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EJ FÖRSTA KRISEN
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Trots stiltje råder
optimism på sikt.

Resor under coronakrisen – vad gäller?
Det finns mycket att tänka på som resenär inom EU just nu. Här går vi igenom de vanligaste frågorna vi får
med anledning av coronakrisen.
Avbeställa en paketresa
Både den svenska paketreselagen och den spanska
paketselagen bygger på EU-rätt och ger dig samma rättigheter. En
paketresa är en resa som bokats med minst två olika resetjänster.
Till resetjänster räknas transport, boende, hyra av bil eller annat
fordon och turisttjänster (exempelvis teaterbesök eller
idrottsevenemang). För att resan ska räknas som en paketresa
krävs även att resan pågår i minst 24 timmar eller innehåller minst
en övernattning.
Om du köpt en paketresa har du enligt paketreselagen rätt att
avbeställa en paketresa innan den påbörjats. Arrangören har då
som huvudregel rätt att ta ut en skälig avgift. Vid extraordinära
omständigheter (exempelvis större risker för människors hälsa
eller utbrott av allvarlig sjukdom vid resmålet) får arrangören
inte ta ut någon avgift alls. Coronakrisen bör vara en sådan
extraordinär omständighet. Att UD avråder från resmålet har en
stor betydelse vid bedömningen. Det har även betydelse om du
tillhör en riskgrupp och har läkarintyg som intygar detta. Även om
inte svenska UD avråder, kan det också ha betydelse om andra
länders myndigheter avråder. Om du avbokat en paketresa innan
den påbörjats och UD har avrått från resor bör du alltså ha rätt att
få tillbaka alla pengar du betalat för paketresan.

erbjuder vouchers eller tillgodohavanden istället för
återbetalning. Du har ingen skyldighet att acceptera dessa
istället för återbetalning, men du kan göra det om du vill stötta
flygbolaget och ändå planerar att resa i framtiden. Om flygbolaget skulle gå i konkurs är risken dock stor att vouchern blir
värdelös.

Om du avbokat hotell eller evenemang
Om du vill avboka boende eller biljetter till evenemang (och
dessa inte är en del av en paketresa) gäller i första hand villkoren
när du bokade hotellet eller köpte biljetten.
Om du köpt en reguljär flygbiljett
Om du har bokat ett reguljärt flyg så är det villkoren i bokningen
som reglerar din rätt till avbokning. Villkoren skiljer sig åt från
olika flygbolag och bokningstjänster. I vissa fall krävs att UD
har avrått från resa till det aktuella landet för att du ska kunna
avboka. Om du avbokar resan har du rätt att få tillbaka det du
betalat för skatter och avgifter eftersom det är kostnader som
flygbolaget besparas på grund av avbokningen. Du kan också
undersöka möjligheterna att istället boka om resan till ett senare
tillfälle. Glöm inte att undersöka möjligheterna till ersättning ur
din hemförsäkring eller en eventuell kortförsäkring.

Om all infrastruktur eller alla turistattraktioner har stängt ner på
resmålet kan du också ha rätt att avboka och få återbetalning för
att syftet med resan gått förlorat.

Mer information och upplysningar om vad du kan göra vid tvist
hittar du också på Konsument Europas hemsida och på
Allmänna reklamationsnämndens hemsida.

När flygningen ställts in av flygbolaget
Enligt EU-förordning 261/2004, som gäller både i Spanien och
Sverige, har du har rätt till service och assistans om flygbolaget
ställer in din flygning, bland annat ombokning av flygningen eller
återbetalning av biljettpriset inom sju dagar. Många flygbolag

Skriven av:
Oscar Coronel, Familjens Jurist

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.
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Så är då Sydkustens sommarnummer ute, som
säsongen. Jag berättade om hur skolorna
vanligt. I mars kom vårnumret ut. Däremellan är
i Madrid just stängts och att det troligtvis
SEPT
det dock föga som varit som normalt. I backspeskulle bli så även i Andalusien inom kort.
geln förundras man över hur snabbt allt kan ställas
Två dagar senare annonserades stängningen av
på huvudet och vi har ännu inte skrivit slutkapitlet
skolorna i regionen.
på coronapandemin
Det var under dessa dagar som många drabDistributionen av vårnumret av SK sammanföll
bades av panik och hamstrade toalettpapper och
med ett föredrag som jag gav till Spanska-Nordiska
livsmedel, så att butikshyllor gapade tomma. På
Sällskapet AHN i Nerja 2 mars. Omkring 200 pertorsdagen varslade regeringschefen Pedro Sánchez
soner i salen lyssnade intresserat när jag berättade
om möjligt larmtillstånd och två dagar senare, 14
om hur antalet coronafall i Spanien just blivit tremars, trädde det i kraft.
siffrigt. Fokus låg på ett hotell på Tenerife, där alla
Nu befinner sig Spanien i en känslig nedtrappsatts i två veckors karantän. Tre dagar senare var
ningsfas. Under många månader till kommer vi att
det föredrag för SWEA Marbella. Det var
tvingas hålla ”social distansering”
ovanligt få deltagare på frukostmötet
och leva i en ”ny normalitet” (vårt
Föredraget
och senare samma dag skulle jag publiordförråd har åtminstone berikats).
cera en nyhet på Sydkustens hemsida
Det troligaste är coronapandemin
i Almuñécar
som rapporterade om att tre personer
kommer att lämna permanenta
blev en
avlidit i Spanien, efter att de bivit smitspår i vår vardag.
tidigarelagd
tade av Covid-19.
Som våra läsare kunnat konstaavslutning på
Lördag 7 mars var jag åhörare i ett
tera har Sydkusten från första stund
säsongen och
seminarium i Marbella, med ett 20-tal
informerat som inget annat skanmitt sista på
personer. Vid det laget hade jag bedinaviskt mediabolag i Spanien om
vem vet när.
stämt mig för att undvika att skaka
krisen. Våra läsar- och besökssiffror
hand och ge kindpussar. När jag svarade
har slagit alla
på utsträckta händer med att erbjuda armbågen
rekord och responsen har
framstod jag som en hysterisk hypokondriker och
varit överväldigande. Vi
en och annan såg ut att känna sig personligt förohar lanserat nya tjänster
lämpad. Ingen, inte ens jag, anade att vi befann oss
som SK Premium och
exakt en vecka från att hamna i larmsituation.
min personliga vlogg,
Så lite anade vi alla vad som förelåg att jag
som sedan två månader
tisdag 10 mars skickade ut en påminnelse till det
producerats daglistudiebesök som Handelskammaren skulle göra
gen, sju gånger i
på fredagen, hos HeliAir Marbella. Ett dygn senare
veckan.
beslutade vi att ställa in evenemanget.
Tillsammans
Samma eftermiddag, på onsdagen, hade jag ett
drar vi igång det
nytt föredrag för Los Nórdicos i Almuñécar. Det var
ekonomiska
ungefär 70 åskådare och det blev inte bara mitt
maskineriet på
sista framträdande tills vem vet när, utan även
nytt.
föreningens tidigarelagda avslutning på aktivitetsStay safe!
www.sydkusten.es/spanienblogg

ión a nórdicos en España
Desde 1992 líder en informac

En español:
pág. 66

Redaktion/Redacción:
Mats Andrés Björkman
info@sydkusten.es

jun | jul | aug 2020

Annonsavd./Dep. Comercial:
Richard Björkman
richard@sydkusten.es

? %
rona
co
STor KÄT
En

RANTÄN
SPANIEN I KA"ny
normalitet".
ka till
Mödsam väg tillba

TurisTer får
resa in i juli

Sánchez ser ljus
i slutet av tunneln.

åTerhämTning
kan Ta Tio år

Förödande prognos
för ekonomin.

larmsiTuaTion
juridisk djungel
Domstolar tvingas
lösa många tvister.

Utgåva nr./Edición n°: 347
Depósito Legal: MA-63/97

ej fÖrsTa krisen
fÖr mäklarna
Trots stiltje råder
optimism på sikt.

OMSLAGSBILD:
MATS Björkman

Telefon/Teléfono:
952 863 375

Prenumerationspris/år (4 nr):
Spanien: 10€ - Sverige: 20€
Tryckeri/Imprenta:
Rivadeneyra S.A. Getafe (Madrid)
Mer information/Más información:
www.sydkusten.es
www.facebook.com/sydkusten
www.youtube.com/sydkustenmarbella

FORUM    
04 Debattforum
06 Boknytt
ENKÄT    
08

Livet i karantän

AKTUELLT     
14
16

Vi försökskaniner
Carin Osvaldsson

NYHETER     
18
19
20
21
22
28
30

Gränserna öppnas
Omdebatterade faser
Förbud olagliga
Påbud på munskydd
Ingen flockimmunitet
Krisen blir långvarig
Spanien vill ha EU-hjälp

FÖRETAGSNYTT     
32
36
38
40
42
43
44

Force Majeur
Mäklarna i ny kris
Kammarstudie
Tufft för turistsektorn
Optimism trots allt
Östgötska golfskolan
Sydkusten tar täten

COSTA DEL SOL
46 Ojämn smittspridning
47 Inresekarantän
48 Almuñécar föredöme
49 Dokumentär friad
REPORTAGE     
50 Skolor på distans
52 Lockdown i kyrkan
56 Ambassadören redo
TEMAN
58 Spanska viner
60 Lars Joelson
62 Fråga SK
ÖVRIGT     

Postadress/Dirección postal:
Apdo. 2201. 29604 Marbella (SPAIN)

64 Radannonser
65 Skrysset

SK GES UT AV MEDIA- OCH EVENTBOLAGET SYDKUSTEN, SOM SEDAN 1992 HÅLLER NORDBOR INFORMERADE OM
DET VIKTIGASTE I SPANIEN. SK ÄR EN KVARTALSTIDNING SOM KOMMER UT I MARS, JUNI, SEPTEMBER OCH DECEMBER.

66 En castellano
SK – JUN | JUL | AUG 2020

3

LÄSARFORUM
#dagensbild - #spanienidag #läsarbild #SKtv #evenemangstips #arkivrussin #SKpedia #justnu #fotodeldía
Blogg: Vilken anhörig är
du beredd att offra?
Ååå Mats! Det är verkligen en balans på slak lina! Pest el kolera? Jag
är ju 77 och på grund av sjukdom
(ej Corona) varit i karantän två
veckor längre än andra. Jag har haft
tur! Mycket att göra hemma som
jag inte skulle haft tid med annars.
Däremot vet jag äldre, som håller
på att klappa ihop på grund av ensamheten. Att känna sig övergiven
är psykiskt väldigt påfrestande och
många av dessa går in i demens
(empiriskt funnet). Detta är ingen
glädje för någon - speciellt de nära
o kära som bara kan stå och se på?
Var går gränsen mellan risken för
fler Coronapatienter och uppkomna dödliga sjukdomar på grund av
restriktionerna? Det är väl det som
ger upphov till oro - vem VET?
Inger Arvidsdotter
Är vi även beredda att offra vår
frihet och våra rättigheter? Samt
barn som mår dåligt över att vara
inne hela dagarna med psykisk
ohälsa där bland annat sexuella
övergrepp nu rapporteras ha
ökat. Det är mycket mer som
”offras” just nu, men så många
är blinda och följer massmedias
åsiktskorridorer.
Stefan Laurna
Tycks finnas de som är villiga att
offra en äldre släkting för sin egen
”frihet”, men är de också villiga att
offra sitt barn och/eller barnbarn?
Vi ser nu en ökning på att barn och
ungdomar insjuknar och även flera
av dessa har behövt intensivvård.
Jeanette Söder
Mycket bra formulerat! Kommer
det nära en själv så blir det lättare att förstå och acceptera de
inskränkningar som karantänen
inneburit. Förlorade euros kan
man alltid på sikt tjäna tillbaks, det
kan man dessvärre inte göra med
förlorade liv.
Gary Henriksson
Det finns olika sätt att uttrycka sig,
beroende av vad man har för syfte.
27.000 är ett stort tal men i procent av 47 miljoner eller antal per
100.000 blir det inte så dramatiskt.
Så vad vill media sprida för känsla
till publiken?
Lars Erik Brolin
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Insändare: Spanien ser ut
att ha valt rätt strategi
FHM:s uttalanden är momentana,
det vill säga de gäller vid en specifik
tidpunkt. Hela insändaren bygger på det felaktiga antagandet
att FHM missbedömt situationen,
vilket inte är fallet, eftersom det vid
den aktuella tidpunkten stämde.
Naturligtvis är det bekymmersamt
att smittan sedan sprids, liksom
att dödstalen blir så stora. Varför
skulle inte FHM bli bekymrad? Det
som är svårt är att jämföra mellan
olika länder eftersom dödstalen
redovisas olika. Och varför ökar
spridningen bland barn i Spanien,
varför ökar inläggningarna av barn?
De smittas ju inte?
Estelle Domeij

Förödande beräkningar
för Spanien
Spaniens budgetminister är
tydligen läkare och inte ekonom.
Intressant val. En V-kurs kommer
det under inga omständigheter
att bli, därför det skulle kräva att
samhället skulle återgå till det
samma gamla utan uppehåll, när
vi får lämna karantänen. Jag tror
att även den minst bildade kan
säga sig själv att den tesen inte är
realistisk. Men samma minister har
ju tidigare varit ute och fört fram
att den 26:e april skulle allt återgå
"till det normala". Jag är förundrad
över att hon fortfarande får sitta
kvar och fortsätta göra klantiga
uttalanden.
Thomas Secher

Som vanligt någon som drar en
massa alldeles för tidiga slutsatser.
Så Spanien har inte haft några döda
exempelvis? Detta är ingen tävling!
Varje land har ju olika premisser,
lagar, folkmentalitet, vårdförutsättningar, övervakning med mer. Det är
ju bra att de som sitter inlåsta i Spanien är nöjda, men vi är många som
är glada att vi är i Sverige, bland annat personer som hann hem innan
Spanien stängdes ner.
Carin Bengtsson

Blogg: Vart tog
andra kinden vägen?
Intern sandlåda när så många själar
kanske behöver lite kontakt, tröst
och lindring. Var tog människokärleken vägen? Svenska kyrkan verkar
ha gjort sitt med tanke på hur de
sviker dem som verkligen behöver
dem. Personalen som funnits här
borde skämmas!
Pia Adler



Jag förstår att
myndigheterna inte
alls litar på sitt folk,
folket kan ju inte ens
lita på politikerna.
Norwegian
stäms i Spanien
400 piloter som tjänat mellan
100.000 och 150.000 kr i månaden
med låga skatter och som lätt hittar
nya jobb. De var INTE anställda av
Norwegian, vilket de även vetat hela
tiden ända till nu.
Roger Lagerfeldt
Medborgarlön blir
verklighet i maj
Alla svartarbetares blöta sossedröm går i uppfyllelse! Kommer att
cementera en hög arbetslöshet för
evigt. Länge leve den röda politiken!
(Någon annan hårt arbetande kommer få betala.)
Nils Fischer

Insändare; Spanien
väl rustat denna gång
Din beskrivning av Marshall-hjälpen
är lite naiv i mitt tycke. Sprang på
dess verkliga syfte när jag studerade
konstvetenskap, av alla ställen, på
Sthlms universitet. Men hänger ihop
med din så bra analys i övrigt, så
sidokommentar.
Lalocadesuecia
Vlogg: De tio värsta
odågorna under krisen
Saknar en person på 10-värstinglistan, nämligen den förre kungen Juan
Carlos, som påstås ha gömt undan
100 miljoner euro i Saudiarabien.
Om detta stämmer så hade dessa
pengar kunnat göra stor nytta i den
spanska sjukvården.
Tony Thorman
Tillslag mot
misstänkta jihadister
Spansk polis är fantastiskt kompetent när det gäller grova brott och
terrorberedskap! Känns tryggt att
bo i Spanien!
Nils Fischer

Blogg: Alla behandlas
som syndare
Så sant som du säger och beskriver.
Generellt stämmer det ju med att
ha egna tolkningar av regler och förordningar. Kommer ihåg (för länge
sedan) då min make körde in på en
gata som var enkelriktad. Vad gör
du skriker jag som svenska, ja men
herregud svarade han ser du inte att
skylten är helt fel, fyller ingen funktion!? Jag förstår att myndigheterna inte alls litar på sitt folk, folket
kan ju inte ens lita på politikerna.
Ljuger man och sen säger annat har
man bara bytt mening, alltså då från
svart till vitt. Vilket gör att man ibland står helt oförstående. Folket är
inte trovärdiga, vi behöver Notarius
Publicus till det mesta. I Sverige kan
jag bara be grannen skriva under
och bevittna min underskrift. Men
som sagt vi har en bra sida också i
Spanien, just det flexibla och mer
toleranta sida som faktiskt också är
helt underbart.
Eva Astudillo



Detta är ingen tävling!
Varje land har ju olika
premisser, lagar, folkmentalitet, vårdförutsättningar, övervakning med mera.
Dessa är de hyllade
spanska poliskårerna
Bra artikel! Vi är nog många som
inte har grepp över det här. Kuriosa:
härom kvällen åkte vi taxi hem.
Chauffören drog förbi Policía Local
i mer än 40 km/t över gällande
hastighetsbegränsning. Tja, parkeringsvakter sköter inte hastighetsövervakning, var hans kommentar när
jag påpekade hans hastighet.
Bengt Fahlstedt
Krav på lösning av
flaskhalsen i San Pedro
Äntligen någon som vaknat till.
Trafiksituationen är en katastrof
och särskilt för alla som arbetar
och ska leverera olika tjänster. Sitter
fast i trafikkaos varje dag mer eller
mindre. Hoppas trefilig väg byggs så
fort som möjligt, samt cykelvägar
längs med.
Olle Karlsson

Enkelt.Smidigt.Personligt
Hjälp och vägledning genom
den spanska byråkratin.
Fastig
hetsa
ffärer
äre
NIE-n nden, byg , advokatumm
er, re gfrågor,
siden
cia m
m.

Dessi Rogner
Tel: +34 640 840 568, +46 072 558 7797
E-post: info@drconsulting.se – Hemsida: www.drconsulting.se

Inga dolda extra
kostnader vid
avhämtning!

Vi kör till
Costa del Sol
& Costa Blanca
varje vecka!
Flyttoch
Vi
kör
tillgodstransporter,
Costa
del Sol
kyloch
& CostafrysBlanca
transporter
m m.
varje vecka!
Även lokalt på
Flytt- och godstransporter,
Costa
Blanca och
kyl- och frystransporter m.m.
Även lokalt på
CostaSol.
Blanca
Costa
del
och Costa del Sol.

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

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

Kontakta
oss!
Kontakta oss!
+46
421414
09 30
09 30
+46 42
info@vittsjoakeri.se
info@vittsjoakeri.se
www.vittsjoakeri.se
www.vittsjoakeri.se

SSeeddaann

11999933

Läkare och ambulans dygnet runt
Sedan

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

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

 (+34) 952 81 67 67

 info@helicopterossanitarios.com
 www.helicopterossanitarios.com

Bli medlem nu!
SK – JUN | JUL | AUG 2020
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SK-tv: Thomas Gustafsson
jämför coronastrategi
Svenska myndigheter har förminskat allvaret i den här smittan på
tok för mycket och som en följd har
medborgarna också gjort detsamma. Man håller inte avstånd, det förekommer folksamlingar i affärer, på
krogen och andra ställen. Jag säger
inte att den svenska strategin är fel,
men att den är oputsad och felanvänd. Detaljstyrning saknas i många
avseenden och det är här det blir fel
eftersom man inte kan förvänta sig
att medborgarna ska göra jobbet
åt politikerna och tjänstemännen.
När andra länder lämnar isoleringen
kan något som liknar den svenska
bedömas.
Marek Andersson



Mycket bra intervju,
speciellt för dom
svenskar som inte
förstår Spanien och
jämt är arga…
Intressant intervju, saklig, och så
fick man ett boktips också på köpet, den boken måste inhandlas.
Birgitta Andersson
Mycket bra intervju, speciellt för
dom svenskar som inte förstår
Spanien och jämt är arga… eller letar
efter politiska intäkter precis som
oppositionen gör.
Helen Persson

BOKNYTT
EA berättar om sin
väg ur missbruket
Köra bil och alkohol leder till hundratals dödsfall varje år, kanske borde
straffrätten och bilar byggas om
(apropå bilkörning och alkohol) I
genomsnitt är var femhundrade
bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2
procent av trafiken. Trafikverkets
djupstudier av dödsolyckor visar att
75 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2018,
vilket är 23 procent av alla omkomna
i trafiken. Av dessa personer omkom
44 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 22 i olyckor som enbart
var drogrelaterade och 9 i olyckor
som var både alkohol- och drogrelaterade År 2018 omkom 324 personer
i vägtrafiken, en kraftig ökning mot
föregående år. Antalet omkomna i
alkohol- eller drogrelaterade olyckor
var samtidigt i stort sett oförändrat,
vilket gjorde att andelen omkomna i
sådana olyckor minskade.
Rickard Karlsson
Bra gjort, kämpa på en dag i taget!
Lena Mariana Larsson
Intervju med en
VOX-väljare
Intressant reportage. Men snälla
Mats, kalla inte kvarlevor för rester.
På svenska låter det väldigt vulgärt
och obehagligt. På spanska säger
man "restos* men på svenska heter
det ”kvarlevor".
Jan Andersson

Frågor och svar
om Coronaviruset
Tack för att du håller oss informerade på ett trovärdigt sätt. Det
florerar så många rykten bland
svenskarna och misstro att spanska
myndigheter inte sköter detta "lika
bra som i Sverige”.
Yvonne Isaksson



Sydkusten är
viktigare än
ambassadens hemsida
för många just nu!
ÖKADE SMITTFALL
BLAND BARN
Svårt att låsa in alla barn (och även
vuxna) och tro att de inte ska träffa
andra barn i 1-2 år tills ett vaccin
möjligen är på plats.. bara att leva
med detta..
Johan Sjöberg
Effektiva fartkameror på kusten
Kanonbra, även om vi har drabbats
av dessa kameror. Som man bäddar
får man ligga!
Gertinge Hallgren
Gamla druvor,
nya viner i Rioja.
Bra artikel. Det tar 8 eller 9 timmar
upp till Rioja, från Marbella, Rioja så
vackert.
Dick Andersson

Blogg: Till dig,
kära läsare
Du gör en synnerligen värdefull och
viktig insats i din sammanfattning
och rapportering. Speciellt för alla
som inte förstår tillräcklig spanska
för att hänga med på vad som sägs
i spanska medier. Sydkusten är
viktigare än ambassadens hemsida
för många just nu!
Katarina Nilsson
Det där kändes som en väl balanserad, empatisk och upplysande
artikel. Mindset att se sig själv som
redan befintlig smittbärare innebär
troligtvis en solidaritet som i sin
tur medför ett lugnare och mer
restriktivt beteende i vissa sociala
situationer som förhoppningsvis
hjälper plana ut kurvan.
Magnus Karnefors
Tack för tydlig information! Jag
anammar de restriktioner som
införts och är mestadels hemma.
Om jag varit ute i angeläget ärende
så tvättar jag alltid händerna när
jag kommer hem... dessutom flera
gånger per dygn.
Mats Lundgren
Alldeles riktigt , huvudet på spiken.
Ingen går säker så umgås inte och
följ alla instruktioner. Det är långt
kvar.
Jill Lindberg
Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!

Uppdatering av referensverk
Spanien: en färd genom
historien
Thomas Gustafsson
Inget annat västeuropeiskt land
har ett lika dramatiskt förflutet som Spanien. Ett blodigt
inbördeskrig följt av en långvarig diktatur har satt djupa spår i
dagens samhälle. Men historien
rymmer också häpnadsväckande framgångar och en kultur
med världsomspännande inflytande.

Närgånget, kunnigt och med stor
passion berättar Spanien-kännaren Thomas Gustafsson här om
6
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Spaniens historia från forntid till
nutid. Med det förflutna som fond
sätter han in aktuella händelser
i sitt sammanhang, förklarar och
analyserar mängder med fakta
samtidigt som läsaren får följa med
en på en omtumlande färd genom
tid och rum.
Detta är den tredje utökade och
aktualiserade utgåvan av en hyllad
och flitigt efterfrågad skildring av
Spanien, en bok som redan räknas
som det stora referensverket om
landet. Det här är en bok som ingen
Spanienintresserad kan vara utan.
Boksläppet har fått skjutas upp,
men den kan köpas från näthandlare som Bokus.se samt Adlibris.se.

Thomas Gustafsson är författare,
journalist och hispanist, expert på
den spansktalande världens historia, politik och kultur. Under många
år har han varit verksam som korrespondent i Madrid varifrån han har
skrivit en rad initierade böcker om
Spanien och Latinamerika.
Efter att ha följt och rapporterat
om utvecklingen i Spanien ända
sedan demokratiseringen räknas
Thomas Gustafsson i dag som
Sveriges främsta Spanienkännare.
Han är en uppskattad föreläsare och
ofta anlitad som expert för att kommentera aktuella händelser. Han är
också chefredaktör för nättidskriften spanienportalen.se.

Låt oss hjälpa dig
att förverkliga
dina ambitioner.

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

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg
Tel: +352 26 23 1
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Vänner som skålar: Situationen till trots har svenskarna haft ett förvånansvärt socialt karantänsliv. Nära en tredjedel, 31 procent, uppger att de haft ett intensivt socialt liv och för 39 procent har det
varit normalt. Chatta kommer också på andraplats över den vanligaste sysselsättningen, efter att följa nyheterna.

