna dömdes så sent som 
i oktober förra året till nio års fängelse 
vardera, men då de suttit häktade 
sedan september 2017 räknas denna tid 
av från straffet. I mitten av januari åt-
njöt bägge sina första permissioner och 
nu har fängelsemyndigheterna godtagit 
att de endast behöver vistas i anstalten 
nattetid, så att de kan arbeta eller ägna 
sig åt sociala uppgifter under dagen.

treDje försök anta 
aktiv DöDshjälp
Socialistpartiet PSOE presenterar ett 
nytt lagförslag i parlamentet för att 
möjliggöra aktiv dödshjälp. Det är 
tredje gången på mindre än två år 
som en liknade motion presenteras för 
behandling. Denna gång är dock för-
hoppningarna stora om att reformen 
kommer att antas, kanske redan före 
årsskiftet. Förra året presenterades 
mer än en miljon namnunderskrifter 
för en lag som tillåter aktiv dödshjälp.

mobilmässan inställD
Världens största 
teknologimässa 
Mobile World Con-
gress i Barcelona 
tvingades ställa in 
på grund av oron kring 
coronaviruset. Mer än 100 000 delta-
gare väntades sluta upp 24-27 februari. 
Arrangörerna beslöt 12 februari efter 
ett krismöte att ställa in mässan, efter 
att mer än ett dussintal nyckeldel-
tagare dragit sig ur evenemanget på 
grund av coronaviruset. Detta trots att 
hälsovårdsmyndigheterna vidhöll att 
det ej förelåg några risker.

SPANIEN

regeringschefen Pedro Sánchez 
presenterade 12 januari sin nya 
ministär, som är en av de mest 
omfattande någonsin i Spanien 
med sammanlagt 22 ministrar, 
av vilka fyra även är vice rege-
ringschefer. Det är fem minist-
rar fler än tidigare, lika många 
som de som representerar 
PSOe:s nya koalitionspartner 
unidas Podemos.

Till skillnad mot normalt be-
kräftades ej medlemmarna i den 
nya regeringen på en gång, utan 
namnen läckte successivt ut till 
massmedia under flera dagar. De 
första bekröftade namnen var de 
fem ministrarna från Unidas Po-
demos och under helgen blev det 
klart att endast tre av de tidigare 
ministrarna ej förnyas. Samtidigt 
upphör kvinnorna att vara majo-
ritet, då den nya regeringen har 
elva kvinnliga ministrar och elva 
manliga, förutom regeringsche-
fen Pedro Sánchez. Tre av de fyra 
vice regeringscheferna är dock 
kvinnor.

Pedro Sánchez har inte bara bytt 
ut en del ministrar utan har även 
fördelat ansvaret för de olika de-
partementen, som är sammanlagt 
18, annorlunda. De fyra ansvarsom-
råden som innehas av vice reger-
ingscheferna anses markera den 
nya koalitionsregeringens främsta 
prioriteringar, som är ekonomin, de 
sociala frågorna samt klimatet.

en av De MeSt uppmärksam-
made utnämningarna är av hittill-
svarande direktören för skattein-
spektionsorganet Airef, José Luís 
Escrivá, som minister med ansvar 
för försäkringskassan och migra-
tion. Detta då Escrivá utsågs till sin 
hittillsvarande post av den tidigare 
PP-regeringen och bedöms ha en 
konservativ profil. Det tolkas som 
att Sánchez vill skicka en lugnande 
signal till både EU-kommissionen 
och andra ekonomiska organ som 
fruktar Unidas Podemos roll i den 
nya regeringen.

Ledaren för spanska kommu-
nistpartiet, Alberto Garzón, är ny 
konsumentminister med särskilt 

ansvar att övervaka spelmarkna-
den. En annan omständighet som 
är föremål för debatt är att två av 
Unidas Podemos ministrar är part-
ners. De är andre vice regerings-
chefen och socialministern Pablo 
Iglesias samt nya jämställdhetsmi-
nistern Irene Montero. De har tre 
små barn tillsammans.

enDaSt fyra tiDigare  minist-
rar har lämnat sina poster. De är 
justitieministern Dolores Delgado, 
hälsovårdsministern María Luisa 
Carcedo samt kultur- och idrotts-
ministern José Guirao. Delgado var 
hårt ansatt för läckta inspelningar 
från den tid hon var åklagare, där 
hon bland annat uttryckte sig ned-
låtande om kollegor.

Antalet ministrar är nästan dub-
belt så stort som i den senaste PP-
regeringen och överträffas endast 
av de som leddes av Adolfo Suárez 
under demokratiseringsprocessen 
på 1970-talet. Det har föranlett 
oppositionen att som kritisera 
Sánchez för att öka de administra-
tiva kostnaderna.

sánchez bildar sPaniens 
första koalitionsregering
Separatistpartiet ERC släppte fram vänsterpartierna.
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Pedro sánchez nya kabinett är inte bara den första rikskoalitionen i demokratisk tid utan även en av de bredaste, med 17 ministrar tillhörande socialist-
Partiet Psoe och fem tillhörande unidas Podemos.

mobile congress.

satellitbild.
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sPaniens nya 
regering

Manuel Castells 
(uP) - ny
Universitetsminister 
albacete, 77 år 
internationellt erkänd 
forskare och författare kring 
främst informationssamhäl-
let, tidigare anställd av 
både eu-kommissionen och 
unesco. är hedersprofessor i 
18 olika universitet.

foto: la moncloa - gobierno de  esPaña

aranCha 
González laya 
(Psoe) - ny 
Utrikesminister med ansvar 
även för EU-frågor samt 
bistånd 
tolosa, 50 år. 
diplomat med låg politisk 
profil som bland annat varit 
verksam i fn och som är 
specialist på handelsfrågor.

Juan Carlos CaMpo 
(Psoe) - ny 
Justitieminister 
osuna, 58 år. 
domare med bred erfarenhet 
som även var generalse-
kreterare på justitiedepar-
tementet under José luís 
rodríguez zapatero. 

MarGarita robles 
(Psoe) 
Försvarsminister 
león, 63 år. 
domare i högsta domstolen 
som förnyar på minister-
posten. 

pedro sánChez 
(Psoe) 
Regeringschef 
madrid, 47 år. 
blev regeringschef i maj 
2018 genom en misstroen-
deomröstning mot PP:s 
mariano rajoy och behövde 
två nyval innan han slutligen 
lyckades bli omvald. 

María Jesús Montero 
(Psoe) 
Skatteminister och regering-
ens språkrör 
sevilla, 53 år. 
den vikt som montero redan 
hade som budgetminister 
utökas genom att hon även 
tar över som regeringens 
officiella talesman efter 
ministermötena. 

Fernando 
Grande-Marlaska 
(Psoe) 
Inrikesminister 
bilbao, 57 år. 
domare i federala 
domstolen som var en av 
de mest uppmärksam-
made utnämningarna i den 
förra sánchez-regeringen, 
på grund av sin konservativa 
profil. 

José luís ábalos 
(Psoe) 
Minister med ansvar för 
transport, rörelser och 
stadsprojekt 
torrent, 60 år. 
Pedro sánchez kanske när-
mast man i regeringen, som 
behåller liknande ansvars-
områden under en ministär 
som upphör att kallas för 
näringsdepartementet. 

CarMen Calvo 
(Psoe) 
Vice regeringschef och 
minister med ansvar för 
demokratiska minnet samt 
relationerna med kungahuset 
córdoba, 62 år. 
var ensam vice regeringschef 
i den förra regeringen samt 
även minister med José luís 
rodríguez zapatero. 

isabel Celáa 
(Psoe) 
Utbildningsminister 
bilbao, 70 år. 
förnyar på posten men 
upphör att vara regeringens 
språkrör.

yolanda diaz 
(unidas Podemos) - ny 
Arbetsmarknadsminister 
a coruña, 48 år. 
medlem av den galiciska sek-
tionen av unidas Podemos, 
en marea. kommer från en 
känd familj syndikalister. 

Jose luís esCrivá 
(Psoe) - ny 
Minister med ansvar för 
försäkringskassan, inklusion 
och migration 
albacete, 59 år 
hittillsvarande direktör för 
granskningsmyndigheten 
airef, tillsatt av den tidigare 
PP-regeringen. 

pablo iGlesias 
(unidas Podemos) - ny 
Andre vice regeringschef med 
ansvar för sociala rättigheter 
samt Agenda 2030 
madrid, 41 år. 
ledare för unidas Podemos, 
som hade en avgörande roll 
när sánchez blev vald genom 
misstroendeförklaringen. 

reyes Maroto 
(Psoe) 
Industri-, handels- och 
turistminister 
valladolid, 46 år. 
en av den tidigare regerin-
gens mest diskreta ministrar 
som fått förnyat förtroende. 

luis planas 
(Psoe) 
Jordbruks-, fiske och livsmed-
elsminister 
valencia, 67 år 
tidigare jordbruksrådet i 
andalusien som värvades 
till riksregeringen och som 
förnyas på posten. 

Carolina darías 
(Psoe) - ny 
Minister med ansvar för 
territoriepolitik och offentliga 
administrationer 
las Palmas, 54 år) 
hittillsvarande finansråd i 
den kanariska regional-
regeringen. 

nadia Calviño 
(Psoe) 
Tredje vice regeringschef med 
ansvar för finansdepartemen-
tet samt digital omvandling 
a coruña, 51 år. 
tidigare generalsekreterare i 
eu-kommissionen som sitter 
kvar med utökat ansvar för 
regeringens ekonomiska 
program. 

irene Montero 
(unidas Podemos) - ny 
Jämställdhetsminister 
madrid, 31 år 
hittillsvarande talesman för 
unidas Podemos i parlamen-
tet som var aktuell som vice 
regeringschef i de tidigare 
misslyckade koalitionsför-
handlingarna i somras. 

José Manuel 
rodríGuez uribes 
(Psoe) - ny 
Kultur- och idrottsminister 
valencia, 51 år. 
hittillsvarande ledamot i 
madrids regionalparlament 
som är en av de sista minist-
rarna att bekräftas på posten 
och som har en av de mest 
politiska profilerna. 

salvador illa 
(Psoe) - ny 
Hälsovårdsråd 
barcelona, 53 år. 
hittillsvarande andreman i 
det katalanska socialistpar-
tiet Psc som haft en avgö-
rande roll i förhandlingarna 
med separatistpartiet erc 
för att de skulle lägga ned 
sina röster. 

teresa ribera 
(Psoe) 
Fjärde regeringschef med 
ansvar för ekologisk utveckling 
samt demografiska utmaningar 
madrid, 50 år. 
en av de ministrar som står 
Pedro sánchez närmast och 
som leder ett målmedvetet 
arbete mot klimatföränd-
ringarna. 

alberto Garzón 
(unidas Podemos) - ny 
Konsumentminister 
logroño, 34 år. 
ledare för izquierda unida 
och bosatt i málaga. ivrig 
motståndare till monarkin 
som kommer att ha särskilt 
ansvar för att övervaka 
spelmarknaden. 

pedro duque 
(Psoe) 
Forsknings- och innovations-
minister 
spaniens första astronaut, 
som var den mest över-
raskande utnämningen i den 
förra regeringen och som sit-
ter kvar på posten, dock utan 
ansvar för universitetsfrågor. 
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regionalmyndigheterna på 
balearerna har antagit ett helt 
batteri nya förordningar som 
är unika i sitt slag i europa och 
som syftar till att bekämpa det 
vilda festandet i speciellt tre 
ökända turistorter.

De nya normerna införs med 
omedelbar verkan och det som är 
unikt är att flera av dem kommer 
endast gälla i tre specifika orter, 
Playa de Palma och Magaluf på 
Mallorca samt West End de Sant 
Antoni på Ibiza. Det är destina-
tioner som speciellt förknippas 
med fylleturism.

I de nämnda orderna förbjuds 
all reklam för alkohol och alla 
typer av konsumtionserbjudan-

den, som Happy Hour eller 3x1. 
Dessutom får butiker ej sälja 
alkohol mellan klockan 21.30 och 
08.00. Vidare regleras de party-
båtar som erbjuder vilda fester 
ute till havs. Dessa förbjuds att ta 
upp eller släppa av kunder vid de 
nämnda orterna.

refOrMen OMfattar  även 
fenomenet ”balconing”, där 

hotellgäster som hoppar från en 
balkong till en annan eller kastar 
sig från balkongen ned i poolen 
kommer att kunna utvisas från 
hotellet med omedelbar verkan. 
De riskerar dessutom böter på 
mellan 6 000 och 60 000 euro.

De nya reglerna gäller inled-
ningsvis under en period på fem 
år och har utarbetats i samarbete 
med den lokala turistsektorn.

vox vill förbjuDa partier
Vox har registrerat 
ett lagförslag i par-
lamentet som syftar 
till att förbjuda alla 
partier som inte ut-
tryckligen anammar 
den spanska författningen i sina statuter 
och som enligt dem utgör ett ”hot mot 
Spaniens enighet”. Det högerradikala 
partiets förslag riktar sig konkret mot 
de katalanska separatistpartierna ERC, 
JxCat och Cup liksom det baskiska natio-
nalistpartiet EH Bildu. Vox tillägger att de 
kan utöka sina krav till att även omfatta 
det baskiska regeringspartiet PNV och 
galiciska BNG. Enligt Vox hör inget parti 
hemma i riksparlamentet om deras syfte 
är att ”bryta sönder Spanien”. 

terroristanklagelser 
vittrar sönDer
Samtliga nio katalanska separatister 
som greps i september anklagade för 
att utgöra en terroristgrupp är nu fria 
mot borgen. Detta trots de allvarliga 
åtalspunkter som yrkades mot dem 
och som omfattade både olaga 
vapeninnehav och förberedande av 
terroristattentat. De gripna uppgavs 
ha skapat och prövat sprängmedel 
och skulle bland annat ha ritningar 
över en guardiacivilförläggning, som 
uppgavs vara ett av attentatsmålen.

asbestlarm i baskien
Tusentals innevånare i flera baskiska 
samhällen lever i skräck, sedan ett 
jordskred lösgjort upp till 4 200 ton 
asbest i en närliggande avfallsanlägg-
ning. Flera demonstrationer hölls 15 
februari i samhällen som Ermua, Elgeta 
och Eibar mot den bristfälliga informa-
tionen från myndigheterna. Medan det 
regionala hälsovårdsrådet intygar att 
det ej föreligger en överhängande fara 
för folkhälsan sköts mötet i La Liga mel-
lan Eibar och Real Sociedad upp..

hälften så många  
migranter förra året
Antalet migranter 
som tog sig till 
Spanien från Nord-
afrika mer än halv-
erades förra året, 
jämfört med 2018. 
Siffrorna för 2019 ligger runt 30 000 
anlända nordafrikaner, jämfört med 
de 64 300 som registrerades året före. 
Den främsta orsaken till minskningen 
uppges vara mer resolut agerande från 
de marockanska myndigheternas sida. 

migranter.

spricka leder  till 
nyval i katalonien
Den katalanske regionalpre-
sidenten Quim torra (jxCat) 
annonserade 29 januari att han 
tänker kalla till nyval, men han 
bekräftade inte när samt tillade 
att han först vill driva igenom 
den katalanska budgetproposi-
tionen.

Utspelet skedde dagen efter att 
Torra fråntagits sin plats i regio-
nalparlamentet, i enlighet med 

ett utfall i Högsta domstolen som 
styrker domen om ämbetsförbud. 
Tora fälldes av regionaldomstolen 
för sin vägran att ta bort en bande-
roll från presidentpalatset, under 
valkampanjen förra våren. 

efter att talMannen i det 
katalanska parlamentet Roger Tor-
rent (ERC) vägrat gå emot Högsta 
domstolen, för vilket han själv 
riskerade att dömas för ämbets-

förbud, är sprickan mellan de två 
regeringspartierna nu total. 

Genom att varsla om nyval 
försöker Torra både sätta press på 
ERC och föregå en väntad avsätt-
ning även som regionalpresident. 
Det utfallet i Högsta domstolen 
väntas före sommaren och då 
skulle vice regionalpresidenten 
från ERC Pere Aragonès ta över 
posten, något som Carles Puigde-
monts parti JxCat vill undvika.

Torra vill föregå avstängning som regionalpresident.

offensiv mot fylleturismen
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Det blir nyval i både baskien och 
galicien 5 april, i vad som före-
faller vara ett försök att undvika 
att sammanfalla med regional-
valet i Katalonien.

Den baskiske regionalpresidenten 
Íñigo Urkullu (PNV) annonserade 
10 februari klockan 16.00 sitt beslut 
att tidigarelägga det baskiska valet 

med fem månader. Knappt en timme 
senare annonserade den galiciske 
regionalpresidenten Alberto Núñez 
Feijóo (PP) att även det galiciska 
regionalvalet flyttas till 5 april.

urKullu SKyller nyvalet 
på en låst situation i regionen och 
hävdar att det i praktiken redan 
råder en förkampanj. Feijóo å sin 

sida ska försöka försvara den egen 
majoritet som han erhållit de se-
naste tre valen i Galicien. Han är i 
dagsläget den ende PP-ledaren som 
styr med egen majoritet.

På grund av konflikten i Kata-
lonien vill regionalstyret i både 
Baskien och Galicien undvika att 
deras val sammanfaller med det 
katalanska.

ytterligare regioner tidigarelägger sina val

en av de 
orter som 
regleras 
hårdast är 
magaluf, 
På mallorca.

SPANIEN

vox.
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SPANIEN

Kravaller uppstod 30 januari när 
representanter för olivsektorn 
i jaén blockerade riksväg a-4 i 
protest mot de låga inköpspri-
serna på olivolja.

Den spanska jordbrukssektorn är 
på krigsstigen. Demonstrationerna 
i Jaén var de andra på två dygn, ef-
ter att uppretade jordbrukare i Ex-
tremadura 29 januari demonstre-
rat i Don Benito mot bland annat 
höjningen av minimilönen till 950 
euro i månaden. Många producen-
ter menar att deras omsättning ej 
möjliggör en sådan höjning.

Skälet till demonstrationerna 
i Jaén senast gäller främst de 
sjunkande priser som olivodlarna 
får för sina produkter. De uppger 
att de i dagsläget till och med får 
mindre betalt än produktionskost-
naden, trots att olivoljan i butik 

säljs för mångdubbelt mer.
Demonstrationerna från sektorn 

har spridit sig och regeringen har 
hållit flera krismöten med repre-
sentanter för både jordbrukssek-

torn och livsmedelsindustrin. Vice 
regeringschefen Pablo Iglesias (UP) 
uttrycker sin solidaritet med jord-
brukarna och har till och med upp-
muntrat till fler manifestationer.

Jordbrukskonflikten har tagit den nya regeringen På sängen. många inom sektorn får mindre betalt 
än ProduktionsPriset.

stort Missnöje bland 
lantbrukarna

fler än någonsin medger sPelberoende
antalet personers som frivil-
ligt registrerar sig för att nekas 
tillträde till spellokaler ökar 
kraftigt.

De spanska myndigheterna 
registrerade 2019 mer än 50 000 
personer som öppet förklarar sig 
vara spelmissbrukare. Det var 15 
procent fler på endast ett år och 
den största ökningen sedan regist-
reringen infördes 2013.

Siffran speglar endast de miss-
brukare som medger sitt problem 
och som önskar få hjälp genom att 
förhindras att spela ytterligare. 
Det verkliga antalet spelmissbru-
kare i Spanien befaras vara mer än 
188 000.

Debatten i Spanien om behovet 
av att reglera spelmarknaden till-
tar. Reklamen och antalet spelhal-
lar växer lavinartat och många 
familjer får sin ekonomi förstörd. 

Dessutom kryper spelberoendet 
allt lägre ned i åldrarna.

pp vägrar förnya  
juriDiska poster
Partido Popular och Vox har gått sam-
man för att blockera renoveringen av ett 
flertal nyckelposter i de högsta juridiska 
instanserna. Posterna skulle ha förnyats 
för mer än ett år sedan, men detta har 
omöjliggjorts av Partido Populars ovilja 
att avtala utnämningarna med socia-
listpartiet. Det innebär att de domare 
som valts av PP förblir i majoritet i både 
justitierådet Consejo General del Poder 
Judicial och Författningsdomstolen. 

bästa trafiksiffran
Antalet omkomna på de spanska 
vägarna var förra året det lägsta 
någonsin. Sammanlagt 1 098 personer 
förlorade livet i den spanska trafiken 
under 2019. Siffran räknar ej olyckor i 
innerstad, men är den lägsta som nå-
gonsin registrerats. En smolk i bägaren 
är att dödsfrekvensen bland särskilt 
utsatta trafikanter, som fotgängare, 
mopedister och motorcyklister fort-
sätter att öka och var förra året 264. 
Det var 47 fler än 2018 och den högsta 
siffran i sitt slag sedan 2011.

oänDlig väntetiD  
för hjälpbehövanDe
Den genomsnittliga väntetiden i Spanien 
för att erhålla hjälp för kroniskt sjuka är 
hela 426 dagar och nästan dubbelt så 
länge i de värsta regionerna. La Ley de la 
Dependencia fastställer att det ska ta 
maximalt 180 dagar från ansökan pre-
senteras till någon form av hjälp erbjuds. 
Det är dock ytterst få regioner som 
uppfyller detta. Det handlar om Baskien 
och Navarra, samt enklaverna Ceuta och 
Melilla. Värst är situationen på Kanarieö-
arna med en väntetid på i genomsnitt 
785 dagar, medan den i Andalusien ligger 
på 621 dagar och i Katalonien på 576. 

allt färre föDslar
Nativiteten i Spa-
nien har sjunkit till 
den lägsta nivån 
på 20 år. Förra året 
föddes endast  
327 777 barn i 
Spanien, enligt de definitiva siffrorna 
från statliga statistikinstitutet CIS. 
Det var den lägsta siffran sedan 1999. 
Det genomsnittliga antalet barn per 
kvinna sjönk till 1,26, vilket i sin tur är den 
lägsta siffran sedan 2002. Den främsta 
orsaken till den sjunkande nativiteten i 
Spanien uppges vara att arbetsmarkna-
den blivit mer prekär samt att det är allt 
svårare att kombinera jobb och familj. 

nyfödd bebis.
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afrikanska gästarbetare lever i misär
en fn-inspektör uppger i en 
uppmärksammad rapport 
att levnadsförhållandena för 
många av säsongsarbetarna 
vid fälten i Huelvaprovinsen är 
bland de värsta han sett någon-
stans i världen.

Inspektören heter Philip Alston 
och är australiensare. Han besökte 

i början av februari gästarbetare 
som bor i improviserade tält ut-
anför byn Lepe. De är omkring 
300, främst från Mali, men enligt 
hjälporganisationen Cáritas är det 
omkring 2 000 människor som 
lever under liknande förhållan-
den i hela Huelva. Deras bostäder 
saknar både el, vatten och avlopp. 
Närmaste vattenkran finns två ki-

lometer bort. De lever på att plocka 
främst jordgubbar för en lön som 
ej överstiger sex euro i timmen. De 
flesta reser runt i Spanien beroen-
de på säsong för att plocka frukter 
och grönsaker.

Alston redogör i en rapport om 
förhållandena och uppger att han 
knappst sett något värre någon an-
nanstans i världen.

mer än 50 000 Personer i sPanien önskar bli 
PortförbJudna vid sPelhallar
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Öppnar inom kort!
www.azatagolf.com

18 hål par 71

Individuellt medlemskap: 1.600€
Medlemskap för par: 2.700€
(Inkluderar rabatt i butiken, restaurangen, på buggies, lektioner m m.)
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Fastighetsmäklare | Real Estate | Inmobiliaria

MaRbElla  |  EstEpona  |  bEnahavís  |  san pEdRo alcántaRa

välkommen in till calle Marqués del duero, 15, san pedro alcántara  •  tel: 951 196 100

Drömmer Du om att 
Driva eget mäklarkontor?
var egenföretagare i något av dessa områden: 
Málaga, Estepona, Mijas, Fuengirola, benalmádena och sotogrande.

drivs du av att leda och styra och vill ta nästa steg mot en professionell karriär? 
Är du redo för en kedja som Mäklarhuset, som toppat inom kundnöjdhet de senaste tio åren?

Mäklarhuset startade 1973 i Göteborg och har idag drygt 120 kontor, 
550 medarbetare och gör 11.000 affärer per år.

här får du möjlighet att använda ditt driv som egenföretagare, arbeta 
med ledande cRM-system, digital It-plattform och It-lösningar av högsta klass 
samt tillhöra en av de ledande kedjorna i sverige.

välkommen till Mäklarhuset!

pablo perez
marbella@maklarhuset.se



EKONOMI

regeringen sänker på nytt sina 
tillväxtförväntningar för i år till 
1,6 procent.

Den nya siffran är 0,2 procent-
enheter lägre än de tidigare 
beräkningarna och liksom vid 
de förra nedskrivningarna skylls 

justeringen en avmattning av 
ekonomin. Även för 2021 sänks 
tillväxtförväntningarna till 1,5 
procent.

Trots avmattningen räknar re-
geringen kunna sänka arbetslöshe-
ten i år ytterligare till 12,3 procent 
av den arbetsföra befolkningen. 

efter flera starka år sJönk antalet fastighetsköP av svenskar i sPanien. under 2019 registrerades 
sammanlagt 2 806 affärer.

antalet fastighetsköp i Spa-
nien minskade 2019 för första 
gången på fem år. Dessutom 
sjönk antalet husköp av svens-
kar med hela 25,7 procent.

Bostadspriserna i Spanien fortsat-
te generellt att stiga förra året, med 
i genomsnitt 8,6 procent. Färre 
husköp och även en avmattning 
av priserna på främst begagnade 
objekt visar dock en svängande 
tendens på fastighetsmarknaden. 
Dessutom föll priserna på begag-
nade bostäder under sista kvartalet 
2019 med 1,3 procent.

Under 2019 registrerades  
501 085 fastighetsaffärer. Det 
var 3,3 procent färre än året före. 
Nedgången skylls uteslutande be-

gagnade bostäder, som utgör nära 
80 procent av marknaden och som 
föll med 4,2 procent. Antalet sålda 
nybyggda bostäder ökade däremot 
med 1,2 procent.

faStigHetSKöPen i SPanien 
av svenskar sjönk förra året i ännu 
större utsträckning, vilket främst 
skylls den svaga kronan. Endast 4,7 
procent av de utländska husköpen 
under fjärde kvartalet 2019 gjordes 
av svenskar, vilket gör att Sverige 
faller ned till åttonde plats bland 
de nationaliteter som investerar i 
Spanien.

Sammanlagt erhölls 2 806 
bostäder av svenskar under 2019, 
vilket var drygt en fjärdedel färre 
än året före.

vändning På  
husmarknaden

färre nya jobb 2019
Den ekonomiska avmattningen i 
Spanien speglade sig som väntat 
i sysselsättningssiffrorna för 2019. 
Förra året skapades 420 300 nya 
jobb i Spanien, vilket var färre än de 
cirka 500 000 som registrerades året 
före. Det totala antalet sysselsatta 
i Spanien uppgick vid årsskiftet till 
19,96 miljoner. Arbetslösheten sjönk 
å sin sida förra året med 112 400 
personer till sammanlagt 3,19 miljoner. 
Det motsvarar 13,78 procent av den 
arbetsföra befolkningen.

offentliganställDa 
beviljas lönepåslag
Regeringen har annonserat en höjning 
av de offentliganställdas löner 
med två procent. Det är den andra 
utlovade höjningen sedan den nya 
regeringen tillträdde, efter att det 
bekräftats att pensionerna i år höjs 
med 0,9 procent. I båda fallen gäl-
ler höjningarna retroaktivt sedan 1 
januari. Höjningen av de offentligan-
ställdas löner kommer att innebära 
en belastning på statskassan på 3,2 
miljarder euro i år.

nytt turistrekorD
Spanien slog 2019 
för sjunde året i 
rad turistrekord, 
med sammanlagt 
83,7 miljoner ut-
ländska besökare. 
Siffran är 1,08 procent högre än året 
före. Det var en måttligare ökning än 
tidigare år, men den nya rekordsiffran 
innehåller andra positiva aspekter. 
Det gäller inte minst att besökarna är 
mer utspridda under året, då antalet 
besökare under juli och augusti förra 
året var lägre än 2018.

procent av biP sjönk den 
spanska statsskulden till 
2019. Detta trots att Spanien 
fortfarande registrerar bud-
getunderskott. Minskningen 
av den relativa statsskulden 
beror på den starka tillväx-
ten, som förra året var på 2,0 
procent.

95,5

regeringen  
inför nya 
skatter
Ministerrådet antog 18 
februari två nya skattefor-
mer som går under namnen 
”google-taxan” respektive 
”tobin-taxan”.

Det rör sig dels om beskattning 
av internetjättar som hittills 
undgått närmast all beskatt-
ning genom att förlägga sina 
säten till skatteparadis och dels 
en särskild skatt på aktiehan-
del. Skatteministern María 
Jesús Montero kallar reformen 
för en anpassning av skattesys-
temet till den 21:a århundradet.

Den så kallade Google-taxan 
väntas dra in 968 miljoner euro 
om året medan Tobin-taxan ska 
tillföra ytterligare 850 miljoner. 
Google-taxan riskerar dock nya 
handelssanktioner av Trump-
administrationen.
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tillväxten mattas av

Antalet köp av svenskar sjönk förra året. 

minimilönen 
höJs ytterligare
Minimilönen i Spanien kommer 
att höjas i år till 950 euro, vilket 
är 50 euro mer än tidigare och 
22,3 procent mer sedan Pedro 
Sánchez kom till makten för 
mindre än två år sedan.

Den rekordstora höjningen förra 
året till 900 euro följs upp av ytter-
ligare en höjning 2020 på motsva-
rande 5,5 procent. Det bekräftas av 
jobbministern Yolanda Díaz (UP), 
efter hennes första möte med de 
ledande fackföreningarna och ar-
betsgivarföreningarna. Höjningen 
hade förankrats i förväg genom 
möten som hållits mellan ledaren 
för Unidas Podemos Pablo Iglesias 
och arbetsmarknadens parter.

Höjningen är en kompromiss, 
då Unidas Podemos från början 
ville höja minimilönen i år till tu-
sen euro. Den nya regeringens mål 
är att minimilönen innan mandat-
perioden är över kommer upp i 60 
procent av medellönen i landet.

turister i ronda.
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Bli medlem nu!  info@helicopterossanitarios.com
 www.helicopterossanitarios.com

 (+34) 952 81 67 67

Hembesök av våra läkare när du         
behöver hjälp

Tryggt, enkelt och bekvämt dygnet runt

Snabb och effektiv hjälp vid akut och 
lindrig sjukdom

Från Torremolinos till Sotogrande /     
Alcaidesa

Sedan

Läkare och ambulans dygnet runt

Erbjudande: Är du redan medlem ger 
vi dig 20% rabatt på nästa medlems- 
avgift för varje ny medlem du ger oss.

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

Sedan 1993!
Stängt måndagar!
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FÖRETAGSNYTT

Många regioner i Sverige remit-
terar patienter för rehabilitering 
på Costa del Sol. Det som för 
många kan uppfattas som lyx-
vård är i verkligheten kostnads-
effektivt. Scandinavian rehab 
Center, SrC, är specialister på 
så kallad klimatvård och utökar 
nu sina tjänster till att omfatta 
inte bara patienter remitterade 
från Sverige, utan även de som 
vistas i Spanien.

Sedan 2017 har SRC sitt säte i Tor-
requebrada, i Benalmádena. All 
personal är legitimerad och vårdar 
såväl kropp som sinne. Fyra av dem 
arbetade tidigare på anläggningen 
Centro Forestal Sueco, i Marbella, 
bland dem verksamhetschefen 
Sanna Freiholtz.

– Det är viktigt att patienten 
under en tid, kommer bort från 
sin vardag och väljer att fokusera 
på sin hälsa för att nå riktigt bra 
resultat, betonar hon.

Scandinavian Rehab Center in-
rymmer 48 anpassade lägenheter, 
där remitterade patienter vistas 
individuellt upp till 28 dagar. Vis-
telsen inkluderar helpension och 
ett brett rehabiliteringsprogram 
under ledning av både kurator 
och fysioterapeuter. Programmet 
består av 3-4 träningspass med 
olika intensitet om dagen. Det 
finns ett välutrustat gym, tränings-
sal, tempererad pool och en gång i 
veckan anordnas ett träningspass 
vid stranden i Carvajal, Fuengirola.

Patienterna SOM  remitteras 
har reumatiska problem, neu-
rologiska sjukdomar eller lider 
olika former av smärta. Rehabili-
teringen skräddarsys efter varje 
individ, så kallad aktiv multimodal 
behandling. Den inleds alltid med 
en avstämning där patienten får 
redogöra för sina besvär samt även 
sätta upp sina mål, tillsammans 
med SRC:s team.

– Vi samarbetar främst med regio-
nerna Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne, men även patienter som 

bor i andra områden kan ansöka 
genom Försäkringskassan om så 
kallad planerad vård utomlands. 
Många sjukförsäkringar täcker 
också rehabilitering, så vi kan ofta 
hjälpa patienter att ansöka om vård 
hos oss, förklarar Sanna Freiholtz.

Regionerna i Sverige remitterar 
patienter till SRC från början av 
mars till mitten av november, med 
hänvisning till klimatet. Målet är 
dock att anläggningen ska börja 
fungera året om och därför öppnas 
verksamheten även för skandina-
ver som bor på kusten, för behand-
lingar och träningspass. 

en av SPeCialiSeringarna  på 
anläggningen är arbetsterapi. En 
del av behandlingen kan vara hand-
träning samt metoder och verktyg 
för att hitta balans i vardagsakti-
viteter. Många har av olika skäl 
begränsad energi och då gäller det 
att disponera den på bästa sätt.

Mätningar och utvärderingar 
görs både före och efter rehabilite-
ringen för att mäta resultat och ett 

program utarbetas för uppföljning 
vid hemkomsten. 

– Vårt jobb är att se till att för-
bättra vardagen för patienten och 
att de får en så bra livskvalitet som 
möjligt när de kommer hem, berät-
tar Freiholtz.

Behandlingarna på SRC omfat-
tar allt från samtalsterapi, stötvåg 
och akupunktur till gruppträningar 
som vattengympa, gym, yoga, 
zumba, och cirkelträning, liksom 
föredrag om livsstilsfaktorer och 
kostrådgivning. I syfte att göra sig 
mer bekanta hos lokalbefolkningen 
arrangerar Scandinavian Rehab 
Center Öppet hus lördag 28 mars, 
klockan 11.00-13.00. Besökare kom-
mer bland annat att kunna pröva 
minipass och möta teamet.

TexT: MaTs BjörkMan
FoTo: richard BjörkMan

effektiv rehabilitering 
på costa del sol

all Personal På scandinavian rehab center är legitimerad och vårdar såväl kroPP som sinne. Patienterna från sverige remitteras normalt uPP till 28 
dagar.

Flera svenska regioner remitterar patienter till SRC.

caroline lilJestrand och gun blom är sPeciali-
serade På så kallad arbetsteraPi. src.care  I

www.sydkusten.es/tv/20007
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C/Jacinto Benavente 11, Edf. Marbeland – Marbella
+34 952 82 82 52 | www.globalaccounting.es

Skatte- & Pensionsfrågor • Fastighetsköp 
Företagsetablering & Redovisning 

Deklarationer • NIE-nummer

VI HJÄLPER PRIVATPERSONER & FÖRETAG

svensk biluthyrning med allt inkluderat i priset
          
xtra rabatt för medlemmar i                           
(gäller biluthyrning och flygplatsparkering.) gå in på: www.sydkusten.es/club/brunos

www.BrunosCar.com

inga dolda extra 
kostnader vid 

avhämtning!

Vilande bolag och 
fl ytt till Spanien
Ett vanligt sätt att avveckla verksamheter vid pensionering 
är att låta bolaget vila i fem år (5/25 bolag) och därefter 
lyfta ut kapitalet till 25 procent i skatt. Vad gäller då vid 
fl ytt till Spanien? kan man äga ett svenskt aktiebolag utan 
att bli obegränsat skattskyldig i Sverige?

Skatterättsnämnden har vid ett fl ertal tillfällen uttalad sig om 
frågan och sommaren 2012 kom ett förhandsbesked som i 
princip kan användas som ett skolexempel. Förhandsbeskedet 
överklagades inte av skatteverket. 

Ägande av ett svenskt aktiebolag som endast har kapital-
placeringar, leder enligt skatterättsnämnden inte tillväsentlig 
anknytning. Detta trots att aktieinnehavet bedöms vara 
kvalifi cerat, och det i Sverige ej går att lyfta kapitalet till 25 
procents skatt.

Ur ett skatteperspektiv blir det lägre beskattning vid fl ytt 
till Spanien. I den händelse att man bott kvar i Sverige och 
aktieinnehavet inte ansetts som kvalifi cerat hade skatten 
blivit 25 procent. Efter fl ytten till Spanien kan bolaget dela ut 
kapitalet till ägaren med avdrag för 15 procent kupongskatt, 
utan krav på fem års vila. Utdelningen deklareras i Spanien 
och skattas som inkomst av kapital, med avräkning av svensk 
kupongskatt.  

Om ägaren avvecklar näringsverksamheten vid fl ytt 
till Spanien kan det fi nnas goda skäl att behålla sitt 
svenska bolag:

• Förutom lägre beskattning jämfört med Sverige kan ägaren 
   fortsätta med likartad verksamhet från ett annat bolag i 
   Spanien, utan att påverka anknytningen. 

• Det fi nns ingen femårskarens som liknar det svenska 
   upplägget med vilande bolag. 

• Det fi nns möjlighet till beskattning enligt kapital-
   försäkringsregimen, trots att ägaren bor i Spanien.

Vill du veta mer? 
Maila: ruben@hagakapital.com

Vinyasa Flow
Yin Yoga
Th erapeutic Yoga
Pranayama

Yoga and Fitness studio
Elviria business center

av. de las cumbres, s/n. Elviria - Marbella
tel: 610 945 811 (ana)

FInd YoUR balancE
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FÖRETAGSNYTT

för första gången på fem år 
kommer Sverige åter att vara re-
presenterat på folkbyggdsmäs-
san feria internacional de los 
Pueblos, i fuengirola. Detta tack 
vare tre internationella familjer 
som alla har Sverige i sitt hjärta.
– vi tyckte det var synd att inte 
ha en plats att visa upp svensk 
kultur för lokalbefolkningen när 
det finns 30 000 svenskar som 
bor på Costa del Sol, berättar 
abbe tjattal, som är en av initia-
tivtagarna till projektet.

Trots att svenskkolonin är en av 
de viktigaste utlänningsgrupperna 
i Fuengirola har Sverige sedan 
2015 lyst med sin frånvaro på den 
stora folkbygdsmässan. Tidigare 
arrangörer, både föreningar och 
privata företag, har haft svårt att 
få satsningen att gå runt och det 
är dessutom förenat med mycket 
arbete.

– Mässan pågår i år 29 april till 
3 maj och kommer att vara öppen 
till sent, så vi förväntar oss inte 
mycket sömn den veckan, skämtar 
Abbe.

Sverige kommer att ha en egen 
så kallad ”caseta”, inrymd i ”La 
Zalea” som ligger mitt i utställ-
ningsområdet. Där kommer det att 
serveras svenska specialiteter som 
köttbullar, gravlax och raggmun-
kar. Det blir även underhållning, 
för både stora och små.

– Den svenska casetan ska vara 
en trivsam och rolig samlingsplats 
för alla, poängterar Abbe.

trOtS att fuengirOla hyser 
svenska institutioner som den 
största utlandsskolan i världen, 
svenska kyrkan, föreningar och 
företag har Sverige inte varit repre-
senterat på fem år i ett evenemang 

som de senaste åren haft mer än 
en miljon besökare. Abdo Tjattal 
kommer ursprungligen från Syrien 
och flyttade till Sverige 1988. Han 
anlände med hustru och två barn 
till Fuengirola 2018, där han driver 
företaget Doer Consulting liksom 
föreningen Swespania. De två 
andra initiativtagarna till casetan 
är Miguel Montero, som har bott 
i Sverige i tio år och har svensk-
spansk familj samt Liam Tung, 
som ursprungligen kommer från 
Australien men flyttade till Sverige 
med sin svenska familj 2010. 

Förutom att förbereda den 
svenska casetan söker arrangö-
rerna nu även sponsorer, för att 
finansiera satsningen.

– Det är en enorm varumärkes-
möjlighet, både gentemot svensk-
kolonin och inte minst den enorma 
internationella publik som mässan 
drar, betonar Abbe.

För mer information se "Svens-
ka Casetan 2020" på Facebook. 
Kontakt: svenskacasetan@gmail.com 
eller mobil 602 573 763.

TexT: MaTs BjörkMan

med undantag av 2015 har sverige inte haft en caseta På feria de los Pueblos de senaste elva åren. den kommer att ligga mitt i mässområdet och locka besö-
kare med svenska läckerheter och underhållning.

lågpriståg till våren
Järnvägsbolaget 
Renfe lanserar från 
och med 6 april 
2020 budgettåg. 
Det handlar om en 
helt ny typ av låg-
priståg för höghas-
tighetslinjer, som kommer att heta AVLO 
(Alta Velocidad Low Cost). De första 
kommer att gå mellan Madrid och Barce-
lona, men det ska successivt erbjudas på 
andra snabbtågslinjer. Biljettförsäljningen 
startade i slutet av januari, med erbju-
danden på endast fem euro per biljett. 
De ordinarie priserna ligger på mellan 
30 och 60 euro per biljett. Lågpristågen 
kommer att ha fler stolar i varje vagn och 
sakna servering ombord. 

tous frias från åtal
Federala domstolen Audiencia Nacio-
nal har beslutat lägga ned ett åtal mot 
den kända katalanska juveltillverkaren 
Tous, som anklagades för både falsk 
marknadsföring och förfalskning. En 
konsumentförening i Córdoba hade 
stämt firman för att den fyller en del 
av sina smycken med ett plastliknande 
material. Föreningen hävdade att det 
ej överensstämde med märkningen 
som första gradens silver. Vid förhör 
har representanter för Tous medgivit 
att en del av deras smycken innehåller 
ett ämne som liknar metakrylat, men 
de uppger att det inte är något ovan-
ligt och än mindre olagligt. Utrednings-
domaren motiverar nedläggningen 
av utredningen med att det är första 
gradens silver i och med att denna ej 
blandats med något annat material.

julkorg en rättighet
Högsta domstolen 
fastställer i en upp-
märksammad dom 
att den traditio-
nella julkorgen som 
många företag ger 
till sina anställda är en rättighet, som 
inte får tas bort. Det handlar konkret 
om en anmälan från facket mot 
Fujitsu Technology, som 2013 slopade 
julkorgen till sina 1 600 anställda i 
Spanien, på grund av den pågående 
krisen. Julgåvan hade delats ut i alla år 
till samtliga anställda, men traditionen 
har ej återupptagits trots att krisen 
upphört. Högsta domstolen finner att 
då julkorgen alltid delats ut till samtliga 
anställda kan det i praktiken likställas 
som en del av arbetsvillkoren. Därför 
får korgen inte slopas permanent.

fuJitsu.

avlo.

sverige återvänder till 
folkbyggdsmässan

tre svenska internationella familJer ska se till 
att sverige i år finns med i den stora mässan.
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Laude San Pedro International College

FRÅN TIDIG ÅLDER             
T ILL  UNIVERSITETET

En livslång      
läroresa för att 
uppnå mer än      
dina drömmar

För mer information om vår unika läroplan, vänligen ring 
952 799 900 eller maila info@laudesanpedro.com

Laude. Kom och följ med på resan.

Urbanización Nueva Alcántara, Avda. La Coruña, 2, 29760 San Pedro de Alcántara (Marbella), Spain.
www. laudesanpedro .com

Besöksadress  
Scandinavian Rehab Center 
S.L.Calle Catamaran S/N – 
Urb. Nueva Torrequebrada 
29630 Benalmadena 
(Malaga) 
 

Under dagen får du ett smakprov på hur vår rehabilitering skräddarsys 
efter varje individ, så kallad aktiv multimodal behandling. 
Vår rehabilitering  har visat sig vara särskilt effektiv för patienter med 
reumatiska och neurologiska sjukdomar, psoriasis och för patienter med 
stressrelaterade besvär och långvarig smärta.

Våra olika rehabiliteringsprogram varierar vanligtvis mellan 14- 28 
dagar beroende på patientens individuella behov och förutsättningar. 
Behandlingen kan bland annat innefatta samtalsterapi, stötvåg, 
akupunktur och gruppträningar såsom vattengympa, gym, yoga, zumba, 
cirkelträning och även föredrag om livsstilsfaktorer och kostrådgivning. 