Karantänen meningsfull
Sydkustens stora enkät visar stor förståelse för restriktionerna i Spanien.
Svenskarna som suttit i karantän i Spanien, liksom de
som åkte hem när larmsituationen utlystes, har upplevt
coronakrisen på många skilda sätt. Det har naturligtvis
varit avhängigt av i vilken miljö och med vilket sällskap
- om något - människor tvingats utstå karantänen,
En övervägande majoritet av de
spaniensvenskar som deltagit i
undersökningen, 85 procent, ger de
spanska myndigheterna godkänt för
deras hantering av coronakrisen.
Dessutom anser 55 procent att Spanien agerat bättre än Sverige. Det
betyder dock ej att de odelat stöder
alla åtgärder som vidtagits.
Många anser att karantänen varit
för sträng och drygt 60 procent har
påverkats psykologiskt av isole8
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ringen. Oro, depression, ångest och
ensamhet är vanliga känslor. Men
också minskad stress, ett större
fokus på nuet och uppskattning av
allt det som ett vanligt liv innebär.
Vänner och promenader är det man
saknat allra mest. Kritikerna poängterar framför allt de ekonomiska
konsekvenserna, ologiska regler och
polisens stränga attityd. Dock har
78 procent följt gällande lagar.
Mellan 1 och 10 maj lade Sydkus-

liksom om man sedan tidigare brottades med fysiska
och/eller psykiska problem. Resultatet av Sydkustens
stora enkät visar dock att de allra flesta upplevt karantänen som meningsfull och även anser att de spanska
myndigheterna generellt skött krisen bra.
ten ut två enkäter på sin hemsida
– en riktad till svenskar som satt i
karantän i Spanien och en till dem
som lämnat Spanien precis innan
eller under karantänen. Trots att
enkäterna var omfattande blev
gensvaret enormt! Totalt kom det
in 764 svar; 529 från svenskar i
Spanien och 235 från svenskar som
åkt tillbaka till Sverige. Enkäterna
bestod av 58 respektive 18 frågor
och kommentarerna var många och

långa. Vi har försökt sammanställa
resultatet till en så rättvisande artikel som möjligt. Den kastar ljus över
en period som ingen av oss någonsin kommer att glömma.
En majoritet av de som deltagit
i enkäten bor på Costa del Sol eller
Costa Blanca, men svar har kommit in från hela Spanien, bland
annat Cádiz, Granada, Antequera,
Aracena, Almeria, Murcia, Madrid,
Barcelona, Tarragona, Menorca,

Cútar, Mallorca, Gran Canaria,
Tenerife och Fuerteventura.
Det kanske mest uppseendeväckande – åtminstone om man
följt de stundtals extremt kritiska
tongångarna på sociala medier – är
att mer än hälften av spaniensvenskarna tycker att spanska
myndigheter hanterat krisen bra
(37 procent) eller till och med
mycket bra (16 procent). De får
medelbetyg av 32 procent. Endast
tio procent tycker att Spanien gjort
ett dåligt jobb och fem procent
mycket dåligt.
Bland dem som underkänner
hanteringen utmärker sig två grupper. Å ena sidan de som kritiserar
att reaktionen kom för sent, att
politikerna bråkar för mycket samt
slarv och ineffektivitet vid inköp av
sjukvårdsmaterial. Och den andra
gruppen som riktar hård kritik mot
att restriktionerna varit alldeles för
stränga och som beskyller politikerna för brist på demokrati och
tillämpningen av ologiska regler. De
som är positiva berömmer tvärtom
det de uppfattar som tydliga regler,
bra information, beslutsamhet och
inte minst den minskade spridningen av viruset.
Bland de svenskar som valde
att åka till Sverige, skiljer sig uppfattningarna ej nämnvärt. Kritiken
mot de spanska myndigheternas
agerande är något större, men 38
procent anser fortfarande att de
hanterat krisen bra och tio procent
menar till och med att de gjort det
mycket bra. Endast 20 procent
anser att de gjort ett dåligt (16
procent) eller mycket dåligt (fyra
procent) jobb. Många visar förståelse för åtgärderna, men tycker att
folk borde fått gå ut en stund varje
dag och reagerar på tuffa kontroller, polisens agerande och vad som
uppfattas som ologiska regler och
restriktioner.

Ålder
18-30
>76 3,1% 31-45
9,7%
12,6%
66-75
34,6%

46-65
40%

Många tillhör riskgrupperna, på grund av sin ålder.

Spaniensvenskarna har varit minst sagt kreativa när det gäller att aktivera sig och lära sig nya
saker - alltifrån att sy egna munskydd och dansa salsa till att göra surdeg och spela kapsylrally.

Hela 55 procent av spaniensvenskarna tycker att Spanien
agerat bättre än Sverige, 24 procent
svarar att de agerat sämre och 21
procent menar att det är likvärdigt.
Här skiljer sig svaren dock lite mer
om vi jämför med dem som åkte
till Sverige – 45 procent tycker att
Spanien agerat sämre än Sverige,
30 procent tycker det är likvärdigt
och 25 procent att Spanien agerat bättre. En hel del av dem som
svarat ”likvärdigt” anser att olika
strategier passar olika länder. De
som svarat att Spanien agerat sämre
syftar i huvudsak på de stränga
restriktionerna och den långa karantänen, eller att till exempel inte
motion tilläts tidigare. En del menar däremot att åtgärderna kom för
sent. Anhängarna till den spanska
modellen värdesätter framför allt
prioriteringen att rädda liv.

De flesta av föräldrarna uppger att
barnen påverkats föga av karantänen, eller inte alls. De saknar dock
sina kompisar och aktiviteter, några
är uttråkade, känsligare, rastlösa
och vissa har humörsvängningar. De
har haft mer skärmtid än normalt.
Men på det stora hela har skolrutiner och sysselsättning inom familjen, hållit dem vid gott mod.

Mer än hälften
av spaniensvenskarna tycker
att spanska myndigheter hanterat krisen
bra eller till och
med mycket bra.

tillbringade
karantänen påverkar säkert mycket
upplevelsen av den, bland annat
med vem och hur boendet ser ut. En
femtedel, 20 procent, satt helt ensam i karantän, medan 64 procent
var tillsammans med sin partner,
tolv procent med partner och barn,
tre procent ensam med barn och en
procent tillsammans med bekanta.
Tolv procent har minderåriga barn.

Drygt hälften, 56 procent, bor i
lägenhet, 24 procent i villa och 15
procent i radhus. En liten andel
på tre procent hade inte tillgång
till någon uteplats alls. Det stora
flertalet har dock haft möjlighet till
frisk luft – 47 procent har terrass, 23
procent balkong och 27 procent egen
trädgård. En majoritet, 64 procent,
är ej yrkesverksamma medan 22
procent har eget företag i branscher
som mäkleri, finans, uthyrning, restaurang, IT, konsult, turism, hotell,
utbildning, journalistik och tandläkare. 14 procent är anställda.

Bofasta i
Spanien

Tid om året
i Spanien

Hur och var folk

Ej bofast
41%

*Av dem som svarat i Spanien

Knappt en femtedel , 18

procent, oroar sig för sin egen
ekonomiska situation just nu. Det
är dock inte samma 18 procent som
förlorat sina jobb, utan inkluderar
även en del pensionärer som befarar att den svenska pensionen blir
mindre värd, egenföretagare samt
de som är beroende av inkomster
från uthyrningsverksamhet. Flera
skriver i kommentarsfältet att de
personligen klarar sig för tillfället,
men oroar sig på sikt för hur det ska
gå för Spanien med mindre turism,
prisras på bostadsmarknaden och
börsnedgångar.
Situationen till trots har
svenskarna haft ett förvånansvärt socialt karantänsliv. Nära
en tredjedel, 31 procent, uppger
att de haft ett intensivt socialt liv
och för 39 procent har det varit
normalt. För 23 procent har den
sociala kontakten dock varit liten
och för sju procent obefintlig. På
frågan hur relationerna i hemmet
påverkats av karantänen svarar
17 procent att de blivit bättre, 77
procent att det är som vanligt och
i sex procent av fallen att de blivit
sämre.
Forts. sid 10 >>>

Uteplats
Ej
3,0%

2-3 mån.
5,9%

Ja, bofast
59%

På frågan om de fortsatte jobba
hemifrån svarade 80 personer, 19
procent, att de jobbat mindre än
vanligt, 54 personer (13 procent)
jobbade som vanligt och 15 personer (fyra procent) att de jobbat
mer än normalt. Tio personer (två
procent) har förlorat jobbet på
grund av coronakrisen, medan 36
personer (åtta procent) tillfälligt
permitterats.
Ekonomiskt klarar sig en bred
majoritet av de tillfrågade bra. Hela
77 procent har kvar samma inkomst
som innan karantänen. För 13 procent har den minskat något och tio
procent uppger att deras inkomster
minskat betydligt.

Trädgård
27,2%

4-6 månader
94,1%

*Av de som ej är bofasta

Balkong
22,5%

Terrass
47,2%
Tillgång till uteplats har underlättat för många.
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”Det bästa med karantänen
är hur mycket man uppskattar
livet efter detta, det fick mig att
öppna upp ögonen för livet, och
att vara tacksam för det man
hade och bara önskar att man
faktiskt får tillbaka det.”
”Familjetid. Tid att reflektera
över livet. Fixat saker i huset
som aldrig blivit av. Uppskattar
verkligen de små sakerna i livet.
Resor känns plötsligt helt
oviktigt. Men också att vi här
och nu känner oss trygga.”
”Har ingen oro, detta handlar
om en pytteliten del av våra liv.
Om vi inte kan leva instängda
några veckor är det för
mig jättemärkligt.”

”Det finns inget bra med att
vara frihetsberövad. Tror på
att människor måste kunna ta
sitt ansvar, tills motsatsen är
bevisad. Samtidigt har vi kunnat
plana ut antal smittade per dag
och det är positivt. Självklart
är jag solidarisk och ställer mig
bakom beslut för allmänhetens
bästa, men upplever det
fientliga tillvägagångssätt som
polis/lagliga makten har haft
som onödig. I den ovisshet
som är, behövs inte rädsla
utan omtanke.”
”Ju längre tid desto mer panik
för att inte ha det man är van
vid. Saknaden efter människor
blir så påtaglig, andras skratt
och berättelser. Är svårt att
motivera för ett barn också,
man blir hjälplös.”
”Aldrig mått så dåligt
i hela mitt liv.”

Vad har du saknat mest?
1. Promenader (420)
2. Vänner (377)
3. Stranden (291)
4. Familjen (278)
5. Naturen (242)
6. Resa (223)
7. Sport (138)
8. Shopping (130)
9. Golf (77)
10. Annat (77)
11. Jobb (64)
12. Föreställningar (48)
10
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>>> Forts. Karantängallup
På frågan om hur parrelationerna fungerat svarar endast åtta
personer att de upplevt konflikter
och två stycken att det kommer leda
till skilsmässa. En femtedel har fått
en starkare relation och för hela 78
procent har det varit som vanligt.
Flera vittnar om att de haft tid för
fördjupade samtal och lärt känna
varandra bättre, men också att
frustration, sorg, konstant umgänge
och ökat alkoholdrickande lett till
slitningar och bråk.
Trots allt har en majoritet påverkats psykologiskt av karantänen
– 51 procent säger att de påverkats
till viss del och tio procent att de
känner sig deprimerade. En tredjedel, 35 procent, har dock ej påverkats alls och fyra procent anger till
och med att de mår bättre. Många
förklarar att de känner sig trötta,
håglösa, upplever vanmakt, oro, sover dåligt och lider av att inte kunna
röra på sig samt saknar socialt
umgänge. Av de tillfrågade har 19
procent haft tidigare problem med
oro, ångest eller depression och för
en del av dem har det blivit värre,
medan andra säger att erfarenheten
givit dem verktyg som hjälpt dem
under karantänen.

Matlagning kommer på femte plats över de sysslor svenskarna ägnat sig åt i karantänen. Ett ökat
intag av sötsaker och bakverk syns också tydligt på vågen - 39 procent har gått upp i vikt.

Om den sexuella aktiviteten kan
ses som en värdemätare på människors emotionella situation, så verkar karantänen inte ha haft någon
förödande effekt. En majoritet, 61
procent, uppger att deras sexualliv
varit som vanligt. Exakt en tredjedel
upplever att det försämrats medan
fyra procent tvärtom haft ett bättre
sexliv under isoleringen.
I stort har svenskarna

Drygt en tredjedel , 37 procent, har lyckats lindrat sin oro på
olika sätt. Metoderna är många.
Medan en del håller sig borta från
nyheter mår andra bättre genom
att göra precis tvärtom. Andra
vanliga sätt är rutiner och struktur, positivt tänkande, yoga och
meditation. I kommentarerna
nämns även bön, sysselsättning
i alla dess former, städa, sticka,
läsa, promenader på balkong eller
trädgården, matlagning, pussel,
musik, måla och tala med vänner.
Några använder alkohol, cannabis
och ångestdämpande.

hållit sig hemma och till gällande
regler. 30 procent gick ut en gång i
veckan, 17 procent mer sällan och
fyra procent inte alls. 23 procent var
ute varje dag och 26 procent flera
gånger i veckan. En av förklaringarna är säkert att 30 procent har egen
hund. På frågan om de brutit mot
karantänen utan giltigt skäl svarar
78 procent nej. 18 procent har
trotsat enstaka gånger och endast
fyra procent uppger att de trotsat
reglerna flera gånger. Trotsarna har
bland annat rört sig i bostadsområdet, handlat ofta, handlat i affärer
som inte är de närmaste, gått en
omväg till affär eller apotek, gått
längre hundpromenad än nödvändigt, gått ut tillsammans och någon
enstaka har träffat vänner.

Inkomst

Kroppsvikt

Mkt lägre
10%
Ngt lägre
13%

Nära en fjärdedel har under

larmsituationen undvikit att uppsöka läkarhjälp. I kommentarsfältet
syns dock att många fler hade valt
att inte åka till doktorn, om de hade
behövt. För många har det handlat
om årliga kontroller, tandläkare och
gynekologbesök som skjutits upp,
samt problem som allergier, urinvägsinfektion, öroninflammation,
ryggskott, magkatarr, graviditet och
vaccinationer. Men även allvarligare saker som hjärtproblem,
cancerprover och behandling.
Allra värst med karantänen tycker svenskarna att det har varit att
inte kunna träffa sina vänner (129).
Därefter i nedstigande ordning att
inte kunna promenera (97), brist på

Bott med

Bekant

1,1%
2,7%
Ensam
Partner
20,4%
+ barn
12%

Ensam med
barn

Gått upp
39%

Oförändrad
77%

Oförändrad
46%

Gått ned
15%
En knapp fjärdedel har minskat sin inkomst under krisen.

Bara sex procent uppger att de
har råkat ut för allvarliga personliga
problem, på grund av larmsituationen. I kommentarerna räknas upp
problem som körkort och pass som
försvunnit eller gått ut, reseförsäkring som inte gäller, ekonomiska
problem, sjukdomar som inte fått
läkarvård, problem med hyreskontrakt, depression, böter, avbokade
resor och fysiska problem på grund
av stillasittande.

Karantänen sätter sina spår på vågen.

Partner
63,8%

En femtedel har utstått karantänen i ensamhet.

frihet och en känsla av instängdhet
(93), inte kunna träna och motionera utomhus (83), ovissheten om hur
länge karantänen ska pågå och osäkerheten kring framtiden överlag
(41), inkomstbortfall och ekonomi
(35), inte kunna åka till Sverige (26),
ensamhet/isolering (20), stängda
restauranger (20), rädsla/oro (19),
avsaknad av natur (19), gym, padel,
ridning, yoga på stranden eller annan idrott (19), tristessen (13), inte
kunna spela golf (12), inga utflykter/
resor (15), politiker och myndigheters agerande (15), att inte kunna
handla var som helst (14), polisen
(12), barnens sociala situation (11),
antal döda och smittade (10) och
oro för familj i Sverige (10).
På frågan om vad som varit det
bästa med karantänen svarar 50
personer att de inte ser något positivt alls med karantänen. Men de
allra flesta ser faktiskt flera positiva
aspekter. På första plats kommer
minskad smitta och att man räddat
liv (104), tätt följt av mindre stress
och mer tid för eftertanke och reflektion (96), fått mycket gjort hemma
(58), fördjupad kontakt eller mer tid
med familj och vänner (55), tacksamhet och uppskattning av det man
har (35), bättre miljö (27), solidaritet
(24), minskade utgifter (22) och mer
hemlagad mat (14).

Vidare uppger 41 procent att de inte
ändrat sig, 27 procent vet inte.
Även en tredjedel (34 procent)
tror att karantänen kommer förändra dem på lång sikt. Kommentarerna handlar återigen framför
allt om att i högre grad uppskatta
det vanliga livet, inte ta friheten och
hälsan för given, större försiktighet
i kontakt med andra, mer säkerhetsoch hygientänk, krismedvetenhet
och färre resor.
Att pandemin kommer förändra

Ungefär en tredjedel (32
procent) anser att karantänen förändrat dem. Kommentarerna handlar framför allt om att de lärt sig att
uppskatta friheten, känna tacksamhet, leva i nuet och inte ta saker för
givet. De har fått nya perspektiv
på livet, ökat säkerhetstänk och
medvetenhet om livets sårbarhet,
lärt känna sig själva bättre. Fått mer
harmoni, ökat tålamod och är mer
i kontakt med egna känslor. Men
också en större oro för framtiden
och hälsan, både egen och anhörigas, ökat politikerförakt, tappat lusten och döden har kommit närmare.

världen är de flesta överens om,
även om en hel del tror att effekterna klingar av och inte blir så
långvariga. Återkommande i kommentarsfältet är de ekonomiska
konsekvenserna med ökad arbetslöshet, lågkonjunktur och större
fattigdom, även dyrare flyg, mindre
resande och sämre kvalitet på människors relationer på grund av social
distansering. Bland de positiva effekterna nämns förbättrad sjukvård
och större fokus på äldrevården,
större krisberedskap, ökad digital
kompetens på företag och myndigheter, nya innovationer på områden
som trafik, energi, industrier för
ett mer hållbart liv, och framför allt
en minskad klimatpåverkan, att vi
handlar mer lokalt och närodlat.
På frågan om vad som förvånat
allra mest under karantänen är svaren mycket skiftande – alltifrån att
folk inte följer regler, till att de gör
det. Överst på listan kommer folk
som inte tar situationen på allvar
eller inte följer reglerna (46) och på
en andra plats att de själva klarade
karantänen så bra (41). Därefter
nämns spanjorernas disciplin (33),
solidariteten (29), alla spekulationer, polarisering och gnäll (27), att
så många följer reglerna (25), Sveriges strategi (24), hur snabbt viruset
spred sig (23), ologiska beslut och
regler (21), Spaniens stränga regler
(20), att karantänen fungerat så väl
(18), hur politiker och myndighe-

Haft Covid-19

Tillhör riskgrupp

Nej
66%

Lindrig
8% Läkare
5% Inlagd
3%
Eventuellt
18%

Majoriteten tror inte att de haft viruset.

Vet ej
13%
Ja
41%

Barnens tillvaro har ställts på ända och många föräldrar vittnar om ökad skärmtid. De har upplevs
som rastlösa, uttråkade och har saknat vänner och aktiviteter.

terna reagerat (15) – i huvudsak negativt men även i några fall hur väl
de hanterat det, att svenskar är så
dåliga på att följa råd/reglerna (14)
samt hur oförberedda vi var (12).
På en öppen fråga om de varit
rädda svarar cirka en fjärdedel nej.
De som känt sig rädda är det i första
hand för att bli smittade, sjuka och
dö (105) och för att anhöriga ska
bli sjuka och dö (55), den ekono-

miska situationen (17), för anhöriga
i Sverige (15), för viruset och för
ökad spridning (13), polisen/böter
(11), inte kunna träffa familjen (9),
inte kunna ta sig till Sverige (8), en
förändrad värld (7), att föra smittan
vidare (5), hur de själva och andra
påverkas psykiskt (5) samt en sämre
demokrati (5).

Följt nyheterna
om dagen +10 ggr 1 gng

Trotsat normer

6%

Nej
46%

17%

5-10 ggr
26%
2-3 ggr
51%

*Av dem som svarat i Spanien

En stor majoritet har följt nyheterna flera gånger varje dag.

Forts. sid 12 >>>

Flera ggr
4,0%
Ngn gång
18%
Nej
78%

Få har trotsat reglerna.
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Spaniens hantering av krisen
37%
32%
16%
Mkt bra Bra

10%
Medel

Dåligt

5%
Mkt dåligt

En majoritet ger de spanska myndigheterna godkänt betyg.

Fått hjälp att
handla

Ibland
Ja 8%
15%
Nej
77%

*Av de som tillhör riskgrupp

Handlat på nätet
Flera ggr
14%
Någon gång
26%

Nej
60%

Mindre än hälften har handlat på nätet under karantänen.

Vilka nyhetskällor har du följt?
1. Svenska medier i Spanien (476)
2. Tv (396)
3. Svenska medier (355)
4. Sociala medier (272)
5. Spanska medier (250)
6. Tidningar (173)
7. Radio (87)
8. Annat (30)
Varför reste du till Sverige?
1. Resan planerad (43%)
2. Bättre vård (23%)
3. Färre restriktioner (15%)
4. Annat (8%)
5. Jobb (5%)
6. Familj (3%)
7. Boende (2%)
8. Rädd att bli smittad (1%)
12
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En majoritet av spaniensvenskarna känner sig delvis påverkade psykiskt av karantänen och tio procent är deprimerade. Samtidigt uppskattar många
möjligheten att varva ned, känner minskad stress och ökad närvaro i nuet.

>>> Forts. Karantängallup
Det som svenskarna saknat
mest under karantänen är utan
tvekan att promenera (420) och
träffa sina vänner (377), därefter
stranden (292), familjen (278),
naturen (242), resa (223), sport
(138), shopping (130), golf (77),
jobb (64), gå ut och äta (50) och
kulturevenemang (48). Annat
som nämns är barnens skola och
aktiviteter, egentid, friheten,
utflykter, föreningslivet, vara mer
aktiv med hundarna, vissa varor i
butikerna, det gamla livet, marknader, sport på TV, inkomsten,
bridge, boule och keramik.
Det svenskarna saknat

mest återspeglas också tydligt i
vad de tänker göra allra först, när
alla restriktioner är över. Överst på
listan står just att träffa vänner och
familj (140), att gå på restaurang
eller café (103), gå till stranden/
bada (93), promenera (90), resa till
Sverige (63), motionera, spela padel
eller gå på gym (48), göra en utflykt
(32), shoppa eller handla sånt de
inte kunnat under karantänen (31),
spela golf (25), vandra i naturen
(24), jobba (15) och gå till frissan
(12). Många beskriver en kombination av dessa – att ta en långpromenad till stranden, för att möta upp
sina vänner på en restaurang.

De allra flesta har dock inte varit
sysslolösa under karantänen och
det märks att folk ansträngt sig för
att hitta på aktiviteter. Den syssla
som hamnar allra överst är att följa
nyheter (403), därefter att chatta
(374), surfa (363), se filmer och serier (342), matlagning (335), böcker
(261), träning (192), jobb (127),
annat (98) och TV-spel (44). Många
anger under annat att de tagit
chansen att plugga spanska. I övrigt
har en hel del ägnat sig åt trädgård
och renovering, fix i hemmet och att
städa och sortera.

Överst på
att-göra-listan
står att träffa
vänner och familj,
samt gå på
restaurang
eller café.
En femtedel (21 procent) har
passat på att lära sig en ny syssla.
Exempel på det, och som kanske
kan fungera som inspiration, är
odling, göra egna munskydd, nya
recept, träna online, spanska
(många nämner detta!), hur huset/
vattensystemet fungerar, pussel
på nätet, bygga, baka bröd, borra i
betong, steka perfekta pannkakor,
läsa noter, delta i webbinarier, rita,
nytt språk, salsa, videostreaming,
sy om gamla kläder, hur börsen

fungerar, surdeg, teckenspråk, författarkurs, yoga, gitarr, twerka, trick
på hopprep, källkritik och träna
tyngdlyftning med paraply samt två
påsar böcker.
Drygt hälften ändrade sina konsumtionsvanor under karantänen;
16 procent drack mer alkohol, 15 procent åt mer socker, 7 procent ökade
sitt fettintag och 15 procent åt nyttigare. I princip hälften, 47 procent,
har konsumerat som vanligt. Det är
vanligt att unna sig, äta gott och röra
sig mindre och för många har det
blivit mer kaffebröd, choklad, godis
och småätande generellt, liksom fler
goda middagar med vin och öl. En
positiv effekt är dock mer hemlagade
och nyttigare måltider och en del
dricker faktiskt mindre alkohol, för
att de inte gått på restaurang. Men
för en hel del syns karantänveckorna
på vågen – 39 procent har gått upp
i vikt, de flesta mellan ett och tre
kilo, men det finns de som gått upp
både fem och tio kilo. 46 procent har
behållit sin vikt och 15 procent har
gått ned i vikt.
På frågan om de hade möjlighet att åka till Sverige inför eller
under karantänen svarade nästan
hälften, 49 procent, ja, men att de
valde att stanna och att de är glada
för det. Bara fem procent ångrar
att de stannade. Resterande 46
procent säger sig inte ha haft något
val, de flesta på grund av att bostad,

jobb och familj finns i Spanien.
Många vittnar om problem med
inställda flygresor, dyra flygbiljetter, andra om att de känt sig tryggare i Spanien eller helt enkelt följt
råden om att stanna där de är, för
att undvika smittorisken.
Sista frågan i enkäten löd ”Andra
kommentarer. Känns karantänen
meningsfull? Har du upptäckt nya
sidor av Spanien? Vad tror du att
larmsituationen kan få för långsiktiga konsekvenser?” 97 personer
svarar ett tydligt ja på att karantänen känts meningsfull, 18 personer
svarar nej och 7 vet ej. Framför
allt tror de att den räddat liv och
det nämns återkommande gånger
hur Spanien prioriterat liv framför
ekonomi. Andra kommentarer
handlar om sammanhållningen,
solidariteten, hjälpsamheten,
spanjorernas disciplin och jävlar
anamma. Men också att de sett nya
sidor av Spanien som polisstat med
diktaturtendenser.
Väldigt många tror på

långsiktiga konsekvenser som
arbetslöshet, ekonomisk kris, ökad
fattigdom, svårigheter för småföretagare och en skadad turistnäring
och dyrare flygresor. Ett flertal
anser vidare att karantänen visserligen känts meningsfull, men att
det borde varit större geografiska
skillnader i restriktionerna.
Bland dem som åkte till Sverige
valde drygt hälften, 57 procent, att
tidigarelägga sin resa medan 37 procent skulle rest till Sverige oavsett.
Många berättar att de skyndade sig
när flygbolagen började ställa in
sina resor. De allra flesta reste hem
efter att karantänen inletts – 46

procent i början och 40 procent en
bra bit in i karantänen. Två tredjedelar, 76 procent, reste med flyg
och resterande med bil. Vanligast
var att resan gjordes för att det var
planerat så (43 procent) medan 15
procent valde Sverige på grund av
färre restriktioner. 23 procent ville
hellre vara i Sverige om de skulle
behöva vård.
Majoriteten av de som åkt,
83 procent, har ej ångrat sitt beslut
medan tolv procent kanske ångrar
sig och två procent uppger att de
definitivt ångrar att de åkte. En
majoritet, 55 procent av de som
åkte hem, tillhör någon riskgrupp,
jämfört med 41 procent i den grupp
som stannade kvar i Spanien.
I kommentarerna berättar
många om krångliga hemresor. En
del är besvikna över att myndigheterna inte tagit hänsyn till dem som
har bostad i Spanien men inte är
residenta, de har känt sig utkastade.
Flera längtar tillbaka och ganska
många beskriver hur de kände sig
tryggare i Spanien än i Sverige.
För oavsett vad svenskarna
tycker om hur krisen hanterats
i Spanien visar svaren att även
de som som rest till Sverige, vill
komma tillbaka så fort som möjligt.
Det anger 49 procent av de som åkt.
Ytterligare 39 procent hoppas kunna komma tillbaka relativt snart,
men avvaktar situationen. Mindre
än en femtedel avskriver en retur
till Spanien under den närmaste
framtiden. Varken larmsituationen
eller Covid-19 ser ut att ha bitit på
svenskarnas kärlek för Spanien.

Text & foto: Carin Osvaldsson

Spaniens hantering av krisen (Kvarvarande)
(Mycket bra) ”Tydlighet och konsekvens. Allt det som saknas i Sverige.
Jag känner mig trygg med att Spanien gör allt för att skydda sina
medborgare. Det var en av faktorerna bakom mitt beslut att stanna
här och ta karantänen istället för att skynda hem till Sverige.”
(Bra) ”Att de satte ner foten och inte velade.”
(Medel) ”Jag tycker det är bra att man tagit till allvarliga åtgärder, men
kan tycka att det varit alldeles för extremt. Samtidigt förstår jag att
spanjorerna är av annan kultur och tankesätt än svenskar och att det
kanske krävs extremare tillvägagångssätt för att det ska fungera, samt
för att minska belastningen på vården.”
(Medel) ”Man har lyckats få kontroll över situationen men restriktionerna är för hårda och inte differentierade mellan olika regioner.”
(Dåligt) ”Att inte låta medborgarna röra på sig 1 timme om dagen är rent
ut sagt hälsovådligt och kontraproduktivt.”
(Dåligt) ”Borde vara mer frihet under ansvar,
t ex att få vara ute i naturen.”

Spaniens hantering av krisen (hemvändande)
”Snabba, tydliga ställningstaganden. Dock tog man inte hänsyn till
människors behov av fysisk aktivitet, såväl som psykisk påverkan
över tid. Politikerpill i detaljerna. Sorgligt med det politiska
käbblet i en krissituation.”
”Sämst var att inte få röra sig utomhus i naturen och folk blev
bötfällda för att gå i bergen. Polisen och deras olika tolkningar av
bestämmelserna och böterna som utdömdes var inte bra.”
”Inledningsvis var de lika handfallna som flertalet länder, men jobbade
på och jag kände mig tryggare i Spanien än jag gör i Sverige.”
”Tror på "svenskmodellen" att inte stänga ner totalt. Det får för
stora ekonomiska konsekvenser då uppstart ska ske från 0.”
”En tortyrlik situation, som är en erfarenhet jag kommer bära med mig
som ett sår i själen som aldrig läker. En erfarenhet som trots att den gör
så ont lärt mig uppskatta den frihet jag som svensk tagit för given."
”Kändes mycket säkrare i Spanien. I Sverige är man osäker så fort
man går in i en matbutik. Få om ens några har handskar på sig.”

Vilket land har agerat bäst i krisen?
Svar i
Spanien

Svar i
Sverige

Likvärdigt
21%
Sverige
24%

Spanien
55%

Likvärdigt
27%

Spanien
25%

Sverige
40%

Många spaniensvenskar har saknat att shoppa men endast en minoritet, 40 procent, har handlat på
nätet under utegångsförbudet.
De som stannade är mest positiva till Spaniens åtgärder.

Färre anhängare till Spaniens modell hos hemvändarna.
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”Ingen aning, men känner att Sveriges metod kanske är bra men de
hade behövt lite hårdare tag, medan Spanien hade kunnat
tagit det lite lugnare med alla åtgärder.”
”Tror att bägge länder har hanterat det ok så här långt,
med tanke på kulturella skillnader. Framtiden får visa.”
”Spanien sämre, för att jag tror på att hitta en strategi som
fungerar långsiktigt. Då vi inte är en diktatur går det inte att låsa
in folk var och varannan månad, när viruset blossar upp.”
”Jag tycker att Sveriges metod verkar funka bra, och gör situationen
lindrigare för ekonomin och invånarna. Men deras strategi hade inte
funkat i Spanien. Tycker bara att Spanien skulle tillåtit motion
individuellt, som andra länder.”
”Spanien bättre. Man är inriktad på att rädda liv i Spanien, i
Sverige är man mer inne på att rädda ekonomin. Ytterst glad
över att leva i Spanien, speciellt i dessa tider.”

ÖVRIGT
”Fått sämre bild av Spanien. Känns som mitt liv togs ifrån mig och har
inget förtroende för politiken eller polisen här, har bara hört massa
negativt om poliserna. Har varit ensam, bor otroligt litet, inte så mycket
plats att röra mig och nu när vi får gå ut har jag skoskav överallt och
ett överbelastat ben som jag knappt kan gå på. Men jag kämpar på,
hoppas att allt det negativa går över när restriktionerna släpps,
innan allt det här började så fanns inga tankar på att flytta tillbaka
till Sverige, nu känner jag annorlunda men det återstår att se.”
”De spanska grannarna visade sig vara mycket disciplinerade, följde
restriktionerna. Kunde inte höra/se konflikter i deras hem.”
”Karantänen känns ytterst meningslös och jag undrar vad de gör när
smittan drar igång igen. Hur länge ska de då låsa in folk och hur ska det
gå för Spanien? De långsiktiga konsekvenserna blir arbetslöshet, psykisk
och fysisk ohälsa och en långvarig depression. För att inte tala om alla
feta barn som nu vant sig vid ett än mer stillasittande liv.”
”Tycker Spanien har gjort så gott de kunde. Ekonomin blir starkt lidande
samt större arbetslöshet, rädd att många kommer att må dåligt av
detta. Mindre turism i landet då flyget har påverkats och förmodligen
högre priser, samt att många blir påverkade av negativ ekonomi.”
”Vilket stöd, vilket tålamod. Blir rörd av det jag har upplevt.
Vad mer säga... jag älskar Spanien.”
”Spansk ekonomi kommer att haverera, men klimatet på Costa del Sol
kommer bestå, och därmed finns också ett hopp för den här delen av
landet på sikt. Fast det kommer att ta tid att reparera skadorna.”
”För mig har den varit mycket meningsfullt, för alla liv som räddats,
för alla som kämpat för att rädda liv har den självklart varit det.
Jag är imponerad av att liv har gått före pengar. Mental ohälsa
finns det hjälp för, men dör man är man död.”

Läs mer: www.sydkusten.es/coronagallup
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Försökskaniner i
historiens största
experiment
Många studier av karantänen.
Psykologiska, politiska, ekonomiska och sociala
konsekvenser. Den påtvingade karantänen som
miljontals människor över hela jorden just nu upplever utgör förmodligen det största naturliga experimentet i världshistorien. Det som händer här och
nu kommer ligga till grund för vetenskapliga studier
under decennier framöver – med oss alla som försökskaniner. Ett otal forskare tar tillfället i akt för
analysera hur vi reagerar på pandemin.
Under Andra Världskriget ledde
nazisternas livsmedelsembargo till
en svältkatastrof i Nederländerna.
Effekterna påverkade för alltid hälsan hos de barn som då låg i magen
på sina svältande mödrar. Det tillät
vetenskapen att förstå mänskliga
utvecklingsmekanismer och deras
genetik, som annars hade varit
omöjliga att studera. Under decennier försåg analysen av dessa barn,
forskarna med värdefullt underlag.
Det utgör vad som kallas för ett
naturligt experiment.
Något liknande hände när Peking
inför OS 2008 drastiskt minskade
sina utsläppsnivåer och forskarna
kunde studera de barn som blev till
under denna period och som föddes
friskare än andra barn. På liknande
sätt upplever miljontals människor över hela världen just nu ett
nytt massivt naturligt experiment
och tusentals forskare inom olika
områden, utnyttjar situationen för
att samla på sig information. Det
skriver tidningen El País.
denna
period för alltid påverka våra liv och
säkert kommer forskarrapporter
under decennier framöver publiceras med analyser av konsekvenserna, utifrån psykologiska, politiska,
ekonomiska sociala och konsumtionsrelaterade aspekter. Studierna

Antagligen kommer

är inte bara intressanta för framtida
forskning utan även nödvändiga
för att förbättra och anpassa de
politiska åtgärderna.
Margarita Gómez, forskare vid
University of Oxford, håller på att
analysera en enkät som gjorts i ett
flertal länder, från Ryssland och
Indien till Mexiko och Argentina.
Hon beskriver i El País att många
fler än man kunnat tro, följer de
strikta rekommendationerna
kring social distansering. Det finns
en stor acceptans för de politiska
åtgärderna, företeelsen är helt ny
och det är viktigt att förstå människors reaktioner, deras osäkerhet
och krav på information. Dock går
det inte att komma fram till ett
universellt recept, då det inte går att
applicera samma metoder i Mexiko
och Danmark.
En annan aspekt som observerats är att de som är minst benägna
att följa de nya normerna, är män i
30-40-års åldern, ett mönster som
har observerats i ett flertal studier.
Kanske beror det på att de oftare
är familjeförsörjare. En preliminär
studie som utförts vid Universidad Autónoma de Madrid visar att
spanjorskorna har en mer ansvarsfull attityd gentemot pandemin. En
italiensk studie visar också att unga
män med fast jobb är de största

Text: Mats Björkman

motståndarna till karantänen.
Gómez poängterar vikten av att
anpassa informationen till allmänheten med hänsyn till detta, att det
är svårare att förändra just unga
mäns beteende.
Alfredo Rodríguez och hans forskarlag vid Universidad Complutense var en av de första att presentera
sin preliminära psykologiska studie
av de som satts i karantän. Redan
under den första veckan observerades högre nivåer av ångest, depression, stress och sömnsvårigheter. I
nästa etapp av studien såg man att
folk vande sig vid situationen, tills
larmsituationen förlängdes igen
och symptomen åter ökade.
oro för
arbetssituationen och inför framtiden, som leder till emotionell
instabilitet och svårigheter att
sova, säger Rodríguez till El País.
En socioekonomisk faktor som är
avgörande är huruvida man har
trädgård eller ej. Personer som
har tillgång till trädgård uppvisar
markant lägre nivåer av ångest och
depression vilket säkert hänger
ihop med möjligheten till frisk
luft, sol och D-vitamin. Men det
är också troligt att familjer med
trädgård har en bättre socioekonomisk status. Rodríguez vill använda
studien för att normalisera att folk
mår dåligt, då han menar att en del
känner skuld. Men det naturliga är
att må dåligt.
Rodríguez är särskilt oroad över
de spanska barnens mentala hälsa.
De utgör ett naturligt experiment
i sig och när allt är över kommer
man kunna jämföra dem med barn
i övriga av Europa, som gavs större
frihet. Flera studier visar också att
föräldrar med minderåriga barn
mår dåligt över att varken kunna
ägna tillräcklig tid åt jobbet eller
barnen.

Det finns en enorm

Tusentals forskare jobbar redan med olika studier av hur karantänen påverkar oss och resultaten pekar på alltifrån att människor med trädgård mår
bättre, till att yngre män är minst benägna att följa nya normer.

Gabriel González de la Torre, vid
Universidad de Cádiz, använder sig
av samma frågeformulär som för att
studera de psykologiska effekterna
vid rymdresor. Han menar att folk
lider för att de inte ser slutet på
missionen på samma sätt som om
rymdfarkosten råkar ut för ett missöde och hemresan skjuts fram. Han
är kritisk till att myndigheterna i så
liten grad tar hänsyn till folks mentala hälsa. Tillsammans med andra
europeiska universitet studerar han
människors välbefinnande men
också konflikter och konsumtion av
olika stimulerade medel.

Libertad González vid Univer-

sitat Pompeu Fabra har omdirigerat
sina studier av arbetsekonomi och
kön, till att studera hur karantänen
påverkar fördelningen av familjeoch hushållssysslor, om det faller
på kvinnorna i högre eller lägre
utsträckning. Samt hur den tidigare
familjepolitiken påverkar den nuvarande situationen, om de pappor
som varit föräldralediga nu tar ett
större ansvar eller om man faller in i
gamla mönster.

University of Texas har

funnit att det finns personer som
ägnar nästan hela arbetsdagar, sju
timmar varje dag, till att läsa på
om pandemin. Denna faktor – att
konstant utsätta sig för information
om viruset – står i direkt relation till depressionssymptom och
konsumtion av alkohol. Även vid
Universidad de Salamanca utreds i
vilken utsträckning exponering för
sociala medier utgör en riskfaktor

och orsakar emotionell instabilitet.
I USA har de upptäckt att de som
hamstrar mest är de som har mest,
att det är ungdomar som känner
sig mest ensamma, att par som
hade det bra tillsammans påverkas
positivt av karantänen och enligt
Kinsey Institute är det många som
utnyttjar situationen för att utvidga
sin sexuella repertoar.

Tusentals
forskare inom
olika områden,
utnyttjar
larmsituationen
för att samla på
sig information.
Även de politiska aspekterna
är satta under lupp. En grupp vid
Universidad de Barcelona har till
exempel observerat en förändring
hos spanjorernas preferenser av
en teknokratisk och auktoritär regering. Sociologen Pep Lobera, vid
Universidad Autónoma de Madrid,
studerar förtroendet för institu-

tionerna och regeringen i deras
svar på krisen i sju olika länder.
Hon har bland annat upptäckt att
majoriteten i dessa länder tycker att
reaktionen varit för klen. I El País
säger hon att det är komplicerat att
studera något man befinner sig mitt
i, men att det är svårt att koncentrera sig på något annat. ”Jag tror att
många av oss forskar kring olika aspekter av pandemin som ett försvar
mot det som pågår. Det är lättare att
arbeta med det som färgar precis
allt just nu.”
Det stora problemet med alla
dessa studier är att det finns ett
krav på snabbhet, vilket gör att det
presenteras preliminära studier
som inte genomgått den sedvanliga
granskningsprocessen. Det gör
att resultaten inte heller är helt
tillförlitliga. Med tanke på att det
som pågår just nu kommer vara
föremål för forskning under decennier framöver, är det viktigt att de
bilder man samlar på sig är av så hög
kvalitet som möjligt.
Text: Carin Osvaldsson
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SKRIBENT

Journalist, marknads- och säljchef i fastighetsbranschen.
Mamma till Iván född 2013.
Bosatt i Benalmádena, men med ena foten i Málaga stad.
Glorifierar ibland Sverige efter 17 år utomlands,
men försvarar intensivt Spanien när det väl gäller.

CARIN OSVALDSSON

OMSTÄLLNINGEN TILL ETT NYTT LIV
Alla har vi suttit i vår egen karantän och upplevelserna
av denna inledningsvis mycket märkliga tid, är nog lika
många som det finns personer. Jag skriver inledningsvis, för vad som verkligen kändes i både kropp och själ
som ett undantagstillstånd, blev så småningom normalt.
Vardag. En i skrivande stund 69 dagar lång vardag. Utan
lediga dagar eller avbrott från den rutin som ganska
snabbt satte sig.
Det har onekligen varit en inre resa. Tiden före 14 mars tillhör ett annat liv. Det kunde lika gärna vara fem år sedan jag
promenerade på Málagas gator, åt lunchtapas på Cortijo de
Pepe, sprang mellan kundbesök, snubblade in genom skolgrinden med andan i
halsen, afterwork på stranden, playdates
i Parque de la Paloma…
Jag minns nervositeten över vad som
skulle hända. Nyhetskollen var femte
minut. Väntan på beskedet om skolan
skulle stänga. Stormen före lugnet.
Larmsituationen som utlystes och livet
som förändrades en lördagkväll i mars.
Känslan av att stängas in medan något hemskt höll på att hända i världen
utanför. Men också sammanhållningen,
whatsappgrupper som gick heta med
absurda memes som bjöd på förlösande skratt.
Beslutsamheten att göra det bästa av situationen.
Schemat över skola och aktiviteter som fortfarande sitter
på väggen. Vänner och familj i Sverige som oroade sig. Den
ständiga frustrationen över att de aldrig tycktes förstå. Att
aldrig helt kunna mötas i samtalen, hur omtänksamma de
än var.
Men framför allt kommer jag minnas stressen. Den som
få begriper, utom de i samma roll – den arbetande föräldern.
Min son är 6 år. Efter en lite trevande inledning nådde vår
skola en mycket ambitiös nivå med 2-3 streamade lektioner
och ytterligare 3-4 obligatoriska uppgifter per dag. I vårt
hem innebar det 4-5 timmars arbete för oss båda, ibland
mer. Alltifrån kreativa, roliga projekt till krävande grammatikövningar, läs- och skrivuppgifter, ibland på en nivå som
hade passat bättre på högstadiet. Visst var det intressant,
och stundtals roligt. Men den ständigt närvarande tidspressen blev till en stressklump i halsen som växte sig större för

var dag. Konflikterna och tårarna, främst mina, var många
och sammanbrotten nästan dagliga. Min son är min karantänhjälte. Han om någon är värd en balkongapplåd efter
att ha som stått ut med sin arga mamma, med gott humör
dessutom.
Hetsen blev tydlig när de första lättnaderna kom och vi
fick gå ut. Känslan av ytterligare ett måste som skulle in i
vårt pressade schema. Absurt, eller hur? Men visst gick vi ut.
Och visst var det underbart att sträcka på benen och känna
vinden i håret.
Jag såg en Facebooktråd under en artikel i El Confidencial
som handlade just om svårigheten för familjer att få ihop
distansjobb med skola och aktiviteter.
Det var ingen rolig läsning. Folk hånade
och anklagade föräldrarna för lathet,
att inte vilja umgås med sina barn, över
deras gnäll att behöva ta hand om sina
egna ouppfostrade ungar.
Men det handlar såklart inte om det.
Tiden tillsammans har varit speciell.
Men att få ihop 8 timmars arbetsdag,
med minst 4 timmars skola, minst 2
timmars matlagning och andra hushållsuppgifter och dessutom ha tid och
ork att göra något roligt. Det går inte.
Och jag kan erkänna att några 8 timmars
jobb fick jag inte ihop. Ännu en stressfaktor när folk blir av
med sina jobb till höger och vänster.
Varje sammanbrott följdes såklart av en omstart. En
kram, en ursäkt. Gör om, gör rätt.
När sjukhuset Costa del Sol gick ut med en uppmaning
att skriva brev till de isolerade coronapatienterna, gjorde
jag så. Jag försökte skriva ett varmt, uppmuntrande brev
och berättade om träning och baksessioner men också om
stressen över skola och jobb. Via en sjuksköterska fick jag
veta mottagarens reaktion. Hen hade blivit väldigt rörd,
men kommentaren glömmer jag aldrig ”menos tareas y más
bizcochos” (färre uppgifter och fler kakor). Hen visste vad
som var viktigt i livet. Jag har några månader till på att öva.
Skolan är snart slut, men nu väntar ett 2,5 månader långt
sommarlov utan barnomsorg. Inte heller vet vi med säkerhet om det blir skola som vanligt i september.
Man lär så länge man har elever, som en gammal lärare
till mig brukade säga.

Vad som
kändes i både
kropp och själ
som ett undantagstillstånd, blev
till slut normalt.
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SPANIEN

Regionalval återupptas

Regionalpresidenterna i Baskien och
Galicien har annonserat att de uppskjutna valen kommer att hållas 12 juli.
De hade från början kallats till 5 april,
men ställdes in på grund av coronautbrottet. Både Íñigo Urkullu (PNV) i
Baskien och Alberto Núñez Feijoó (PP)
i Galicien menar att utvecklingen av
pandemin tillåter val i mitten av juli.
Dessutom finner de det lämpligt att
hålla valen före hösten, då risken för en
ny smittvåg befaras överhängande.
Tidiga varningar

Spaniens regering varnades redan i mitten av februari för att risken för en
omfattande smittspridning av Covid-19
i landet var ”medelhög”. Det framgår av
två rapporter från den larmcentral som
leds av smittskyddsläkaren Fernando
Simón och som nu offentliggjorts.
Den första varningen presenterades
18 februari och den andra 6 mars. Den
senare varnade för risken för snabb
smittspridning vid tillfälliga folksamlingar. Den presenterades två dagar före
de stora manifestationerna, med anledning av Internationella kvinnodagen.
Ett år för skilsmässa

Familjedomstolarna i Spanien tillhör de
juridiska instanser som mest kollapsat i coronakrisens kölvatten. De var
överbelastade sedan tidigare, men
nu uppges att väntetiden för handläggningen av en skilsmässoansökan
kan ta minst ett år. Samma sak gäller
eventuella ansökningar om ändrat
vårdnadsbidrag eller justeringar av
delad vårdnad av barn. Det skriver
tidningen El Confidencial.
Fernando Simón stämd

Anhöriga till en
person som avlidit
i Covid-19 har
presenterat en
stämningsansökan
Fernando Simón.
mot smittskyddsläkaren Fernando Simón. De håller
honom som ansvarig både för deras
anhörigas död, liksom övriga dödsfall
under coronapandemin i Spanien. Motiveringen är att Simón i sina dagliga
presskonferenser ska ha givit felaktiga
och motstridiga direktiv och genom att
enligt uppgift ha tonat ned risken att
smittas sa han ha gjort sig skyldig till
grov ovarsamhet. I anmälan efterlyses
att Simóns pass kvarhålls och att han
förses med utreseförbud.
18
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När Spanien befunnit sig exakt tio veckor i larmsituationen vågade regeringschefen Pedro Sánchez annonsera att vi äntligen är på väg ut ur tunneln. Det
innebär bland annat att turister åter är välkomna till Spanien, från och med juli.

Spanien öppnar ÅTER
sina gränser i juli
Både turister och befolkningen utlovas säkerhet.
Regeringschefen Pedro Sánchez annonserade 23 maj att vi
nu inte bara ser ljuset i slutet
av tunneln, utan att vi i princip
kommit ur den. ”Vi har klarat av
den värsta etappen och inte av
en slump, utan tack vare idogt
arbete”, förkunnade Sánchez.
Det innebär i sin tur att Spanien
åter kommer att öppna sina
gränser för utländska turister,
från och med juli.

Faran är långt ifrån över, men
siffrorna talar enligt Sánchez
sitt tydliga språk. Spanien, med
bland annat ett R-tal som nu är
nere i 0,2 (antal nya smittade per
Covid-positiv) är inte längre ett
av de länder som skakas mest av
coronakrisen.
– Vi befinner oss nu i nedtrappningsfasen, men det råder fortfarande en sanitär larmsituation. Vi
får ej slappna av i vår vaksamhet,
betonade den spanske regeringschefen.
Ett av de viktigaste besked

som Sánchez hade är att det blir
en sommarsäsong för turismen
i år. Både den inhemska och
den utländska. Han uppmanar
allmänheten att börja planera för
sin semester, men samtidigt vara
medvetna om att det i år måste
ske under särskilda säkerhetsåtgärder. Det kommer även gälla
utländska besökare, då inreseförbudet för icke bofasta kommer att
hävas i juli.
– Vi kommer att garantera både
turisternas säkerhet och att dessa
ej för med sig smitta hit. Det finns
inget motsatsförhållande mellan
affärer och hälsa. Den spanska turistsektorn kommer nu att följa två
nya grundprinciper, miljömässig
hållbarhet och sanitär trygghet.
Nedtrappningen innebär att
även andra verksamheter successivt kan återupptas. Sánchez
nämnde bland annat La Liga, där
fotbollssäsongen återupptas från
och med 8 juni, om än inför tomma
läktare.

Det är nu även annonserat
att från och med tisdag 26 maj
kommer det att råda landssorg i
Spanien, i hela tio dagar. Detta för
att hedra offren för coronakrisen.
Sánchez uppfyller därmed sitt löfte
om att utlysa landssorg när hela
landet väl gått in minst i Fas 1. Han
tillade att sorgperioden kommer
att avslutas med en statsbegravning för alla offer, ledd av kung
Felipe.
– Offren förtjänar att bli ihågkomna, men även att vi håller
sams. Vi måste samleva i den nation som de byggde upp.
På de sedvanliga frågorna från
pressen svarade Sánchez bland annat att regeringen ännu ej beslutat
om den ska ansöka om ytterligare
en förlängning av larmsituationen,
efter 6 juni. Han försvarade dock
åter igen att denna modell fungerat
och att det varit inte bara det effektivaste utan även det enda sättet
att bemöta coronapandemin.
Text: Mats Björkman

OJÄMN NEDTRAPPNING

RISK FÖR nya smittvågor

De autonoma regionerna fyller i dagsläget upp sina lager med vårdmaterial för att bemöta eventuella nya
smittvågor, som befinns troliga under
nedtrappningen av restriktionerna.
Denna beredskap är ett av grundkraven för att få gå vidare till nästa fas.
Källor som citeras av El País uppger att
en del material fortfarande är betydligt
dyrare än tidigare, men att situationen
på marknaden börjar stabiliseras och
att det ej längre är så svårt att få tag
på utrustning som ansiktsmasker och
skyddskläder.

Regeringens upprättade faser föremål för gnisslingar.

Hälsovårdsministern Salvador Illa
framträdde 22 maj, efter ett extraordinärt ministerråd där bland annat
förlängningen av larmsituationen
till och med 6 juni officiellt antagits.
Illa försvarar regeringens ursprungliga modell, som bland annat kräver
att man måste befinna sig minst två
veckor i varje fas, under nedtrappningen. Detta med anledning av
att inkubationstiden för Covid-19
befinns sträcka sig så långt.
Därför tillbakavisas kraven från
den andalusiska regionalregeringen
om att hela regionen skulle få gå in i
fas 2. Málaga och Granada har nämligen endast befunnit sig fem dagar
i Fas 1, då de fick vänta en vecka
längre än de övriga sex regionerna
i Andalusien. Reaktionen från den
andalusiske regionalpresidenten
Juanma Moreno Bonilla lät inte
vänta på sig. Han vidhåller att hela
regionen uppfyller kraven för att få
trappa ned på restriktionerna.
De områden som ännu befann
sig i fas 0 tilläts samtidigt trappa
ned och gå in i Fas 1. Det handlar
om Madridregionen, Barcelona
stad med omnejd samt en stor del
av Castilla y León. De senare har för

övrigt slutat dela in sina områden
i hälsovårdsdistrikt och gör det nu
istället i provinser.

Varje område
måste befinna
sig minst två veckor
i varje fas, under
nedtrappningen.
Medan Barcelona tagit väntetiden med ro har regionalpresidenten
i Madrid Isabel Díaz Ayuso varit
mycket kritisk mot centralregeringen och har till och med annonserat
en anmälan till Högsta domstolen.
Díaz Ayuso vidhåller att Madridregionen diskriminerats uteslutande
av politiska skäl, trots att rapporter

pekar på brister i sjukvårdssektorn
och att hennes egen hälsovårdschef
avgick, då hon vägrade underteckna
ansökan om att gå in i Fas 1.
Sammanlagt 25 miljoner invånare, eller 53 procent av Spaniens
befolkning, befinner sig nu i Fas
1. Resten ansluter sig till de fyra
öar som redan hade gått in i Fas 2.
Nedtrappningen innebär främst
att varuhus tillåts öppna, något fler
personer än i Fas 1 får samlas och
restauranger tillåts servera till viss
del även inomhus.
En extra lättnad som annonserats till Fas 2 är bruket av simbassänger samt bad på stranden, under
särskilda villkor. Detta var från
början annonserat att gälla från och
med Fas 3.

Den 25 maj gick 47 procent av befolkningen in i Fas 2, medan övriga Spanien tills vidare befann sig i
Fas 1.

Regeringen UPPGES STÅ emot krisen
Den senaste statliga opinionsundersökningen gör gällande
att regeringspartierna PSOE
och Unidas Podemos bibehåller
sitt stöd och till och med utökar
sin marginal till de konservativa
partierna.