Lördagen den 28 mars, mellan klockan 11:00-13:00, bjuder Scandinavian 
Rehab Center in till ett Öppet hus där du kan lära dig mer om och prova 
på våra behandligar och ställa dina frågor direkt till personal på plats.

Scandinavian Rehab Center bedriver sin 
rehabverksamhet i Benalmadena. Den 28 mars 
klockan 11:00-13:00 är du välkommen på  
öppet hus där vi berättar mer om hur vår 
rehabilitering kan ge dig kraften tillbaka.

Kontakta oss  
E-post: info@src.care 
Webb: src.care 
Telefon: Sverige: 08-437 377 43  
Spanien: +34 952 44 97 27

Varmt välkommen!

Vill du höja din livskvalité?

SRC
Scandinavian Rehab Center
En del av Särnmark
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FÖRETAGSNYTT

utbudet av hotell vid Sierra 
nevada, europas sydligaste 
skidort, är stort. Det finns dock 
ett namn som klingar extra tju-
sigt bland dem som har för vana 
att tillbringa delar av vintern i 
snön på mer än 2 400 meters 
höjd. el lodge. träbyggnaden 
vid pisterna är ett av de mest 
exklusiva hotellen i Sierra ne-
vada och har samma ägare som 
anrika Marbella Club och Hotel 
Puente romano.
– en majoritet av våra gäster är 
utlänningar som bor på Costa 
del Sol, berättar hotelldirektö-
ren Álvaro gutiérrez.

Med sina blott 20 rum är El Lodge 
inte bara exklusivt, utan känns 
också väldigt intimt. Hotellet har 
flera utmärkande drag som skiljer 
det från konkurrenterna, inte minst 
det faktum att man direkt från dör-
ren kan ta på sig skidorna och glida 
ned till byn och liftarna. Den stora 
uteterrassen är en av de mest efter-
traktade i byn för After Ski och är 
öppen även för besökare. Däremot 
är det endast hotellets gäster som 
kan njuta av att bada i utomhuspoo-
len som håller 35 grader, ett annat 
av hotellets unika inslag.

– Omkring 70 procent av våra 
gäster är utlänningar. Den största 
gruppen är britter, men vi har 
många skandinaver också, berättar 
Álvaro Gutiérrez.

vi Sitter På terraSSen  och 
skådar ut över pisterna. Det som 
utmärker Sierra Nevada, jämfört 
med de flesta andra skidorter i 
Europa, är att man i princip kan 
sitta och sola sig samtidigt som 
man är på skidsemester. Perfekta 
dagar som denna när Sydkusten är 
på besök, soligt, vindstilla och bara 
någon enstaka minusgrad, känns 
det som om man skulle kunna åka 
skidor i kortärmad skjorta. Det är 
inte att undra på att säsongsavslut-
ningen består av en fest där många 
far ut för pisterna i badbyxor och 
bikini!

El Lodge köptes av ägarna till 
Marbella Club och Puente Romano 
2011. En stor del av personalen, in-
kluderat direktören Álvaro Gutiér-
rez själv, växlar mellan de olika an-
läggningarna beroende på säsong. 
Den som besöker skidhotellet idag 
kan aldrig föreställa sig det drama 

som utspelades för endast sex år 
sedan, när anläggningen brann ned 
till grunden. 

– Vi har fått bygga upp hela ho-
tellet på nytt, med trä från Finland. 
Exteriören är identisk mot tidigare 
medan interiören moderniserats.

Rummen är alla olika och utrus-
tade med bland annat storbilds-tv 
och utomhusjacuzzi. I biblioteket 

finns hundratals DVD-filmer som 
gästerna kan låna och se på rum-
met, där det finns DVD-spelare. 
Hotellet är barnvänligt och har ett 
särskilt lekrum.

– Det går att hyra barnvakt och 
vi anordnar regelbundet filmvis-
ningar och liknande under mid-
dagstid, så att föräldrarna kan på tu 
man hand, om de så önskar.

På bottenvåningen finns även en 
komplett verkstad för uthyrning 
av skidutrustning, inställning av 
pjäxor med mera. Därifrån är det 
bara några steg till pisten och då 
hotellet ligger i övre delen av byn 
kan man åka skidor ned till kabin-
banan och liftarna.

– Det finns upp till 130 kilometer 
farbara pister, poängterar Álvaro 
Gutiérrez.

el lODge Har enDaSt  öppet 
under skidsäsongen, det vill säga 
från slutet av november till mitten 
av april. Rummen kostar från 340 
euro per natt för det minsta under 
lågsäsong till 3 500 euro för det 
största under högsäsong. Efterfrå-
gan och trycket både på hotellet 
och pisterna är som störst under 
helgerna, så den som föredrar kor-
tare liftköer och mindre trängsel i 
pisten rekommenderas att besöka 
Sierra Nevada på vardagar.

TexT: MaTs BjörkMan
FoTo: richard BjörkMan

den ultimata skiduPPlevelsen
sierra nevada är euroPas sydligaste skidort och har uPP till 130 kilometer farbara Pister. På den fantastiska terrassen vid Pisten kan både hotellgästerna 
På el lodge och besökare nJuta av after ski.

El Lodge utmärker sig framför andra hotell i Sierra Nevada.

www.ellodge.com I
álvaro gutiérrez är direktör På el lodge, som 
ingår i hotellgruPPen marbella club.

el lodge är det enda hotellet i sierra nevada 
där man kan bada utomhus i 35-gradigt vatten.
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tandläkarkliniken nordic Dental 
Centre i fuengirola har genom-
gått en totalrenovering både 
inredningsmässigt och tekno-
logiskt. Dessutom tar de sig an 
ett nytt internationellt hjälp-
projekt till sommaren.

Jul- och nyårshelgen utnyttjades till 
att bygga om tandläkarkliniken, som 
ligger mittemot busstationen i Fuen-
girola. Toppmoderna ljusa lokaler 
har nu även utrustats med senaste 
teknologi, som både underlättar 
personalens arbete och inte minst 
gör behandlingen mer skonsam för 
patienterna. Med intraoral kamera 
och Cerec Omincam skanner kan 
tandläkaren och patienten i realtid 
på skärmar studera munnen och 
tänderna. Skannern gör det även 
möjligt att beställa för cementering 
samma vecka. Det enda patienten 
behöver göra är att gapa.

– Detta är mycket uppskattat. Vi 
sparar både tid och besvär för pa-
tienten, betonar Christina Radics, 
som är ägare till Nordic Dental 
Centre.

Det är inte Den enDa  nyheten i 
kliniken. I augusti åker även en del 
av personalen till Nepal, tillsam-
mans med mäklaren Marianne 
Stenholm, för att utföra volon-
tärsarbete. Marianne samarbetar 
sedan fyra år med centret Maiti 
Nepal, som vårdar mer än 500 
barn och unga kvinnor. Många av 
de omhändertagna har varit offer 
för traffi cking och det blir första 
gången som de erbjuds tandvård.

Detta blir Christina Radics andra 
utlandsuppdrag som volontär. Förra 
sommaren behandlade hon under 
två veckor patienter i Senegal.

– Målet är att sprida kunskap om 
oral hälsa och behandla så många 
behövande som möjligt.

Alla volontärarbetare betalar 
sina resor samt uppehälle själva. 
Däremot organiserar Nordic 
Dental Centre en insamling för att 
bekosta tandvårdsutrustning för 
hjälpaktionen. På kliniken säljs för 
detta ändamål Maiti Nepal-arm-
band à 10 euro styck. 

Den 23 april organiseras vidare 
en ”Kvinnor för kvinnor-lunch” på 
Magna Café, i Nueva Andalucía. En 
15-årig fl icka, Neeta, från centret 
i Nepal kommer att berätta hur 
hon överlevt traffi cking. Det blir 
både auktion, lottförsäljning och 
modevisning av Gunnel´s Fashion 
för att samla in medel. Alla kvinnor 
som är intresserade att deltaga är 
välkomna. Anmälan sker till 
info@nordicdentalcentre.com

TexT: MaTs BjörkMan

Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens ledande advokatbyråer med 
kunskap och kompetens inom både svensk och spansk rätt. 

Vi hjälper dig med alla dina juridiska göremål exempelvis fastighetsrätt, 
skatterätt, bolagsrätt, processrätt, familjerätt och arvsrätt.  

Välkommen in till oss på en förstå rådgivning eller gå in på vår hemsida www.wallinpartners.com.

Din advokat i Spanien

NYA LOKALER!

Centro Idea, Local B-44 • Ctra. de Mijas km 3,6 • 29650 Mijas • Málaga (Spain) • +34 952 47 02 07 •  info@wallinpartners.com • www.wallinpartners.com
Centro Idea, Local B-44 • Ctra. de Mijas km 3,6 • 29650 Mijas • Málaga (Spain) 

+34 952 47 02 07 • info@wallinpartners.com • www.wallinpartners.com

Din advokat i Spanien
Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens 
ledande advokatbyråer med kunskap och 
kompetens inom både svensk och spansk rätt.

Vi hjälper dig med alla dina juridiska göromål, 
som fastighetsrätt, skatterätt, bolagsrätt, 
processrätt, familjerätt och arvsrätt.

Välkommen in till oss på en första 
rådgivning eller gå in på vår hemsida nedan.

klinik utökar sin horisont

marianne stenholm och christina radics samlar in medel för sitt hJälPProJekt i nePal, där mer än 500 
bar och unga kvinnor i augusti för första gången ska erbJudas tandvård.

Nyrenoverat Nordic Dental Centre startar hjälpprojekt i Nepal.

maitinepal.org I
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från östermalm 
till marbella
Stylisterna på bOnD i Stock-
holm har valt att följa många 
av sina kunder och kommer i 
vår och sommar att ha studio 
vid lyxhamnen Puerto banús, i 
Marbella.

BOND öppnade i maj 2017 på Grev 
Turegatan och många av deras 
kunder bor eller rör sig i exklusiva 
Östermalm. Därför ser de det som 
ett naturligt steg att erbjuda sina 
tjänster även i Marbella.
– Vi har alltid haft ett mål om att 
fi nnas på andra platser och låta 
BOND växa, säger delägare Ma-
ryam Zareiee.

Genom ett lokalt samarbete 
inviger BOND sin ateljé i Marbella 
måndag 6 april, lagom till påsk. 
De hälsar gamla som nya gäster 
välkomna till en varm hemmamiljö, 
där de erbjuder behandlingar och 
inspiration inom hår och skönhet.
– Det viktigaste för att kunna ge rik-
tigt bra resultat är att hitta indivi-
dens personliga stil och få framhäva 
deras snyggaste jag, poängterar 
Maryam Zareiee, som driver BOND 
tillsammans med Anki Engman.

bond finns sedan våren 2017 På grev turegatan 
i stockholm.

www.bondpuertobanus.com I
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Rolf Martinsen 
& Pedro Lönnblad

CLINICA PHYSIOSPAIN
Tel: 952 476 504 - Mobil: 637 504 901 - E-post: rolf@physiospain.com

Avda. Ramón y Cajal, 52. Edf. Sol, 1 29640 FUENGIROLA
www.physiospain.com

Nu kan du få ersättning från försäkrings-
kassan för dina behandlingar på Clinica 
Physiospain! Om du är skriven i Sverige 
har du enligt lag rätt till ersättning för kost-
nader av sjukvård och fysioterapi. 
    Vi är specialister inom rygg/ledskador 
och idrottsskador samt brukar den mest 
avancerade tekniken på marknaden, som 
tryck- och stötvågsbehandling, ultraljuds-
scanning, Dynamic Taping m m. 
    Besök vår hemsida eller kontakta oss via 
telefon eller mail för mer information.
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FÖRETAGSNYTT

golfproffset Peter gustafsson 
arrangerar till våren för fjärde 
året i rad en Pro-am tävling i 
södra Spanien, med deltagare 
från drygt 20 olika länder. efter 
att ha lagt sitt eget tävlande på 
hyllan driver Peter ett event-
företag, som erbjuder unika 
golfupplevelser.
– På flera sätt är det betydligt 
roligare än att resa runt och 
spela. Det är inte minst mindre 
stress, berättar han.

Setune International Pro-Am by 
Kazakhstan hålls 24-27 mars med 
sammanlagt 45 lag, bestående av tre 
amatörer och ett golfproffs vardera. 
Några av proffsen är så namnkun-
niga som Niclas Fasth. De kommer 
att göra upp i bästboll på tre av 
de finaste golfbanorna på kusten, 
Finca Cortesín, La Reserva samt 
Sotogrande. Tävlingen är fullbokad.

– Jag har till och med fått säga 
nej till folk som ville vara med, 
vilket känns tråkigt, men det går 
helt enkelt inte att få ut fler spelare 
på banorna.

Något som han tycker är särskilt 
roligt är att andelen kvinnliga 
deltagare också ökar. I år är sex av 
proffsen damer.

genOM Sitt bOlag  Peter 
Gustafsson Experience Golf ar-
rangerar Peter både golftävlingar 
och andra evenemang, förknip-
pade med sporten. Då han bor på 
Costa del Sol koncentreras många 
av evenemangen hit, men han kan 
skräddarsy paket i princip var som 
helst i världen.

– Jag har tävlat i ett 80-tal län-
der och har ett stort kontaktnät. 

Peter Gustafsson lanserar sig 
med hjälp av sin hemsida och via 
sociala nätverk. Han har också 
börjat sponsra golftävlingar både i 
Sverige och på Costa del Sol.

– Jag vill att folk ska veta att jag 
finns tillgänglig för alla typer av 
arrangemang. Det inkluderar även 
bokning av greenfeebiljetter för 
grupper på olika banor, poängterar 
han.

Efter att ha tävlat i många år om 
att vara med i toppskiftet insåg Pe-
ter en dag att han behövde sadla om.

– Jag satte faktiskt upp för mig 
ett mål att om jag inte lyckades slå 
igenom före 40 års ålder skulle jag 

prova något annat. Ganska snabbt 
fick jag också ett erbjudande om 
anställning som senare lett till att 
jag startat eget.

Det var välDigt nära  att 
Peter Gustafsson slog igenom 
rejält 2005. Först blev han tvåa i 
Spanish Open på San Roque Golf, 
där han förlorade i skiljespel mot 
Peter Hanson och sedan kom han 
tvåa även i europatourtävlingen 

i Crans-Montana, i Schweiz. Där 
hamnade han bakom ingen mindre 
än Sergio García och omedelbart 
framför en annan världsstjärna vid 
namn Luke Donald.

– Det är klart att det hade gjort 
skillnad om jag vunnit någon av dessa 
tävlingar, men vill inte tro att det hade 
varit livsförändrande på något sätt.

Peter stortrivs i sin nya roll som 
arrangör, där han kan utnyttja både 
sina kunskaper och breda kontakt-

nät. Men även om han är glad att 
inte behöva träna så hårt och styra 
sina sovtimmar som förr, avfär-
dar han inte möjligheten att göra 
comeback någon dag.

– Om inte annat kanske man 
skulle pröva på Senior Touren! Fast 
det är minst sju år tills dess..!

TexT: MaTs BjörkMan
FoTo: Gary edwards

anPassade golfuPPlevelser
efter att i många år ha kämPat för att slå sig in i golfeliten har Peter gustafsson funnit en betydligt behagligare tillvaro i att arrangera Pro-am täv-
lingar och andra evenemang, Jorden runt.

Peter Gustafsson har funnit sitt gebit inom golfvärlden.

www.pgexperienceproam.com I

i mars hålls för fJärde året i rad setune international Pro-am by kazakhstan På finca cortesín, sotogrande och la reserva golf. sammanlagt 45 lag med 
sPelare från drygt 20 olika länder deltar.
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Det bjöds på turkiska tapas när 
Svensk-Spanska Handelskam-
maren 12 februari arrangerade 
after Work i nyöppnade Otto-
man turkish Cuisine.

Restaurangen i La Campana 
(Marbella) öppnades i januari av 
Arif Gultekin, som tidigare drivit 
flera krogar i Båstad. Deltagarna 
fick smaka på specialiteter som 
vindolmar, kebab, bulgur och 
turkisk pizza.

turkiska delikatesser från båstad

intresset var stort när handelskammaren besökte ottoman turkish cuisine, som hade öPPnat mindre 
än en månad tidigare.www.sydkusten.es/tv/20006

Call Center-bolaget Webhelp 
storsatsar på Costa de Sol och 
hade i februari invigning av sitt 
nya center i benalmádena, i när-
varo av bland annat borgmästa-
ren víctor navas (PSOe).

Centret inryms i en affärsbyggnad 
mitt på Plaza Solymar, i Benalmá-
dena Costa och de definitiva loka-
lerna väntas stå klara till våren. Då 
kommer Webhelp att samla drygt 
800 anställda under samma tak, 
medan de i skrivande stund finns 
utspridda på tre olika platser. 

Centret ägnar sig i första hand 
åt kundservice gentemot skandi-

naver och ett av Webhelps kunder 
är Viasat. De utnyttjar det fina kli-
matet på Costa de Sol för att locka 
anställda.

– Vi har 40 anställda i dagsläget, 
men kommer säkerligen att värva 
fler när vi flyttat in i de nya loka-
lerna, berättar Viasats ansvariga på 
Costa del Sol Margareta Malm.

PrOjeKtleDaren för  Webhelp 
Tineke Gamenius poängterar att 
de servar ett flertal andra företag, 
av vilka Norwegian har flest repre-
sentanter. Travellink är en annan 
av deras kunder.

– Vi rekryterar ständigt nya 

anställda både från Sverige och 
lokalt. Huvudkraven är att man 
talar svenska och engelska samt 
naturligtvis är bra på att tala i tele-
fon, betonar hon.

Borgmästaren i Benalmádena 
Víctor Navas framhäver det ut-
ländska inflytandet i kommunen.

– En tredjedel av den man-
talsskrivna befolkningen i Be-
nalmádena är utländsk och den 
skandinaviska närvaron är stor. Ett 
bevis på detta är att det finns både 
en norsk och en dansk skola här.

TexT: MaTs BjörkMan

borgmästaren víctor navas insPekterar byggandet av WebhelPs nya center i benalmádena, som från och med våren kommer att inrymma drygt 800 
anställda. de flesta av dem skandinaver.

viasat slår sig ned På kusten
Webhelp samlar flertal olika kundtjänster under samma tak.
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lyx med minimalt 
energibehov

Det första passivhuset i form 
av en lyxbostad i Spanien har 
uppförts på Costa del Sol.

Ett passivhus är en fastighet där 
energiförbrukningen reducerats 
till ett minimum. I Spanien finns 
än så länge endast ett hundratal 
sådana hus, men inget av de övriga 
omfattar mer än 300 kvadratme-
ter. Den aktuella villan, Alcuzcuz, 
är däremot på nära 1 500 kvadrat-
meter och har byggts av företaget 
Bright, samt ritats av Udesign. Det 
har redan vunnit flera internatio-
nella priser, som International 
Property Awards.

villa alcuzcuz ligger nära rondavägen, i 
benahavís kommun.
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skolans och 
sPaniens historia

intresset var stort när Syd-
kustens chefredaktör Mats 
björkman 28 november höll ett 
gästföredrag på Svenska skolan 
i fuengirola.

Med anledning av skolan 50-års-
jubileum beskrev Björkman det 
senaste halvseklet i Spanien och 
flätade samman det med skolans 
utveckling. Allt med både gamla 
vykort, fotografier, videos samt 
många anekdoter.

Föredraget filmades och kan ses 
på SK-tv på nedanstående länk.

sydkustens chefredaktör mats bJörkman, till 
vänster, med skolans rektor mattias kerttu, 
ordföranden ingemar kamPh samt förenings-
chefen Per hvid-hansen.
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www.sydkusten.es/tv/20004

www.sydkusten.es/tv/20005
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FÖRETAGSNYTT

Det svenskägda helikopterföre-
taget Heliair började lagom till 
jul erbjuda kortflygningar à 99 
euro per passagerare.

Helikopterflygningar är inte något 
ekonomiskt färdalternativ, men 
Heliair verkar ha funnit en nisch 
genom att erbjuda flygningar 
som endast varar tio minuter, 
men under vilka man hinner se 

både kustbandet, lyxhamnen och 
Marbellaberget La Concha från 
fågelperspektiv. Tidningen Diario 
Sur uppmärksammar tjänsten i en 
omfattande artikel, där bland annat 
delägaren och helikopterpiloten 
Roger Gudmundsäter intervjuas.

Heliair har ett brett urval tjäns-
ter och har bland annat tagit över 
Helicopteros Sanitarios flygenhet 
De har sin bas vid Istánvägen, nära 

Manolo Santana Raquets Club. Där 
startar och slutar kortresorna, som 
inkluderar en förfriskning efter 
flygupplevelsen.

En annan nyhet är att Heliair 
beviljats start och landning vid 
helikopterplattan i Puerto Banús. 
Denna tjänst startade också i 
december.
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Konstgalleriet Wadström 
tönnheim har återinvigning 
14 mars, efter två månaders 
ombyggnation.

Galleriet har nu kapacitet att hålla 
upp till tre olika utställningar sam-
tidigt. Den nya säsongen startar 
med två spanska konstnärer, må-
laren José Medina Galeote samt 
skulptören Odnoder. Wadström 
Tönnheim Gallery ligger i industri-
området i La Campana, Lokal 37B.

svenskt galleri utökar sin utställningskaPacitet

den koncePtuelle konstnären José medina 
galeote bor i andalusien.

helikoPter till budgetPris

www. wadstromtonnheim.se I

hotell med 
klubbkänsla

Det svenskägda hotellet boho 
Club invigdes 15 december.

Inrymt i tidigare Centro Forestal 
Sueco, vid Golden Mile i Mar-
bella, är Boho Club ett Boutique 
hotell med klubbkänsla. Det 
erbjuder i sin första fas 9 bunga-
lows och 21 hotellrum som alla är 
totalrenoverade. Några fler bun-
galows och rum är projekterade, 
liksom ett konstgalleri.