Månadsenkäten från statliga CIS
är som vanligt föremål för kontrovers, då regeringen anklagas
för att manipulera resultaten till
sin fördel. En av de mest kritise-

Region med konsensus

Karta: Ministerio de Sanidad

De områden som låg kvar i Fas
0 fick alla gå in i Fas 1 25 maj.
Medan en stor del andra gick in
i Fas 2, fick dock Málagaprovinsen och Granada vänta minst en
vecka till.

rade frågorna är att de tillfrågade
ombeds värdera den ekonomiska
situationen ”om man ej tar i beräkning coronakrisen”.
Regeringspartiet PSOE tillskrivs
31,1 procent av väljarsympatierna,
vilket är i princip samma som i den
tidigare undersökningen och 3,1
procentenheter högre än vid valet
i november. Samtidigt tillskrivs
Partido Popular en tillbakagång
med en procentenhet till 20,3
procent och även Vox skulle backa

till 11,3 procent. Det innebär i sin
tur att Unidas Podemos skulle vara
det tredje största partiet, med 11,5
procent av rösterna.
Ciudadanos tillskrivs vidare en
fortsatt återhämtning efter katastrofvalet i november och skulle i
dagsläget erhålla 10,5 procent av
rösterna. Enkäten har på grund av
coronakrisen genomförts enbart
per telefon och sammanlagt 3 800
personer i 1 237 olika kommuner
ska ha intervjuats.

Till skillnad mot i övriga delar av Spanien har de olika partierna i Castilla y
León gått samman för att motverka
coronapandemin. Regionen är en av de
värst drabbade i Spanien. Till skillnad
från Madrid har regionalstyret dock ej
angripit centralregeringen för detta,
trots att den även leds av en koalition
bestående av PP och Ciudadanos. Oppositionspartiet PSOE har undertecknat ett avtal med regionalstyret för att
arbeta tillsammans under coronakrisen och partier som Unidas Podemos
lovordar regionalstyrets agerande.
Betydligt renare luft

Utsläppen av växthusgaser i Spanien
uppges ha minskat med 30 procent,
sedan coronakrisen startade. Den
kraftigt minskade trafiken har lett till
halter av bland koldioxid som ej varit
så låga på årtionden. Den genomsnittliga utsläppsminskningen i världen anges till 17 procent och experter
efterlyser åtgärder för att ta tillvara
på tillfället och undvika att utsläppen
återgår till tidigare nivåer, när krisen
väl är över.
desinfektion avrådes

Världshälsoorganisationen WHO avråder bestämt från bruket av desinfektionsmedel och blekmedel på öppna
platser, liksom stora ytor inomhus. Det
är enligt WHO inte bara verkningslöst
mot Covid-19. när det blandas med
smuts och andra partiklar, utan utgör
även en hälsofara för både människor,
djur och fauna. Omfattande desinfektion av öppna platser har varit vanligt
förekommande i Spanien under coronakrisen och särskilt uppmärksammade fall har exempelvis varit bruket av
blekmedel vid stranden i Zahara de los
Atunes (Cádiz).
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Nättidningen El Español hänvisar till en
studie av Big Data som uppger att
antalet dödsoffer i Spanien på grund
av coronapandemin i princip är dubbelt så stort som det officiella. Studien
angav att det verkliga dödstalet skulle
vara 50.280 personer, när den officiella
siffran låg på 27.563. Det hänvisas
bland annat till att regioner som
Katalonien ej skickar sina dödstal till
centralregeringen. Även hälsoinstitutet
Carlos III uppger att dödstalen är betydligt högre än de officiella, men deras
siffra är på 30.604 avlidna.

Många förbud olagliga
Både poliser och domare överskrider sina befogenheter.
Foto: Richard Björkman

Dödstalen mycket högre

Med ålderns rätt

Spaniens äldsta kvinna har överlevt
coronaviruset och friskförklarats.
Tidningen El Confidencial berättar att María Branyas är 113 år och
bor på ett hem i Olot (Girona). Hon
testades positiv på Covid-19 i april
och isolerades på sitt rum, men har
sluppit allvarliga symptom och har
nu helt friskförklarats. Hon föddes 4
mars 1907 i San Francisco, där hennes
far tillfälligt arbetade och de anhöriga
har ej kunnat träffa hennes sedan de
firade hennes 113-årsdag.
Regeringen anmäld

Anhöriga till fler än 3.000 personer som
avlidit smittade av Covid-19 har presenterat en gemensam stämningsansökan
mot regeringschefen Pedro Sánchez
och samtliga 22 ministrar. Det har skett
i Högsta domstolen och regeringen
hålls i anmälan ansvarig för dödsfallen,
”direkt eller indirekt”. Sammanlagt elva
advokater representerar anhöriga till
3.274 avlidna och huvudargumentet är
att regeringen undanhöll och ignorerade
tidiga varningar om pandemin.
Glöm flockimmunitet

Hälsovårdsministern
Salvador Illa är kategorisk beträffande
möjligheten att
Spanien kan uppnå
Salvador illa.
så kallad flockimmunitet mot Covid-19. ”Det varken förekommer eller kommer att förekomma någon
flockimmunitet”, sa Illa, mot bakgrund av
den studie som visar att mindre än fem
procent av den spanska befolkningen
hittills byggt upp antikroppar mot coronaviruset. Den spanska regeringen är helt
inriktad på en kontroll av smittspridningen, i väntan på ett vaccin och eventuellt
botemedel mot Covid-19.
20
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Många poliser överskrider sina befogenheter i tolkningen av karantänsreglerna, vilket dock på inget sätt ej bör uppmuntra till att ifrågasätta deras
agerande.

Larmsituationen i Spanien
sedan 14 mars har lett till ett
juridiskt kaos, där poliser och
till och med domare överskrider
sina befogenheter och straffar
företeelser som på inget sätt
bryter mot bestämmelserna.

Många av Sydkustens läsare har
reagerat på polisens till synes
obegränsade frihet att godtyckligt
bedöma och straffa förmodade
överträdelser under larmsituationen. De är inte ensamma.
Tidningen El Confidencial har
intervjuat en professor i straffrätt
vid Universidad Carlos III, Jacobo
Dopico, som bekräftar att det i
många fall är ordningsmakten som
begår överträdelser.
– Karantänen fastställer inte att
du ska hålla dig instängd hemma,
utan att du ska undvika folksamlingar samt ej vistas på offentliga
platser mer än nödvändigt, betonar
han i intervjun.
kommenterar flera återkommande situationer, där ordningsmakten går längre
i sina restriktioner än vad larmtillståndet verkligen fastställer.
Det gäller exempelvis förbudet att
vistas i privata gemensamma ytor,
som takterrasser eller trädgårdar

Professor Dopico

inne i bostadsområden. Enligt Dopico är dessa alls inte klassade som
allmänna områden och sålunda
omfattas de ej av restriktionerna.
– Däremot har de flesta myndigheter tolkat det så, i en iver att
undvika folksamlingar.
Andra exempel är de specifikationer av utegångsreglerna som ett
flertal lokala administrationer och
poliser gjort och som inte alls är
angivna i undantagsnormerna. Det
handlar inte minst om hur långt
eller länge man får gå ut med hunden, liksom hur ofta man kan gå till
livsmedelsbutiken och huruvida
det endast får ske till närmaste
butik eller om man kan ta sig till en
längre bort från bostaden.
fall i
Granada var hur polisen utrymde
en kyrka, i vilken det hade samlats
ett 20-tal församlingsmedlemmar. Dopico betonar att det inte är
förbjudet att hålla mässor, så länge
det upprätthålls vederbörlig social
distansering (minst en meter) mellan deltagarna.
Ett av de mest omdebatterade
exemplen som kommenteras i artikeln är dock ett domstolsbeslut. En
62-årig man från Madrid, men med
bostad i Torrevieja, har nämligen
förvisats från kommunen efter att

Ett uppmärksammat

han lagt upp en video på sociala
nätverk. Det skedde i samband
med debatten om madridbors flykt
till kusten i samband med krisen.
I videon uppgav mannen att han
och 4 000 andra huvudstadsbor
kommit till Torrevieja för att länsa
livsmedelshyllorna och smitta
lokalborna med coronavirus.
Mannen greps och har nu ålagts
av en domare att lämna Torrevieja,
i väntan på rättegång. Professor
Dopico sågar domarens tre åtalspunkter vid fotknölarna och menar
att de saknar juridisk grund.
Det faktum att många regler
kan ifrågasättas bör dock ej tolkas
som att det är fritt fram att gå emot
dem. Även om det juridiskt går att
påpeka att en polisman har fel när
denna tillrättavisar någon kan det
lätt tolkas som trots och beivras
med ännu strängare böter eller till
och med gripande. Och även om
detta i slutänden kan överklagas
och vinnas i domstol är det inte
rekommendabelt att i onödan ge
sig in i långa juridiska processer.
Speciellt med tanke på att domstolarna kommer att vara mer
överbelastade än någonsin under
en oöverskådlig framtid.

Text: Mats Björkman

Munskydd påbud inom
två meters avstånd

Påbudet att bruka munskydd var
annonserat av hälsovårdsministern Salvador Illa. Förklaringen
till att det ej införts tidigare anses
främst ha att göra med att åtkomsten till munskydd varit begränsad.
Det är dock ej längre fallet och
regeringen har dessutom reglerat
priset på engångsmasker på apoteket, till max 96 cent styck.
Det ska betonas att påbudet
gäller både inomhus och utomhus,
men endast om det ej går att hålla
det rekommenderade säkerhetsavståndet på två meter till andra
människor. Det finns några få
undantag där personer är befriade
från att bära munskydd, om det
kan påvisas vara oförenligt med en
viss aktivitet eller om personen i
fråga har ett hälsotillstånd som uttryckligen avråder från dess bruk.
Det är påbud på munskydd från
sex års ålder och uppåt. Barn mellan
tre och sex år rekommenderas att
även bruka ansiktsmask, om säkerhetsavstånd ej kan upprätthållas.
Idén med att bära munskydd
är i första hand att minska risken
att eventuellt smitta andra människor, då det bidrar till att fånga
upp kroppsvätskor från näsa och
mun. Det är samtidigt viktigt att
munskyddet brukas korrekt, det
vill säga att det täcker ordentligt både näsa och mun samt att
man undviker att röra masken.
Engångsmasker ska placeras i en
plastpåse och slängas efteråt.
Det finns inga särskilda specifikationer för typen av munskydd
som ska brukas, även om det i utgångsläget bör vara engångsmasker

eller tygmasker som kan tvättas.
Engångsmaskerna finns så kallade
”mascarillas higiénicas” av papper
som säljs bland annat i järnhandeln eller måleriaffärer samt
”mascarilllas quirúrgicas”, som
säljs på apotek och som vanligtvis
är ljusblå räfflade.

Påbudet gäller
både inomhus och
utomhus, men endast
om det ej går att hålla
det rekommenderade
säkerhetsavståndet.
De mer avancerade maskerna
med filter, typ FP2 eller FP3, rekommenderas ej. Dels är de svårare
att bruka och dels bör de reserveras
för vårdpersonal.
Även om det till en början ej
fastställts, kan det hända att personer som ej åtlyder påbudet eller
som brukar munskyddet på ett
felaktigt sätt, bötfälls. I dagsläget
riskerar personer som ej åtlyder
påbudet i kollektivtrafiken böter på
mellan 601 och hela 30 000 euro.
Där tillämpningen av munskydd

troligen främst haltar är specifikationen att det endast krävs om man
kommer inom två meters avstånd
från andra. Många kommer säkerligen bära masken i fickan och ta
fram den vid behov, eller bära den
på ansiktet och sedan fälla ned
munskyddet för att röka eller för
att dricka eller äta något om man
besöker en uteservering.
AnnMarie Göransson, som Sydkusten
intervjuat, poängterar att om munskyddet ska ha avsedd verkan ska
det bäras från att man går hemifrån tills man återvänder, utan att
vidröra det däremellan. Göransson
vidhåller att bruket av munskydd
endast är effektivt om det brukas
rätt. Därför är den främsta rekommendationen att hålla minst två
meters avstånd till andra människor, varpå bruket av munskydd
ej är nödvändigt (såvida man inte
färdas i kollektivtrafiken).
Länken nedan går till en video
som visar hur du gör en egen mask.

Experter som kirurgen

Text: Mats Björkman

www.sydkusten.es/tv/20009
Foto: Mats Björkman

Det är sedan 21 maj påbud för
hela befolkningen i Spanien från
sex år och uppåt att bruka munskydd, om det ej går att hålla
säkerhetsavstånd på minst två
meter till andra människor. Det
är en åtgärd framför allt riktad
till befolkningen i storstäder
och påbudet gäller sedan tidigare i kollektivtrafiken.

Rajoy bröt karantänen

Tidigare regeringschefen Mariano Rajoy
har anmälts för att ha brutit mot
normerna för karantänen. Detta efter
en polisundersökning som styrkt att de
bilder som tagits av La Sexta tyder på
att Rajoy ett flertal dagar motionerat
utanför sitt hem, något som ej varit
tillåtet. Inrikesministern Fernando
Grande-Malaska annonserade i ett
interpellationssvar att händelsen skulle
utredas och nu riskerar Rajoy minst
600 euro i böter. Beslutet om eventuell
bot fattas av regeringens delegation i
Madridegionen och kan överklagas.
Väntettid på plexiglas

Det är brist på många olika material
under coronakrisen, men listan toppas nu av plexiglas. Priset uppges ha
stigit med omkring 30 procent sedan
coronakrisen startade och beställningar
i dagsläget levereras preliminärt i juli.
Anledningen är de säkerhetsåtgärder
som börjat vidtas och som kommer att
utökas under den ”nya normaliteten”,
där skärmar av plexiglas ska förhindra
smittspridning. Dessa brukas både i
kassan i butiker och i vissa fall planeras
dess bruk även på stränder.
Känd torterare död

En av Spaniens mest kontroversiella
personer, pensionerade polisinspektören
Juan Antonio González Pacheco, är ett av
dödsoffren i coronapandemin. Han var
känd under smeknamnet ”Billy El Niño”
och beryktad för sitt bruk av tortyr mot
häktade under senare fasen av Francoregimen. Den amnesti som utlystes i Spanien förhindrade att han någonsin kunde
ställas inför rätta och dessutom mottog
González Pacheco ett flertal hedersutmärkelser som höjde hans pension.
Unidas Podemos försökte förgäves dra in
hans extra anslag och medaljer.
Växande vårdköer

Om munskydden ej bärs från att man lämnar hemmet tills man kommer tillbaka kan man lika bra
låta bli, menar kirurgen Ann-Marie Göransson.

De inställda konsultationerna och
ingreppen i alla fall som ej är akuta
medför att de redan långa vårdköerna
i vissa fall har så mycket som fördubblats. Enligt La Opinión de Málaga växer
vårdköerna lavinartat på Costa del Sol,
efter att i princip endast cancerpatienter och akutfall bemötts under snart
två månader, på grund av coronapandemin. Främst väntar tiotusentals på
diagnoser av olika slag samt kirurgiska
ingrepp. Redan innan krisen startade var
den genomsnittliga väntetiden för ett
ingrepp i provinsen på 146 dagar.
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SPANIEN

Vid den första parlamentsdebatten i
Madridregionen sedan coronakrisen
startade blev regionalpresidenten Isabel
Díaz Ayuso (PP) hårt ansatt för den
matlösning som upprättats för familjer
till skolbarn med särskilt låga inkomster.
Dessa har som ersättning för uteblivet
skolkök fått matkuponger till Telepizza
och sandwich-kedjan Rodilla. Omkring
11.500 barn åt i mer än sju veckor
huvudsakligen, pizza, hamburgare och
smörgåsar samt i vissa fall sallader.
Díaz Ayuso tillbakavisade kritiken och
uppgav att ”barnen älskar det”.

Flockimmunitet avfärdas

Endast fem procent av befolkningen har antikroppar.
I genomsnitt fem procent av
befolkningen i Spanien har
utvecklat antikroppar mot
Covid-19, även om spridningen
är mycket ojämn i olika delar av
landet. Det visar de preliminära
resultaten av en av de mest omfattande undersökningar som
någonsin genomförts i Spanien
och en av de viktigaste i världen
hittills, gällande Covid-19.

Karta: Ministerio de Sanidad

skolbarn fick skräpmat

Skolbänken får vänta

Utbildningsministern Isabel Celaá annonserade igår att så länge ett vaccin
mot Covid-19 ej tagits fram är det troligt
att endast hälften av eleverna kommer
att kunna återvända till skolbänken
samtidigt. Det är ännu oklart hur den
väntade uppdelningen skulle bli, om
eleverna turas om olika dagar att gå till
skolan eller om en fast grupp tills vidare
fortsätter sina studier hemifrån.
Karantän bra mot brott

Antalet anmälda brott sjönk i mars med
hela 73,8 procent, från och med utlysningen av larmsituationen. Mellan 14
och 31 mars registrerades 19.656 brott i
Spanien, mot de 75.059 som anmäldes
under samma period förra året. I statistiken ingår ej siffrorna från Katalonien,
som ej inkommit i tid.
Mer än en miljon böter

Ordningsmakten har haft fullt upp
under larmsituationen. På endast 65
dagar har mer än en miljon anmälningar
om böter gjorts, för olika typer av överträdelser av restriktionerna. Vidare har
8.372 gripanden genomförts.
Guardia Civil utsatta

Av de olika poliskårerna registrar
Guardia Civil det
särklassigt största
antalet coronaGuardia civil.
smittade. Kåren har
registrerat 2.120 fall av Covid-19, mot
715 bland Policía Nacional och 769
lokalpoliser. Inrikesministern Fernando
Grande-Marlaska har bett om en
rapport som klargör orsakerna, men
den främsta anledningen till det stora
antalet smittade tros vara att många
av guardiacivilpoliserna bor tätt
tillsammans i kaserner.
22
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Regeringen presenterade 13 maj de
första resultaten av denna makroundersökning, som omfattar mer
än 70 000 personer och som alltjämt pågår. Slutsatserna av studien
är många, inte minst att Spanien
som väntat i dagsläget är långt från
de 60 procent som enligt forskare
leder till så kallad flockimmunitet,
där spridningen av viruset automatiskt börjar avta.
– Denna undersökning är en
detaljerad röntgenbild av den aktuella situationen gällande smittspridningen i vårt land, betonade
hälsovårdsministern Salvador Illa
vid presskonferensen. Han tillade
att resultaten på inget sätt ändrar
regeringens nuvarande planer för
nedtrappningen av restriktionerna.
De personer som ingår i studien
representerar alla åldrar och testas
på två olika sätt, tre gånger med
tre veckors mellanrum vardera.
Sålunda visar den nuvarande rapporten endast resultaten av de
första testerna. Av dem framgår att
andelen utvecklade antikroppar är
likvärdig mellan könen, men ojämn
både vad gäller åldrar och områden.
visar störst
andel av befolkningen med antikroppar är Soria, med 14,2 procent.
Det är något av ett mysterium, med
tanke på att det är en av Spaniens
mest glesbefolkade provinser
och med minst antal människor i
rörelse. Samma sak gäller Cuenca
(13,5 procent) Andra provinser
som omgärdar Madrid, som Segovia (12,6 procent) och Guadalajara
(10,9 procent) förklaras mer av att
många pendlar till huvudstaden
för att arbeta. Madrid, som är det

Den provins som

Frekvensen av antikroppar mot Covid-19 varierar stort mellan olika områden av Spanien, med den högsta
andelen i provinsen Soria (14,2 procent) och den lägsta bland annat på Kanarieöarna, med 1,4 procent.

värst drabbade området i Spanien
av pandemin, visar en frekvens av
antikroppar på 11,3 procent.
De områden som uppvisar lägst
smittsiffror är Murcia, Asturien,
Kanarieöarna, Ceuta samt Melilla.
Samtliga har mindre än två procent
av sin befolkning med antikroppar.

Resultaten tyder
på att dödligheten
i Spanien i Covid-19
ligger på mellan 1,0
och 1,2 procent av
antalet smittade.
Smittskyddsläkaren Jesús Molina Cabrillana analyserar resultaten i en artikel i El País.
– Om fem procent av befolkningen uppvisar antikroppar
motsvarar det omkring 2 350 000
personer i Spanien som varit i
kontakt med viruset. Det innebär
att endast tio procent av fallen
officiellt registrerats. En annan
slutsats är att dödligheten ligger
på mellan 1,0 och 1,2 procent av
antalet smittade.
Studien visar andra resultat som
kan vara avgörande i förståelsen
och bekämpningen av Covid-19.
Av de som befunnits ha antikroppar har nämligen 33,7 procent ej
uppvisat några symptom alls och
har sålunda ej vetat om att de smittats. Samtidigt har hela 43 procent

av de positiva fallen uppgivit att de
förlorade smaken och luktsinnet.
Beträffande åldrar är frekvensen av antikroppar lägre ju yngre
de testade är. Endast 1,1 procent
av spädbarn upp till ett år har
antikroppar, 2,2 procent mellan ett
och fyra år samt tre procent mellan
fem och nio år. Det är oklart om det
beror på att de varit mindre utsatta
för viruset eller om de helt enkelt
inte utvecklar antikroppar i samma
utsträckning.
Frekvensen av antikroppar hos
den spanska befolkningen är något
högre än i andra länder, som genomfört liknande undersökningar.
Det är dock inte några anmärkningsvärt stora skillnader. Däremot är utredningen ett mycket
viktigt verktyg för att kartlägga hur
Covid-19 agerar och finna en effektiv strategi mot spridningen.
vårdcentraler och 2 600 sjukvårdare deltar
i undersökningen. De slutgiltiga
resultaten kommer att presenteras
i form av en medicinartikel.
– Detta är en av de mest solida undersökningar som hittills
genomförts i hela världen och som
vi är mycket stolta över, betonade
forskningsministern och tidigare
astronauten Pedro Duque, vid
gårdagens presskonferens.

Sammanlagt 1 416

Text: Mats Björkman
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Smala trottoarer

Endast en tredjedel av trottoarerna i
Madrid klarar att erbjuda den sociala distansering på två meter som är
grundregeln för säkerhetsavstånd. Tidningen Público hänvisar till en rapport
som konstaterar att det på de flesta
trottoarer i den spanska huvudstaden ej
är möjligt att hålla två meters avstånd
till mötande fotgängare. Ännu värre är
det för rullstolsbunda, som endast kan
förlita sig på en tiondel av trottoarerna,
om de vill upprätthålla rekommenderat
säkerhetsavstånd.
Tidig exponering

Många sneglar i dagsläget på den illa benämnda ”Spanska sjukan” och konstaterar bland annat med oro att det var den andra vågen, hösten 1918, som
skördade flest dödsoffer.

Frågor om Covid-19 som saknar svar
Kan man smittas mer än en
gång av Covid-19? Hur länge
varar eventuell immunitet?
Avtar epidemin när temperaturen stiger? Bör vi räkna med
en andra våg till hösten? Hur
stor är egentligen dödligheten?
Flera viktiga frågor om Covid-19
saknar svar och försvårar planeringen för framtiden.

Forskarna famlar i blindo när det
gäller fakta om Covid-19 som behövs för att lägga upp strategin för
kommande månader. En av de viktigaste frågorna är om en drabbad
kan smittas igen. Förutom några
tveksamma fall som beskrivits i
media, finns fyra fall som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Det
rör sig om vårdpersonal i Wuhan
som fick lindriga symptom. En till
två veckor efter att de friskförklarats, uppvisade de återigen positivt
resultat. Forskarna bakom artikeln
erkänner att det skulle kunna röra
sig om falska resultat, dock testades de flera gånger.
Försök på apor i Kina pekar på
att en återinfektion inte är möjlig
och av olika scenarier så är en
dubbel infektion det minst troliga,
säger Margarita de Val, expert
på virala infektionssjukdomars
immunologi vid Centro Nacional
de Biotecnología (CNB-CSIC) i
Madrid, i en artikel i El País. En
förklaring kan vara att virusni-

våerna varierar hos en infekterad
person. Tester kan också ge utslag
för rester av viruset som håller på
att förstöras av immunsystemet,
menar Isabel Sola, expert på coronavirus vid CNB. Enligt Eduardo
Fernández Cruz, chef på immunologen vid Hospital Gregorio
Marañón i Madrid, tar det cirka
en månad för kroppen att utveckla
immunitet, vilket kan förklara
återfallen i Wuhan.
Vi vet heller inte hur länge
immuniteten håller i sig. Det kan
röra sig om år, eller månader. Det
vanliga är en långvarig immunitet,
men för vissa andra coronavirus är
det inte så. MERS är ett coronavirus som fördes över från kameler
till människor 2012 och som fortfarande cirkulerar då immuniteten
varar mindre än ett år. Vad som
gäller för Covid-19 vet vi ännu inte.
Den spanska virologen

Alfred García-Sastre som arbetar
på Hospital Monte Sinaí i New
York, menar att om viruset slår till
en andra gång så gör det säkert det
med lägre intensitet. RS-viruset
som är vanligt hos barn måste
i snitt smitta tre gånger för att
barnet ska få immunitet. Men även
om detsamma gäller Covid-19, är
det troligaste att symptomen blir
lindrigare och personen mindre
smittsam för varje gång.
Bör vi förvänta oss en andra

våg till hösten och blir den i så fall
värre än den pågående? Det var
fallet med Spanska sjukan som
1918 dödade omkring 50 miljoner
människor. De flesta dödsfallen
inträffade under den andra vågen i
oktober.
som publicerats av forskare på Imperial
College i London, är en andra våg
praktiskt taget oundviklig. Och
de varnar för att ju kraftigare den
sociala distanseringen varit, desto
värre blir den. Anledningen till
isoleringsåtgärderna i bland annat
Spanien, är dock inte så mycket
för att undvika smitta som för att
rädda sjukhusen från kollaps.
Kan vi hoppas på en avmattning
till sommaren? Enligt Isabel Sola
minskar viruskoncentrationen per
dygn med tio gånger om lufttemperaturen överstiger 37 grader. Vid
lägre temperaturer, exempelvis 22
grader, kan viruset överleva upp till
tre dygn.
Ur en evolutionär synvinkel är
de mest ”framgångsrika” virusen
inte de dödligaste. Virus tenderar
att bli mindre skadliga över tid så
att deras värdar fortsätter leva normalt och sprider dem vidare. Dock
kan virus bara förändras genom
mutation och generellt muterar
coronavirus mycket lite.

Enligt en studiew

Text: Carin Osvaldsson

En preliminär studie som offentliggjorts
av institutet Carlos III pekar på att spridningen av Covid-19 i Spanien startade
redan i mitten av februari och att den
hade ett flertal olika härkomster. Genom
att analysera generna från de första 28
virusprov som togs i Spanien kommer
institutet fram till att smittspridningen
hade minst 15 olika härkomster. Det
skulle betyda att spridningen var massiv
och betydligt tidigare än vad som registrerades av myndigheterna.
Farligt hemmalabb

Antalet personer som behövt uppsöka
vård efter att de andats in frätande
syror, har ökat kraftigt sedan coronakrisen startade. Orsaken tillskrivs
att i ivern att desinfektera bostaden
blandar personer olika rengöringsmedel, ibland med förödande resultat.
Myndigheterna varnar att vardagliga
preparat som blekmedel, klor, ammoniak och till och med vinäger kan
utgöra en direkt livsfara om de blandas
med varandra.
spanskt vaccin på gång

Forskningsministern Pedro Duque
hyser förhoppningar om att ett vaccin mot Covid-19
Pedro Duque.
snart ska kunna
testas i Spanien. Det kommer dock ej
att kunna marknadsföras förrän tidigast i början av nästa år. Enligt Duque
pågår fyra olika statligt finansierade
forskningsprojekt i Spanien, av vilka ett
vid universitetet i Santiago de Compostela uppges vara särskilt lovande.
Även om det fortfarande kommer att
dröja flera månader innan ett vaccin
definitivt är klart, utesluter ministern
ej att Spanien kan vara det första
landet i världen att framställa det.
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Epidemier under 1500- till
1800-talen anses vara en av
orsakerna till att Andalusiens
fasader vitkalkades en gång i tiden. Övertygelsen om kalkens renande effekter skapade en social
rit, som bevarats i århundraden
och blivit en del av populärarkitekturen. Även om plastfärgen
tagit över på många håll, fortsätter en del byar kalka enligt gammal tradition. I Medina Sidonia
har det gamla kalkugnsföretaget
i år skänkt kalk till kommunens
äldreboenden.

Med sin hink och pensel våt av kalk,
har Manuela Delgado varje vår
bidragit till att bevara den rena obefläckade bilden av Medina Sidonia –
en av de vita vykortsbyarna i Cádiz.
Hon har fört traditionen vidare från
sin mamma och mormor, under
många år utan att fundera så mycket
på var den kom ifrån. Men i dessa
pandemitider, när hon ironiskt nog
hindras att kalka som hon skulle
vilja, minns Delgado anledningen
till den matriarkala riten.
- Husen vitkalkades för att skyddas mot epidemier. Enligt mina
förfäder tog kalken bort mikroberna. Det skriver tidningen El País i
ett reportage om ursprunget till de
vitkalkade andalusiska byarna, mer
aktuellt än någonsin.
Andalusiens inland bjuder
på långa vackra rader av glittrande
vita fasader. Avtrycket är så kraftigt
att det i många kommuner skrivits
in i stadsplanens föreskrifter och
betraktas som turistattraktion.
Men det har inte alltid varit så. Vad
var det som hände i dessa byar,
som tidigare lyste i färger som
ockra, blått eller gult, för att de
skulle målas helt vita? Återkommande epidemier som pesten, gula
febern och tyfus mellan 1500- och
1800-talen bär till stor del skulden
för institutionen som överlevt som
social rit förknippad med hygien,
renlighet, årstidernas gång och till
och med förnyelsen efter döden.
Den antiseptiska och antibakteriella effekten av kalciumoxid har
påvisats i olika vetenskapliga studier och kalk har fler än 130 olika
användningsområden relaterade
till sin desinficeringskraft. Även
om det ännu ej påvisats någon specifik effekt mot just coronaviruset,
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Kalken sägs ha renande effekter och en av orsakerna till de vitmålade andalusiska byarna, sägs vara just epidemier på 1500- till 1800-talen. Fotot är från
Setenil de las Bodegas (Cádiz).

Epidemier målade
Andalusiens Vitt
Kalken effektivt desinfektionsmedel.
har kalkugnsföretaget Gordillos
i Morón de la Frontera (Sevilla),
donerat kalkfärg för att vitkalka de
gemensamma utrymmena i kommunens äldreboenden.
– Vi hade den moraliska skyldigheten att ställa vårt företag till
förfogande. Det finns studier och
erfarenhet som visar att det är
något man gjort under epidemier,
säger Isidoro Gordillo i El País, den
senaste generationen Gordillo på
företaget grundat 1874.
människans
äldsta byggmaterial. Det är dock
inte helt lätt att fastställa exakt när
det började användas just under
epidemier. Arkivarien i Medina
Sidonia, María José Dávila, har
hittat historiska referenser över
ordrar att stänga gravar med kalk
under pesten på 1600-talet. Professorn och tillika arkitekten Eduardo
Mosquera berättar om hygienåt-

Kalk är ett av

gärder under kung Carlos III regeringstid på 1700-talet, som bland
annat inkluderade vitkalkning av
insidan på sjukhus och kyrkor.
Arkitekten berättar hur
traditionen spreds över södra
Spanien, där vitt redan var vanligt
i de varmare delarna av landet och
vid Medelhavet för sin egenskap
att återspegla ljuset. Enligt Gema
Carrera, antropolog vid Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico,
finns ytterligare en anledning till
att färgerna försvann i många byar
efter virusens framfart.
– I ekonomiskt svåra tider som
epidemier och svältperioder, var det
svårt att få tag på färg, vilket ledde
till att man nyttjade den vita kalken.
Efter varje infektionsvåg blev de
praktiska orsakerna mer och mer
till en rit, särskilt rotad i provinser
som Cádiz, Huelva och Sevilla.
– I rum där någon dött smälte

man kalk som symbol för uttorkning och avstängning, erinrar sig
Gordillo. Vitt symboliserar något
obefläckat, där smutsen urskiljer
sig, tillägger Mosquera. Och vitkalkningen blev till en renlighetsrit
främst kopplad till kvinnor.
Traditionen blev så småningom säsongsbetonad – fasaderna
målades på våren inför helgonfestligheterna och kyrkogårdarna i
november inför Alla helgons dag.
– I nästan alla andalusiska hem
fanns alltid i något hörn de nödvändiga verktygen för att gå över fasaden
och fixa fläckar och skador; penslar,
borstar, stegar, lerkärl och hinkar
med släckt kalk, minns Carrera.
Francoregimen förvandlade
seden till turistattraktion i byarna
runt Sierra de Cádiz, men fenomenet spreds även utanför provinsen
och bevarade fasaderna vita över
hela Andalusien. Den vita färgen
har dock överlevt längre än kalken,
i en majoritet av byarna används
idag modern plastfärg. Men i en del
kommuner, som i Medina, håller
man traditionen levande genom
att dela ut kalk till sina invånare.
Även om initiativet paradoxalt nog,
har stoppats just i år på grund av
karantänen.

Text: Carin Osvaldsson
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EKONOMI
Statsskulden rekordhög

Spaniens ackumulerade statsskuld
har kommit upp i motsvarande 101
procent av landets bruttonationalprodukt. Det uppges vara den högsta
nivån någonsin. Enbart i mars steg
skulden med 22,47 miljarder euro, med
anledning av de första anslagen för
att motverka effekten av coronakrisen. Den sammanlagda statsskulden
är därmed uppe i 1,22 biljoner euro
och den väntas på grund av krisen
fortsätta stiga mot minst 112 procent
av landets BNP.
Hjälp dröjer

Tiotusentals tillfälligt permitterade
har ännu ej lyft det utlovade stödet.
Enligt arbetsmarknadsministern
Yolanda Díaz har den övervägande
majoriteten redan börjat lyfta arbetslöshetsersättning, men belastningen på grund av de 3,3 miljoner
ansökningar som inkommit har gjort
att drygt 46.000 ännu ej hunnit
handläggas. Díaz lovar att det kommer att vara åtgärdat inom några
dagar och förnekar att utbetalningarna skulle dröja till juni, på grund
av likviditetsbrist.
sjunkande huspriser

Värderingsfirman
Standard & Poors
spår att huspriserna i Spanien
kommer att
Se vende.
falla i år med 3,5
procent, på grund av coronakrisen.
Det skulle vara det näst största raset
i hela EU, endast överträffat av Irland.
Samtidigt menar Standard & Poors
att den spanska fastighetsmarknaden
kommer vara en av de som återhämtar sig snabbast nästa år.

14,06
procent föll madridindexet
Ibex-35 12 april. Det var det
största raset som Madridbörsen någonsin upplevt på
en enda dag. Indexet stängde
på på 6 455,10 punkter. Det
hade därmed fallit på mindre
än fyra veckor med drygt 36
procent.
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De dåliga sysselsättningssiffrorna föranledde en gemensam presskonferens 2 april av arbetsmarknadsministern Yolanda Díaz och ministern för försäkringskassan José Luís Escrivá.

Krisen förödande
för jobben
Nära en miljon arbetslösa på två veckor.
Spanska försäkringskassan
tappade nära en miljon inskrivna på knappt två veckor
och sysselsättningssiffrorna
för mars månad var därmed de
sämsta någonsin.

Raset började kring 9 mars, när
skolorna i Madrid stängdes.
Månaden registrerar en nedgång
med nära 900 000 inskrivna hos
Seguridad Social, som därmed
stängde mars med 18,4 miljoner
som betalar sociala avgifter. Ministern för försäkringskassan José
Luís Escrivá höll tillsammans med
arbetsmarknadsministern Yolanda
Díaz en lång presskonferens på
torsdagen, efter att statistiken
redovisats. Escrivá markerade
allvaret genom att jämföra med ut-

brottet av den ekonomiska krisen.
Mellan oktober 2008 och februari
2009 föll antalet registrerade hos
försäkringskassan med lika många,
som nu på knappt två veckor.
Även antalet registrerade
arbetslösa har noterat en av de
sämsta månadssiffrorna sedan den
nuvarande statistiken upprättades,
endast överträffad av januari 2009,
efter Lehman Brothers fall i USA.
Arbetskön i mars steg med 302
265 personer till sammanlagt 3,54
miljoner människor.
Fallet var allmänt i alla sektorer,
med två stora undantag. Antalet
anställda ökade ej oväntat inom
vårdsektorn, men även inom
jordbruket steg sysselsättningen.
Faktum är att det i dagsläget råder
arbetsbrist inom jordbruket.

Fattigdomen ökar i Spanien
Mer än en miljon familjer i Spanien saknar helt någon som är
yrkesverksam.
Den senaste kvartalsstudien
EPA visar att fattigdomen i Spanien ökar. Antalet familjer utan någon medlem som jobbar har ökat

med 60 600 till 1,1 miljoner. Det är
den högsta siffran sedan 2013.
Vidare har 600 000 familjer
ingen som helst inkomst. Det är i
sin tur den högsta siffran på fem år.
Regeringen har annonserat en
medborgarlön till juni.

Negativ
inflation
DIREKT
Den väntade negativa inflationen i Spanien på grund
av coronakrisen har slagit
igenom redan i april, då den
hamnat på -0,7 procent.

Den främsta orsaken till inflationsraset är de rekordlåga
bränslepriserna. Samtidigt
har beräkningen av generalprisindex fått anpassas efter
de produkter som fortfarande
konsumeras, under larmsituationen. Dessa standardprodukter upplever i sig en årlig
prisökning på 3,2 procent,
vilket är en procentenhet högre än i mars. Priset på färska
livsmedel upplever å sin sida
en årlig ökning på 6,9 procent,
vilket är 0,3 procent högre än
i mars.
Det var första gången som
den spanska inflationen var
negativ sedan sommaren 2016.

Öar kan få ta
emot turister
tidigare
Utländska besökare kommer ej
tillåtas resa till Spanien förrän
nedtrappningen av restriktionerna är avslutad, men områden som Kanarieöarna och Balearerna kan komma att öppna
före andra delar av landet.

Det uppger Spaniens utrikesminister Arancha González Laya, som
dock betonar att det kommer att bli
en ”ovanlig” sommar. Till skillnad
mot andra länder som Frankrike
och Italien har Spanien ännu ej satt
ett datum för när turister åter tillåts
anlända. Detta då regeringen, enligt
González Laya, vill skynda långsamt. Hon försvarar samtidigt den
nya karantänen för inresande från
utlandet och säger att den kommer
att hävas när smittsituationen är
under kontroll.

Tuff svångrem
oundviklig

Mäklarhuset fortsätter sin satsning på utland
och söker nu ytterligare kontor på Solkusten.
Vi söker i första hand till följande områden.

Ny dyster rapport från centralbanken.
Chefen för den spanska centralbanken Pablo Hernández de
Cos presenterar ännu dystrare
prognoser för den spanska
ekonomin och varnar för att
återhämtningen efter krisen
kan ta upp till tio år.

Regeringschefen Pedro Sánchez har förvandlat frågan om
en europeisk Marshall-plan till
universallösningen på den belåning som inte minst Spanien, men
även många andra EU-länder, nu
drar på sig genom de ekonomiska
anslag som antas för att motverka
de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Centralbankschefen
poängterar dock att de enda åtgärder som krävs och som kommer att
vara oundvikliga, är de som ligger i
färskt, smärtsamt minne hos spanjorerna. Det handlar
nämligen
om
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EKONOMI

Spanska regeringen har beskrivit den ekonomiska situationen
i landet som mycket allvarlig,
dock hittills utan att specificera
några siffror. Men i den stabiliseringsplan som presenterats
för EU, avslöjas de mörka prognoserna: BNP minskar med 9,2
procent i år och en miljon jobb
försvinner. Återhämtningen
kommer att ta minst två år. Och
ännu återstår många frågetecken som kan försämra framtidsutsikterna ytterligare.

Spaniens stränga karantän och paralysering av i princip all produktion, sätter tydliga spår i ekonomin. I regeringens stabilitetsplan
för 2020-2022 som presenterats
för EU, uppskattas en kraftig
nedgång på 9,2 procent under
2020 och därefter en återhämtning på 6,8 procent under 2021.
Arbetslösheten beräknas stiga till
19 procent i år.
Planen beskrevs vid en presskonferens i fredags 1 maj. Regeringens prognos är sämre än den
som Internationella valutafonden
gjort, men kan ändå vara otillräcklig i ljuset av de senaste BNPuppgifterna. Statistikmyndigheten
INE konstaterade i torsdags en
nedgång med 5,2 procent på bara
ett kvartal – den sämsta siffran
sedan inbördeskriget.
Enligt regeringen följs kollapsen av en återhämtning på 6,8
procent 2021, som i det här fallet är
mer optimistiskt än valutafondens
förväntningar. I planen beskrivs
att nära två miljoner heltidsjobb
kommer ha gått om intet i slutet av
året. Enligt regeringskällor tas inte
effekterna av det tillfälliga permitteringarna med i de beräkningarna
och i själva verket rör det sig om en
miljon förlorade arbetstillfällen.
I takt med nedtrappningen av
karantänen och en ökad efterfrågan, kommer den spanska ekonomin utvecklas i form av ett osymmetriskt V, enligt finansminister
Nadia Calviño.
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Finansministern Nadia Calviño och skatteministern María Jesús Montero vid en av de många presskonferenser som de hållit gemensamt, sedan krisen
startade.

Återhämtningen väntas
tidigast om två år
Ännu svårt att fastställa effekterna av krisen.

– En kraftig nedgång i den
ekonomiska aktiviteten under
andra kvartalet, följs av en gradvis
återhämtning under årets andra
hälft och därefter en kraftig tillväxt
under 2021, förklarade hon under
fredagens presskonferens. Calviño
menar att de tidigare nivåerna inte
nås förrän 2022, men att även detta
är osäkert på grund av risken för en
andra virusvåg till hösten. Skatteministern, María Jesús Montero
uttryckte å sin sida att Spanien
kommer att återhämta sig från krisen, och att skillnaden är att denna
gång ska ingen lämnas utanför.
Regeringens taleskvinna beskriver
kraschen som tillfällig.
Arbetslösheten eräknas stiga till
19 procent i år och sjunka till 17,2

procent nästa år – en minskning
som verkar liten mot bakgrund av
den förväntade återhämtningen
och som enligt El País bara kan
förklaras med att det rör sig om genomsnitt. I slutet av 2020 kommer
arbetslöshetssiffran troligen vara
mycket hög.
Under förra lågkonjunkturen
nådde arbetslösheten 27 procent.
Men gällande den nuvarande krisen råder fortfarande stor ovisshet,
då ekonomin befinner sig nästintill
i dödläge och utvecklingen är avhängig av hur lyckosam nedtrappningen av karantänen blir och hur
snabbt den går. Permitteringar,
bankgarantier och förbättrade villkor för finansiering, som erbjuds

från den europeiska centralbanken, mildrar effekterna.
Samtidigt är osäkerheten stor
kring hur mycket turismen, hotelloch restaurangbranschen och
småföretagarna kan återhämta sig
i en verklighet med minskad efterfrågan på många tjänster. Liksom
huruvida marknaderna reagerar på
bristen på ett gemensamt europeisk svar på krisen. Något som skulle kunna försvaga återhämtningen.
Ett statligt underskott som i år
beräknas bli 10,3 procent, innebär
den största klyftan i de offentliga
finanserna sedan 2012. Statsskulden stiger till 115 procent av BNP.
Och regeringen specificerar inte
hur 2021 blir, just när det är som
störst risk att de nordeuropeiska

länderna pressar europeiska
centralbanken att sluta köpa upp
skulder i ett läge när de redan har
återhämtat sig.
De antagna åtgärderna för att
stimulera ekonomin kostar 35 miljarder euro, av vilka 17 miljarder
motsvarar permitteringar. Enligt
El País täcker regeringen med detta endast 3-4 månader. Totalt ökar
myndigheternas utgifter med cirka
55 miljarder euro, motsvarande
tio procent, inklusive uppköp av
skyddsmaterial för sjukvårdspersonalen. Skatteintäkterna sjunker
samtidigt med 25 miljarder, fem
procent.

Ett statligt
underskott
som i år beräknas
bli 10,3 procent,
innebär den största
klyftan i de
offentliga finanserna
sedan 2012.
Enligt skatteministern bidrar
permitteringarna till inkomstbortfallet. Dessa står själva för
2,4 procent av inkomstbortfallet.
Enligt El País är det beräknade
inkomstfallet dock i underkant
och prognoserna allt för optimistiska. Det kan betyda att både
underskottet och skulden ökar
ytterligare.
Gällande åtgärder för att täppa
igen hålet i statskassan har skatteministern avvisat att det skulle
kunna bli tal om nedskärningar.
Hon nekar också till att det ska
skapas nya skatter, vid sidan av
de redan planerade: den så kal�lade Google-skatten, en skatt på
finansiella transaktioner, en grön
skattereform samt en förstärkning

Rådgivning
i Spanien
med svensk
mentalitet

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

av kampen mot bedrägeri — skattehöjningar till ett värde av fem
miljarder euro som har utlovats
under två år.
Detta är inte fråga om en ekonomisk kris. Ännu. Men kraschen har
försämrat de ekonomiska förhållandena, som enbart kommer att
bli värre. De avancerade ekonomierna har redan mottagit kraftiga
slag från aktiemarknaderna, endast tillbakahållna av ett agerande
från centralbankerna som saknar
motstycke. Regeringarna har också
tagit fram det tunga artilleriet,
även om det europeiska svaret
låter vänta på sig. Men i bästa fall
kommer ekonomin i västländerna
inte börja sin återhämtning förrän sista kvartalet i år, och då tror
experterna att vi kommer få se en
andra våg av viruset.
påbörjar sin
förvandling från sanitär till ekonomisk kris, kommer de som redan
hade ett tungt bagage av skulder,
arbetslöshet och sämre struktur,
lida mest. Italien är värst drabbat
men Spanien och Portugal kommer tätt efter. Den spanska ekonomin inledde coronakrisen med
en statsskuld på nära 100 procent
av BNP och en arbetslöshet på 13
procent.
Det är troligt att statsskulden
snart uppgår till 120 procent och att
arbetslösheten fördubblas. Spanien gjorde sina läxor under förra
lågkonjunkturen och kapitaliserade
sina banker (med hjälp av EU) samt
förbättrade sin exportpotential (något som inte hjälper just nu när den
globala marknaden har kollapsat),
men löper stora risker från och med
nu, konstaterar el País.

När pandemin
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EKONOMI
Medborgarlöner i juni

Ministern för försäkringskassan José
Luís Escrivá annonserar att medborgarlönen kommer att antas som
planerat i maj och att den första
utbetalningen kommer att ske i juni.
Omkring en miljon särskilt utsatta
familjer beräknas få tillgång till denna
grundinkomst, som är en permanent
åtgärd som inte bara ska gälla under
coronakrisen. Medborgarlönen ska
skona familjer från att leva i fattigdom
och kommer till stor att assimilera
andra typer av sociala bidrag, som
delas ut sedan tidigare.
Ingen budget i år heller

Regeringen kommer ej att presentera
någon budgetproposition för i år,
på grund av krisen. Det innebär att
den redan rekordlånga budgeten
utformad av PP-regeringen 2018
förlängs ytterligare. Budgetministern
María Jesús Montero, som också är
regeringen officiella språkrör, berättar
att budgetpropositionen för i år i
det närmaste var klar. Den var dock
baserad på en tillväxt på 1,6 procent,
en prognos som enligt ministern nu
upplevs som ”en evighet sedan”.
Tjurfäktningen i kris

Även tjurfäktningssektorn
drabbas hårt
av coronakrisen
och har ansökt
Allt mer ovanlig syn.
om statligt stöd.
Flera organisationer har presenterat
en ansökan till kulturministern José
Manuel Rodríguez Uribes om sammanlagt 15 olika ekonomiska åtgärder
för att rädda sektorn. Några av årets
viktigaste ferior, som den i Valencia
och Sevilla, har redan gått förlorade
och allt pekar på att hela säsongen i
år uteblir.

Spanien börjar vinna gehör hos EU för sina anspråk om om bidrag framför lån. Det återstår dock fortfarande att se om länder som Holland, Österrike,
Danmark och även Sverige för den delen, viker sig på den fronten.

Spanien Efterlyser stöd
EU splittrat om gemenam återuppbygnadsfond.
Spanien beräknas ta sig ur krisen långsammare
än övriga EU. Produktionsstrukturen och den
höga statsskulden gör landet mycket känsligare
för de ekonomiska problem som pandemin orsa-

kar. Med den nya förlängningen av larmsituation
har regeringen dock öppnat upp för regionala
lättnader, som kan komma att underlätta för de
minst smittdrabbade områdena i landet.

Låt oss vara din
trygga kontakt för att köpa
eller sälja fastighet i
Marbella
+34 952 811 552

www.nordicamarbella.com
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I tidningen El País beskrivs hur regeringen planerar en återhämtning
i två faser; till sommaren samt årsslutet. Arbetsmarknadsministern
Yolanda Díaz förutser en återgång
inom de produktiva sektorerna
under de närmaste månaderna,
men för de värst drabbade kommer svårigheterna fortgå ända
till slutet av 2020. Avgörande för
samtliga verksamheter, inkluderat
nöjesindustrin och turismen, är tre
fundamentala villkor för att garantera säkerheten; avståndet mellan
människor, max antal personer i
lokalen samt hygienåtgärder.
Enligt Díaz är de stödprogram
som redan aktiverats för turistsektorn samt särskilda krislån för
företag (ICO), till ett totalt värde av
40 miljarder euro, tillräckligt just
nu. Men hon tror att det behövs fler
åtgärder på sikt, beroende på hur
länge den sanitära krisen fortgår
och när olika verksamheter kan
starta igen.
Díaz försäkrar också att arbetsförmedlingen jobbar rekordsnabbt,
sju dagar i veckan för att hantera
alla ansökningar om arbetslöshetsersättning. Enligt El País har
myndigheten fyrdubblat hastigheten för att hantera den lavin av
ansökningar som kommit in. Över
90 procent godkänns och de kommer utbetalas en vecka tidigare än
vanligt.
EUländer beräknas krisen slå hårdare
mot Spanien, dels på grund av att
den produktiva sektorn är mer
splittrad – den består till stor del av
små företag – dels på grund av att
den inte är solid och därmed sämre
rustad för storm.
– Vår ekonomi göds i hög grad
av globaliseringen, säger Fernando

Jämfört med andra

Fernández, lärare på IE Business
School, till El País. Och det är vad
som kommer fälla oss.
Den produktiva strukturen i
Spanien är baserad på tjänster,
snarare än industri. Och medan
fabriker kan återhämta förlorade
intäkter längre fram, kan förlorad
konsumtion inom tjänstesektorn
inte tas igen på samma sätt.
Med en minskad efterfrågan
måste företagen anpassa personalstyrkan för att undvika konkurs.
Det drabbar i sin tur hushållens
konsumtion.
– Både offentliga och privata
investeringar kommer minska, det
är vad som brukar ske i en osäker
situation, säger Francisco Vidal,
ekonomichef på Intermoney.

Spaniens höga
statsskuld och
offentliga underskott
gör också att regeringen inte har samma
kapacitet att vidta
åtgärder, som länder
i norra Europa.
Spaniens höga statsskuld och
offentliga underskott gör också
att regeringen inte har samma
kapacitet att vidta åtgärder, som
länder i norra Europa. Medan den
spanska statskassan har gått in
med 100 miljarder euro i garantier,
har Tyskland utlovat obegränsade
garantier. I Storbritannien finansierar den engelska centralbanken
direkt den engelska statskassan
under en tid. I Italien har man
garanterat nästan halva BNP.
Spanien har valt att gå en försiktigare väg. Ett exempel på det är
hur skattemyndigheten sköt upp
den kvartalsvisa momsinbetalnin-

gen med en månad för företagare.
Åtgärden godkändes dagen innan
pengarna normalt dras via autogiro
och fyra dagar innan sista betalningsdatum.
Analytiker talar om ett ekonomiskt fall på nära tio procent
i år. Även om livet återgår till det
normala efter karantänen skulle
BNP sjunka med minst sju procent,
på grund av åtta veckors utegångsförbud. Allt pekar på att den
ekonomiska nedgången kommer
bli större än så.
Under förra lågkonjunkturen
registrerades en nedgång på 9,5
procent mellan 2008 och 2013.
Nu handlar det om en kollaps på
ett och samma år. De förlorade
inkomsterna för den offentliga förvaltningen överstiger 40
miljarder euro. Bidragskostnaderna kan komma att öka med
20 miljarder euro jämfört och
sjukvårdskostnaderna med nära
tio miljarder euro.
Med cirka 30 miljarder i underskott sedan tidigare, växer hålet i
statskassan till cirka 100 miljarder
euro. Spanien går från att utfärda
200 miljarder till 300 miljarder
årligen. Dock kommer Europeiska Centralbanken köpa ungefär
en tredjedel av detta belopp. Och
spanska centralbanken skulle
kunna ta ungefär 50 miljarder.
Problemet är att Europa

har delat upp hjälpmekanismerna.
Stödfonden ESM rör bara två procent av BNP. Det vill säga, Spanien
skulle kunna ta ut 25 miljarder
euro. Och eventuellt ytterligare
från den nya europeiska arbetslöshetsfonden. Men det återstår att
finansiera ytterligare 100 miljarder
euro.

Den europeiska centralbanken
måste fördubbla sina insatser. Och
kanske ser de sig tvungna att köpa
en större andel av skulden från
Italien och Spanien, jämfört med
andra länder.
Tack vare centralbanken ser de
flesta experter inte några allvarliga
problem under 2020.
– Först i slutet av året ser vi om
den spanska ekonomin, med problemen inom turismen, är kapabel
att återhämta sig, säger Raymond
Torres, konjunkturchef på tankesmedjan Funcas. Det är då som
investerarna kan börja fundera
på hur Italien och Spanien ska nå
tillväxt med extremt hög arbetslöshet, enorma skulder och en tärd
statskassa. Risken är stor att marknaderna gör skillnad mellan länder
när det kommer till att låna ut. Och
problemen kan öka om Europa inte
lyckas visa upp en enda front.
i EUparlamentet försvarade både EUkommissionens ordförande Ursula
Von der Leyen och centralbankschefen Christine Lagarde, Sánchez linje. Han vill se en kraftfull
europeisk återuppbyggnadsfond
för att få igång tillväxten i de värsta
drabbade länderna. Den stora
polemiken handlar nu om hur
stor procentsats som ska bestå av
bidrag och hur stor andel som ska
vara lån. På ena kanten står länder
som Spanien, Frankrike och Italien
som förespråkar bidrag för hela
slanten, så att de värst drabbade
länderna inte försvagas ytterligare
av ökade statsskulder. På den andra
kanten står Holland, Österrike,
Sverige och Danmark, som vill att
det helt och hållet ska vara lån.