Redan i augusti invigdes res-
taurangen Boho, som drivs av den 
tidigare michelinkocken Diego 
del Río. Den är öppen för både 
hotellgäster och besökare.

marie rodoni är hotellchef för den nya 
anläggningen, nära Puerto banús.

www.bohoclub.com  I

boho club är ett exklusivt så kallat boutique 
hotell, med Personlig touch.

heliair har fått ett unikt tillstånd att bruka Plattan vid lyxhamnen Puerto banús, i marbella. de erbJuder sedan årsskiftet kortflygningar för mindre än 
100 euro Per Passagerare.

www.sydkusten.es/tv/20002

www.heliairmarbella.com I

madridskulPtören odnoder arbetar huvudsakligen i trä. utställningen i Wadström tönnheim gallery Pågår 
mellan 14 mars och 8 maJ.
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Obegränsat rent mjukt vatten i ditt hem,  
fritt från bakterier, kemikalier,  

metaller, virus. Gör dig fri från problem  
med kalkavlagringar i maskiner,  

varmvattenberedare etc.

costadelsol.ecofilters.es  
Tel 605 432 004 & 605 432 002 
ecofilterscostadelsol@gmail.com Nyhet! Svensk Golvvärme

Obegränsat med rent, mjukt vatten i 
ditt hem. Fritt från bakterier, 

kemikalier, metaller och virus. 

Undvik problem med kalkavlagringar 
i maskiner, varmvattenberedare etc.

costadelsol.ecofilters.es
Tel: 605 432 004
& 605 432 002 
ecofilterscostadelsol@gmail.com

Nyhet!
Svensk golvvärme
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kustens häftigaste topp
Pico Lucero syns milsvida ifrån. Utsikten från toppen är 360 grader och oförglömlig.

TILL FOTS
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En av de mest hänförande 
toppar som kan bestigas 
relativt enkelt är Pico Lucero, 
öster om Málaga. Om du bor 
på kusten har du beskådat 
den mer än en gång utan att 
kanske veta vad den heter. 
Det är den topp som har en 
karaktäristisk spetsform och 
som ståtar omedelbart till 
vänster om Sierra Nevada, 
om man beskådar det om 
vintern snöbeklädda berget 
från västra Costa del Sol.

Text & foto: Mats Björkman

Det är inte bara den spetsiga toppen som utmärker 
Pico Lucero, utan även dess färg som givit toppen 
dess namn. Lucero betyder ”lykta” och berget har 
fått sitt epitet av att det är täckt av vit kalksten 
som ger intrycket av att toppen skiner. Pico Lucero 
ligger i naturparken Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, vid gränsen mellan Málaga- och Granada-
provinsen.

Denna gång tipsar vi om en linjär vandringsled 
som startar på drygt 1 200 meters höjd och som når 
upp till 1 828 meter. Det gör Pico Lucero till en av 
de högsta topparna i Málagaprovinsen. Det är kan-
ske också den som erbjuder den mest hänförande 
utsikten, då dess smala spetsiga topp möjliggör fri 
sikt i alla väderstreck.

Forts. sid 36>>>

ANDALUSIEN TILL FOTS

kustens häftigaste topp
Pico Lucero syns milsvida ifrån. Utsikten från toppen är 360 grader och oförglömlig.

trots att stigen uPP till 
toPPen är smal och 
slingrande känns det 
aldrig otäckt eller svindlande.
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>>> Forts. Andalusien till fots

Bilen ställs vid ”Puerto Blan-
quillo”, som man anländer till via 
byn Cómpeta. Den sista biten är 
grusväg, som normalt är i tillräck-
ligt bra skick för att kunna färdas 
på med vanlig bil. Vandringen går 
omedelbart uppåt på stenig stig. 
Denna rutt kräver förutom bra 
kläder och kängor god fysisk form, 

samt naturligtvis ordentligt med 
proviant. Det finns inga servering-
ar på vägen!

Från första stund är utsikten 
mot Medelhavet hänförande. 
Vegetationen består till en början 
huvudsakligen av pinjeträd. Vid  
1 400 meters höjd passeras Puerto 
de Cómpeta och här blir det den 
enda nedförsbacken innan vi åter 
börjar bestigningen. Vid det här 

laget har vi också fått en fantas-
tisk utsikt över Sierra Nevada, 
norrut.

Detta är ett område med inte 
minst bergsgetter. Gåsgamar 
förekommer likaså och med lite 
tur kanske man även kan få syn på 
någon örn.

Två spetsformade tvillingtoppar 
dyker så upp. Den vänstra vitfärga-
de är Pico Lucero och stigen visar 

tydligt vägen upp mot toppen. 
Även om vägen är smal och brant 
känns det aldrig svindlande. Den 
som brukar vandringsstavar får 
onekligen hjälp, både under bestig-
ningen och vägen nedåt.

Väl uppe på toppen finner vi 
något överraskande resterna av 
en byggnad. Detta var en vaktplats 
som brukades för att spana efter 
smugglare på kusten. Nu finns en-
dast en av murarna kvar och den är 
perfekt som vindskydd. Det finns 
många bra platser att sätta sig och 
njuta av matsäcken. Norrut har vi 

"På toppen finns resterna av ett tidigare vakthus, som 
ger utmärkt lä och där man kan avnjuta sin matsäck."

från denna Position kan man se inte bara Pico veleta vid sierra nevada utan även el mulhacén, som är 
sPanska fastlandets högsta toPP.

Pico lucero känns lätt igen både för sin sPetsiga form och sin lJusa, nästan vita färg. stigen slingrar 
sig uPP mot toPPen.

TILL FOTS
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den smala bergstoPPen bJuder På 
360 graders oförglömlig utsikt.

vandringsled:
Pico lucero
(ruta Canillas de albaida)
Längd: 10 km
Linjär
Höjdskillnad: 723 meter
Svårighetsgrad: Medel/Hög
GPS: 36.868811, -3.927478

Sierra Nevada och man kan sikta 
inte bara Pico Veleta utan även El 
Mulhacén, Spaniens högsta topp.

Denna vandring kräver pla-
nering. Den ska ske under årets 
svalare månader och starta tidigt 
på morgonen, så att man inte 
överraskas av mörkrets inbrott. 
Räkna med åtminstone sju tim-
mar, pauser inkluderade, för att 
nå toppen och komma tillbaka till 
utgångspunkten. 

de vanligaste vilda dJuren här är bergsgetter, men det finns också ett flertal fågelarter som gåsgam 
och kungsörn.

Pico lucero ligger i den undersköna naturParken sierras de teJeda, almiJara y alhama.en stor del av sträckan till och från toPPen 
har man en milsvid utsikt över medelhavet.

bergsPasset Puerto de cómPeta klaras av i 
börJan av vandringen.
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Dåliga jobbsiffror 
på Costa Del sol
Arbetslösheten i Málagaprovin-
sen steg förra året med 10 800 
personer, vilket var den största 
ökningen i hela Spanien. Málaga 
går emot strömmen och medan 
arbetslösheten på riksnivå sjönk 
under 2019 steg den i provinsen, 
för första gången sedan 2013. Det 
var dessutom den största ökningen 
i någon spansk provins, följd av 
Alicante (8 400 personer) samt 
Ciudad Real (6 800). Vid årsskiftet 
var 139 800 personer i provinsen 
arbetslösa, vilket är 17,75 procent av 
den arbetsföra befolkningen. 

nytt passagerarrekorD
Málaga fl ygplats slog de fl esta 
rekord 2019, som dessutom sam-
manföll med dess 100-årsjubi-
leum. Antalet resenärer uppgick 
förra året till 19,8 miljoner, vilket 
var 4,4 procent fl er än det tidigare 
rekordåret 2018. Den övervägande 
majoriteten fl ög internationellt 
men antalet inrikespassagerare 
steg kraftigast, med 7,5 procent 
och uppgick till sammanlagt 2,9 
miljoner. Antalet starter och land-
ningar var i sin tur 144 920, vilket är 
2,5 procent fl er än året före.

torraste året seDan 
mätningarna startaDe
Málagaprovinsen har i år registrerat 
den lägsta nederbörden sedan 
mätningarna startade 1942. Den 
offi  ciella mätstationen för provin-
sen ligger vid fl ygplatsen och har i 
år registrerat sammanlagt 204,6 
liter regn per kvadratmeter. Det är 
mindre än hälften av den normala 
nederbörden, som ligger på 534 
liter. Det tidigare bottenrekordet 
var från 1985, då det endast föll 267 
liter regn per kvadratmeter.

nytt råDhus i estepona
Estepona ska 
få ett helt nytt 
rådhus som kom-
mer att inrymma 
samtliga departe-
ment i en fastighet 
på mer än 15 000 
kvadratmeter. Projektet har en bud-
get på 14,9 miljoner euro och själva 
byggandet beräknas ta 18 månader. 
Det rör sig om en fastighet på sju 
våningar plus källare samt parkerings-
garage med plats för 169 fordon. 

ritning av rådhuset.

COSTA DEL SOL

Det planerade megaprojektet i Tor-
remolinos kan byta händer innan 
det ens påbörjats.

Just när alla tillstånd är klara 
för den nöjespark som ska uppfö-

ras runt kongresspalatset brottas 
den brittiska promotorn Intu med 
svåra ekonomiska problem. Bland 
annat Storbritanniens utbrytning 
ur EU har lett till att bolaget rasat 

på börsen. Intu har nyligen sålt två 
av sina köpcenter i Spanien och 
väntas inom kort även genomföra 
en nyemission av aktier, för att 
undvika konkurs.

nöJesParken i torremolinos i farozonen

reningsverket i sin slutfas
om reningsverket eJ stöter På nya hinder kan Provdriften starta redan i maJ. det kommer dock inte att vara i full drift förrän efter årsskiftet.
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arbetet på den framtida re-
ningsanläggningen i nerja upp-
ges nu vara inne i sin slutfas och 
testkörningar kan eventuellt 
påbörjas i maj eller juni.

Efter sammanlagt 39 månaders 
förseningar börjar nu renings-
verket i Nerja se ljuset i slutet av 
tunneln. Flera av de markarbeten 
som pågått runt om i centrum har 
i dagarna färdigställts och nu åter-

står i princip endast kopplingarna 
vid Burriana-stranden. Kommun-
ledningen i Nerja hyser förhopp-
ningar om att infrastrukturarbetet 
kan vara klart till påsk.

Ett fl ertal tillägg till ur-
sprungsprojektet har försenat 
färdigställandet ytterligare. Detta 
förutom att det bolag som påbör-
jade projektet gått i konkurs. Det 
nya byggföretaget Lantania arbetar 
sedan oktober förra året för full 

maskin, inte minst med att upprätta 
de elva nya pumpstationer som inte 
var medräknade från början.

Det som återstår nu är att färdig-
ställa den nya avloppsledning som 
ska föra ut det renade avloppsvatt-
net i havet. Det nuvarande röret 
släpper ut Nerjas orenade avlopp 
endast 1,2 kilometer från kusten.

Nerja är det enda samhället på 
Costa del Sol som ännu saknar 
reningsanläggning. 

De andalusiska myndigheterna 
har givit klartecken till byggan-
det av en stor del av strandpro-
menaden mellan fuengirola och 
la Cala de Mijas.

Det rör sig om två sträckor på sam-
manlagt tre kilometer, som har en 

budget på 3,34 miljoner euro. Den 
ena sträckan är från Fuengirola till 
strandrestaurangen Villa Tropi-
cana, på 703 meter och den andra 
från El Chaparral till La Cala, på 2 
293 meter. 

Planerna är att påbörja arbetet 
i september, för att undvika att det 

sammanfaller med sommarsäson-
gen. Strandpromenaden ska vara 
tre meter bred och byggas ömsom i 
betong och ömsom med skandina-
visk furu. Sträckan har en kompli-
kation i form av att det fi nns fl era 
privata tomter som sedan mer än 30 
år ockuperar strandområde.

strandPromenaden växer mot fuengirola

Förhoppningar om testkörningar i Nerja före sommaren.
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INVESTERANDE KAN VERKA 
OTÄCKT NÄR DU BEFINNER 

DIG I MÖRKRET
Låt Binck belysa dig vid Investment Academy i Marbella

Besök www.binckbank.com

LJUS AV LJUS PÅ

Spanien: (+34) 951 56 56 56   

Storbritannien: (+44) 203 901 2756 

E-post: info@binckbank.com

www.binckbank.com

Värdet på din investering kan stiga eller falla och du kan få tillbaks mindre än vad du investerat.



maffiabrotten 
överbelastar polisen
Våldsspiralen på Costa del Sol mel-
lan kriminella ligor gör att Guardia 
Civil är överbelastade. Polisförbun-
det AUGC efterlyser att fler agenter 
avsätts från Guardia Civils reser-
venhet GRS. De hänvisar till att det 
sedan länge finns ett flertal otillsatta 
vakanser på Costa del Sol och att 
de som är i tjänst går på knäna 
på grund av arbetsbördan. Den 11 
december uppdagades det sjunde 
maffiamordet på kusten på endast 
två månader, vid Playa del Cura.

tiDigare borgmästare  
i manilva gripen
Minst 13 personer har gripits vid ett 
omfattande tillslag i Manilva, bland 
dem den tidigare borgmästaren 
Antonia Muñoz. Tidigt på morgonen 
18 februari genomfördes ”Opera-
tion Giovanni”, som leds av federala 
domstolen Audiencia Nacional. En 
italiensk liga misstänks ha ägnat sig 
åt omfattande penningtvätt, genom 
att investera pengar från kriminell 
verksamhet i fastigheter i Manilva. 
Antonia Muñoz blev vald till borg-
mästare för Izquierda Unida men 
uteslöts 2013 ur partiet, efter ankla-
gelser om grova oegentligheter. 

förarlös buss i málaga
Kryssningsbesökare i Málaga blir de 
första att kunna färdas in till cen-
trum i en självkörande eldrivenlokal-
buss. Bussbolaget Avanza annonse-
rar att de i mars kommer att sätta i 
trafik sin första buss som går utan 
chaufför. Den kommer att gå mellan 
kryssningshamnen och centrum på 
den vanliga vägbanan.  Det handlar 
om ett pilotprojekt i Spanien med 
teknik som utarbetats av den bas-
kiska busstillverkaren Irizar. 

anDra fängelseDomen 
för miljarDärson
Westley Capper, 
son till den brit-
tiske miljardären 
John Capper, har 
dömts till två års 
fängelse för att 
ha kört ihjäl en 40-
årig kvinna vid ett övergångsställe 
i San Pedro Alcántara. Det är det 
andra fängelsestraffet som Capper 
döms till på mindre än ett år, då han 
även fälldes för bortförandet av let-
tiskan Agnese Klavina.

agnese klavina.

COSTA DEL SOL

förlikning kring Julens död
rättegången gällande tvåårige 
julen rosellós död i ett prospek-
teringshål i totalán avstyrdes 
med endast ett dygns varsel, ef-
ter en överenskommelse mellan 
den åtalade ägaren till tomten 
och julens föräldrar.

David Serrano, som är ingift släk-
ting till Julens pappa José Roselló, 
har valt att erkänna anklagelserna 
om vållande till annans död. Han 
har avtalat att betala föräldrarna 
90 000 euro vardera i skadestånd. 
Uppgörelsen innebär även att 
Serrano ska ersätta de andalusiska 

regionalmyndigheterna med  
664 000 euro för räddningsarbe-
tet, som varade nästan två veckor 
och som mobiliserade mer än 300 
personer.

Vidare accepterar Serrano ett 
villkorligt fängelsestraff på ett 
års fängelse. Skadeståndet kom-
mer inledningsvis att betalas av 

månadsvis, på grund av Serranos 
begränsade tillgångar.

Det var söndagen den 13 januari 
förra året som pojken Julen föll 
ned i det olagliga och ej övertäckta 
prospekteringshålet, under en 
familjepicknick. Räddningsar-
betet förvandlades till det mest 
omfattande hittills i Spanien och 
uppmärksammades i hela världen. 
Först 13 dagar senare, efter att 
en parallell brunn grävts, kunde 
räddningsarbetarna finna pojkens 
döda kropp på 70 meters djup. 
Obduktionen angav att han avlidit 
närmast omedelbart efter fallet.

en olaglig tobaksfabrik utan-
för byn Monda har sprängts av 
guardia Civil.

Det rör sig om den första illegala 
fabriken i sitt slag i Europa som 
var dold i underjorden, under ett 
stall. Arbetarna jobbade i tolv-
timmarsskift och fabriken hade 

en kapacitet att tillverka 3 500 
cigaretter i timmen. Det innebar 
en omsättning på upp till sex 
miljoner euro i månaden.

Sammanlagt 20 personer 
har gripits. Enligt El País är det 
brittiska. litauiska och ukrain-
ska medborgare. Vid tillslaget 
vägrade de gripna uppge var 

tillfarten till fabriken låg och 
det tog polisen 18 timmar att 
finna ingången. Sex arbetare, alla 
ukrainare, som i det ögonblicket 
befann sig i källarlokalen var 
enligt lokaltidningen Diario Sur 
nära att kvävas till döds, då ven-
tilationen slutat fungera under 
polisaktionen.

tobaksfabrik gömd under häststall

Ägaren till tomten i Totalán går med på skadestånd.

det tog guardia 
civil 18 timmar 

att finna Passagen 
till källarlokalen.
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Fuengirola registrerar den största 
befolkningsökningen av alla kom-
muner i Andalusien.

De senaste siffrorna visar en 
ökning av den mantalsskrivna 

befolkningen i Fuengirola på 4 
913 personer. Det är inte bara den 
största uppgången i hela Andalu-
sien utan överträffar befolknings-
ökningen totalt i sex av regionens 

åtta provinser. Endast Málaga och 
Almeria noterar en större ökning.

Befolkningen har ökat generellt 
i kustkommunerna på Costa del 
Sol. 

fuengirola toPPar befolkningstillväxten

tomten i totalán (la axarquía) där tvåårige 
Julen roselló omkom i ett ProsPekteringshål.
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Välkommen att boka VÅR-makeup hos Helène. Diplomerad makeup-artist. 
Sminkning. Bröllop. Privat. Festsminkning. Ansikte. Ögon. Ögonbryn. 
Fransar. Rengöring. Hudvård. Microneedling. Ögonfransförlängning-
singel eller volymfransar. Se extra erbjudanden på Facebook och 
Instagram.

OmegaZen
Airco-Salon. Även Fotvård & Zonterapi

C/ San Rafael, 32A, Edf. Juan Pablo II: 3B, Fuengirola centrum
Boka tid. Helène, (+34) 645 292 445 E-post: helenebister72@gmail.com   

Makeup 
& Beauty 
by Helène

NYHET!
Lash-bom

b

Lash-lift

Försäljning:

daniel sundén-cullberg
tel: +34 609 528 358
daniel@dbmarbella.com

Uthyrning och administration:

birgitta sundén-cullberg
tel: +34 639 666 162
birgitta@dbmarbella.com

d&b Real Estate ser till att leverera bästa möjliga 
service om du behöver hjälp med:

• Sälja/köpa 
• Hyra ut 

• Tillsyn Marbella-Guadalmina

Kontakta oss för fri konsultation!
vi har varit verksamma i Marbellaområdet sedan 1971.

www.dbmarbella.com • info@dbmarbella.com • +34 952 929 652

Spanska och utländska viner • Olivoljor och vinäger 
• Provsmakningskurser  • Privata provsmakningar
• Privata bodegor • Rådgivning till restauranger

• Hemleverans

bacuswinesmarbella@gmail.com
Mobil: 659 251 419 - Tel: 951 272 307 

Avd. Marqués del Duero, 3 - Edif. Mirador III, Local 1
29680 Cancelada (Estepona)

www.bacusvinosylicores.com

wine & spirits

en tolvårig svensk fl icka som 
var efterlyst har lokaliserats i 
fuengirola av Policía nacional.

Föräldrarna till fl ickan har sedan 
tidigare fråntagits vårdnaden, 
men i oktober förra året för-
svann hon och det visade sig att 
mamman valt att fl y med henne 
till Costa del Sol. Spansk polis 
lyckades slutligen i december 
fi nna fl ickan i en bostad i Fuengi-

rola, där hon vistades med båda 
sina föräldrar. Eftersökningarna 
försvårades av att tolvåringen ej 
var inskriven i någon skola.

I samarbete med konsulatet i 
Málaga såg Policía Nacional till 
att fl ickan kom tillbaka till Sverige 
med ett reguljärfl yg. Nyheten 
återges av både Diario Sur och La 
Opinión de Málaga, men det fram-
går ej vilka följder händelsen har 
för föräldrarna.

flicka sPårad På kusten
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COSTA DEL SOL

irene andersson förlorade nat-
ten till torsdag 30 januari sin 
lilla livskamrat Honey, efter en 
kvällspromenad i det svensk-
täta samhället la Campana, i 
Marbella. veterinären, som inte 
kunde göra annat än styrka att 
tiken avlidit, gick omedelbart 
ut med en varning på sociala 
nätverk.
– jag har ju läst om tidigare 
förgiftningar här i området. Det 
är så hemskt, berättar Honey´s 
matte till Sydkusten.

Flera hundar har åter förgiftats i 
La Campana, men uppgifterna går 
isär. Myndigheterna uppger att 
endast Honey avlidit, men boende 
i La Campana säger till Sydkusten 
att minst fem hundar satt livet till. 
Kommunledningen bekräftar att 
en polisundersökning inletts, för 
att klargöra omständigheterna.

Irene Andersson kom strax 
före midnatt på onsdagskvällen 
30 januari hem efter ett biobesök. 
Hennes toypudel Honey, som snart 
skulle fylla fyra år, tog emot henne 
lika glad som vanligt och Irene tog 
med henne på en kort runda före 
de skulle gå och lägga sig. Intill 
några sopcontainrar nära vård-
centralen i La Campana fi ck tiken 
vittring på något och nosade vid en 
mur, intill några buskar. 

– Jag tänkte inte närmare på det 
då, men bara några minuter senare 

började Honey hosta och när hon 
inte klarade att ta sig upp de två 
trappstegen till huset förstod jag 
att det var något allvarligt, berättar 
Irene.

Hon bar in Honey och när hon 
lade ned hunden föll hon ihop. 
Sedan började hon kräkas och fi ck 
även diarré.

– Hon skrek och sedan blev hon 

livlös. Allt hände på mindre än en 
kvart.

Irene ringde sin veterinär Poin-
ter Clinic, som hänvisade till aku-
ten UR VET i Marbella. Där blev 
hon mottagen av veterinären Borja 
Hoz, som konstaterade att Honey 
var död. Hoz har senare gått ut med 
en varning på Facebook och hänvi-
sar till tidigare förgiftningsfall i La 
Campana både 2019, 2018 och 2017. 
Han konstaterar dessutom att det 
alltid inträffat efter regnperioder.