På det senaste mötet
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FÖRETAGSNYTT
Jämte de rent sanitära och
ekonomiska konsekvenserna
kommer coronakrisen i Spanien även att ha stora rättsliga
efterspel. Det är svårt att finna
i närhistorien en liknande juridiskt situation som i dagsläget.
Många människor har berörts
och de rättsliga problemen är i
skrivande stund oöverskådliga.

Spaniens regering antog 14
mars genom kungliga dekretet
463/2020 ”Estado de Alarma”
(Larmtillstånd) i Spanien. Detta
kan enligt min uppfattning liknas
med undantagstillstånd, då det
infördes omfattande inskränkningar av människors grundläggande rättigheter (utegångsförbud,
ökade polisiära kontroller, stängda
domstolar, andra myndigheter,
med mera). Samhället paralyserades, med motiveringen att bemöta
den pandemi som med mycket kort
varsel drabbade Spanien.
Det inledande dekretet har sedan följts av ett oändligt antal nya
normer och bestämmelser. Syftet
med dessa har varit att komplettera, förtydliga, klargöra, konkretisera, ändra, ändra igen, skärpa eller
lätta på tidigare restriktioner. Med
detta har det uppstått än mängd
frågor om vilken juridisk verkan
normerna har i vanliga avtal mellan privatpersoner, konsumenter
och företag, näringsidkare, med
flera.
I utgångsläget ska larmtillståndet ej påverka eller ingripa
formellt i ingångna avtal. Det finns
dock undantag, exempelvis när det
införts tillfälliga regler som ska
gälla i avtal mellan näringsidkare
och konsumenter, mellan arbetsgivare och arbetstagare liksom mellan fastighetsägare och hyresgäster.
Gemensam för alla dessa åtgärder
är att en avtalspart generellt befinner sig i en underlägsen ställning
och därmed behöver större skydd.
Regeringen har exempelvis
infört regler som förbjuder uppsägningar av anställda under larmtillståndet, som underlättar korttidspermitteringar för företag samt
ger enskilda näringsidkare anstånd
med skyldigheten att betala hyran.
Dessa åtgärder är dock som regel
marginella och har i många fall varit både otydliga och ofullständiga.
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Det kommer vara både mödosamt och ta lång tid att reda ut alla avtalstvister som uppstår i coronakrisens kölvatten. Olaf Medina Hellgren, på Wallin &
Partners, klargör vad den spanska lagen säger beträffande inte minst Force Majeur.

Rättsliga efterspel på
grund av coronakrisen

Principer som Force Majeur måste avgöras av domstol.

Huvudregeln: Avtalsbundenhet
Principerna om avtalsfrihet och
avtalsbundenhet är grundläggande
inom privaträttens område. Privaträtt är den del av juridiken som
berör förhållanden mellan privatpersoner, till skillnad mot offentlig
rätt, som är den del som reglerar
förhållanden mellan privatpersoner och staten. Som undantag till
dessa principer innehåller lagen
allmänna ogiltighetsgrunder, som
ej behandlas i denna artikel och
vars syfte är att förhindra til�lämplig av oskäliga avtalsvillkor
och klausuler. Det vi däremot berör
här är de undantag till principen
om avtalsbundenhet som kan
tillämpas inom privaträtten, när
fundamentala och extraordinära

händelser inträffar efter avtalets
ingående.

Till skilnad mot i
Sverige krävs inte
en specifikation i Spanien av Force Majeur
i avtalet, för att det
ska kunna gälla.
Undantag till avtalsbundenhet
Generellt har den allmänna principen om avtalsbundenhet två viktiga undantag eller begränsningar,
enligt spansk lag och domstolspraxis: Force Majeure samt Rebus
Sic Stantibus (ändrade förhållanden). Dessa undantag tillämpas
dock restriktivt och dess tillämpning är inte helt oproblematiskt.

Force Majeure
Juridiskt sett är Force Majeure
en oförutsedd och extraordinär
händelse som inträffar efter
avtalets ingående och som förhindrar möjligheten att fullgöra
en avtalad prestation, helt eller
delvis. Force Majeure förknippas normalt med krig, brand
liksom naturkatastrofer eller
myndighetsbeslut. Den aktuella
situationen har som direkt orsak
en naturkatastrof (Covid-19),
men det som främst bidragit till
att många avtalsparter ej kunnat
fullgöra sina förbindelser är inte
hälsokrisen i sig, utan de hårda
restriktionerna införda genom
myndighetsbeslut för att bekämpa viruset.

Till skillnad mot Sverige, där det
saknas en lagreglering om Force
Majeure och därmed kräver en
särskild force majeure klausul i
ett avtal för kunna göras gällande,
lagregleras principen i Spanien (artikel 1.105 i Código Civil). Sålunda
kan den åberopas av en avtalspart,
även när sådan klausul inte finns
eller saknas i ett avtal.
Spaniens Högsta domstol

har framhållit vilka förutsättningar
som erfordras för att åberopa
Force Majeure, som grund för att ej
fullgöra ett avtal. För det första förutsättes att händelsen som inträffat
måste ha varit helt oförutsedd och
oundviklig, vid tiden för avtalets
ingående. För det andra måste det
finnas ett direkt orsakssamband
mellan händelsen och omöjligheten för en avtalspart att fullgöra
sin förbindelse. Avtalsparten som
åberopar Force Majeure måste vidare ha agerat i god tro och gjort allt
som rimligen kan förväntas av en
godtroende part, för att övervinna
hindret. För det tredje måste slutligen effekterna av Force Majeure stå
i proportion till situationen.

Rebus sic stantibus
En annan begränsning till huvudprincipen om avtalsbundenhet är
klausulen eller principen Rebus Sic
Stantibus (ändrade förhållanden).
Den innebär ett uttryckligt eller
underförstådd förbehåll i ett avtal.
Det vill säga att avtalet gäller under
förutsättning att rådande förhållanden ej förändras i avsevärd
usträckning. En grundläggande
förändring av omständigheterna
kan leda till obalans mellan parternas förbindelser och därmed göra
avtalet oskäligt betungande för
någon av dem. Principen berättigar
den part som hamnar i underläge
att åberopa Rebus Sic Stantibus
för att justera eller jämka avtalet,
men sällan för att komma helt ur
avtalet.
I Spanien regleras inte Rebus Sic
Stantibus i lag, men den är reglerad genom domstolsavgöranden/
praxis- och analogier från reglerna
hänrörande Force Majeure. Til�lämpningen av detta undantag
förutsätter också en helt oförutsägbar och oundviklig händelse,
som inte gick att förutse vid avtalet
ingående.

Allmänna råd till avtalspart
En avtalspart kan ej ensidigt
åberopa och tillämpa Force Majeure eller Rebus Sic Stantibus.
Den uppgift faller på domstolen.
Det bästa rådet jag kan ge den
avtalspart som ej kan fullgöra sin
prestation eller som har hamnat
i en underlägsen position är att
först kontrollera vad det står i
avtalet och när vederbörande har
klargjort sina rättsliga grunder,
omgående kontakta den andra
avtalsparten och diskutera situationen. Kommunikation mellan
parter bör alltid ske skriftligt.

Händelsen
som inträffat
måste ha varit helt
oförutsedd och
oundviklig, vid tiden
för avtalets ingående.
I tider som dessa förekommer
som regel överseende beträffande
att vanliga regler inte alltid kan
gälla, men samtidigt reagerar
många på situationen med stress
och ångest. Det är därför viktigt

att försöka avdramatisera och begränsa händelsen till den konkreta
överenskommelse som råder mellan parterna. Likaså är det viktigt
att ingen av parterna bygger upp
orealistiska förväntningar.
Slutsats
Coronakrisen kan, enligt min åsikt,
utan tvekan räknas som Force
Majeure eller Rebus Sic Stantitus
i ett avtalsrättsligt sammanhang.
Sålunda kan det vara motiverat för
en avtalspart att åberopa dessa för
att justera eller jämka ett gällande
och bindande avtal.
Notera dock att båda normerna
som regel tillämpas restriktivt. Det
är att förvänta att både lagstiftarna
och domstolarna agerar, så länge
den allmänna krisen försämras.
Nya lagar kan komma att gälla
och en ny domstolspraxis, mindre
vidlyftig och mindre restriktiv, kan
komma att etableras i spåret av
krisen. Detta kommer dock tyvärr
att ta lång tid.
Olaf Medina Hellgren
Abogado
Wallin & Partners
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”Tusen tack för allt ni gör för att
informera oss svenskar som bor
här i denna extremt svåra Globala
situation.”
Gunnel
”Tack för att ni finns! Ni kommer
alltid med korrekt information, det
är guld värt, för oss som är här.
Numer plockar jag bara nyheter
från er, det är tryggast så.”
Lena
”I dessa svåra Coronatider ville jag
bara säga att ni gör ett fantastiskt
arbete och är den kanal som vi
svenskar kollar och har stort förtroende för.”
Mats
”Uppskattar hur du försöker vara
realist betr covid19 och se det i sitt
hela sammanhang. Du tar inte bara
del av all den info som väller ut, du
analyserar och delar den också. Ett
bra sätt att för hjälpa alla att fortsatt kunna stå med båda fötterna
på jorden.”
Olof
”Måste här tacka herr Björkman
för ett exceptionellt jobb. Som en
finlandssvensk har jag fått min info
från ”Sverige” och de e jag tacksam för. Mina landsmän är urdåliga
på detta och speciellt ambassaden i Madrid kan bytas ut på de
det snabbaste. Tack.
Harry Erlund
”Mats Björkman! Jag tycker du är
FANTASTISK! Vilken tur att det är
just DU som jobbar på Sydkusten.
Du och din redaktion gör ett skitbra jobb nu under Corona-krisen.
Jag lyssnade på din föreläsning i
vintras på Svenska skolan (Spaniens historia). Mycket bra! Och
det värmer mitt hjärta att du har
ditt hjärta på rätta stället och är
humanist och icke-SD-Vox.”
Anna
”Tack för en fantastiskt bra analys
och hela er bevakning av situationen. Ni är bäst!”
Elisabeth
”Måste bara tacka för en otrolig
rapportering de här veckorna med
coronaviruset. Sydkusten är en av
de nättidningar jag läser varje dag
och jag är... Ja, att säga att jag är
imponerad är en underdrift. Jag
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har själv arbetat som reporter och
vet vad det kan innebära, även om
jag var på en vanlig lokaltidningsredaktion. Det här som ni gör på
Sydkusten just nu är mycket mer
än ett heltidsjobb, och jag tänker
att enda gången på dygnet då det
inte rapporteras är när ni sover.
Det är nyhetssammanfattningar,
blogginlägg (mycket bra skrivet,
det senaste nu ikväll) och mer eller
mindre tålmodiga svar på frågor,
som man ofta förvånas över. Var
rädda om er!”
Annika Elwing, Sevilla
”Jag läser era uppdateringar om
coronaviruset och andra nyheter
i Sydkusten på nätet och vill säga
att du gör ett jättefint och viktigt

allt lyssnar uppmärksam på den.
Snälla tar väl hand om dig själv
du också. Den här situationen är
mycket påfrestande och du gör
en lysande insats för att hålla oss
informerad om allt, som pågår och
är viktigt att veta.”
Birgit och Ulf Lindelöf
”Mats Björkman, du gör ett fantastisk arbete genom din sakliga information om läget i Spanien. Framför
allt till alla svenskar, som kanske
inte förstår det spanska språket.
Din kontinuerliga uppdatering är
helt ovärderlig och fyller en mycket
stor funktion i dessa svåra tider.
Hjärtligt Tack!!”
Anders B.
skälig och framför allt ett person-

dagar mkt enklare Tack för att ni
finns!!”
Ensamboende i Nueva Andalucia
”Tack Sydkusten för väldigt tydlig,
bra och kontinuerlig information
om Corona. Känns oerhört tryggt
och privilegierat att få tillgång till
denna fina information.
Önskar er alla på redaktionen
en trevlig helg och att ni får vara
friska.”
Elisabeth Meckbach
”Tack för suveränt bra fortlöpande
info om coronaviruset! Den betyder oerhört mycket för att minska
oro och villrådighet. Reste till Spanien 10 mars o är hemma i Sverige
igen efter tidigarelagd hemresa.”

¡Un pl

Sydkusten ti

Det är i kristider som seriös journalistik ver
och följare, samt inte minst tusentals komm
nyhetskälla skandinaver i Spanien i förs
jobb med att hålla svenskkolonin
uppdaterad! Stort grattis till det!”
Karin Ehnbom-Palmquist
”Vi tar del av era utmärkta reportage och sändningar. Det är god
journalistik med både fakta och
empati.”
Per och Marcia Lindberg
”Än en gång ett stort TACK till
Mats Björkman och till er alla på
Sydkustens redaktion för oavbrutet informationsflöde i denna så
speciella situationen! Din video
om att "Det är allvar nu..." är
superbra gjort och framför de nu
så viktiga budskapen. Önskar att
många i Sverige tittar och framför

ligt och fint Youtube klipp nu ikväll.
Att i dessa tider vara saklig och
medmänsklig är av ovärderlig betydelse och kommer definiera hur
många av oss minns denna kris när
den är över. Tack för ett fint arbete
och relevant rapportering.”
Mattias
”Hjärtligt tack till er alla på Sydkusten som gör ett helt fantastiskt arbete med konstruktiv information
o uppdateringar. Eran uppdatering
gör att det känns känslomässigt
mkt enklare att förstå och respektera de åtgärder Spanien gör för
vårt bästa. Sydkusten skall äras
för den rapportering ni erbjuder till
oss läsare Ni är toppen , gör mina

Gunilla
”Vill säga Tack. För att Sydkusten
är så bra. Och för att ni är bästa
beviset. på hur journalister/journalistik är så värdefullt.”
Jeanette JG
”Tusen tack för att ni finns. Ni gör
skillnad. Vi känner oss mycket tryggare med er snabba information
om det svåra läget beträffande
coronaviruset. Vi, min man och jag,
tillhör riskgruppen och via er fick
vi kontakt med Swespania som
ställer upp på ett fantastiskt sätt.
sydkusten.es är bäst!
Rita Öhrstedt Furusten och Curt
Furusten/Torreblanca

”Vill bara tacka för föredömligt balanserad och fantastiskt
frekvent, och tydligt tidsangiven,
uppdatering! Ambassad ligger i lä!
Er information har varit trygg att
vända sig till som svensk (tyvärr)
utan spanskkunskaper, under vår
nu avkortade vistelse. Stort tack
till er!”
Ulrika och Mikael
”Vill bara uttrycka min beundran
för det otroligt fina arbete ni gör
i dessa tider, en heroisk insats för
alla som inte är spansktalande och
för de som är det. Tack och bock.
Ni är en av alla dessa hjältar som
kliver fram i svåra tider.”
Ulf Ove Peter Forslin

erfarenhet och all information (i
detta och andra fall) är korrekt och
ytterst värdefullt. Jag och min man
följer till fullo utegångsförbud och
alla restriktioner, utan några tveksamheter. Hur svårt är det?”
Carola Nicklasson
”Bästa sidan för bra info.”
Rosie Karlsson
”Sydkustens fortlöpande information har varit ovärderligt under de
senaste dagarnas händelser. Ni gör
ett fantastiskt arbete. Tack!”
Katarina Thollander
”Tack vare er har jag kunnat följa
utvecklingen och fått all den info
jag behöver när jag varit så orolig.

Anna Billqvist

Tomas Skoglund
”Mycket bra formulerat. Tack tack.
Ovärderlig info från både dig o
Richard Björkman. Enda informationskanalen vi har som inte är så
bra på spanska. Var rädda om er /
vi behöver er!”
Agneta Ekfeldt
”Sydkusten är en klippa!”
Roni Söderlund
”Sydkusten är en suverän informationskälla. Stort tack!”
Per-Åke Thall
”Tack för en mycket proffsig och
informativ kontinuerlig uppdatering av coronakrisen på er webb-

lacer!

ill er tjänst!

rkligen utmärker sig. Antalet läsare, tittare
mentarer och tackmeddelanden, visar vilken
sta hand förlitar sig på, när det är allvar!
Tack.”
”Du gör en synnerligen värdefull
och viktig insats i din sammanfattning och rapportering. Speciellt
för alla som inte förstår tillräcklig
spanska för att hänga med på vad
som sägs i spanska medier. Sydkusten är viktigare än ambassadens hemsida för många just nu!”
Katarina Nilsson
”Tack för all bra info. Ni lyckas
ge oss bra saklig och trygg info,
behövs då det cirkulerar så mycket
skit och eget tyckande.”
Liz Nanneson
”Är ytterst tacksam för er vidareförmedling av de spanska myndigheternas information. Ni har lång

sida.”
Rigmor Rödin

Tomas Nissen

”Varmt Tack för bästa informationen, genom dessa dagar.”
Emma Karp

”Det där kändes som en väl balanserad, empatisk och upplysande
artikel. Mindset att se sig själv som
redan befintlig smittbärare innebär
troligtvis en solidaritet som i sin
tur medför ett lugnare och mer
restriktivt beteende i vissa sociala
situationer som förhoppningsvis
hjälper plana ut kurvan.”
Magnus Karnefors

”TACK Sydkusten för mycket bra
information! Ert arbete är ovärderligt. Stort tack.”
Anders Falck
”Tusen tack för all info. Vi skulle
inte klara oss utan den och du ger
oss mod trots alla tråkigheter!”
Yvonne Isaksson
”Faktiskt den bästa artikel jag har
läst på svenska om detta. Bra jobbat!”

vettigt.”

”Bra info. Kollar bara sydkusten!”
Erik Ea Petersson
”Mats. Sydkusten med dig i spetsen är en klippa i den här situationen. All cred till er. Balanserat och

”Imponerende informasjonsarbeide, redaktør!”
Bernt Hanssen
”Stort tack, Mats, för föredömlig
information!”
Fred Östling, Orihuela Costa
”Suveränt arbete av er på Sydkusten!! Eloge!! Delat detta så fler får
ta del av info:n!”
Agnees De Paraiso
”Måste erkänna min uppskattning
till den sakliga information som
Mats Björkman och Sydkusten
erbjuder. Mycket uppskattat bland
11.000 medlemmar i Nerja Friends
Scandinavia. Stort tack för fint
journalistiskt arbete i en svårt tid!”
Tomas Edström
Tack så jättemycket för detta noggrant o realistiska artikel om vad
som verkligen pågår, kanske din
artikel får folk att förstå situationen och stannar hemma och vi
går genom detta världskatastrof
så lindrigt som möjligt, speciellt i
människor liv. Det är jätte svårt att
få svenska att förstå, när i Sverige
detta akuta situation har inte tagit
på allvar och de tror att vi överdriver med hysterism. Jag kommer
att dela din artikel i min Facebook
grupp ”Politik i Torrevieja. Tack
ännu en gång.”
Samira Cures
”Jag önskar alla kunde läsa detta.
Du är klok Mats Björkman. Tack för
all bra rapportering.”
Katarina Lidal
”Mats och även Rickard, en ovärderlig tillgång för oss skandinaver,
speciellt i detta läge. Hoppas ni tar
hand om er själva och håller ut. Vi
behöver er!!!!! ”
Maud Sandstedt
”Det här talet skulle vår statsminister hållit. Engagerat. Tack Mats!
Inga-lill Gustafsson
TACK TACK..Mats o Sydkusten NI
är ovärderliga.
Siv Salander
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FÖRETAGSNYTT
Fastighetsbranschen i Spanien
gick i och med corona rakt in i
väggen. Ett abrupt avbrott med
inställda resor och uppskjutna
eller avbrutna affärer. Sydkusten har tagit pulsen på fem
svenska mäklare på Costa del
Sol. De tror att 2020 blir mycket
tufft, med lägre efterfrågan,
större utbud och prisnedgångar.
– Vi har varit verksamma här i
över 30 år, det är inte första
krisen men definitivt den som
kom mest oförutsett, säger Peter Buresten, Marbella Estates.
Samtidigt litar mäklarna på
Costa del Sols attraktionskraft
och tror dessutom att viruset
får en del att tidigarelägga sina
planer på ett boende i solen.

Försäljningen av bostäder i Spanien har varit obefintlig de senaste
månaderna. Fastighetsbranschen
drabbas hårt av inreseförbud och
spanjorernas kraftigt försämrade privatekonomi. De svenska
mäklare Sydkusten talat med tror
visserligen på minskad efterfrågan,
ökat utbud och sjunkande priser,
men samtidigt beskriver de ett
fortsatt stort intresse från kunder
att investera på Costa del Sol. De
poängterar att attraktiva kustnära områden kommer påverkas
betydligt mindre än andra delar av
landet.
– Coronakrisen får främst kortsiktiga effekter med lägre efterfrågan under en period, främst på
grund av svårigheterna att resa hit,
menar Lisa Nilsson på Åsa Pettersson Real Estate. Men Costa del Sol
behåller sin dragningskraft och på
lång sikt återhämtar sig marknaden, med både nationella och internationella köpare.
Andreas Strindholm på Mäklarhuset Marbella/Estepona – som
faktiskt valt att gasa mitt under
pågående kris och öppnat ytterligare ett kontor i Elviria – ser att
antalet transaktioner kortsiktigt
minskar dramatiskt, med fallande
priser i vissa områden, dock med få
tvångsförsäljningar.
– Hela systemet är betydligt
starkare nu än när den förra krisen
bröt ut, poängterar han. Andreas
tror att det leder till minskat antalet mäklare, men också en digitalisering av branschen och större krav
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...på bostäder så kommer
den marknaden att ligga
lågt ett tag”, säger Lisa
Nilsson på Åsa Pettersson
Real Estate.

”Vi tror fortsatt på den
svenska marknaden men
då det i dagsläget inte är
möjligt för svenskar att ta
sig ner hit för att titta...
Mäklarhuset Marbella/
Estepona har valt att satsa
mitt under pågående kris och
har öppnat nytt kontor i Elviria. ”Vi tror på fastighetsmarknaden långsiktigt, även
om mäklarbranschen just
nu går igenom ett stålbad”,
säger Andreas Strindholm.

Peter Jacobsen,
Wasa Real Estate, tror
att Marbella drabbas i
mycket mindre grad av
prisfall och nedgång
än andra områden.

Enligt Peter Buresten
på Marbella Estates,
måste priserna ned.
”Makroekonomiskt är
vi i en krissituation
som blir djupare
för var dag i Spanien
och Europa.”
”Vi har tappat all typ av
verksamhet både när det
gäller försäljning och
uthyrning”, säger Daniel
Sundén-Cullberg på
D&B Real Estate.
”Men vi kommer att
reda ut den här krisen,
som vi alltid har gjort.”

fastighetsmarknaden
gick in i väggen
Svenska mäklare på Costa del Sol är optimistiska på sikt.
från köparna om gedigen kunskap
om områden och priser.
– De som tror på långsiktiga
kundrelationer klarar sig bäst. Vi
följer noga utvecklingen och jag

tror det kan dyka upp bra köptillfällen på en rörig marknad. Vi
kommer få se många ”rabatterade”
fastigheter, men där ursprungspriset varit alldeles för högt. Mäklar-

rollen som långsiktig och seriös
rådgivare blir viktigare än någonsin.
Andreas fortsätter:
– Det finns en stark efterfrågan

på att leva och bo här året runt. Det
viktiga är att regionala organ och
kommuner fortsätter att satsa på
infrastruktur, kvalitet och trivsamma, säkra miljöer. Precis som efter
förra krisen, då faktiskt det mesta
blev bättre än innan. Många har
fått sig en ordentlig tankeställare
av coronakrisen. Med den livskvalitet som vi har här året runt, tror jag
många vill förverkliga och tidigarelägga sina långsiktiga livsplaner.
Livet går inte i repris och jag är
långsiktigt väldigt positiv.
Daniel Sundén-Cullberg på
D&B Real Estate ser 2020 som ett
förlorat år och så även de första sex
månaderna av 2021. Dock beror det
på hur länge krisen pågår och när
folk kan börja resa fritt igen. Peter
Buresten på Marbella Estates tror
att det blir svårare att komma till
avslut då de flesta ägare till objekt
som är intressanta för solhungriga
nordeuropéer, inte sänker priserna
över en natt.
– Det är annorlunda med den
lokala marknaden, där en ägare kan
ha förlorat jobbet eller sitt företag.
Dock är den sortens boende sällan
intressant för en utlänning. På
lång sikt ser vi ljust på marknaden,
många inser fördelarna med att
bo på Costa del Sol istället för i en
storstad och har nu sett att det går
att jobba på distans och vara tillsammans med familjen i ett bättre
klimat.
Även Peter Jacobsen på Wasa
Real Estate menar att coronakrisen
på kort sikt påverkar volymen av
försäljningar samt prisbilden i viss
mån.
– Men Marbella har bevisat i
flera decennier att detta är en av
dom mest stabila marknaderna
i Spanien. Vi tror att efterfrågan
gradvis ökar, vilket också stabiliserar priserna. 2021 blir ett positivt
år för Marbellas fastighetsmarknad
och Marbella överlag.
Mäklarna som Sydkusten
intervjuat tror visserligen på sjunkande priser, men också att vi får se
stora geografiska skillnader och att
priserna är avhängiga varje enskild
säljares privata situation.
– Priserna är redan på väg ner,
bekräftar Daniel Sundén-Cullberg.
Lisa Nilsson poängterar att priserna inte gick ned lika mycket i
de kustnära orterna som på andra

ställen i Spanien under den ekonomiska krisen 2008. Hon tror det
blir likadant nu.
– Men de säljare som av en eller
annan anledning har bråttom att
sälja kommer att tvingas sänka
priset på sin bostad.
Andreas Strindholm lyfter också
att läget är avgörande och tror att
vi får se en splittrad marknad med
stora variationer i prisutvecklingen.
– Riktigt bra lägen med begränsat utbud kommer att tappa minst.
Men vi har långa säljcykler och de
som behöver sälja snabbt måste
sätta ett riktigt attraktivt pris. Det
går dock inte att säga att priserna
överlag kommer att gå ned med ett
visst antal procent.
Enligt Peter Buresten är det
värre för orter med charterturism,
än exempelvis Marbella, Estepona
och Benahavís, som har mer så
kallad residensiell turism, det vill
säga utlänningar som bor här delar
av eller hela året.
– Vårt område klarar sig som
vanligt bättre än övriga.
Peter Jacobsen håller med och
säger att priserna i Nueva Andalucía, The Golden Mile och andra
toppområden som La Zagaleta
inte lär förändras så mycket, då
de flesta av ägarna visserligen kan
vara villiga att förhandla, men
inte att skänka bort sina fastigheter.
– De flesta har mycket god ekonomi och är ej belånade, vilket ger
stabilitet till prisbilden, säger han.
Om vi hoppar tillbaka några
månader i tiden och tittar på prisbilden, utbudet och efterfrågan
innan Covid-19 slog till mot världen, beskriver flera av mäklarna en
stabil marknad och ett 2020 som
började bra.
– Efterfrågan var större än utbudet och priserna hade stagnerat,
säger Lisa Nilsson. Vi märkte att
spanjorerna hade en ökad köpkraft
och många svenskar var fortsatt
intresserade av att investera i en
bostad här på kusten. Tyvärr har
den positiva prognosen svängt i
takt med att coronakrisen brett ut
sig.
Lisa tror att vi får se fler objekt
och lägre priser än i början av året.
– Och de som har pengar ser sin
chans att investera i fastigheter,
precis som under krisen 2008.

Daniel på D&B Real Estate anser
att marknaden nådde sin höjdpunkt 2019 och såg att priserna
sakta började att falla redan innan
corona, men att krisen påskyndar
nedgången på marknaden. Andreas
Strindholm beskriver däremot hur,
efter en avvaktande avslutning på
2019, marknaden tog fart i januari
och februari.
– Prognosen har förändrats och
det finns en generell oro för vad
som kommer att hända "postCorona".

De flesta har
mycket god
ekonomi och är
ej belånade, vilket
ger stabilitet
till prisbilden
Även Peter Buresten beskriver
en bra start på 2019, med en sund
lokal fastighetsmarknad med stort
intresse och många avslut.
– Hösten var trögare, då många
väntade på om Brexit skulle bli
verklighet eller inte. När det till
slut blev klart, kom vad man kan
kalla för en ”ketchupeffekt” där vi
i början av året fick in ett mycket
stort antal intresseanmälningar
dagligen och gjorde fler avslut än
på länge. Priserna steg stadigt fram
tills Coronakrisen utbröt.
Peter ser fortfarande ett stort
intresse från köpare både från
Spanien och norra Europa.
– Men mentaliteten är att man
ska passa på och utnyttja vad alla
inser är en dip i marknaden.
Enligt Peter Jacobsen var marknaden de sista två, tre åren mycket
aktiv i deras områden; Nueva Andalucía, Puerto Banús och Golden
Mile.
– Framför allt har vi sett en
stor efterfrågan på mitt- till övre
segmentet. Perioden mars och april
var aktiviteten väldigt begränsad, men sedan nedtrappningen
inleddes har Wasa Real Estate haft
regelbundna visningar och några
bud.
– Det visar att även i dessa svåra
tider så fortsätter efterfrågan på
Marbellas unika klimat och livsstil.
Vi tror att efterfrågan långsamt
men säkert kommer att öka, framför allt när gränserna öppnas och
våra kunder, mestadels skandinaver, kan komma hit igen.

Efter att ha jobbat hemifrån under karantänen började mäklarna
så smått med visningar igen i maj.
– Detta går som bekant stegvis
och vi får rätta oss efter bestämmelser såsom att desinfektera kontoret två gånger per dag,
skyddsmasker i bilen med kunder,
desinfektionsmedel till kunderna
och oss själva när vi går in i hus
för att visa, säger Peter Buresten.
Så fort gränserna öppnas kommer
våra kunder hit och då blir det fullt
upp. Vi hoppas kunna göra fler
videopresentationer som en första
visning, men de flesta vill se på
plats trots allt.
– Man lär sig mycket av kriser och tvingas tänka ännu mer
kreativt och ifrågasätta allt, säger
Andreas Strindholm. Kriser är
förändringarnas och utvecklingens tid och vi kommer med stor
sannolikhet att öka vår närvaro
inom flera geografiska områden.
Mitt under krisen har vi gjort klart
med ett nytt kontor i Elviria, ett
etablerat företag i östra Marbella
som fortsättningsvis kommer att
ingå i mäklarhusfamiljen. Vi tror
på fastighetsmarknaden långsiktigt, även om mäklarbranschen just
nu går igenom ett stålbad.
Wasa Real Estate har varit med
sedan 1982 och har tagit sig igenom
flera kriser. – Denna är dock unik
i och med den hast som vi gick
från att ha en bra, mycket aktiv
marknad till i princip tvärstopp,
säger Peter Jacobsen. Våra kunder
är mestadels skandinaver och
då de inte kunnat resa hit, är det
naturligtvis en svår situation för
oss och alla andra i branschen. Det
börjar långsamt bli bättre redan,
med regelbundna förfrågningar
samt visningar, vilket är positivt!
Coronaviruset har nog givit många
en tankeställare att inte vänta med
sina planer att satsa på att köpa
något och njuta av liv i Solen, Marbella och Costa Del Sol.
D&B Real Estate tror att flertalet
mäklare kommer att försvinna
under 2020.
– Det är vad som alltid sker vid
nedgång eller kriser, säger Daniel
Sundén-Cullberg. Vi som har varit
här under en längre tid, tio år eller
längre, kommer att reda ut den här
krisen som vi alltid har gjort.

Text: Carin Osvaldsson
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FÖRETAGSNYTT
Kris i turistsektorn

Efter att hela den viktiga påskhelgen
gått förlorad befarar turistsektorn att
den kommer att vara en av de sista att
kunna resa sig, när coronakrisen väl är
över. Även sommarsäsongen ges som
förlorad av turistbranschen. Tidningen
El Diario visar att sektorn mellan mars
och september förra året omsatte 64,5
miljarder euro. Arbetsgivarföreningen
CEOE befarar omsättningen i år blir
närmast obefintlig.
H&M bröt jobblöfte

Enligt tidningen Público har H&M i
Spanien ej hållit sitt löfte om att ge
sina anställda full lön. Samtliga mer än
6.000 anställda i Spanien blev 17 mars
tillfälligt permitterade och enligt tidningen har de i den senaste lönesedeln
endast fått ersättning motsvarande
de reella arbetsdagarna i månaden,
samt ett symboliskt tillägg som i visa
fall uppgår till endast tio euro. Público
citerar källor från fackföreningen
Comisiones Obreras.
omsättning utan vinst

Livsmedelskedjorna i Spanien har
registrerat en kraftig ökning av sin omsättning sedan coronalkrisen startade,
även om de extra kostnaderna överstiger vinsten. Kedjor som Mercadona
redovisar en ökad omsättning med 14
procent. Samtidigt har investeringar
i säkerhetsutrustning, bevakning och
även risktillägg för de anställda kostat
kedjan 100 miljoner euro, vilket är en
ökning av utgifterna under samma
period med 25 procent.
Gratis öl till barer

Öljätten Mahou har annonserat att
den kommer att skänka sina kunder
öl motsvarande 75 miljoner euro, för
att hjälpa dem att komma igång när
larmsituationen väl är över. För varje
ölkran ska barer och restauranger få
två kaggar gratis. Kampanjen inkluderar ölflaskor av märkena Mahou,
San Miguel och Alhambra, samt
vatten av märket Solan de Cabras,
motsvarande lokalernas försäljning
under en vecka.
Omlagd bilproduktion

Seat har tillfälligt lagt om sin produktion vid fabriken i Martorell (Barcelona)
och tillverkar i dagsläget hundratals
respiratorer om dagen. Produktionen
har fått klartecken från hälsovårdsdepartementet och kapaciteten uppgår
till 300 respiratorer om dagen.
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Regeringen får ett mycket lågt betyg för sina ekonomiska åtgärder, med anledning av coronakrisen.

HANDELSKammarstudie
visar krisens effekter
Det största problemet som anges är färre beställlningar.
Larmsituationen i Spanien slår
hårt mot företagssektorn. En
studie som just presenterats av
Svensk-Spanska Handelskammaren visar att nära en fjärdedel
av de tillfrågade medlemmarna
uppger att deras produktivitet
mer än halverats.

Sammanlagt 30 företag från en rad
olika sektorer, men alla med en
eller annan koppling i Spanien till
Sverige, har deltagit i undersökningen. De flesta har upplevt en
kraftig nedgång av sin omsättning
och många har tvingats tillfälligt
permittera personal. De ger vidare
den spanska regeringen ett mycket
dåligt omdöme för hur den skött
krisen.
Den vanligaste åtgärden bland
företagen med anledning av krisen
är att möjliggöra så att anställda
arbetar hemifrån. Samtliga bolag
som svarat på enkäten har tillämpat detta, i en eller annan utsträckning. Två tredjedelar har vidare

tvingats ställa in möten, evenemang och resor.
gruppen, 46,7 procent av de tillfrågade,
befarar att de under 2020 kommer
att uppleva en minskad omsättning på mellan 20 och 50 procent.
En femtedel tror att omsättningen
kommer att sjunka med mer än
50 procent medan ytterligare 26,6
procent är mer optimistiska och
räknar med att minskningen ej blir
större än 20 procent.
Nära en fjärdedel av företagen,

Den största enskilda

En majoritet räknar med en minskad omsättning i
år på mellan 20 och 50 procent.

23,3 procent, har tvingats tillfälligt permittera anställda genom så
kallade ERTE. Många har även fått
avbeställa ordrar och 36,6 procent
har ansökt om lån av olika slag. De
flesta anger dock stora byråkratiska hinder för att tillgå den annonserade hjälpen till företagssektorn.
Det senare är förmodligen ett av
skälen till att regeringens ekonomiska åtgärder för att motverka
coronakrisen totalsågas av de
tillfrågade. Endast 13,5 procent av
de tillfrågade är nöjda eller mycket
nöjda, medan 63,7 procent ger
regeringen underbetyg.
De främsta problemen som
handelskammarens medlemmar
brottas med är minskade beställningar (anges av 73,3 procent av de
tillfrågade), likviditetsbrist (53,3
procent), osäkerhet på grund av
larmsituationen (40 procent) samt
brist på personal på grund av restriktionerna (23,3 procent).
Text: Mats Björkman

Norwegian stäms i Spanien
Foto: Mats Björkman

Kabinpersonalen erkänns ej som egna anställda.

Kabinpersonal i
Spanien bestående
av sammanlagt
1 300 personer, står
bakom stämningen
mot Norwegian.

Flygbolaget Norwegian stäms
av sin kabinpersonal i Spanien,
som kräver att de erkänns som
anställda av flygbolaget.

just antagits för att sanera det krisdrabbade flygbolaget. Personalen i
Spanien blev nyligen beordrade att
sända tillbaka sina uniformer.

Det rör sig om sammanlagt 1 300
personer, bland dem 400 piloter, som valt att åtala Norwegian
genom fackförbunden Sepla och
USO. Detta efter att Norwegian
ej erkänt dem som sina anställda
och därmed lämnat personalen i
Spanien utanför de åtgärder som

Det rör sig om kabinpersonal
som är stationerad i Barcelona,
Málaga, Alicante, Tenerife samt
Gran Canaria. Norwegian hade
de senaste åren vunnit viktiga
marknadsandelar i Spanien och
flög 2019 8,3 miljoner passagerare
i landet.

Det skandinaviska flygbolaget
annonserade 20 april att dess
pilot- och kabinbolag i Sverige och
Danmark ansöker om konkurs.
Konkursvarslet omfattar även
Norwegians sektion i Spanien, men
enligt Sepla meddelades det ej via
officiella kanaler. Dessutom ska
flygbolaget ha brottats med stora
problem, redan innan coronakrisen bröt ut.
Sepla uppger att de anställda
lämnats i en laglös situation.

Personliga analyser varje dag
I coronakrisens kölvatten har
Sydkusten snabbt lanserat flera
nya tjänster, som inkluderar en
daglig vlogg av chefredaktören
Mats Björkman.

En vecka in i larmsituationen
publicerade Mats Björkman en
video där han uppmärksammade
att situationen är allvarlig. Den
fick snabbt tiotusentals tittare på
både YouTube och Facebook. En
mängd läsare lovordade innehåller
och den 31 mars sjösattes vloggen
”Spanien just nu”. Sedan dess har
Björkman lagt upp analyser varje
dag, som inkluderar både statistik om coronakrisen och annan
kuriosa om Spanien.
I samma veva grundades
betaltjänsten SK Premium, som
inkluderar ett dagligt nyhetsbrev.
Responsen har varit enastående,

företagare svindlar

Facket varnar för att många företagare
tvingar sina anställda att arbeta, trots
att de tillfälligt permitterats genom
ERTE. Det rör sig både om arbetare
som helt borde vara hemma eller som
officiellt reducerats till deltid, men som
tvingas arbeta betydligt fler timmar.
Arbetsmarknadsdepartementet varnar
för att denna typ av svindel kan leda
till böter på upp till 187.500 euro och
till och med fängelse. Det är inte bara
företagarna utan även de anställda som
riskerar böter, om de ertappas.
Tufft för turistsektorn

En studie som genomförts av universitetet i Valencia uppger att mellan
900.000 och 1,1 miljoner arbetsplatser
kommer att gå förlorade i år, enbart
inom turistnäringen. Detta är en av
konsekvenserna av att turismen, sedan
larmsituationen utlystes, gått ned till
noll. Även om den väntas dra igång
på nytt från och med sommaren är
skadan redan skedd. Studien anger
att förlusterna i år kommer att ligga
på mellan 54,5 och 67 miljarder euro,
motsvarande en minskning av omsättningen inom turistsektorn på mellan
45 och 55,7 procent.
Flygbolag anmälda

Guardia Civil har anmält både Air
Europa och Iberia Express för flera flygmingar, där det ej ska ha upprätthållits
tillrådlig distans mellan passagerarna.
Det rör sig bland annat om två inkommande flyg till Ibiza där passagerare
vid ankomst protesterat hos Guardia Civil. Den 15 april anlände Iberia
Express till Ibiza från Madrid med 120
passagerare i en maskin som rymmer
180 personer. Flygbolagen uppger att
de följer internationella bestämmelser
och flygsektorn menar att det ej är
ekonomiskt hållbart att lämna tomma
säten mellan alla passagerare.
lösning för krogar

Ett videoinslag 22 mars av Sydkustens chefredaktör Mats Björkman fick så stor respons, att det ledde
till lanseringen att den dagliga vloggen ”Spanien just nu”.

med hundratals bokade prenumerationer från första stund.

www.sydkusten.es/vlogg I
www.sydkusten.es/premium I

Två nyexaminerade universitetsstudenter i Málaga har lanserat en gratis
tjänst för restauranger, så att dessa
ska kunna erbjuda sina kunder sin
meny via mobilen. Det handlar om
en hemsida där restauranger gratis
kan skriva in och när de vill justera sin
meny. De blir tilldelade sin egen fasta
QR-kod, som de kan trycka ut och
ha på borden. Gästerna kan på så vis
scanna koden med sina mobiler och
läsa menyn. Tjänsten heter ”Kemenu”
och har hemsidan: kemenu.com
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Foto: Mats Björkman

Allt pekar på att vi under lång tid framöver kommer tvingas hålla avstånd, undvika folksamlingar och längre resor. Den spanska turistsektorn räknar med mångmiljardförluster och hundratusentals
förlorade jobb.

ovisshet inom turistsektorn

En stor del av året anses redan förlorat och många anpassningar kommer att krävas.
Coronaviruset slår hårt mot
turistsektorn på Costa del Sol.
Påsken är normalt startskottet
på högsäsongen, men i år ekade
hotell, restauranger och stränder tomma. Många ser 2020
som ett förlorat år och förlusterna beräknas nå mångmiljardbelopp. Hoppet står nu till den
inhemska turismen.
”Jag tror fler kommer jobba hemifrån även framöver, vilket kan
leda till en marknad för - long
stays - på Costa del Sol, folk
som väljer att komma hit istället för att trängas på tunnelbanan i Stockholm och Madrid",
säger Marcus Johansson Prakt,
VD på Quartiers Properties,
ägare till Boho Club i Marbella.

ens de största optimisterna tror att
turismen kommer kunna återhämta
sig under de månader som är kvar
av säsongen. José Luis Zoreda, vice
ordförande för branschorganisationen Exceltur, säger i tidningen El
País att de räknade med förluster på
55 miljarder euro i början av april,
men att det inte kommer räcka.

Branschens beräknade förluster
stiger för varje dag och risken är
att krisen blir långvarig, då många
förbud gällande resor och förflyttningar kommer hålla i sig även efter
larmsituationen.
Svenskägda Boho Club i Marbella
hade bara hunnit ha öppet några månader när larmsituationen utlystes.

(Denna artikel publicerades på
Sydkustens hemsida 17 april.)
Mellan mars och slutet av september i fjol besökte 58,5 miljoner
utländska turister Spanien. De
spenderade 64,5 miljarder euro, enligt statistikmyndigheten INE. Inte
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– Det viktigaste är människors
hälsa och vi beklagar alla drabbade,
säger VD Marcus Johansson Prakt.
Med det sagt, kom pandemin extra
olägligt för vår verksamhet. Vi hade
precis lyckats etablera oss som ”the
hot spot” i Marbella, få best ratings
på hotellsajterna, maten att lyfta
mot den höjd som tidigare gett vår
köksmästare Diego en stjärna i
Guide Michelin. Om det inte dröjer
allt för länge innan gästerna kan
återvända, kan vi förhoppningsvis
ta vid där vi slutade.
– Men, självklart är det påfrestande för ekonomin att ha investerat mycket pengar i en verksamhet,
som inte får drivas. På kort sikt har
vi varit tvungna att kapa kostnader.
På medellång sikt, när vi öppnar
igen, kommer verksamheten anpassas till de förutsättningar som
då råder.
människor
i större städer runt om i Europa
kommer att rekommenderas att
jobba hemifrån under en lång tid
framöver, för att säkerställa att

Marcus tror att

”En osåld dag på ett hotell, restaurang eller en icke uthyrd lägenhet kan du aldrig sälja igen", säger
Marcus Johansson Prakt, VD på Quartiers Properties, ägare till nyöppnade Boho Club i Marbella.

smittspridningen inte tar fart
igen.
– Solkusten är en fantastisk
plats för de som har möjlighet att
arbeta flexibelt med hjälp av dator
och telefon och det finns goda skäl
för fler att söka sig hit med vårt
fina klimat, istället för att trängas i
tunnelbanan i exempelvis Stockholm eller Madrid. Om det blir
så, skapas en större marknad för
”long stays”, något vi är väl rustade för.
Marcus fortsätter:
– Vi ser nu hur man så smått
börjar lätta lite på restriktionerna
runtom i världen. Hur det utvecklar sig blir på medellång sikt
helt avgörande för sommaren och
därmed året. Oavsett hur mycket
restriktioner som ligger kvar i
sommar, kommer människor att
vara försiktigare. Därför tror vi att
det blir en ”lugnare" sommar än
normalt i Andalusien. Exempelvis
är det sannolikt att det traditionella nattlivet begränsas och på
samma sätt kan man tänka sig att
det krävs längre avstånd mellan
bord på restauranger, vilket vi
anpassar oss till så att upplevelsen

och säkerheten blir den bästa. Så
förmodligen blir inte bara efterfrågan mer begränsad, utan också
utbudet. Det kan såklart leda till att
det kan bli svårare att boka bord.
Just nu känns det dock som lyxproblem. Först och främst måste
vi få ordning på människors hälsa
och smittan, därefter att få lov att
öppna överhuvudtaget. Vi längtar
oerhört efter det!

När vi öppnar
igen, kommer
verksamheten
anpassas till de
förutsättningar
som då råder.
I en artikel i El Confidencial
beskrivs hur turistdebatten förra
sommaren handlade om de höga
utsläppsnivåerna från flyget.
Flygtrafiken slog dagliga rekord,
ordet flygskam föddes och det
upprättades hemsidor där man
kunde beräkna klimatavtrycket
för en specifik resa. Åtta månader senare talar ingen längre om
varken flygskam eller globalisering.

Sista veckan i mars lyfte 55 procent
färre flyg i världen, 85 procent färre
i Spanien. På kort tid har Spanien
gått från att se fram emot ännu en
rekordsommar, till att ställa in sig
på ett scenario som kan jämföras
med 1950-talet.
annorlunda på många sätt, säger Rubén
José Pérez Redondo, expert på
turismhistoria vid Universidad Rey
Juan Carlos, till El Confidencial.
Det är troligt att stränderna varken
får några utländska turister eller
folkmassor överhuvudtaget. Spanjorerna kommer inte heller resa
utomlands på semester. I bästa
fall kan vi se fram emot kortare
utflykter, bergsvandringar och att
åka till byn, ”el pueblo”. På sätt och
vis återvänder spanjorerna därmed
till sina rötter.
Carlos Larrinaga, professor vid
Universidad de Granada och expert
på turismhistoria tror dock inte på
en återgång till 1950-talet. Så fort
det blir tillåtet kommer vi börja
resa igen menar han. Skillnaden
mot innan globaliseringen är att vi
nu har en annan längtan efter att

Denna sommar blir

resa. Turismen kommer dock med
säkerhet påverkas av vår känsla av
osäkerhet, vilket säkert leder till
att vi inte reser lika långt. Även om
kusten normalt är det som lockar
mest, kan krisen öka attraktionskraften hos historiska städer i inlandet eller landsbygden närmare
våra hem. Enligt honom upplever
vi just nu en parentes innan vi kan
återvända till det som var innan
pandemin. Mest orolig är han för
flygbranschen, som skulle kunna
bli så skadad att den inte klarar av
den framtida efterfrågan när den
återkommer.
Pérez sammanfattar situationen
i El Confidencial; I de utvecklade
länderna är turismen förknippad med ett avbrott i rutinen,
med välbefinnande och fysisk och
psykisk hälsa, vilket gör resandet
till en investering i vår livskvalitet,
något som vi inte kommer ge upp,
förutom tillfälligt på grund av force
majeur. Allt kommer återgå till det
normala, förr eller senare beroende på smittspridningen, men
turismen kommer tillbaka.
Text: Carin Osvaldsson

Din advokat i Spanien

Din advokat i Spanien NYA LOKALER!

Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens
ledande
advokatbyråer
med ledande advokatbyråer med
Sedan
20 år är Wallin
& Partners en av Spaniens
kunskap
och kompetens
kunskap och kompetens inom både svensk och
spansk
rätt. inom både svensk och spansk rätt.
hjälperfastighetsrätt,
dig med alla dina juridiska
göremål exempelvis fastighetsrätt,
Vi hjälper dig med alla dina juridiska göromål,Visom
skatterätt,
bolagsrätt, processrätt, familjerätt och arvsrätt.skatterätt, bolagsrätt, processrätt, familjerätt och arvsrätt.
Välkommen
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ossvår
på enhemsida:
förstå rådgivning
eller gå in på vår hemsida www.wallinpartners.com.
Välkommen in till oss på en första rådgivning eller
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www.wallinpartners.com
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Optimism bland svenska företagare
Kustentreprenörer tror på en snabb återhämtning samt nya möjligheter.
Den första virtuella sammankomsten som arrangerats av
Svensk-Spanska Handelskammarens delegation på Costa del
Sol tyder på att trots den stora
ovissheten är de svenska företagarna i Spanien vid gott mod.

Det var en brokig skara företagare
som denna vecka samlades genom
Zoom. Den ende som deltog i solsken var anmärkningsvärt nog den
ende deltagaren som befinner sig
i Sverige, Mats Larsson. Han har
haft maximal otur, i den bemärkelsen att han det senaste året startat
inte mindre än tre verksamheter
som just nu står helt still.
– Det är svårt att veta just nu hur
det kommer att bli. Tills vidare
har jag tvingats tillfälligt permittera mina två anställda, berättar
han. Mats Larsson driver E-room i
Puerto Banús, där han bland annat
säljer elcyklar och han ligger också
bakom vinbaren El Secreto de
Baco, i Cancelada.
driver mäklarbyrån Álamo, i Fuengirola och hans
anställda jobbar alla för tillfället
hemifrån. Kontakten sinsemellan
och med kunder sker via nätet.
– Jag har tyvärr förlorat flera
försäljningar som redan var klara.
Kunder har dragit sig tillbaka och

Svensk-Spanska
Handelskammaren
har samlat medlemmar
på Costa del Sol över nätet.

har till och med i vissa fall gjort avkall på den handpenning på tio procent, som de redan hade betalat.
Richard Björkman är delägare i
Sydkusten och konstaterar att det
för tidningen däremot inte varit
fråga om någon reducerad verksamhet. Tvärtom.
– Förutom de fler arbetstimmarna är det mesta i övrigt som vanligt,
då jag jobbar hemifrån sedan mer
än tio år.

Sven Källström

En av de verksamheter som
kunnat hålla öppet under hela
larmsituationen hittills är advokatkontor. VD:n för Gonvel & Kamph
Jessica Kamph berättar att de trots
det arbetar mestadels hemifrån.
– Vi gör ju bland annat översätt-

ningar som inte påverkas alls och
även på den juridiska fronten har vi
än så länge fullt upp!
Mångårige företagaren Björn
Hjalmarsson är projektledare och
konstaterar att det mesta står still
för tillfället.
– Jag har passat på att städa upp
på kontoret, men det börjar bli
väldigt rent vid det här laget!
optimistisk och tror att investeringarna kommer att återupptas så snart
krisen dragit förbi.
– Jag har inte fått några signaler
om att investerare skulle ha kommit på andra tankar.
Störst optimism utstrålas av
Pelle Lundborg, på Finca Sol-

Hjalmarsson är dock

mark. Om det beror på att han
utstår karantänen bland olivträd
och avokadoodlingar på den
andalusiska landsbygden låter vi
vara osagt.
– Alla kriser har ju alltid något
positivt med sig också. Jag tror
exempelvis att många fler kommer att börja fundera på att kanske
flytta ut på landet.
Om inte annat har coronakrisen
gjort att kammarmedlemmarna
upptäkt ett nytt sätt att hålla
kontakten och utbyta erfarenheter.
Det lär bli fler tillfällen över Zoom,
även om alla ser fram mot att ses
fysiskt hellre förr än senare.
Text: Mats Björkman

www.cchs.es I

Även om alla mäklarkontor
i Spanien sedan flera veckor
tvingas hålla sina kontor
stängda har Fastighetsbyrån
i Marbella lyckats teckna den
största försäljningen någonsin,
inte bara i Marbella och Spanien,
utan inom hela kedjan.

Det är Fastighetsbyråns Linus
Nyberg som förmedlade en lyxvilla, mitt under rådande coronakris. Köparen, som vill vara
anonym, fick betala motsvarande
närmare 70 miljoner svenska kronor. Fastighetsbyrån bekräftar att
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det är företagets enskilt största
bostadsaffär, sedan bolaget
grundades 1966. Jonas Nelsén,
franchisetagare i Marbella kommenterar rekordaffären:
– Givetvis jättekul för Linus
att lyckats ro i hamn denna affär,
speciellt i dessa tider då landet
mer eller mindre är nedstängt.
Vad som driver oss framåt är
nöjda kunder, oavsett om det är
en stor villa som i detta fall, eller ett mindre semesterboende.
Känslan att se våra kunder få
sin nyckel i handen är oslagbar,
oavsett köpeskilling.

Foto: Fastighetsbyrån

Coronakrisen hindrade ej rekordköp I MArbella

Lyxvillan i Marbella såldes för motsvarande nära 70 miljoner svenska kronor.