De tiDigare  förgiftningsfallen 
har aldrig lösts offi ciellt. Inledan-
de misstankar om avsiktlig förgift-
ning från illasinnade personer har 
följts av påståenden om vårdlös 
besprutning av kommunanställda, 
något som kategoriskt förnekats 
av kommunledningen. Det faktum 
att förgiftningarna alltid inträf-
fat efter att det regnat ökar dock 
misstankarna om att det är något 
preparat som brukats och som 
spolas ned på gatan vid nederbörd.

– När jag beskrev den exakta 
platsen för veterinären sa han att 
han visste precis var det är. Det 
är en mur intill ett fl ertal buskar, 
berättar Irene Andersson. Hon 
har satt upp varningslappar runt 
hela La Campana och har även haft 
kontakt med både kommunen och 
polisen.

TexT: MaTs BjörkMan
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nytt giftlarm 
i la camPana

toyPudeln honey 
skulle snart 
fylla fyra år, 
men förgiftades 
natten till 30 
Januari under 
en Promenad i la 
camPana.

Dussintals personer tvingas 
tillbringa natten på gatan i 
Marbella, för att kunna erhålla 
en kölapp som möjliggör att de 
beviljas spanskt medborgar-
skap.
– Detta är inte människovär-
digt, skriver Patrik björnstedt, 
vars fru och dotter drabbats 
av den bristfälliga spanska 
byråkratin.

Problemet uppmärksammas i en 
stor artikel i Diario Sur. Det berör 
människor som redan beviljats 
spanskt medborgarskap, men som 
inte erbjuds något annat alternativ 
än att infi nna sig kvällen före utan-
för civilregistret vid Avenida Arias 
de Velasco. Anledningen är att det 
endast fi nns en tjänstekvinna som 

tar emot, tisdag-torsdag och hon 
klarar ej mer än 25 handläggningar 
om dagen.

Civilregistret delar ut kölap-
parna manuellt när det öppnar 
klockan nio på morgonen och är 
man inte bland de 25 första tvingas 
man pröva lyckan en annan dag.

– Min hustru och dotter kom-
mer från Kuba och har fått beviljat 
spanskt medborgarskap. Det är 
dock nästan omöjligt att hämta ut 

det och tidsfristen går ut efter 180 
dagar, berättar en förtvivlad Patrik 
Björnstedt för Sydkusten. 

Diario Sur förklarar att pro-
blemet grundar sig i bristande re-
surser. Medan ansökningarna om 
uppehållstillstånd numera löses 
betydligt snabbare centralt, fi nns 
inte tillräckligt med personal för 
att handlägga själva utfärdandet av 
medborgarskapet till alla bevil-
jade. I provinshuvudstäderna kan 

man erhålla tid via internet, men 
i mindre orter fi nns inget annat 
alternativ än att köa i timmar för 
att bli mottagen.

– Första gången infann sig min 
hustru klockan tre på morgonen 
och då var det redan för sent. Nästa 
gång lyckades hon hamna som 
nummer 13 i kön, efter att hon 
presenterat sig dagen före klockan 
17.30, berättar Björnstedt. 

Han såg till att hon fi ck varm 
mat och dryck på kvällen, men de 
måste tyvärr göra om processen 
även för deras dotter.

– Min fru fi ck nämligen inte 
handlägga både sin och vår dotters 
ansökan samtidigt. Det är fullstän-
digt skandal!

TexT: MaTs BjörkMan

medborgarskaP kräver övernattning På gatan

Patrik bJörnsted 
är uPPrörd över 
hur motta-
gare av sPanskt 
medborgarskaP 
behandlas vid 
civilregistret 
marbella.
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info@rotbyggarna.es
+34 951 162 929

UUthyrning

info@semesterbostaden.se
+34 951 90 75 75

Vi gör uthyrning av semesterbostäder
enkelt, tryggt och mer lönsamt.

Förvaltning Städning

www.semesterbostaden.se
wwww.rotbyggarna.es



COSTA DEL SOL

Den infekterade konflikten mel-
lan Svenska kyrkan i utlandet 
(Skut) och deras två anställda 
på Costa del Sol, kyrkoherden 
Mikael jönsson och kyrkoassis-
tenten lena Ottosson, slutade 
med en förlikning. trots en 
sekretessklausul annonserades 
detaljerna i uppgörelsen i efter-
hand, i Svenska kyrkans tidning.

Prästparet på Costa del Sol de 
senaste fem åren tog strax efter 
årsskiftet farväl av församlingen 
i ett öppet brev, där de bekräftade 
att de och Svenska kyrkan ”går 
skilda vägar”. Någon vecka senare 
informerade Svenska kyrkans tid-
ning att de beviljats en ersättning 
på 42 månadslöner vardera samt 
kompensation för tjänstebostad, 
för att undvika en fortsatt process i 
tingsrätten.

Skiljeförhandlingar var inbo-
kade till 31 januari, men uppgö-
relsen nåddes några veckor innan. 
Mikael Jönsson och Lena Ottosson 
har dock inte velat gå in på några 
detaljer, av respekt för sekretess-
klausulen.

enligt SvenSKa KyrKanS 
egen tidning däremot har Skut ac-
cepterat att betala Jönsson och Ot-
tosson full lön motsvarande 3,5 år 
samt bostadsersättning för lika lång 
tid. Det motsvarar enligt Svenska 
kyrkans tidning en ersättning på 1,9 
miljoner kronor till kyrkoherden, 
1,2 miljoner till kyrkoassistenten 
samt 840 000 kronor för boendet. 
Ersättningstiden motsvarar hälften 
av de sju år som prästparet åberopa-
de ha blivit lovade förlängt kontrakt 
på Costa del Sol. 

Inte ens efter att siffrorna 
avslöjats ville prästparet göra 
några närmare kommentarer. Till 
Svenska kyrkans tidning säger Mi-
kael Jönsson endast att han ”låter 
den allmänna opinionen själv dra 
sina slutsatser”. 

I samma artikel uppger Skuts 
avdelningschef Rickard Jönsson 
att de valt att ersätta prästparet för 
att undvika att en redan smärtsam 
process blir ännu mer långvarig. 

Han uppger flera tekniska skäl till 
att Jönsson och Ottosson ej kunde 
få förlängt kontrakt och tillägger 
att Skut som arbetsgivare ”brus-
tit i att vi erbjudit förlängning av 

tjänsten innan vi kontrollerade 
möjligheten till fortsatt anställning 
i Spanien”. 

Mikael Jönsson och Lena Ot-
tosson hade fått muntligt löfte 
om förlängt kontrakt till och med 
2027, men när detta löfte drogs 
tillbaka valde de att stämma Skut 
till tingsrätten. I sitt avskedsbrev 
till församlingen tackar de för allt 
stöd och kärlek som de upplevt 
samt informerar att de nu antar 
nya utmaningar.

”De sista skälvande dagarna av 
december 2019 har vi förstått att 
trots det oerhörda stödet, finns det 
inga andra möjligheter för oss två 
än att gå vidare mot nya utmanin-
gar. Det är med sorg i våra hjärtan 
som vi meddelar detta samtidigt 
som vi måste ta detta steg.”

i januari övertOgS  postens 
som kyrkoherde på Costa del Sol av 
biskop emeritus Tuulikki Koivu-
nen Bylund. Hon, liksom nuva-
rande prästen Joakim Johansson 
och kantorn Maria Starborg, har 

ett vikariat fram till och med juni. 
De fasta posterna har annonserats 
ut och även om det är Skut som 
avlönar personalen måste utnäm-
ningarna godkännas av den lokala 
kyrkostyrelsen.

Tuulikki Koivunen Bylund 
har aldrig varit på Costa del Sol 
tidigare, men väl i andra platser i 
Spanien. Som pensionerad biskop 
har hon blivit något av en specialist 
på utlandsvikariat, med uppdrag 
förra året i både Paris, Hamburg 
och London. Hon inser dock att 
tjänstgöringen på Costa del Sol 
skiljer sig från de tidigare.

– Det tillhör ju inte vanlighe-
terna att en kyrkoherde stämmer 
kyrkan och jag är väl införstådd 
med att en majoritet av försam-
lingsmedlemmarna på kusten stött 
sitt tidigare prästpar. Det tycker 
jag i grunden är positivt, istället för 
som jag upplevt några gånger att en 
majoritet ville göra sig av med sin 
kyrkoherde.

TexT: MaTs BjörkMan

förlikning i konflikten
det tidigare PrästParet På costa del sol lena ottosson och mikael Jönsson har accePterat ett omfattande skadestånd för att dra tillbaka sin anmälan mot 
svenska kyrkan.
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biskoP emeritus tuulikki koivunen bylund är 
vikarierande kyrkoherde På costa del sol till 
och med Juni.

Tidigare prästparet beviljas nära fyra miljoner kronor.
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”Because we make you smile”

Telefon 952 66 53 06 • info@nordicdentalcentre.com
C/Alfonso XIII 2, Planta 2C – Fuengirola

(Mittemot busstationen.)

Estetisk Tandvård & Fillerbehandling (Restylane).
Ny DigiTal skaNNER för bästa och mest bekväma behandling. 30+ års erfarenhet av den lokala               

        

bostadsmarknaden i Marbella

& Nueva Andalucia.

www.wasarealestate.com
952 81 88 75

Avda.Manolete, Casaño Local B5-6, Nueva Andalucia
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aVe-biljett?
fråga: Kan man köpa biljett 
till Madrid på tågstationen i 
fuengirola eller måste man ta 
sig in till Malaga? finns det en 
bra länk som man kan använda 
för bokning på nätet? vilket 
stopp går man av vid i Malaga 
o går till Madrid tåget? långt 
emellan? är 2a klass bra o bil-
ligt? tacksam för hjälp. /ulla 
Expertsvar: Tågbiljett långdistans 
bokas bäst antingen på Renfe´s 
hemsida eller genom deras app. 
Man går av vid María Zambrano i 
Málaga och det tar mindre än tio 
minuter från lokaltåget till snabb-
tåget. Andra klass är utmärkt och 
första klass (Preferente) skiljer 
sig mest i att man får mat och 
dryck inkluderat, samt att man har 
tillgång till VIP-salong och vissa par-
keringsmöjligheter. Var noggrann 
med att kryssa för att du vill ha 
"Coche en silencio" om du vill slippa 
lyssna på en massa mobilpratande 
under resan. Här är hemsidan:  
www.renfe.com /MB Sydkusten

omkostnader?
Kostnad vid försäljning av hus?
fråga: vilka kostnader till-
kommer vid försäljning av en bo-
stad? Man räknar ju ca. 12-15% 
på köpesumman när man köper 
en bostad. Hur många procent 
cirka, räknar man med när man 
säljer? Har hört att det lönar sej 
att ha residencia i Spanien och 
vara 63 år fyllda, stämmer det? 
/undrande
SVAR: Om du är bosatt i mer än 
tre år och över 65 år och säljer ditt 
hus när du fortfarande är bosatt så 
finns det ingen kapitalvinstskatt att 
betala. Du måste dock fortfarande 
fylla i skattedeklarationen för det 
året som bosatt. Är du inte bosatt, 
resident, i Spanien får du ut 97% 
av köpeskillingen vid försäljningen. 
3% skall betalas in till skatteverket 
som säkerhet för att vinstskat-
ten betalas. Vinstskatten är 19%. 
Så det finns 
egentligen inga 
skäl att inte vara 
skriven i Spanien. 
/Gunnar

www.sydkusten.es/faq

under namnet freak out arrangerar Jenny velvet och rob Wåtz underhållning för mogen Publik i marbellaområdet. de tillbringar allt större tid På costa del 
sol och kommer även att gifta sig här till hösten.

Jenny Velvet och Rob Wåtz gifter sig i oktober i Marbella.
ett av Sveriges mest populära 
kändispar, jenny velvet och ro-
bert Wåtz, tillbringar allt större 
del av sin tid på Costa del Sol. 
nu har de även ett gemensamt 
projekt som de kallar freak Out 
Club, som organiserar evene-
mang för mogen publik.
– vi spelar skön musik som man 
kan dansa till och det är alltid nå-
got livenummer med jenny också, 
berättar rob för Sydkusten.

Rob och Jenny har sina respek-
tive karriärer som artister, men 
uppträder också tillsammans med 
jämna mellanrum. Efter 13 års för-
hållande har de även beslutat gifta 
sig. Bröllopet kommer att hållas på 
Costa del Sol i oktober.

– Vi tänkte att vi lika gott kan 
gifta oss, skämtar Rob och avslöjar 
att de planerar ett stort party i tre 
dagar med vänner, av vilka många 
är kända artister. Både svenska och 
internationella.

De pendlar mellan Sverige och 
Spanien, men stortrivs på Costa del 
Sol och vill vistas här allt oftare. Ett 
steg på vägen är de allt mer regel-
bundna evenemangen, som hålls i 
olika restauranger främst i Marbel-

laområdet. De har underhållit på 
platser som Finca Besaya samt Occo 
och senast hade de en stor Valenti-
ne-fest på Momo, på Golden Mile.

– Vi säger skämtsamt att ”40s 
is the new 20s”. Det är ofta svårt 
att hitta vettig underhållning på 
kusten som inte riktar sig enbart 
till ungdomar, menar Rob.

Freak Out Club annonserar sina 
evenemang på Facebook. Man kan 
även hålla sig à jour om man följer 
Rob Wåtz eller Jenny Velvet på 
Instagram.

Rob Wåtz är musiker, mu-
sikproducent och DJ. Han har 
arbetat med artister som Titiyo, 
Leila K, D-Flex, Dr Alban samt 
Papa Dee. Jenny Velvet å sin sida 
är sångerska som deltagit i Melo-
difestivalen tre gånger och som 
uppträtt med artister som Meat 
Loaf, Sanne Salomonsen, Carola 
Häggkvist, Lena Philipsson, E-
Type och Darin.

TexT & FoTo: MaTs BjörkMan

stJärnPar satsar På kusten

det senaste evenemanget som arrangerades av freak out var en valentine´s sPecial i restaurangen 
momo.

www.facebook.com/freakoutclubmarbella  I
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BAR/RESTAURANG

PUEBLO 
LÓPEZ

INTERNATIONELLT kök 
I GENUIN SPANSk PATIO
Öppet mån-lör. från kl. 18.00
Stängt söndagar 
Telefon: 952 471 929
C/. Mijas 9, Pueblo López - FUENGIROLA

Fuengirola, paseo Maritimo
Fantastiskt läge och fantastisk utsikt mitt 
i Fuengirola. byggyta 100 m2 + 150 m2 
terrass i sydvästläge. 3 sovrum, 2 badrum.
takvåning intill Fuengirolas småtbåtshamn. 
vidsträckt utsikt över hela Fuengirola strand-
linje.  all typ av service precis utanför dörren.
REF: l102 pris: 695.000€

www.asapettersson.com  info@asapettersson.com

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, 
fullmakter, kontrakt, testamenten m m.

Varmt välkommen till oss!
Plaza San Rafael, 11, Los Boliches, 29540 Fuengirola +34 952 593 132

Öppet mån-fre 09.30-16.30 - Annan tid vid överenskommelse.

Mijas costa, calahonda
Rymlig och ljus takvåning-duplex med gång-
avstånd till stranden. boyta 121 m2, 3 sovrum, 
3 badrum, 1 Wc.  terrass med morgonsol och 
stor takterrass med plats för sittgrupper och 
grill. välskött gemensam trädgård pool och 
parkering. God uthyrningspotential!
REF: l101 pris: 329.000€

Vi söker svenskt och utländskt måleri, rysk konst och konsthantverk samt old 
masters. Möbler, bronser och porfyr av hög kvalitet. Silver, smycken, mattor och 
asiatiskt konsthantverk. Bukowskis – konst och design av kvalitet.

Kostnadsfri rådgivning och inlämning.
Richard Björkman, mobil + mms 629 545 359 
spanien@bukowskis.com  
www.bukowskis.com

Bruno Liljefors, Steglitsor (detalj). Slutpris 2 800 000 kr.

Inlämning pågår
till vårens auktioner

AKUTMOTTAGNING 24H.
Läkare och ambulansservice vid hembesök.
Vi samarbetar med alla internationella försäkringsbolag.

Ring
oss!

(+34) 951 940 049 • (+046) 8 437 379 88
info@intermedicalss.com – www.intermedicalss.com
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Han är en av de cirka 400 000 
som röstade in vox i det andalu-
siska regionalparlamentet i de-
cember 2018. På riksnivå är han 
i ännu bredare sällskap, då inte 
mindre än 3,6 miljoner (drygt 15 
procent av väljarkåren) så sent 
som i november la sin röst på 
partiet. Möt Pepe, som berättar 
för Sydkusten varför han sym-
patiserar med det som många 
klassar som extremhögern.

Hans namn är José Blanco Jimé-
nez, även om alla kallar honom 
för Pepe, och är 74 år gammal och 
pensionär. I fl era bemärkelser lever 
han upp till de fl esta förutfattade 
meningar man kan tänkas hysa om 
Vox-anhängare. Pepe är tidigare 
yrkesmilitär, närmare bestämt le-
gionär och han älskar både jakt och 
tjurfäktning. Men när man börjar 
tala med honom blir man i fl era 
hänseenden överraskad. Pepe är 
exempelvis gift med en invandrare.

– Efter att jag blivit änkeman 
gifte jag om mig med min Andrea, 
som är från Rumänien. Jag har 
adopterat hennes son och har fem 
egna barn sedan tidigare, berättar 
han när vi ses vid en uteservering i 
östra Marbella.

Pepe bor sedan många år i 
Marbella och har en bakgrund som 
krögare. Han har drivit ett fl er-
tal restauranger i både Marbella 
och Fuengirola, i olika omgångar. 
Innan det var han legionär under 
mer än 20 år, i bland annat Ceuta 
och Spanska Sahara, i Afrika.

– Det var visserligen inte fullt 

krig med Marocko, men vi utsattes 
ständigt för olika bakhåll.

Idag njuter han av pensionärs-
livet och tillbringar en stor del av 
dagarna med vänner på något av 
sina favoritcaféer. Han jagar också, 
även om det blir allt mer sällan, allt 
från harar och ripor till vildsvin 
och hjort. Så ofta han får tillfälle 
går Pepe även på tjurfäktning. Jakt 
och tjurfäktning råkar vara två av 
de saker som försvaras ihärdigast 
av Vox. 

Pepe gillar naturligtvis fotboll 

också. Hans favoritklubb är Real 
Madrid, jämte Málaga. Han bekla-
gar sig över hur Málaga dalar i 
division två och är mycket irriterad 
över de skandaler som omger den 
qatariske ägaren Al Thani.

SOM De fleSta röStaDe  Pepe 
första gången på Vox i det senaste 
andalusiska regionalvalet, i decem-
ber 2018. Fram tills dess var Vox 
stöd obefi ntligt, men så fi ck de tolv 
mandat i regionalparlamentet.

Varför valde du att rösta på Vox?

– Jag brukar rösta på Partido Po-
pular, men de har skött krisen i Ka-
talonien uselt. Interventionen av 
regionalstyret borde ha varit mer 
omfattande och ha varat längre.

Katalonien dyker upp direkt i 
vårt samtal, men det är långt ifrån 
det enda som bekymrar Pepe. Den 
nya vänsterregeringen har just 
kommit till makten, trots att Vox 
gick starkt framåt i nyvalet 10 no-
vember och erhöll hela 52 mandat 
(mer än dubbelt så många platser 
som de 24 som de fi ck i april).

Roslagens Europatransport AB
Flyttningar inom Sverige och Europa • Lagerhotell i Spanien och Sverige

Tel: 0176-159 84 • Fax 0176-175 95 • Sören Andersson Fuengirola +34-687 801 733
Vi kan även transportera din bil mellan Spanien och Sverige.

info@retab.se - www.retab.se

"vänstern driver sPanien i fördärvet"
Intervju med en av de allt fl er i Spanien som lagt sin röst på Vox.

i många bemärkelser är José blanco Jiménez urtyPen av en vox-anhängare. han är tidigare militär, Jägare, tJurfäktningsfantast och slutade rösta På 
Partido PoPular för han anser att de var för klena gentemot de katalanska seParatisterna.
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– Jag tror inte att den här reger-
ingen varar mer än två år. De har 
lovat alldeles för mycket saker som 
de inte kommer att kunna hålla.

För Pepe är den nya regeringen 
en ”katastrof” för Spanien, som 
kommer att leda landet i fördärvet. 
Han menar att den kommer vara 
ännu sämre än den tidigare socia-
listregeringen, som leddes av José 
Luís Rodríguez Zapatero.

– Det kommer att bli som i Vene-
zuela, tillägger han och anspelar på 
de band som en del representanter 
för Podemos haft med Chávezre-
gimen.

PePe är engageraD  i spansk 
politik, följer nyheterna både via 
tidningar (främst ABC) och tv och 
han har också en Facebookprofi l. 
Han berättar att han inte brukar 
publicera egna inlägg, men däremot 
kommenterar han saker som han 
både gillar och ogillar, samt delar 
posts som han sympatiserar med.

– Jag försöker vara kritisk när 
jag informerar mig. Det fi nns ju 
så många ”bulos” (Fake News) 
numera.

Det visar sig att ”bulos” för Pepe 
i första hand utgörs av manipu-
lerade nyheter av den etablerade 
pressen. Hans uppfattning är i linje 
med den som sprids av Vox, liksom 
Donald Trump i USA, som pekar ut 
traditionella medier som sina hu-
vudfi ender. Däremot verkar Pepes 
fi lter inte vara lika fi nmaskigt när 
påstådda nyheter går i linje med 
hans egen åskådning.

– Har du hört att de funnit ett 
hemligt rum i det andalusiska re-
gionalparlamentet med en jacuzzi, 
som brukats av socialisterna för att 
umgås med prostituerade! Då de 
fl esta medier är manipulerade är 
det få som informerat om det.

Det är faktiskt första gången jag 
nås av uppgifterna. När jag senare 
söker på dem förstår jag varför. En 
notis i La Vanguardia skriver om 
upptäckten och det visar sig att Pe-
pes historia om ett hemligt sexrum 
i parlamentet är avsevärt förvan-
skad. I verkligheten är det fråga om 
ett litet vilorum som en regional 
direktör på arbetsdepartementet 
höll sig med intill sitt kontor och 
som förutom en säng och tv även 
var utrustat med en dusch som 
hade vattenmassage.

Det är DOCK ingen  överrask-
ning att Pepe uppfattat det som en 
stor sexskandal, som ”täckts över” 
av de etablerade medierna. För 
medan Vox anklagar massmedia 
för Fake News fi nns det inget parti 
i Spanien som sprider så många 
halvsanningar eller direkta lögner. 
I det aktuella fallet har de baserat 
den förvanskade nyheten på en an-
nan verklig skandal, där en tidigare 
högt uppsatt arbetsdirektör spen-
derade allmänna medel på kokain 
och prostituerade. 

Pepe har inget till övers för den 
spanska modellen med autonoma 
regionalstyrelser och precis som 
Vox menar han att de borde slopas. 
Motiveringen är att det är ett onö-
digt kostsamt system som dess-
utom skapar klyftor mellan olika 
områden i Spanien.

– Visste du att Spanien har fl er 

politiker än Tyskland? Det är rent 
slöseri med våra pengar!

En annan fråga där Pepe är enig 
med Vox är könsdebatten. Han 
menar att dagens män kriminalise-
ras och uppger att fl er än hälften av 
alla anmälningar om kvinnomiss-
handel är falska (Vox höjer den 
siffran till 75 procent). Som exem-
pel tar Pepe upp ett aktuellt fall där 
tre amerikanska systrar på besök 
i Spanien anmält tre afghanska 
pojkar för våldtäkt. Enligt spanska 
medier hyser utredningsdomaren 
starka misstankar om att fl ickorna i 
verkligheten samtyckt till sexuella 
relationer, för att få ut pengar på 
försäkringen. Det är dock anmärk-
ningsvärt att Pepe brukar just den 
händelsen som exempel, då Vox-
ledaren Santiago Abascal endast ett 
par veckor tidigare i parlamentsde-
batten hängde ut samma tre unga 
män för att påstå att det är främst 
invandrare som begår våldtäkter i 
Spanien.

MigratiOnSPOlitiKen är  det 
som drivs hårdast av Vox och som 
givit dem stämpeln som ett främ-
lingsfi entligt parti. Pepe säger att 
han är allvarligt bekymrad för den 
illegala invandringen, då den utgör 
en svart marknad i Spanien som 
inte bidrar till statskassan.

– Hur är det möjligt att dessa 
människor kan skicka hem tusen 
euro i månaden till sina familjer i 
hemlandet när de inte deklarerar 
någon inkomst här?

Pepes egen fru är som sagt ru-
mänska och han uppger att att han 
är för att invandrare kommer hit 
för att exempelvis säsongsarbeta 
inom jordbruket, men de måste 
göra det med tillstånd och anställ-
ningskontrakt.

– Det är ohållbart att det anlän-

der tio fl yktingbåtar om dagen till 
den spanska kusten med illegala in-
vandrare. (Ännu en stark överdrift. 
Förra året registrerades hälften så 
många illegala invandrare, jämfört 
med 2018.)

PreCiS SOM vOX går Han  även 
åt de minderåriga, så kallade ”me-
nas”, som anländer utan vuxens 
sällskap och omhändertas av de 
sociala myndigheterna. I bland 
annat Madrid har Vox organiserat 
demonstrationer utanför fl ykting-
mottagningar som den i Hortaleza, 
då de menar att de minderåriga till 
största delen är kriminella. Flera 
av dessa ungdomar har senare ut-
satts för hatattacker, som en kon-
sekvens av av dessa anklagelser.

– De får omvårdnad och mer 
än 400 euro i månaden och när de 
fyller 18 höjs anslagen till 600 euro 
och de får dessutom en egen bostad 
på köpet, förkunnar Pepe bestämt 
och menar att det är skandal med 
tanke på att många spanska pen-
sionärer lyfter betydligt mindre.

En annan grupp som attackeras 
av Vox är homosexuella och övriga 
i hbtq-kollektivet. Pepe uppger 
att han respekterar olika sexuella 
läggningar, men menar samtidigt 
att de som ej är heterosexuella inte 
borde tillåtas gifta sig.

– Om de vill bo tillsammans kan 
de väl få göra det, men äktenskap 
är enbart mellan en man och en 
kvinna, i syfte att bilda en familj. 

Pepe poängterar att han är 
troende katolik, men däremot 
inte utövande. Han retar sig på att 
homosexuella vädrar sin läggning 
i olika parader och menar att det 
numera är de heterosexuella som 
uppfattas som avvikande.

Forts. sid 50 >>>

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

Hej våren!
Vi njuter av vår färgsprakande natur. 
Håll dig frisk med Sanitas. 

SANITAS – din privata sjukförsäkring i 
Spanien. Ring mig för mer information 
och ett icke-bindande erbjudande.

Pepe brukar ej 
publicera egna 

inlägg på Facebook, 
men däremot 
kommenterar han 
saker som han både 
gillar och ogillar.
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>>> Forts. Vox

Det tar ett bra stund innan jag 
fi nner ett tema där Pepes och Vox 
åsikter går något isär. Men det 
fi nns också och berör miljön. För 
till skillnad mot Vox är det för Pepe 
uppenbart att det förekommer 
klimatförändringar som orsakas 
av människan och att vi måste vara 
mer miljömedvetna. 

– Själv är jag ju uppe i åren, men 
jag tänker på mina barn och övriga 
kommande generationer. Vi måste 
sluta förorena luften och lämna så 
mycket plastsopor efter oss.

Jag har medvetet sparat den he-
taste potatisen till sist. ”Vad tycker 
du om fl ytten av Francos rester?”

– Det är en skandal! Socialist-
regeringen gjorde det enbart för 
att markera sin makt. De döda ska 
lämnas ifred.

Jag kan inte låta bli att på-
peka att Franco själv ju lät fl ytta 
resterna av tiotusentals stupade 
soldater till mausoleet Valle de los 
Caídos, men Pepe anser inte att det 
går att att jämföra.

– Franco gjorde det ju för att ge 
dem en bättre viloplats!

Vad tycker du om Franco?
– Visst var han en diktator, men 

Franco var en framstående man. 
Spanien var under hans styre värl-
dens femte största ekonomi och det 
fanns ingen arbetslöshet i landet.

Det uPPStår en  stunds tyst-
nad. Påståendet att Spanien skulle 
ha varit en ekonomisk stormakt 
under Franco faller på sin egen 
orimlighet, men däremot gör jag 
en uppföljningsfråga beträffande 
påståendet om full sysselsättning.

Om det inte rådde någon arbets-
löshet under Franco hur kommer 
det sig då att mer än tre miljoner 
spanjorer emigrerade utomlands?

– De gjorde det inte av tvång 
utan för att de sökte utmaningar 
och bättre arbetsvillkor. De hade 
alla dessutom ett arbetskontrakt i 
fi ckan när de åkte.

Hade det inte varit för att Pepe 
är min granne och att jag känner 
honom sedan många år, så hade 
jag förmodligen klassat honom en 
en intolerant Franconostalgiker. 
Andra skulle direkt kalla honom 
för fascist. Men Pepe är samtidigt 
kvarterets mest älskvärde man, som 
alltid har ett leende och gott ord till 
alla (oavsett kön, nationalitet och 

ideologi) och som gärna bjuder sin 
nästa på en öl. Han har Spaniens 
fl agga och färger på både kläderna 
och mobilskärmen, men tar inte illa 
upp om någon annan bär de repu-
blikanska färgerna i ett armband. 
Det är dessa motsägelser som lockat 
mig att intervjua honom.

Röstade du på Vox även i kom-
munvalet?

– Nej, i Marbella röstade jag på 
Partido Popular. Att rösta på Vox 
här hade varit som att kasta valse-
deln i soporna, då de inte hade en 
chans att komma in i fullmäktige 
(de fi ck mycket riktig ingen repre-
sentation vid lokalvalet förra året).

Vad tror du kommer att ske 
härnäst i Spanien?

– Den nuvarande regeringen 
blir som sagt inte långvarig, så vi 
kommer ha nyval snart igen. Då 
kommer Vox gå fram ännu mer. 
Kanske lyckas de inte gå om PP, 
men nästan. 

Pepe är övertygad om att de tre 
konservativa partierna i hemlighet 
har en gemensam strategi utarbetad.

– De egna majoriteternas tid är 
förbi och även om jag sympatiserar 
mest med Vox är det uppenbart 
att partiet saknar erfarenhet. Det 
har däremot Partido Popular, så de 
konservativa partierna komplet-
terar varandra och borde regera 
tillsammans.

Pepe har inga komplex och när 
han röstade i det senaste riksvalet i 
november höll han demonstrativt 
upp Vox valsedel innan han stoppa-
de ned den i kuvertet och valurnan. 
Nu räknar han dagarna tills han får 
tillfälle att göra om gesten.

TexT & FoTo: MaTs BjörkMan
ett av de äldsta vykorten i sydkustens samling är från alicante.  
året är 1958.

#veckansvykort

varje söndag publicerar Sydkusten ett klassiskt vykort som 
Dagens bild på www.sydkusten.es - Många är i det närmaste 
historiska dokument, som väcker nostalgiska minnen från mer 
än 50 år tillbaka i tiden. Här är några axplock.

sPännande vykort från börJan av 1970-talet som visar la camPana, i nueva 
andalucia. varken torre de andalucia eller magna marbella är uPPförda ännu.

infarten till torreblanca del sol i fuengirola, som den såg ut 1972.

PePes åsikter är kategoriska, men samtidigt är 
han en älskvärd man som drar Jämnt med alla i 
sin omgivning.
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www.costagaels.com
www.facebook.com/costagaels

En lokal, irländsk sportklubb på Costa Del Sol som 
ÄLSKAR skandinaver och ÖL! Barnklubben är gratis varje 

söndag, kolla på webbplatsen eller Facebook för att lära dig 
mer om denna mycket irländska sport!

Anslut dig till dina keltiska kusiner!

VÄLKOMMEN PÅ ÅTERINVIGNING AV WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY DEN 14 MARS 2020! 
 

VI HAR BYGGT OM OCH KAN NU ERBJUDA TRE OLIKA UTSTÄLLNINGAR PARALLELLT I EN RYMLIG OCH VACKER 
GALLERILOKAL PÅ 360 KVM. HOS OSS KAN DU UPPLEVA SAMTIDSKONST AV VÄRLDSKLASS SKAPADE 

AV ETABLERADE KONSTNÄRER FRÅN EXEMPELVIS SVERIGE, SPANIEN, TYSKLAND OCH USA. 
VARMT VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIOMRÅDET LA CAMPANA I NUEVA ANDALUCIA. 

 

        
 
 

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. Läs mer på: www.wadstromtonnheim.se 

 
Poligono Nueva Campana, Local 37B, Nueva Andalucia (Marbella) 
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Det finns så många olika poli-
senheter i Spanien att det är 
svårt att få en klar överblick. 
Deras ansvarsområden går ofta 
in i varandra, men trots det är 
samordningen anmärknings-
värd, liksom effektiviteten. 
Sydkusten kartlägger Spaniens 
säkerhetsstyrkor, som ofta lov-
ordas av inte minst skandinaver.

De kallas för ”Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado” (Statens sä-
kerhetsstyrkor och enheter). Den 
första åtskillnaden som dock måste 
göras är att endast två polisenheter 
lyder direkt under staten, Policía 
Nacional och Guardia Civil. Några 
autonoma regioner har egna polis-
kårer, med varierande funktioner, 
medan lokalpolisen lyder under de 
kommunala förvaltningarna. De 
senare har olika namn i olika områ-
den, som Policía Municipal, Policía 
Local eller Guardia Urbana.

Den största enskilda poliskåren 
i Spanien är legendariska Guardia 
Civil, som namnet till trots är en 
militär organisation. Den lyder 
under både inrikes- och försvars-
departementet och har drygt  
85 500 anställda. Det är också den 
polisenhet som har flest ansvars-
områden, som omfattar allt från 
gränsbevakning och trafiksäkerhet 
till terroristbekämpning och freds-
bevarande uppdrag utomlands.

guarDia Civil  har som smek-
namn ”La Benemérita” (De goda 
gärningarnas kår) och grundades 
1844. Deras uniform var från bör-
jan blå, men byttes senare till den 
nuvarande olivgröna. Mest karak-
täristik är den trekantade hatten, 
”tricornio”, som nu för tiden mest 
brukas vid parader. 

Detta är en organisation med en 
brokig historia. Guardia Civil har 
haft framskjuten roll i ett flertal 
väpnade konflikter. Under inbör-
deskriget tog dess medlemmar 
parti för de två stridande parterna 
i närmast lika delar och under 
Francoregimen kom kåren att för-
knippas med förtryck. Många äldre 
inte minst på landsbygden minns 
fortfarande med avsmak vilka fri-
heter civilgardisterna togs sig i sin 
roll som ordningspolis. Det skulle 
ta flera år efter Francos död innan 
Guardia Civil lyckades tvätta bort 
stämpeln som en repressiv styrka. 
Bidragande till dess återupprät-

tade anseende och popularitet var 
kampen mot terrorismen och det 
faktum att kåren blev föremål för 
flera av ETA:s blodigaste aktioner.

En av Guardia Civils mörkaste 
kapitel var när en grupp ledd av 
överstelöjtnanten Antonio Tejero 
försökte genomföra en statskupp. 
De stormade riksparlamentet 23 
februari 1981 och kuppmakarna 
sköt bland annat salvor i taket. 
Efter att ha hållit regeringen och 
övriga parlamentsledamöter som 
gisslan under en hel natt gav kupp-
makarna upp och dömdes senare 
till långa fängelsestraff, även om de 
med tiden benådades.

En annan plump i kårens historia 
var när den dåvarande politiske di-
rektören Luís Roldán (PSOE) flydde 
från Spanien efter att han avslöjats 
ha förskingrat mer än 1,5 miljarder 
pesetas (cirka 900 miljoner euro). 
Han kunde gripas ett år senare och 
dömdes slutligen till 28 års fängelse.

Det är inte enbart  den mili-
tära strukturen som särskiljer Guar-
dia Civil från alla andra polisstyr-
kor. Kåren har drygt 2 500 kaserner 
eller ”casa cuartel”, som fungerar 
både som polisstationer och logi 
för guardiacivilpoliser och deras 
familjer. Drygt en tredjedel av lan-
dets civilgardister bor i sådana. Det 
främsta syftet med dessa kaserner 
är att snabbt kunna mobilisera ett 
stort antal polismän, vid behov. Då 
de utgjorde några av ETA:s främsta 
attentatsmål var säkerhetspådraget 
kring dessa kaserner enormt och 
det består än idag. Under många år 
var civilgardisterna vidare betydligt 
sämre betalda och hade mindre för-

måner än de civila polisstyrkorna, 
men detta har till stor del jämkats 
på senare tid. Dessutom tillhör 
flera av landets specialister Guardia 
Civil, som dykare, fjällräddare och 
liknande. 

Sedan 1988 kan även kvinnor 
tjänstgöra i kåren. I januari i år 
nådde Guardia Civil en ny mil-
stolpe när de fick sin första första 
kvinnliga direktör, den socialis-
tiska politikern från Málaga María 
Gámez, som tidigare bland annat 
varit regeringsdelegat.

natiOnalPOliSen  eller Policía 
Nacional har ungefär 78 000 agen-
ter och täcker precis som Guardia 
Civil hela Spanien, med några 
undantag. Deras uniformer var 
tidigare ljusbruna, men är numera 
huvudsakligen mörkblå. Som en ci-
vil enhet lyder polisstyrkan under 
inrikesdepartementet och förutom 
ren brottsbekämpning och säker-
hetsbevakning har Policía Nacional 
även administrativa ansvarsom-

enad eJ alltid starkast
Policía nacional delar ansvaret för allmänhetens säkerhet På riksnivå med guardia civil. men det finns även regionala och lokala Poliskårer och deras 
uPPgifter går ofta in i varandra.

De många poliskårerna i Spanien högeffektiva.

Guardia Civil 
är namnet till 

trots en militär 
organisation, som 
lyder under både 
inrikes- och försvars-
departementet.
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råden som utfärdande av id-kort, 
pass och uppehållstillstånd. Medan 
Guardia Civil ansvarar för be-
vakningen på glesbygden verkar 
Policía Nacional huvudsakligen i 
större städer.

Under en period instiftades en 
enhetlig politisk rikspolischef med 
ansvar för båda de statliga poliskå-
rerna. Syftet var att uppnå bättre 
samordning, men försöket slog ej 
väl ut och därför har man åter-
gått till skilda ledningar. Policía 
Nacional grundades redan 1824 
av dåvarande spanske monarken 
Fernando VII. Den nuvarande 
kåren är en sammanslagning som 
genomfördes 1986 av Cuerpo de 
Policía Nacional samt Cuerpo 
Superior de Policía.

fyra av SPanienS  17 autonoma 
regioner har egna poliskårer, som 
lyder under de respektive regio-
nala myndigheterna. I Katalonien 
och Baskien har dessa till största 
delen tagit över rikspolisens 
uppgifter medan de i Navarra och 
på Kanarieöarna fungerar som ett 
komplement till Policía Nacional 
och Guardia Civil. Katalanska 
Mossos D´Esquadra har drygt  
17 000 polismän och de har 
traditionellt varit Spaniens bäst 
betalda. De senaste åren har de 
katalanska separatisterna försökt 
förvandla Mossos D´Escuadra till 
sin ”egen” polis, ej underställd den 
spanska statsapparaten. Deras pas-
siva agerande under den olagliga 
folkomröstningen om självstyre 1 
oktober 2017 har lett till att bland 
annat dåvarande regionalpolis-
chefen Josep Lluís Trapero ställts 
inför rätta. Under kravallerna i 
Katalonien hösten 2019 agerade 
däremot den katalanska regio-

nalpolisen kraftfullt mot de mest 
våldsamma demonstranterna.

Precis som den katalanska 
regionalpolisen har baskiska 
Ertzaintza övertagit en stor del av 
rikspolisens uppgifter. De deltog 
också i kampen mot ETA och blev 
föremål för ett flertal attentat.

Regionalpolisen i Navarra går 
under namnet Policía Foral, medan 
den på Kanarieöarna heter Cuerpo 
General de la Policía Canaria.

förutOM riKS- och regional-
polisen finns även den lokala 
poliskåren. Den leds av de enskilda 
kommunerna och har olika namn, 
beroende på ort, men samma upp-
gifter. Det är i första hand fråga om 
ordnings- och kvarterspoliser med 
befogenheter att utfärda trafikbö-
ter. Vissa större kommuner som 
Madrid och Barcelona delegerar 
bland annat trafikövervakningen 
på underenheter, som Agentes de 
Movilidad. Dessa är inte poliser i 
ordets rätta bemärkelse och bär 
exempelvis ej skjutvapen.

Landets säkerhetsstyrkor om-
fattar vidare flera specialiserade 
poliskårer. Det gäller till exempel 
tullväsendet Vigilancia Aduanera. 
Hamnarna har sin egen enhet, 
Policía Portuaria, medan Agentes 
Forestales är landets skogvaktare.

Varje poliskår har egna kontakt-
nummer, hemsidor och kommuni-
kationsdepartement. Om du efter 
att ha läst denna artikel fortfa-
rande känner dig villrådig kan det 
vara skönt att veta att larmtjäns-
tens telefonnummer 112 gäller för 
alla typer av akutfall och kopplar 
vidare till vederbörande myndig-
het, efter behov.

TexT & FoTo: MaTs BjörkMan

de flesta stora kommuner i sPanien har egna Poliskårer, som kallas beroende På Plats för Policía 
local, Policía municiPal eller guardia urbana.

poliskårer i spanien

guarDia Civil
Larmnummer: 062
Bevakningsområde: Hela Spanien, med restriktioner i Katalonien och 
Baskien
Huvudsakliga uppgifter: 
• Sprängämneskontroll
• Terroristbekämpning
• Trafiksäkerhet med undantag av innestäderna
• Teknisk spaning
• Speciellt skydd för hotade kvinnor
• Bekämpning av skattebrott
• Bekämpning av databrott
• Gräns- och kustbevakning
• Bevakning av flygplatser och hamnar
• Bevakning av officiella byggnader
• Sjö- och bergsräddning
• Fredsbevarande uppdrag i utlandet
• Dykuppdrag
• Miljöbevakning och djurskydd (genom Seprona)
• Kravallpoliser
• Livvakter
• Kungliga livgardet

poliCia naCional
Larmnummer: 091
Bevakningsområde: 
Hela Spanien, med restriktioner i Katalonien och Baskien
Huvudsakliga uppgifter: 
• Bekämpning av narkotikabrott
• Bekämpning av organiserad brottslighet
• Bekämpning av penningtvätt och andra skattebrott
• Bekämpning av trafficking
• Bevakning av tågstationer och liknande
• Bevakning av officiella byggnader
• Passkontroller
• Utfärdande av pass och id-handlingar
• Utfärdande av residencia och NIE-nummer

poliCía loCal 
(Även kallad Policía Municipal eller Guardia Urbana)
Larmnummer: 092
Bevakningsområde: Enskilda kommuner
Huvudsakliga uppgifter: 
• Allmän ordning
• Bevakning av offentliga byggnader samt 
  personskydd av lokala ansvariga
• Trafikdirigering i innerstad
• Rapportering av trafikincidenter i innerstad

Generellt larmnummer alla kategorier: 112
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Var du än går i “Casco Antiguo” kantas väggarna av färgsprakande 
blomkrukor. Ofta har varje gata sin egen färg, ena gatan grön, den 
andra blå, en tredje orange. Ibland kombinerar man två färger och 
på små torg trängs alla färger tillsammans. Gemytligt, välkomnande 
och fotogeniskt. I Estepona äter man tapas och fotograferar.

Dan Lindberg är yrkesfotograf och har i mer än 30 års tid rest runt i 
Andalusien med kameraväskan över axeln eller i bilen. Hans fotogra-
fier är mycket personliga, liksom historierna kring deras uppkomst.

Estepona -  Krukornas stad

FOTO

När dEt sägEr KlicK
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En svenskägd lyxrestaurang i hjärtat av Puerto 
Banús som erbjuder en unik och intim middags-
upplevelse. 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

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.

T:  +34 664 375 793 – E: malin@storeyinterior.se
Urb. Aloha Pueblo - local 31 - MARBELLA

www.storeyinterior.se

Storey Interior Design storeymarbella

INREDNING - STYLING

Malin Iglesias Isaksson
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När någon däremot vill besöka ett 
helt vindistrikt är svaret för mig 
enkelt; Rioja. Den moderna vinin-
dustrins moder. Det finns vis-
serligen tre andra områden som 
också skulle kunna komma i fråga, 
Ribera del Duero, Priorat och 
Penedès. Visst har vinturismen 
kommit till både Ribera och Prio-
rat, men den har definitivt inte 
kommit så långt som i Rioja. Med 
Penedès tycker jag att man kan 
ta en utflykt dit om man ändå har 

vägarna förbi Barcelona, såvida 
man inte har en speciell längtan 
till cava, mörka grottor och ej lider 
av klaustrofobi. 

När man talar om Rioja är det 
viktigt att skilja på själva autonoma 
regionen och det område som 
har ursprungsbeteckningen med 
samma namn. Den senare omfat-
tar nämligen endast en tiondel av 
regionen. Med undantag av enkla-
verna Ceuta och Melilla, i Nord-
afrika, är Rioja Spaniens minsta 

region och utgör endast en procent 
av Spaniens yta.

Vindistriktet Rioja är å sin sida 
uppdelat i tre områden. Rioja Alta 
och Rioja Baja ligger i regionen Ri-
oja medan Rioja Alavesa, norr om 
floden Ebro, geografiskt befinner 
sig i Baskien. Tillsammans omfat-
tar de 650 kvadratkilometer mark. 
Det motsvarar knappt hälften av 
ytan på Öland och är sålunda lätt 
att besöka.

förr i tiDen  hade bodegorna 
för vana att blanda druvor från 
de olika områdena. Tempranillo 
och Graciano från Rioja Alavesa 
ansågs ha en förfinad stil genom 
med längre mognad. Rioja Alta 
gav Tempranillo, som växte i en 
järnhaltig lera som gav rejält med 

smak. I Rioja Baja fanns druvan 
Garnacha, som kunde växa till full 
mognad i de heta, lägre liggande 
områdena vilket hjälpte till att höja 
alkoholhalten.

Ordet tradition hörs ofta när man 
är i Rioja. Det var för att skydda den 
som de 1925 var först med att fast-
ställa normer för hur vinet skulle 
hanteras och etiketteras. Det är tio 
år innan Frankrike fick sina appella-
tionslagar och nästan 40 år innan de 
italienska. Numera har Rioja stigit i 
rang ytterligare, då området sedan 
1991 kan kalla sig Denominación de 
Origen Calificada.

De olika klassificeringarna för 
rött vin är:

Jóven - kan konsumeras direkt 
men får ha upp till tolv månaders 
lagring på ekfat.

regelbundet ber folk mig om tips på vilka spanska bodegor de kan 
besöka. Det lättaste sättet här på kusten är att antigen hälsa på 
rickard enkvist och hans bodega Cezar i gaucín eller åka till någon 
av bodegorna runt ronda. Själv skulle jag rekommendera rickard, 
för om han är där själv så vet jag att man får en mycket trevlig dag. 
förresten, även om han inte är där själv så har han en fullfjädrad 
stand-in i enologen Cabañas.

gamla druvor, nya viner i rioJa

VINER
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tre nyheter

Cuatro rayas  
viñedos Centenarios 2018
rueda
Druvor: verdejo
Det var orden Viñedos Centenarios på 
den här flaskan som gjorde mig intres-
serad. Det är inte många som kan skryta 
med att ha 100-åriga vinstockar som 
fortfarande ger avkastning. Här har man 
låtit skalen ligga kvar i musten i fem må-
nader. Resultatet har blivit ett guldgult 
vin med en grön underton. Smaken är 
fruktig, len och fräsch. Detta kan man 
hitta i butik för runt tio euro. Ett fynd!

freixenet Meritum 2013
Cava
Druva: Macabeo, Xarel-lo, Paralleda
Bläcket hade nästan inte torkat på min 
förra vinspalt, där jag skrev om den 
mörkgröna Freixenet Brut Natur, så 
släpper de en gran reserva som de kallar 
Meritum. Den har fått ligga till sig i 30 
månader. Kom lagom till julen och jag 
provade. En riktigt god cava. Torr och 
fruktig. Jag använde den både till nyårs-
aftons tolvslag och min sjuttioårsdag. 
Passade perfekt! Kostar runt 15 euro.

vatan 2016
toro
Druva:tinta de toro
Min kompis Leif i Fuengirola skickade 
mig några flaskor av den här Toron från 
Bodega Jorge Ordóñez. Jättespännande. De 
här druvstockarna sattes runt sekelskiftet 
1900 och har inte råkat ut för vinlusen. Det 
blir inte många druvor på varje stock men 
smaken är helt makalös. Den har sedan 
behandlats med stor försiktighet och fått 
22 månader på franska ekfat. En fantastisk 
upplevelse. Runt 30 euro i butik.

kommer de tillsammans med rosé knappt 
upp i tio procent av produktionen.

Idag finns närmare 15 000 vinbönder i 
Rioja som förser 600 bodegor med druvor. 
En tredjedel av bodegorna är nya. Om 
jag bara hade en dag i Rioja skulle jag nog 
först besöka La Rioja Alta på förmiddagen 
och Marqués de Riscal på eftermiddagen. 
Hade jag dessutom råkat vinna på lotto 
eller på annat sätt blivit stadd med en bra 
kassa så skulle jag bo på de senares hotell. 
Det är ritat av Frank Gehry, han som ska-
pade Guggenheimmuseet i Bilbao. Middag 
blir på på hotellets restaurang, den första 
att erhålla en stjärna i Michelins lilla röda. 
Det är endast här på hotellet som de säljer 
det unika vinet M d R Frank Gehry. Men 
som sagt, det kräver en väl stadd kassa. I 
annat fall så titta på bodegan, hotellet, vin-
baren och ta sedan in på en Bed & Break-
fast i närheten.

OM jag HaDe tre Dagar  på mig för att 
titta på Rioja skulle jag bäst avsätta en dag 
för varje område. Den första dagen exem-
pelvis i Rioja Alavesa med besök på Riscal, 
som är traditionell. Om man även är sugen 
på modern arkitektur kan eftermidda-
gen ägnas åt Bodegas Ysios och Santiago 
Calatravas verk. Det är han som ritat Tur-
ning Torso i Malmö. Eller besök Bodegas 
Baigorri och deras glashus, som sitter på 
åtta våningars fallhöjd för druvorna.

Den andra dagen skulle inledas med La 
Rioja Alta, som grundades 1880 och sedan 
vidare till en av de yngre bodegorna, som 
Roda.

Den tredje dagen ägnas Rioja Baja, eller 
som det också kallas Rioja Oriental. På 
Bodegan Barón de Ley har de, förutom de 
normala blandningarna, även tagit fram 
egna kombinationer. Här kan du också 
hitta rena viner av 100 procent Cenci-
bel, Garnacha eller den mycket sällsynta 
Maturana. På eftermiddagen tycker jag 
att man kan titta in hos bodegan Campo 
Viejo, som är en jättelik anläggning. Här 
har de konstant tio miljoner liter vin i 
ståltankar, plus minus någon miljon eller 
så! Lite skillnad mot Baronen och ett bra 
avslut på en tredagars vistelse.

Crianza - skall ha lagrats i minst 24 
månader totalt, varav tolv månader på 
ekfat.

Reserva - skall ha lagrats i minst 36 
månader, varav minst tolv månader på 
ekfat.

Gran Reserva – skall ha lagrats i minst 
60 månader, varav 24 månader på ekfat.

Det fannS en tiD  när en tredjedel av 
vinet i Rioja var vitt, men det är länge se-
dan. Visst finns det fantastiska vita viner 
fortfarande, men de är få och numera 

björn af  
geijerstam 
vinkännare
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www.sydkusten.es/tv

vindistriktet rioJa är uPPdelat i tre 
områden och inte större än halva öland. 

det kan enkelt besökas under 1-3 dagar.
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sponsorer:

la Cañada 14/2

Den 27:e upplagan av Sydkusten trophy 
spelades denna gång 14 februari på la 
Cañada golf och hade en särskild för-
grundsfi gur. Det var Kenneth lundqvist, 
som gjorde hole-in-one på det proviso-
riska tionde hålet.

För första gången arrangerades tävlingen 
i februari och vädret kunde knappast ha 
varit bättre. Det var inte bara för Kenneth 
Lundqvist som dagen blev oförglömlig, utan 
naturligtvis även för de som lyckades vinna 
sina respektive kategorier och som kommer 
att få sina namn ingraverade i vandrings-
pokalerna. Mest glad var nog vinnaren i 
B-gruppen Ronny Månsson, som försökt 
i många år och som äntligen lyckades stå 
överst på pallen.

Helt annorlunda var situationen i A-grup-
pen, där segraren Tommy Danielsson var debu-
tant i Sydkusten Trophy. Hans merit var istället 
att han bokade in fl yg från Sverige speciellt för 
att kunna deltaga och ämnar så göra med alla 
kommande tävlingar i tidningens regi.

Vad är det då som lockar spelare så starkt till 
Sydkustens arrangemang, år efter år? Det fi nns 
naturligtvis många förklaringar, men en av 
dem är allt som spelarna får för deltagaravgif-
ten. Den omfattar nämligen inte bara greenfee 
och stor lunch, utan även en läcker catering 
på banan (från Scandi Supermarket) samt ett 
fantastiskt prisbord. Det delades ut så många 
priser att ingen av deltagarna gick hem tom-
hänt. Om de inte erhöll ett gott vin från butiken 
Bacus så var det golfprylar, dekorationsföremål 
eller ett presentkort på någon av kustens trevli-
gaste restauranger. 

Men förmodligen är det som de fl esta vär-
derar mest är den trevliga samvaron. Många 
av deltagarna har varit med i många år och 
det har knutits många vänskapsband genom 
åren på banan. Den service som Sydkusten 
erbjuden och den oslagbara mediabevak-
ningen, bilder och video inkluderat, blir 
endast ett plus.

TexT: MaTs BjörkMan
FoTon: richard BjörkMan

i den 27:e uPPlagan av sydkusten troPhy 14 februari På la cañada golf vann samtliga deltagare något Pris.

Jonathan larsson, hans larsson, dagens segrare i b-gruPPen ronny 
månsson samt anders Widén.

det var första gången som sydkusten troPhy avgJordes i 
februari och förhållandena var Perfekta.

hallvard trydahl, Johan Petter Waage, 
bJØrn bJarstad och Peter Wikström.

ulf nilsson, gunnar Wickström, håkan 
svensson och robert fäldt.

mathias qvist, kenneth lundqvist, Per sint-
ring och olle eksell.
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närmast flaggan

Hål 2 – Per Sintring
Hål 4 – Terje Jensen
Hål 10 – Annelie Eksell
Hål 12 – Kenneth Lundqvist - HIO
Hål 15 – Terje Jensen
Hål 17 – Bo Gardebom

resultat trophy

1. Ronny Månsson (27)  30 p. 
2. Gunnar Wickström (33)  29 p.
3. Hallvard Trydahl (21)  28 p.
4. Lilly Trydahl (22)  28 p.
5. Gunilla H. Nilsson (30)  28 p.

i den 27:e uPPlagan av sydkusten troPhy 14 februari På la cañada golf vann samtliga deltagare något Pris.

terJe Jensen fick komma uPP och hämta 
flera Priser.

kenneth lundkvist sänkte bollen direkt i 
koPPen från tee, På Provisoriska hål 12.

det välsorterade Prisbordet rymde något för 
alla deltagare.

damboll bestående av annelie eksell, gunilla h. nilsson, lilly trydahl 
och marie austvoll.

scandi suPermarket hade satt ihoP en läcker catering för 
sPelarna ute På banan.

Grupp b (hcp 18,6-36)

1. Tommy Danielsson (10)  31 p. 
2. Ulla Lundqvist (22)  30 p.
3. Terje Jensen (10)  29 p.
4. Tryggve Johansson (16)  27 p.
5. Per Wikström (18)  27 p.

Grupp a (hcp 0-18,5)
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SKRIBENT

Hustrun och jag gjorde en bilutfl ykt till bodegan Cuatro 
Vientos, högt uppe i bergen. Efter ca 1,5 timmars körning på 
slingriga vägar med bråddjup på ena sidan var vi framme. 
Utsikten var fantastisk, med Sierra Nevadas snöklädda berg 
på ena sidan och vindlande dalar ner mot kusten på den 
andra. På vägen upp mötte vi en fåraherde med sina hundar 
och sin hjord. Där kommer han gående med sin stav som om 
tiden hade stått stilla. Så här måste väl fåraherdar ha vandrat 
i århundraden.

Efter lunch tittade vi på bodegans museum, som visade 
vintillverkningen från skörd till fl askor. Allt görs för hand. 
Enda hjälpmedel är åsnor, som bär de avklippta druvklasarna. 
Dessa tåliga djur som alltid funnits som 
bärare, särskilt i bergen där det är för 
brant och oframkomligt för fordon. Åsnan 
var länge ett ledande transportmedel i 
Spanien. Det fanns miljontals vid tiden 
för Francos död 1975. I Gerald Brennans 
bok South from Granada beskrivs livet i 
en by i bergen och hur Brennan använder 
åsnor för sina långa vandringar ner till 
kusten. En underbar bok som ger inblick i 
livet i en traditionell pueblo. Jag kommer 
ihåg i början av boken när Brennan ska gå 
till byns brunn för att hämta vatten. När 
han står där med sina hinkar blir han vän-
ligt men bestämt tillrättavisad av byns kvinnor. Sånt här jobb 
gör inte en man. Detta var början på en serie kulturkonfl ikter 
som Brennan beskriver. Han har ju kallats för Alpujarras 
(Sierra Nevadas sydsluttningar) främsta skildrare.

En annan dag spelade vi boule på våra banor vid idrottsplat-
sen i Nerja. Just när jag skulle kasta mitt klot får jag se en märk-
lig syn, ett par oxar (modell gigantiska) kommer sakta lufsande 
på gatan. De har ett ok mellan sig och bakom går en man med 
tömmar. De är troligen på väg upp åt Marohållet för att plöja.

Så här är det i Andalusien. Det traditionella och ålderdom-
liga går hand i hand med det moderna (nästa gång är det ett 
mc-gäng som kommer smattrande på gatan). Jag äskar den 
här blandningen. Det är som att leva i olika tidsepoker sam-
tidigt. Man har hela tiden historiens vingslag runt öronen. 
Inte bara i form av statyer och byggnader, utan också i form 
av levande djur och människor som tillämpar gammeldags 
arbetsmetoder. De är inga museiföremål. Oxarna används i 
jordbruksproduktionen.

Ett exempel till. På väg hem till vår ”urbanisation” har en 
spanjor och hans fru öppnat ett försäljningsställe i anslut-
ning till vägen. Han har byggt ett primitivt skydd med någon 
slags halmtak och säljer frukt och grönsaker. Mycket produ-
cerar han själv på åkrar som ligger bakom försäljningsstället. 
Snacka om korta transportsträckor. Stället känns uråldrigt 
och man får alltid en ”regalo” i form av extra apelsiner eller 
tomater när man handlar.

Man kan inte låta bli att tycka om det här märkliga Andalu-
sien. Vindruvor som växer på 1 100 meters höjd, tillverkning 
av vin för hand, fåraherdar, åsnor och oxar. Känslan av att så 
här har det varit i årtusenden. 

Så alla fi estor. Den 15 maj fi ras San Isi-
dro, som är skyddshelgon för bönderna. 
Då innehåller paraden genom Nerja oxar, 
åsnor och hästar som är pyntade och de-
korerade och som drar gamla vagnar som 
folk sitter i. Ofta klädda i färgglada tradi-
tionella kläder, fl amencoklänningar för 
damerna och åtsittande byxor med krås-
skjorta och kort jacka för herrarna. Här 
har tiden återigen stått stilla. För att inte 
tala om Semana Santa, då känner man sig 
tillbakafl yttad till medeltiden. Det är sug-
gestivt och exotiskt när processionerna 
drar fram på gatorna med rökelse som 

doftar, musik som skräller och processionsdeltagare som bär 
huvor som för oss liknar de som klu-klux-klan använder.

Det har kallats för exotism ibland och nostalgi ibland. Men 
vad är det vi söker? Det moderna och rationella vill man för-
stås inte vara utan, men man behöver också kontakt med det 
förfl utna, med förfädernas andar som man säger i Afrika. Det 
fi nns ett starkt behov hos den moderna människan av kontakt 
med rötterna. Generna ropar. 

Känslan av hur det var för länge sedan får man lättare här. 
En känsla av frid och evighet.

Freud skrev 1929 en bok som heter Vi vantrivs i kulturen. I 
den beskriver han hur samhället ställer stora krav på anpass-
ning. Ibland alltför stora. Man kan känna sig som en främling. 
Man känner inte längre igen sig. I min hemstad Stockholm är 
det krav på tempo, effektivitet och rationalitet. Stressen har 
blivit alldeles för hög. Min vinterstad Nerja är lugnare. Här 
är det gott att åldras. Det är fi nt att man både lyckats behålla 
gamla traditioner och ändå utvecklats och förändrats.

HISTORIEN LEVER I ANDALUSIEN

LARS JOELSON

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. 

            Det fi nns 
ett starkt behov 
hos den moderna 
människan av 
kontakt med 
rötterna. 

            Det fi nns 
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Dina spanska advokater

MARBELLA  •  MADRID  •  STOCKHOLM
Centro Comercial Plaza, Office 17 29660 Nueva Andalucía, Marbella

(34) 952 90 82 37  •  info@isacsson.es  •  www.isacsson.es

Affärsjuridik • Fastighetsköp
 Tvister • Lokal och internationell skatterätt

Familjerätt • Arvs- och testamentsrätt 
Finansjuridik • Bolagsrätt • Golden Visa

KUNNANDE OCH 
INTERNATIONELL ERFARENHET



Veckoprogram:

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

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

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

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

RADANNONSER

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.

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

www.nordiqcar.com

Rådgivning 
i Spanien 
med svensk 
mentalitet

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

Málaga - Marbella - Stockholm

golfaktie i atalaya golf  säljes.  
Maila för mer info.  Pris 5.000 euro.   
E-mail: lars.isacsson@isacsson.es
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aktie i atalaya golfklubb säljes. I Estepona 
kommun. Pris 4.000 euro.  Tel: +46708126913 
(Kajsa Andersson) E-mail: kajsa@horta.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
spegel, vägghängd  Spegel med fasettslipat 
glas. Gedigen utsirad ram i antikvitt/ljusbeige 
färg. Storlek Bredd 126 cm. Höjd 90 cm. Finns 
i Torrox.  Pris 40 euro.  Tel: 004673-8026724 
(Maud Nalin) E-mail: maudnalin@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bokhyllor  2x 60 cm, H 230 + hörndelar 
2x 25 (rundade avslut), bokträ, svensktill-
verkade. Finns i Marbella    Tel: 635060847 
(Maud) E-mail: maud@ya.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lg smart-tv 42 tum, bra skick  
LG42LM620S, köpt i mars 2013. Väggstativ 
och bordsstativ finns. Bredd 95 cm, höjd 
58 cm, vikt ca 15 kg. TV?n finns i centrala 
Marbella.  Pris 150 euro.  Tel: +46703235152 
E-mail: albornyl@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
soffa, tv, byrå med mera.  Byrå IKEA 4 
lådor, Radio med fjärrkont, Smart Tv Med 
fjärrkont, Bäddbar stor soffa med schäslong 
(divan) 2 st sängar ihopfällbara 190*90, 2 
st mycket bra resårmadrasser 15 till 20 cm 
höga tid. Gasolvärmare med tuber (flaska) 
överkast, kuddar, filtar, bra badrumsvåg, 
klädhängare i hall, div husgeråd. Pga flytt. 
Pris 350 ? euro.  Tel: +46702181370 (Gun-
nar) E-mail: gurkan1234@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
laptop acer aspire  Ultrabook 500GB Acer 
aspire s3 951. Svenskt tangentbord. Skärms-
torlek 13,3 tum Processor Intel Proces-
sortyp Core i5 Processorhastighet 1,70 GHz 
Processorantal 2 RAM 4 GB Datorminnetyp 
DDR3 SDRAM HD 500 GB USB 2.0-portar 2. 
Windows 10 Home. Pris 85 euro.  E-mail: 
ikb888@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cyklar  Fina cyklar med stora däck, cykelkorg. 
Säljes pga platsbrist. Finns i San Pedro. Är 
du intresserad mailar jag över bilder på 
cyklarna. 85 euro/cykel. Pris 85  euro.  Tel: 
+46763933030 (Mats Öjdahl) E-mail: 
matsojdahl@gmail.com

barnsäng, vagn, matstol m.m  Spjälsäng 
inkl madrass, kudde, sänglinne, skydd, 
sittvagn, Matstol, gåstol, rullskridskor strl 
26-28, div leksaker. Pris från 10 euro.  Tel: 
635060847 (Maud ) E-mail: maud@ya.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
golfbag  Nästan oanvänd röd ”Bridgestone”. 
Finns i San Pedro. Mailar över bild vid intresse. 
Pris 25 euro.  E-mail: matsojdahl@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
objektiv sigma  70-210 mm. Finns i Nueva 
Andalucia. Pris 40 euro.  Tel: 609576555 
(Margaretha) E-mail: magganz@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
takräcke/bågar  Helt nytt till bil med 
rails. Säljes pga felköp. Pris 60 euro.  Tel: 
+46705732025 (Calle Nyquist) E-mail: 
calle.nyquist@outlook.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Parasoll med fot  Lite använt. Rektangulär 
form, 3 x 2 meter, aluminium. Tyg i polyester, 
30gr tvättbar. Fot i sten, ca 25 kg. Nypris 120 
euro. Säljes i befintligt skick. Fler foton finns, 
Kan ses i Carvajal Pris 50 euro.  Tel: 693779540 
(Håkan Blom) E-mail: hakanblom@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
flickcykel 20 tum  Barncykel i bra skick. 3 
växlar. Vit-rosa kvalitetscykel med korg och 
bakbroms - kan hämtas i Nerja från 29 dec. 
Pris 35 euro.  Tel: +46703356815 (Birgit Kös-
ter) E-mail: badvagen@normteknik.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
backabro ikea bäddsoffa  200x140cm. 
Valfri vinkel höger eller vänster Pris 250 euro.  
Tel: +46702958822 (Reidun Sunnerheim) 
E-mail: reidunsunnerheim@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
skinnsoffa med fotstöd   Soffan är i mycket 
fint skick, inga skador alls, från djur och 
rökfritt hem, köptes i maj 2018. Kvitto och 
garanti finns. Nypris på comforama 799 euro. 
Kan eventuellt bytas mot en soffa i motsva-
rande storlek eller en stor tvåa i bra skick 
och kvalitet, ljus färgad.  Pris 420 euro.  Tel: 
+46703455054 (Maria Granberg) E-mail: 
mariagranberg52@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 st fåtöljer inkl fotpallar  Ikea Poäng 
fåtölj, 2 stycken inkl fotpall. Pris 65 euro.  Tel: 
+46702958822 (Reidun Sunnerheim )  
E-mail: reidunsunnerheim@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tv  LG 42 tum, 4 år Pris 100 euro.  Tel: 
654570840 E-mail: fred@playwow.com

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

gitarr  Jag bor i San Pedro Alcántara och 
vill ta upp gitarrspelandet igen. Vill köpa en 
gitarr. Hör av dig om du har en som samlar 
damm.   Tel: +46709183414 (Jarmo Hanell) 
E-mail: hanelljarmo@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

biljardspelare  Jag söker en motståndare/
medspelare att spela biljard med en eller några 
gånger i veckan. Biljarden ligger nära Svenska 
Kyrkan och öppnar kl 17 varje dag. Vi kan spela 
pool, 9-ball, 8-ball, 10-ball eller snooker och 
carambole. Pris 0 euro.  Tel: +46705531517 
(Jacob de Verdier) E-mail: j.dev@telia.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
garage/förråd  önskas hyra i Arroyo de la 
Miel. Helst centralt i Arroyo. Tel: 619326588 
(Janne) E-mail: janne@jlnilsson.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

önskas hyra lgh i fuengirola  Lgh med ett 
sovrum, kök med kylskåp med minst frysfack, 
spis med ugn, tvättmaskin, balkong med 
utsikt över hav eller berg. EJ bottenvåning, 
gärna högt upp. 15/10->15/4, troligtvis flera 
år framåt. Vi är rökfria pensionärer. Pris 500 
euro.  Tel: +46738440829 (Johnny) E-mail: 
johnny.geller@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pensionärspar söker boende.  Pensionärspar 
söker boende Lägenhet eller litet hus önskas 
hyra. Ansvarsfulla och skötsamma, inga hus-
djur, ej rökare. Område Fuengirola - Estepona, 
inte höghusområde. Möblerat eller omöblerat. 
Lugnt läge, långtidshyra, helst direkt från 
ägaren.   Tel: 34648105192 (Marianne Malvell) 
E-mail: mariannemalvell@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

säljare sökes till fuengirola.  Vital Dialog 
söker nya säljare till vårt nya kontor i Fuengi-
rola. Jobba som säljare för ett av Sveriges 
ledande Tv-bolag Viasat. Vi erbjuder dig: 
Fast grundlön (1300 euro) + provision + 
grymma bonusar.Individuell/mental coach-
ning och utvecklingsplan. Grymma tävlingar, 
priser och aktiviteter för de anställda. Du 
talar och skriver flytande svenska. Har ett 
stort intresse för försäljning och positiv 
inställning. Kontakta oss för mer information.   
Tel: 615040304 (Isabelle Löfqvist) E-mail: 
isabelle.lofqvist@vitaldialog.se

socionom sökes  Scandinavian Rehab Center 
söker erfaren Socionom eller Beteendevetare  
med steg 1 utbildning alternativ psykolog/
psykoterapeut på ca 70% tjänst.SRC bedriver 
aktiv, mulitimodal, evidensbaserad  rehabi-
litering i Benalmadena. Vi önskar ett snabbt 
tillträde, men kan senarelägga startdatum 
för att finna ytterligare en medarbetare som 
har kompetens och engagemang inom reha-
bilitering.Maila för frågor och ansökan.   Tel: 
+34633493619 (Sanna Freiholtz) E-mail: 
Sanna.freiholtz@src.care
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sjuksköterska  Sykepleier Clinica Normed i El-
viria. (Marbella). 50-100% stilling. Bør snakke 
et skandinavisk språk, engelsk og godt nok 
spansk. Spennende arbeidsoppgaver i et dyna-
misk miljø.   Tel: 952836377 (Clinica normed) 
E-mail: info@clinicanormed.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
marknads manager  Bostadsportalen 
MiMove expanderar. Och säker en marknads 
manager till vårt kontor i Marbella. Vi erbjuder 
heltidsarbete med sociala avgifter. Kontakta oss 
per epost för information om tjänsten och vad 
vi söker.  E-mail: marcus.surten@mimove.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bra möjlighet för mäklare.  Drömmer du om 
driva eget mäklarkontor? Mäklarhuset expan-
derar och behöver erfarna mäklare att tillsam-
mans med oss driva nya kontor i Estepona, 
Málaga, Mijas, Fuengirola, Benalmádena och 
Sotogrande. Kontakt oss för mer information.   
E-mail: marbella@maklarhuset.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
administrativt/vård costa del sol  Kvinna 
snart 55 år, kan finska och svenska, bra 
engelska och läser spanska. Jobbar som 
medicinsk sekreterare i Sverige. Dröm om 
att arbeta med något där jag kan använda 
ovanstående kunskaper, gärna inom vården 
eller administrativt.  E-mail:  
pirjo.penttinen@telia.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
söker extra jobb  Mitt namn är Eric, är 42 
år gammal. Kommer från Stockholm. Jag 
är skötsamt o glad person samt har goda 
referenser båda hemma o i Spanien, just 
nu studerar jag spanska i Marbella. Miin 
skolschema är mellan 10-14 på vardagar 
och resten av tiden vill gärna jobba samt 
helger. Jag Är intresserad av all sorts jobb.   
Tel: +46708191179 (Eric Jonathan ) E-mail: 
daneghomro1@yahoo.com

vikarierande receptionist  Internationell 
advokatbyrå i Marbella söker vikarie till vår 
reception. Noggrann, social och har god 
kommunikativ förmåga på svenska och 
spanska. Maila intresse för mer information.   
E-mail: caroline@advnordgren.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
teknikintresserad tjej eller kille  Söker 
teknikintresserad som kan Svenska, Engelska, 
Arbete i Marbella Nueva Andalucía. Extraar-
bete som passar en ungdom. Arbete mellan 
5 timmar i veckan upp till en halvtidstjänst. 
Men det är alltså inte fråga om en heltids-
tjänst i dagsläget. Det är meriterande om du 
har pillat med teknik innan.    Tel: 634327221 
(Stefan Svensson) E-mail: info@repairit.es
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paralegal till advokatbyrå  Internationell 
advokatbyrå i Marbella söker administrativ 
personal / paralegal. Är du helt flytande i 
spanska och svenska, både i tal och skrift och 
är insatt i hur det spanska systemet fungerar 
generellt? Vi värderar att du har arbetat i Spa-
nien ett antal år redan.  Vänligen sänd CV och 
presentation till: info@canolawyers.com så 
berättar vi mer om tjänsten och arbetsupp-
gifterna.  E-mail: iacano@canolawyers.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kör er bil  Körglad och säkerhetsmedveten 
student som kan hjälpa till med att transpor-
tera bilar till och från Spanien för en rimlig 
betalning. Pris beror på plats. E-mail:  
emil.eneblad@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lärare svenska spanska engelska  Svensk 
lärare med mångårig erfarenhet erbjuder 
lektioner och läxhjälp i svenska, spanska och 
engelska.    Tel: 722170015 (Victor) E-mail: 
profecostadelsol@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kvinna söker man  Tycker om konst, musik, 
böcker och att ta vara på livet (nyss fyllda 70 
år) söker man som också avser bli mycket 
gammal. Det är hennes barn som skriver an-
nonsen efter att ha fått OK från sin mamma. Du 
är en riktig gentleman. Snäll och omtänksam. 
Stolt över det liv du levt hittills och kanske 
änkeman. Du tar vara på din hälsa. Troligtvis 
sportar du. Du uppskattar ett gott glas vin men 
skulle kunna vara helt utan alkohol. Du tycker 
om att läsa, upptäcka nya kulturer och se nya 
platser även om du redan rest mycket.   
E-mail: k_ohman@hotmail.com
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AHN Fuengirola/Mijas 
Spansk-Nordiska Föreningen - Asociación Hispano Nórdica 

www.ahn-fuengirola.net, info@ahn-fuengirola.net, golf@ahn-fuengirola.net 

Vi hälsar alla golfare på kusten välkomna till AHNs golfevenemang!  
Se golfprogram, information samt gör anmälan på hemsidan  www.ahngolf.net/bokning-listor  

Månadens restaurang - 15% rabatt på notan 
Mars: BAY BAYS  Grill House & Bar,  Hamnen i Fuengirola. 611319727  må-sö 10-22      Moderata priser! 
 

AHN Golf-

MEDLEMSERBJUDANDE 

 

Visa AHN medl.kort vid beställning! 

Arrangör av  
Golfhäftet Trophy i 
Spanien 

Golfhäftet Trophy 
 

20 mar Parador, €51 

KLUBBAFTON   Onsdagar kl 19  
4 mars Energy Nordic - Elavtal med medl.rabatter, info 
11 mar Rätt försäkrad? - Jennifer Burai, Liberty Seguros 
18 mars Förverkliga drömmar - författarare Marie Hedegård 
25 mar Svenskt konstglas, investeringsråd - Andres Laszlo 
 

Veckotävlingarna och hela golfkalendern för våren finns på  
www.ahngolf.net/kalender 

Bli medlem för endast € 30. 

Följ oss på hemsida och facebook för utförlig in-
formation och anmälningsformulär.. 

KURSER / AKTIVITETER  <se hemsidan>  
Måndagar: Promenader, Paddel, Konstgrupp 
Tisdagar: Bridge  
Onsdagar: Spanska med fika. Klubbafton (se nedan) 
Torsdagar: Diskussionsgrupp, Canasta 
Fredagar: Bridge 

Sponsor till AHN CUP 
21/2, 10/3, 30/3 

Alhaurín Golf * 
GF  € 35 ink buggy 
(jfr € 79) 
GF + Middag  € 45 

Mijas Golf * 
GF  € 50  
( jfr € 88) 

Rio Real Golf ** 
Marbella  
GF  € 60  
(jfr € 104) 

 

 

7/3 Giftbägaren - El Paraiso  €65 *) 
23/3 Sponsor-golf - Mijas  €60 *) 
  *) GF inkl middag & dryck 

*) Vouchers köps i  
AHNs expedition 

Expedition & klubblokal har öppet: tisdag till fredag kl 12 - 15, Las Rampas, Fuengirola, tel. 952 474 750   

**) Boknings- & Betal- 
rutiner - följ hemsidan! 

Los Arqueros  
 - 30 %  
på ordinarie GF 

Fantastiskt prisbord 
Finalplats Bro Hof Slott, inkl boende 
Sponsorer 
 

Golfhäftet, Abacus, Nordic Choice, 
Wilson, Footjoy   m fl 

***** NYHETER ***** 
MEDLEMSFÖRMÅNER <se hemsidan>  
Hälsa och Sjukvård 
30-70 % rabatt på  
 Sjukhus 
 Vårdcentraler 

Sponsrar 

Sponsor till AHN CUP
21/2, 10/3, 30/3



EVENEMANG

mer information och kontinuerlig uppdatering på: www.sydkusten.es/evenemang

Alechinsky
Temporär utställning.  centrepompidou-malaga.eu

Málaga
Centre pompidou

-12/4

Pasiones compartidas
Temporär utställning visar vänskapsbanden mellan 
Pablo Picasso och Camilo José Cela.

Málaga
Casa natal de picasso

-31/5

In Real Life
Utställning med Olafur Eliasson. Dansk-islänsk konstnär.

Bilbao
Museo Guggenheim

-21/6

Toulouse-Lautrec
Temporär utställning med cirkusmotiv.

Málaga
Museo Carmen thyssen

-7/6

Genealogías del arte
Temporär utställning med bland andra Picasso, Cé-
zanne, Max Ernst, Giacometti, Kandinsky, Malevich,  
Matisse, Mondrian och Braque.

Málaga
Museo picasso -31/5

Vårutställning med Caj
Caj Söderberg ställer ut främst oljemålningar med land-
skapsmotiv, men även djur i lite ruffiga miljöer. 

Frigiliana
Casa Cultural

3-31/3

Ruta de la tapa
Under två helger är det särskild tapasfestival.

Almuñécar
barer & restauranger

6-14/3

Thank you for the music
Musikafton med bland andra Johan Stengård.

Nerja
Centro C. villa de nerja

7/3

De Miró a Barceló
Temporär utställning om ett sekel av spansk konst.

Málaga
Centre pompidou

12/3-1/11

I Love Music
Underhållning med Monica Silverstrand & Erik Grahn.

Marbella
restaurang Garum

14/3-4/4

Realismo
Temporär utställning. Pasado y presente. Arte y verdad.

Málaga
Museo ruso

25/3- 
4/4-2021

El Barrio Tour
El danzar de las mariposas. Flamenco med José Luis Figuereo.

Málaga
palacio de deportes M.C.

27/3

Walkathon
Cudecas traditionella evenemang för att samla in pengar.

Benalmádena
sunset beach hotel

31/5

Ronda Romántica
1800-tals festival inspirerad av de romantiska författarna.

Ronda
Centrum

27-31/5

La Noche en Blanco
Stora kulturnatten med utställningar och föreställningar.

Málaga
hela staden

16/5

Feria del Caballo
Den stora årliga ferian i Jerez de la Frontera.

Jerez 5-16/9

Harlem Globetrotters
Legendariska basketlagets show. Tid: 19.00.

Málaga
palacio de deportes M.C.

8/5

Feria Int. de los Pueblos
Fuengirolas Internationella dagar. Mat, dryck och show.

Fuengirola
Feriaplatsen

29/4-3/5

Loppis
Typisk svensk loppmarknad i andalusisk gård. Tid: 10-13.

Carratraca
Finca solmark

18/4

Semana Santa
Påskveckan. Spaniens viktigaste högtid med processioner.

Spanien
städer och byar

5-12/4

El Paso de Riogordo
Passionsspel på långfredagen och påskafton.

Riogordo
(Málaga)

9-10/4
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RYSSET

Lösningen på tidigare SKryss fi nns på
www.sydkusten.es/skryss

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

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

Du som gillar Spanien. 
      Följ oss som kan landet!
      www.facebook.com/sydkusten

Vinn ett signerat exemplar av Annika Scharnkes barnböcker om Anja. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/05/2020. 
Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Det anger orten där fotot tagits! Vinnare i förra SKrysset: SVANTE FOGELBERG
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ConfliCto en la iglesia
El antiguo párroco y su mujer 
reciben una cuantiosa indem-
nización para evitar un juicio 
contra la iglesia sueca, que les 
negó la renovación .           Pág. 44

uniDaDes poliCiales
A pesar de la división, las fuer-
zas de seguridad del Estado en 
España son admiradas por su 
efi cacia. Desgranamos cuáles 
son y qué funciones tiene cada 
cuerpo.                               Pág. 52-53

Cima Que Deslumbra
El pico Lucero es uno de los más 
apasionantes de la provincia de 
Málaga. Se identifi ca fácilmente 
por su forma puntiaguda y su 
tono claro.           Pág. 34-37

viaje a la rioja
La región vinícola más famosa de 
España es también la que mejor 
se presta a visitas.          Pág. 56-57

CiuDaD De maCetas
El fotógrafo sueco Dan Lindberg 
recorre las calles peatonales de 
Estepona, captando la esencia 
del "Jardin de la Costa del Sol" 
en imágenes.                         Pág. 54

los Peligros del alcohol

charlamos con un votante de vox

erik "ea" Pettersson lleva más 
de un año sin beber y ha de-
cidido salir en público con su 
adicción, para ayudar a si mismo 
y a otros.

Se habla a menudo de un elevado 
consumo de alcohol entre residen-
tes escandinavos en la Costa del 
Sol. Esto se atribuye a la facilidad 
de acceso al producto, pero según 
Ea la razón por la cual muchos se 
enganchan a la bebida es otra.

– Hay mucha más tolerancia de 
tu entorno al consumo de alcohol 
que en Suecia.

Muchos escandinavos que vie-
nen a vivir a España se engañan a 
si mismos, haciéndose creer que el 
consumo elevado de alcohol es una 
costumbre española. Así se engan-

chan. A pesar de que una mayoría 
sienten vergüenza por su adicción, 
Erik resalta que el alcoholismo está 
catalogado como una enfermedad 
y ha preferido salir en público para 
animar a sus paisanos a buscar 
ayuda.                                                  Pág. 10-12

un 15 por ciento del electorado 
eligió la papeleta de vox en las 
últimas elecciones generales. 
entrevistamos a uno de éllos.

En varios sentidos José Blanco 
Jiménez es el prototipo de votante 
del nuevo partido, denominado por 
muchos como ultraderecha. Pepe 
es un antiguo legionario, amante de 
la caza y los toros y antiguo votante 
del PP.  Muchas de sus opiniones 
son calcadas del programa de Vox, 

pero sin embargo Pepe es una 
persona tolerante y muy querida 
en su barrio. Y su mujer además es 
extranjera. En esta entrevista nos 
relata su visión de la actual situa-
ción en España.                          Pág. 48-50

RESUMEN EN CASTELLANO DE ESTA EDICIÓN

el nuevo gobierno
Pedro Sánchez consigue formar 
un gobierno de izquierdas, 
el primero en coalición en la 
reciente época democrática de 
España.                             Pág. 16

malestar en el Campo
Agricultores y ganaderos en pie 
de guerra por los precios marca-
dos por las cadenas alimentarias, 
muchas veces por debajo del 
coste de producción.          Pág. 20

tratamiento reCetaDo
Al servicio público de salud 
sueco le sale rentable enviar pa-
cientes a la Costa del Sol para 
rehabilitación. Una empresa lo-
cal se ha especializado.     Pág. 24

sueCia vuelva a la fip
Sólo una vez en los últimos 11 
años ha habido una caseta sue-
ca en la feria en Fuengirola, que 
atrae anualmente a un millón 
de visitantes.                             Pág. 26

INFORMACIÓN PARA ANUNCIANTES

Sydkusten Media S.A. es un medio de comunicación especializado 
en la información y organización de eventos de cara a la comuni-
dad nórdica en la Costa del Sol y demás 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 torneos de de golf para nórdicos en la 
Costa del Sol, conferencias así como eventos y viajes culturales.

Ofrecemos espacio publicitario a anunciantes, así como 
posibilidad de patrocínios y eventos a la medida. Más informa-
ción en www.sydkusten.es, escribiendo a  info@sydkusten.es o 
llamando al 952 863 375.

  ACTUALIDAD

chan. A pesar de que una mayoría 
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Desde 1992 líder en información a nórdicos en España

Alkoholens fAror
Ea berättar om sin väg ut ur missbruket.

SpanienS Olika 
pOliSkårer
Hög effektivitet 
trots stor splittring.

En español:
 pág. 66

kustens 

häftigaste topp

Följ med till Pico 

Lucero, som syns 

milsvida ifrån.
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EN ESPAÑOL

¿DE QUÉ VAMOS?
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Har ni gjort ert val till EU-bodelningen?
I början på förra året trädde två nya EU-förordningar i kraft som påverkar makars och registrerade partners  
förmögenhetsförhållanden. Det gör att ni som gifta kan påverka vilka landslagar som ska gälla vid en  
eventuell bodelning utomlands.

Vi hjälper er med en trygg framtid 

Gör ni rätt från början undviker ni problem som är svåra att lösa när det  
oförutsedda händer. Vår utlandsenhet är specialister på familje- och privaträtt 

 och hjälper till att förbereda er på bästa juridiska sätt. 

Kontakta oss på familjensjurist.se, 0770-771 070 eller utland@familjensjurist.se.

De nya förordningarna trädde i kraft 29 januari 2019 med syfte 
att försöka undvika problematiken med att två länder ska fatta 
beslut om olika saker. Förordningarna reglerar vilket lands 
domstolar/myndigheter som tar beslut i frågor om bodelning i 
samband med skilsmässa eller dödsfall, samt vilken landslag 
som då ska tillämpas och hur domar erkänns och verkställs 
i ett annat EU-land. De nya förordningarna är ett samarbete 
mellan flera EU-länder, däribland Sverige och Spanien, men 
förordningarna är obligatoriska och gäller i alla EU-länder.

Så påverkar förordningen er
De nya EU-förordningarna ger er som ska gifta er möjlighet att 
skriva ett avtal där ni själva bestämmer vad som ska gälla om 
ni en dag väljer att skiljas. I avtalet kan ni skriva vilken lands-
lag och domstol som ska gälla och avgöra frågor rörande era 
förmögenhetsförhållanden, det vill säga vem som får vad vid 
en eventuell bodelning.

För att lagvalet ska vara giltigt måste det upprättas ett skriftligt 
avtal mellan er som är daterat samt undertecknat av er båda. 
Ett lagval ska i huvudregel göras i ett äktenskapsförord. Om ni 
redan är gifta går det alltid att upprätta ett äktenskapsförord i 
efterhand.

Det finns gånger då förordningen inte gäller, exempelvis vid 
överlåtelse av rättighet av fast eller lös egendom. Då kan  
andra juridiska dokument behövas.

Om ni inte gör ett lagval
Om ni en dag skiljer er, och ni inte gjort något lagval, kommer 
bodelningen att tillämpas och handläggas enligt lagen som 
finns i det land där ni hade er första gemensamma hemvist. 
Om ni inte har bott i samma land efter vigseln eller partner-
registreringen, gäller landslagen i det land där ni båda har ett 
gemensamt medborgarskap. I de fall som det varken finns en 
gemensam hemvist eller ett gemensamt medborgarskaps-
land, tillämpas regeln om partnernas närmaste landsanknyt-
ning när äktenskapet ingicks.

• Förordningen gäller för er som gift sig eller har  

registrerat partnerskap efter 29 januari 2019, men 

ni som ingått äktenskap eller registrerat er innan 

kan upprätta ett avtal i efterhand.

• Förordningen omfattar inte sambor.

• Ni kan göra ett lagval och välja domstol/myndighet 

i det land som ni är bosatta i, även om ni inte är 

medborgare där.

• Lagvalet kan bara göras när båda parterna är i livet.

• Förordningen tillämpas även mot de länderna som 

inte är inom EU (universalitetsprincipen).

LAGVAL BODELNING - BRA ATT VETA

Per Näsman Ewa-Maria van der Kwast Vanessa Quero 
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BOND Sthlm
+46 (0)8- 91 00 91 - info@bondsthlm.se

Grev Turegatan 7 - 114 46 Stockholm
www.bondsthlm.se

Fr o m påsk 2020 även i Marbella!
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BOND Puerto Banús
info@puertobanus.com

Ramón Areces s/n, Plaza Mayor, L. 27, Puerto Banús
www.bondpuertobanus.com