Foto: Privat

Karantängolf blev viral
Marbellasvensken Rickard
Strongert, som i normalläge
är Head Pro på Los Arqueros
Golf Club, har under den strikta
karantänen livat upp sina landsmän med en virtuell och ytterst
humoristisk golfskola.

www.asapettersson.com info@asapettersson.com
Fuengirola, Los Boliches
Lägenhet i sydvästläge med fin utsikt över
stad, hav och berg. Byggyta 48 m2, 1 sovrum,
1 badrum.Vardagsrum med öppet kök.
Bra uthyrningspotential! Gemensam pool,
jacuzzi och bastu. Centralt belägen nära
mataffär och med gångavstånd till tågstation
och stranden. REF. L104 Pris: 199.000€

De första videoklippen blev snabbt
virala när de delades på den stora
Facebookgruppen ”Svenskar i
Marbella”, som har fler än 16 000
vänner.
Hur kom du på idén med dina
roliga videos?
– Lockdown har varit bra för mig
på många sätt. Helt plötsligt kan
du inte springa ifrån allt, utan är
tvungen att ta tag i saker och ting.
Jag tror jag har ADHD ”deluxe”,
så istället för att börja klättra på
väggarna blev jag kreativ. Ganska snabbt uppstod idén att göra
riktiga golfövningar med husgeråd.
Att jag med det kunde väcka några
glada skratt i denna svåra tid, har
varit ett stort plus.
Rickard har tagit både kvast och
dammsugare till hjälp för att ge diverse svingtips. Det har dessutom
skett på en mängd olika dialekter
och språk. En bit in på i karantänen skapade han en egen Facebooksida för sina videos, kallad
"Östgötska Golf Skolan”. Rickard
är själv från Linköping. Han har
givit golftips på en rad dialekter,
förutom östgötska även skånska,
stockholmska, speciellt riktade till
lidingöbor, samt språk som norska,
ryska, finska och naturligtvis golfens modersmål skotska!
Har du tidigare erfarenhet
av videoproduktion eller som
komiker?
– Ha ha! År 2007 skrev jag och
spelade in runt 60 olika instruktionsvideos för Videojug, som
blev populära och sedda runt 300
miljoner gånger. Folk uppskattade
att de var enkla, korta, informativa och inte minst med humor.
Som tur är har jag alltid skrivit
ner idéer och kommentarer jag
fått under alla år och sen spann
det iväg. Jag har alltid gillat att ha
roligt och spexa, men jag är ingen
komiker.

Fuengirola, Torreblanca
Villa med separat gästlägenhet och härligt
sydvästläge. Byggyta 157 m2, 3 sovrum, 2
badrum.Välskött, uppvuxen trädgård med
pool. Takterrass med fin havsutsikt.
Endast 700 meter från stranden.
Privat garage och parkering.
REF:V424 Pris: 325.000€

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.

Rickard Strongert är normalt Head Pro på Los
Arqueros Golf Club, men skolade snabbt om sig
under karantänen med Östgötska Golf Skolan,
som blivit viral på sociala medier.

Hur många inslag har du gjort
under karantänen?
– Sammanlagt med alla golf,
frukost, fiske, diskmaskin så är det
nog runt 40 videos. Jag är även
väldigt tacksam för jag har fått stor
hjälp från vänner, privatpersoner
och Marbellagruppen på Facebook.
Alla likes och kommentarer har
verkligen varit roliga att få och
läsa.
Marbella och större delen av
övriga Spanien gick in i Fas 1 den 18
maj. Med det öppnar Los Arqueros
Golf och Rickard kan byta ut kvasten mot riktiga golfklubbor igen,
nio veckor senare.
Många kommer sakna Östgötska
Golf Skolan, men han har lovat fler
roliga videos, även när vi nått vår
nya normalitet.
Följ Rickard Strongert på:
www.facebook.com/strongertgolf
Text: Richard Björkman

wine & spirits

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
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Annonsörer
erbjuds
räntefri kredit
Med anledning av den rådande
coronakrisen och de svårigheter som ett flertal sektorer
genomlever har Sydkustens
beslutat erbjuda alla annonsörer anstånd på betalningar för
resten av 2020.

Erbjudandet gäller alla som annonserar i någon av utgåvorna av
kvartalstidningen SK i juni, september och december. Till skillnad mot de anstånd som beviljas
av de spanska myndigheterna är
Sydkustens erbjudande förskonat
från all byråkratisk handläggning.
Samtliga annonsörer i tidningen
från och med juni kommer att
faktureras med en betalningsfrist
som löper ut först 31 december
2020. Inga betalningspåminnelser kommer att gå ut i år och
Sydkusten förlitar sig på att de
företag som har möjlighet betalar
tidigare. De som har en ansträngd
likviditet behöver däremot ej ge
närmare förklaringar, under hela
resterande året.
Vi vill på detta sätt hjälpa våra
annonsörer att dra igång sina respektive verksamheter så snabbt
det bara går. Sedan tidigare har
Sydkustens annonsörer extra exponering på våra digitala medier,
kostnadsfritt. Vi uppmanar samtidigt våra läsare att i möjligaste
mån stödja annonsörerna genom
att nyttja deras varor och tjänster.
På så sätt stöttar de annonsörerna
direkt och Sydkusten indirekt.
Välkommen att kontakta oss
för mer information om hur du
kan nå ut till den skandinaviska
marknaden i Spanien och hur
vi tillsammans drar igång det ekonomiska maskineriet på nytt.

Erbjudandet omfattar samtliga resterande
utgåvor av tidningen SK i år.
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Mer än en miljon besökare
Massiv trafik på Sydkustens hemsida sedan krisen startade.
Sydkusten har aldrig haft så
många läsare och följare som
under den rådande coronakrisen. Trafiken på våra sociala nätverk har varit och är fortfarande
enorm och statistiken för antalet besök på www.sydkusten.es
talar sitt tydliga språk, eller i det
här fallet siffra: 1 004 068!

Miljonsiffran visar antalet totala besök eller sessioner som en
läsare varit inne på Sydkustens
hemsida, inom 30 minuter, under
mars månad. Det är även vanligt
att bedöma trafiken på en sajt
efter så kallade unika besökare,
som i det här fallet var 342 908.
Det är den klart högsta noteringen
i en månad sedan Sydkusten, som
första skandinaviska medium
i Spanien, sjösatte sin hemsida
redan i juli 1997.
Den mest besökta sidan var
naturligtvis den fortlöpande infor-

En majoritet av besökarna på sydkustens hemsida är svenskar i hemlandet, som pendlar och har
intressen i Spanien.

mationen om coronakrisen, som
många besöker flera gånger om
dagen och som själv haft mer än
353 000 besök.
Även på Sydkustens Facebooksida har aktiviteten slagit alla
rekord. En orsak till den stora trafiken är att Sydkusten är den enda
skandinaviska mediabyrån som
publicerar information alla dagar i

veckan, flera gånger om dagen.
Vidare är Sydkusten odiskutabelt ledande på videoreportage
och nu även daglig vlogg. Mats
Björkmans video ”Det är allvar nu”
har haft mer än 48 500 visningar
på Facebook och ytterliga 8 000 på
YouTube.
Text: Mats Björkman

Kampanj som omspänner MyCKET
Ekonomiskt bidrag möjliggör tillverkingen av skyddsmaterial.
Med särskilt bud på en helgdag
anlände äntligen 1 maj Sydkustens sändning av resårband till
den lokala hjälporganisationen
Agujas solidarias (Solidariska
nålar).

Verksamheten stod still i omkring
en vecka på grund av materialbrist,
men tack vare dessa 10 000 meter
band, levererade från Madrid och
bekostade i sin helhet av Sydkusten
för dryt 700 euro, kan föreningens sömmerskor nu producera
omkring 20 000 munskydd och
ytterligare 500 skyddsdräkter för
vårdpersonal. Agujas solidarias har
redan producerat 40 000 återanvändningsbara munskydd som
distribuerats till både föreningar
och privatpersoner.
Förutom att sy munskydd och
skyddsdräkter erbjuder Agujas
solidarias sina ansiktsmasker vid
livsmedelsbutiker, i utbyte mot
mat. En mask mot ett kilo basvaror,

Sändningen av 10 000 meter resårband har bekostats i sin helhet av Sydkusten och möjliggjorde för
Agujas solidarias att återuppta sin viktiga hjälpverksamhet.

som i sin tur delas ut till behövande
familjer.

Mer information:
agujasolidaria.org

Kräftskiva på Finca
Solmark!

Adress: Fin
ca
Solmark,
Camino d
e
L as M i n a s
,
Carratrac
a

en tilkl
m
m
o
k
l
ä
r
Varmt Fvinca Solma

den 22/8 samlas vi för
att lära spanjorerna
hur man äter kräftor
och sjunger snapsvisor.
Missa inte vår första
kräftskiva!

För mer information & anmälan, skicka dina
kontaktuppgifter till hi@fincasolmark.com
eller ring Pelle på 637 481 860.

Öppnar i juni!
www.azatagolf.com

18 hål par 71

Individuellt medlemskap: 1.500€
Medlemskap för par: 2.700€

(Inkluderar rabatt i butiken, restaurangen, på buggies, lektioner m m.)
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COSTA DEL SOL

Tre täta jordskalv
Natten till 15 maj registrerades
tre täta jordskalv, av vilka det
första kunde kännas av i Málaga
stad. Det första skalvet inträffade
strax före klockan elva på kvällen
och hade en styrka på 3,6 grader
på Richterskalan. Det hade sitt
centrum vid Alhama de Granada,
men markrörelsen var kännbar
i stora delar av Axarquía och så
långt bort som i Málaga stad.
Inställd midsommar
Málaga stad har annonserat att
det traditionella firanden av San
Juan vid stränderna i år uteblir. Den
spanska sedvänjan att fira midsommar genom att tända brasor
vid stränderna är en av årets stora
fester, inte minst i provinshuvudstaden på Costa del Sol. Málaga
försöker på alla sätt rädda sin augustiferia, men kommunledningen
har funnit att i vilket fall junihögtiden ej går att bibehålla i år.
vårdpersonalen lockas
Ett flertal turistorter, bland dem
Almuñécar, erbjuder vårdpersonal i hela Spanien presentkort
Almuñécar.
för vistelser i någon
av deras anläggningar. Även om
applåderna på balkongerna avtagit eller i många fall helt upphört,
fortsätter många att lovorda vårdpersonalens arbete. I Almuñécar
har 150.000 euro avsatts för att
skänka presentkort på 100 euro
vardera till upp till 1.500 vårdare
som önskar ta igen sig vid Costa
Tropical, när krisen väl är över.
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Málaga koncenterar fallen
Antalet registrerade fall av
Covid-19 i Málagaprovinsen,
liksom dödsfallen, är huvudsakligen koncentrerade till
provinshuvudstaden. Det andalusiska hälsodepartementet
släppte först 27 april siffrorna
för varje enskild kommun.
Det hade ej skett tidigare, då
myndigheterna ville undvika
masshysteri.

Vad som framgår av siffrorna i
Málagaprovinsen är att antalet
registrerade smittfall av coronavirus utanför Málaga är minimalt.
I provinshuvudstaden har det
registrerats drygt hälften av de
sammanlagt 4 386 smittfall som
fanns registrerade 22 maj.
Marbella kommer tvåa på listan,
på behörigt avstånd med 387 fall.
Svenskorten framför de andra
Fuengirola hade dittills endast 90
fall av Covid-19, medan en mängd
andra kommuner i Málagaprovin-

CÓRDOBA

525
(48)
HUELVA

SEVILLA

3.075
(280)
1.554
(149)

karta: Junta de andalucia

Spridningen av Covid-19 i provinsen mycket ojämn.

1.891
(178)

1.694
(110)

JAÉN

4.386
(281)

3.198
(280)
GRANADA

755
(51)
ALMERÍA

MÁLAGA

CÁDIZ

TOT. ANDALUSIEN:
17.078 (1.377)

Málagaprovinsen har sedan coronapandemin startade haft flest coronafall av alla provinser i
Andalusien, även om andelen successivt sjunkit. (Siffror per 22 maj.)

sen var helt coronafria. Åtminstone officiellt.
När det gäller antalet smittfall är
även mer än hälften av dödssiffrorna på Costa de Sol koncentrerade
till Málaga stad. Däremot har ett
flertal kommuner förlorat någon

eller några medlemmar. Av de 281
dödsoffer som hade registrerats i
Málagaprovinsen 22 maj var 146
hemmahörande i provinshuvudstaden. Näst flest dödsoffer hade
Marbella med 15 stycken, följt av
Ronda (12) och Antequera (11).

Bekräftade coronafall samt avlidna (per 22 maj)

(Kommunvis. Antal avlidna inom parentes.)
Málaga: 2.278 (146)
Marbella: 387 (15)
Benalmádena: 164 (10)
Rincón de la Victoria: 148 (7)
Torremolinos: 147 (7)
Vélez-Málaga: 140 (14)
Antequera: 135 (11)
Ronda: 113 (12)
Alhaurín de la Torre: 110 (9)
Estepona: 110 (5)
Fuengirola: 90 (3)
Mijas: 84 (3)
Alhaurín El Grande: 56 (4)
Cártama: 46 (4)
Coín: 40 (2)
Álora: 32 (3)

karta: Junta de andalucia

De la Torre återhämtad
Málagas
borgmästare
Francisco de la
Torre (PP) har
friskförklarats
och återupptar
Borgmästaren.
sitt arbete fullt ut
från och med måndag 18 maj. Han
opererades brådskande så sent
som 12 mars för en hjärnblödning
och två dagar senare lämnade han
kliniken på egna fötter. Den 77-årige borgmästaren har sedan dess
varit konvalescent i hemmet, men
annonserar nu att han återvänder
till sitt kontor i rådhuset.

antalet smittfall
och dödsoffer är
störst i de mest
tätbefolkade
kommunerna.

Almuñécar: 19 (1)
Torrox: 13 (0)
Guaro: 10 (3)
Nerja: 10 (1)
Benahavís: 9 (0)

Manilva: 6 (0)
Casares: 5 (0)
Ojén: 4 (0)
Monda: 1 (0)
Istán: 0 (0)

Extremt ovanligt vårväder på kusten
Aldrig sedan de nuvarande
mätningarna startade 1948
har Costa del Sol gjort så lite
skäl för sitt namn som i inledningen på denna vår.

Kändes den första delen av karantänen ovanligt dyster? Det kan
ha andra förklaringar än de du
kanske trodde. Mellan 15 mars och
23 april registrerades nämligen

endast 168,4 soltimmar i Málaga.
Det är den lägsta noteringen i
modern tid.
Under april registrerades 160,4
soltimmar, mot ordinarie 244,1.

Foto: Wikimedia Commons

Skandinaver första som
påtvingaDes karantän
Svenskar, norrmän och även
danskar var de första resenärerna som 16 maj anlände till
Málaga flygplats och belades
med två veckors obligatorisk
karantän. De möttes vid ankomsten inte bara av en strikt
poliskontroll, utan även av ett
reportageteam från lokaltidningen Diaro Sur.

I en artikel i dagens Sur intervjuas
flera av de första karantänresenärerna som anlände till Málaga. Det
gjorde det ombord på två SAS-flyg
från Stockholm respektive Oslo. De
möttes av en särskild kontroll där
deras kroppstemperatur mättes och
där de informerades om påbudet att
hålla sig i sin bostad eller hotellrum
i två veckor. De får endast lämna
bostaden för att handla mat eller för
andra livsviktiga ärenden, som att
gå till apoteket eller läkare.
Att det var de första karantänsresenärerna berodde på att samtliga
planerade flyg i fredags till Málaga
ställdes in. SAS-flygen på lördagen
blev även de enda utrikesflygen
den dagen, då elva andra planerade
ankomster också blev inställda.

De första två flygplanen som anlände till Málaga efter att karantänen för inresande började gälla,
var två SAS-flyg från Oslo respektive Stockholm. ARKIVBILD

Enligt Diario Sur anlände omkring 50 personer på respektive
flyg. Tidningen intervjuar flera av
de anländande passagerarna, som
berättar att befolkningen i Sverige
inte påtvingas restriktioner som i
Spanien. Andra uppger att karantänen kommer avskräcka turister
från att besöka landet.

Det senare uppges även av den
egna turistsektorn, som befarar att
karantänen kommer att bli nådastöten för säsongen. Den gäller tills
vidare till 24 maj, men regeringen
har aviserat att inresekarantänen
troligtvis kommer att förlängas så
länge larmsituationen i Spanien
varar.

Ny saluhall lovas i Almuñecar
Den rivna saluhallen i Almuñécar ska slutligen ersättas av en
ny och ej av ett varuhus, som
tidigare hade antagits av kommunledningen.

Den gamla saluhallen jämnades
med marken på mindre än två
veckor i inledningen av larmsitua-

tionen, trots protester från företagarna. Nu lovar kommunledningen
att det kommer att uppföras en ny
saluhall, med ett 40-tal stånd och
även några matställen. Förhoppningsvis kan projektet vara antaget
till slutet av året och bygget väntas
sedan ta 18 månader.
Byggrådet Javier García an-

Foto: Mats Björkman

nonserar
att en jury
kommer
att välja
den nya
Saluhallen revs i april.
utformningen
av byggnaden och att denna kommer att respektera den omgivande
arkitekturen i centrum.

Reningsverket drabbat av pandemin
Det kraftigt försenade reningsverket i Nerja ser ut att dröja ytterligare, på grund av larmsituationen
i Spanien.
De senaste förhoppningarna

om att kunna inleda testkörningar till sommaren riskerar
att grusas. Anledningen är att
karantänen även hämmar det
återstående arbetet i Nerja.

Sedan 13 april har arbetet
kunnat återupptas, men flera att
de rådande restriktionerna försvårar för byggföretaget att hålla
tidsschemat.

Olika feriaplaner
Kommunledningen i Almuñécar annonserar att årets
augustiferia
uteblir. Det var
Ferian 2019.
den andra tunga
nyheter för ortsborna på samma
dag, då de dessutom fick veta att
hela Granadaprovinsen tills vidare
förblir i Fas 0. I Málaga stad har
kommunledningen däremot startat förberedelserna för underhållningsprogrammet för sin augustiferia, som den fortfarande hoppas
kunna hålla i en eller annan form.
Krisplan i Nerja
Kommunfullmäktige i Nerja har
antagit en plan bestående av 40
olika punkter, för att motverka de
ekonomiska konsekvenserna av
coronapandemin. Den har antagits
förutom av styrande Partido Popular även av Vox, Ciudadanos samt
Adelante Nerja-Maro. Socialistpartiet PSOE:s sex ledamöter har å
sin sida framfört reservationer för
att flera av punkterna ej är lagliga.
Paketet omfattar bland annat stöd
till särskit utsatta familjer samt
lättnader för företagssektorn.
Kustbor exemplariska
Ingen annan kommun i hela
Spanien med mer än 55.000
innevånare har hållit sig hemma
under karantänen så mycket som
Benalmádena. Det framgår av en
anonym statlig analys av tio miljoner mobiltelefoner. Hela 76 procent
av befolkningen i Benalmádena
avstod från dagliga förflyttningar.
När det gäller hur mycket rörligheten minskat mot normalt sedan
karantänen infördes var Torremolinos på andra plats i Andalusien,
endast efter Cádiz stad.
Veteran i Bioparc död
Den äldsta
tigern i Europa
som vårdats i
fångenskap, har
avlidit i Bioparc i
Asmara.
Fuengirola. Det rör
sig om tigerhonan Asmara, som
levde i djurparken i Fuengirola sedan 19 år. Hon var en sumatratiger
och det tredje äldsta exemplaret
i världen, av de som vårdas som
utrotningshotade arter.
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COSTA DEL SOL
Svensk gripen för stöld
Policía Nacional har gripit en 36-årig
svensk medborgare i Fuengirola, när
han bar på stöldgodset som han
kommit över i en mobilbutik. Händelsen inträffade enligt Andalucía
Información vid tretiden på natten
3 april. Grannar ska ha larmat polisen, efter att de hört oväsen inne
i mobilbutiken. När polispatrullen
anlände till platsen fann de mannen ute på gatan med stöldgods i
händerna, som han kastade ifrån sig
och försökte fly. Den gripne svensken uppges ha varit tidigare anställd
i den butik som han länsade.
Tuppfäktning avslöjad
Sammanlagt 32 personer fick
böter i samband med ett polistillslag i lördags i Málaga. Grannar
larmade Policía Nacional på grund
av ett väldigt oväsen i en angränsande lokal. Till sin stora förvåning fann polisen de nu bötfällda
inklämda i en lokal på endast 50
kvadratmeter, där det organiserades tuppfäktningar och illegal
vadslagning. Tupparna, några av
dem döda, liksom mer än 7.000
euro i kontanter, togs i beslag.
balkongsångare anmäld
En 45-årig sångare i Nerja ålades
att upphöra med dagliga framträdande på sin balkong, efter en
anmälan från grannarna. Under
karantänen tog för vana att i
samband med applåderna klockan
20.00 varje kväll sjunga till musik
från sin balkong, vid Calle Antonio
Millón. Till slut fick dock några grannar nog och anmälde honom, vilket
ledde till att lokalpolisen informerade González om att han måste
upphöra med balkongkonserterna.
Effektiva fartkameror
Antalet bilister som haffats av
trafikkameror i Málagaprovinsen
har på sina håll mångdubblats
det senaste året. Tre av de fasta
kameror som bötfäller flest fortkörare i Spanien finns i Málagaprovinsen. De haffade förra året
sammanlagt 53 154 fartsyndare.
Den som ökat mest är radarn
vid motorvägen A-7 i Torrox, vid
kilometer 288,7. De andra två som
registrerar finns vid kilometer 246
av samma motorväg, vid Málaga,
samt på landsväg A-384 mellan
Almargen och Campillos.

48

SK – JUN | JUL | AUG 2020

Almuñécar har redan en strand sedan tidigare, Cantarriján där besöken regleras under sommaren. I år väntas en begränsning av antalet besökare vid
alla kommunens stränder.

Turistort som är föredöme
Många tar efter Almuñécars planer inför sommaren.
En plan för att rädda sommarsäsongen under kontrollerade
former togs fram i ett tidig
stadium Almuñécar.

Kustsamhället i Granadaprovinsen
har lyckats hålla coronasiffrorna
på ett minimum. Detta tack vare
snabb smittkontroll, där man till
och med kunde spåra och avskärma sin så kallade ”patient 0”. Det
var en läkare från Granada, som på
grund av samåkning smittade ett
flertal kollegor. Dessa isolerades
dock snabbt och vårdcentralen
utrymdes och desinfekterades.
Almuñécar hålls som en modell
även i den grad som befolkningen
respekterat karantänen. Därför
kan den plan som kommunledningen tagit fram för sommaren
bli en riktlinje för många andra
turistorter i landet.

Planen är uppbyggd på fyra områden och målet är att rädda sommarsäsongen, om än i begränsad
utsträckning. Tidningen El Ideal
beskriver den.
gäller
åtkomsten till stränderna och där
har Almuñécar ett stort försprång
genom att restriktioner sedan
tidigare tillämpas på en av de fem
stränderna i kommunen, nämligen Cantarriján. Det rör sig om en
avsides vik populär bland nudister,
som på sommaren endast kan
nås med skyttelbuss. Liknande
avspärrningar liksom poliskontroller planeras i sommar för de övriga
fyra stränderna, för att begränsa
antalet personer på stranden.
Den andra fronten går ut på
att testa turister, både vad gäller
eventuell feber och snabbtester

Den första fronten

för Covid-19. Vidare ska alla hotell
ha särskilda hygienprotokoll, som
desinfektionsmedel för handtvätt
på många platser.
Den tredje fronten handlar om
snabb aktion i händelse av misstänkta smittfall. För detta ska det
finnas minst en hotellanläggning
som är disponibel för att isolera
patienter, så kallad ”Noaks ark”.
I dagsläget är tre hotellanläggningar redan utvalda som möjliga
karantäncenter i händelse an
smittvåg. De är Bahía Tropical,
Bahía Almuñécar samt Hotel La
Herradura.
Den fjärde fronten är ett flertal
åtgärder som kommunledningen
förberett redan innan regeringens
annonserade nedtrappningsprogram. Det inkluderar bland annat
att alla stora sammankomster i
sommar ställs in.

Lokal nödplan mot coronakrisen
Kommunledningen i Marbella har
annonserat det största krispaketet i kommunens historia, på
sammanlagt 130 miljoner euro.

Borgmästaren Ángeles Muñoz
(PP) säger att kommunen kommer

att anta mer än 25 olika initiativ
för att motverka arbetslösheten
och stödja de mest utsatta familjerna. De företag som ej säger upp
personal ska gynnas och familjer
som saknar inkomster ska ej heller
behöva betala lokala avgifter.

Samtidigt sällar sig Muñoz till
de många kommuner som kräver
att staten häver den blockad som
råder för kommuner att bruka sitt
ackumulerade överskott. Det rör
sig i Marbellas fall om 70 miljoner
euro.

dokumentär friad av
granskningsnämnden
Foto: SVT

Flertal medverkande hade anmält "Det goda livet...".
Dokumentären ”Det goda livet
– på spanska solkusten”, av
Karlshamnsfilmaren Per-Anders
Rudelius, har trots anmälningar
från ett flertal personer friats
av Granskningsnämnden för
radio och tv. Den finner ej att
filmen skulle strida mot kraven
på opartiskhet och saklighet,
men avstår samtidigt från att
uttala sig beträffande anklagelserna om bland annat oetiskt
agerande av Rudelius.

Många kustsvenskar reagerade när
dokumentären släpptes i början av
december, förra året. Bland dem
ett flertal personer som figurerar
i filmen och som menar att de fick
helt andra premisser om vad dokumentären skulle handla om. Redan
titeln förefaller vilseledande, då en
stor del av programmet fokuserar
på uteliggare och alkoholkonsumtion. Många av de som intervjuades av Rudelius, under nära ett
års tid, uppger att han uppgav att
programmets avsikt var att analysera den svenska identiteten hos
utlandssvenskar.
Av utfallet i Granskningsnämnden framgår att en av anmälarna är en av de som figurerade
mest i programmet, den dåvarande
kyrkoherden Mikael Jönsson. Det
står nämligen att läsa:
”En anmälare, som medverkade
i programmet, anser att hans predikan vinklades och klipptes på ett
missvisande sätt. Han anser även
att dokumentärfilmaren bröt mot
en överenskommelse dem emellan
om att inte lyfta fram personer och
politiska partier i programmet.”
Mikael Jönsson led en stor
mängd attacker efter programmet,
där det visades hur han under en
predikan kritiserade Sverigedemokraterna. Dessutom återgav
dokumentären privata konversationer mellan bland annat Jönsson
och hans hustru, kyrkoassistenten

Dokumentären fokuserae till stor del på hemlösa och alkoholkonsumtion. Många av de som intervjuades uppger att rudelius vilseledde dem beträffande temat för dokumentären.

Lena Ottosson, där kyrkoherden
skämtsam utbrister ”men jag är ju
sosse!”.
Utfallet hänvisar även till andra
anmälningar:
”Anmälarna anser sammanfattningsvis att programmet gav en
missvisande och vinklad bild av
svenskar som bosätter sig på den
spanska solkusten. Flera anmälare
anser att programmet var osakligt
eftersom programmet fokuserade
på alkoholister, missbrukare och
hemlösa personer.”
”En anmälare anser att programmet var som en propagandafilm för Svenska kyrkans arbete i
Fuengirola.”
”Ett antal anmälare är kritiska
mot dokumentärfilmarens tillvägagångssätt och anser att han vid
filmandet av programmet berättade för dem att programmet skulle
handla om något annat än vad det
gjorde.”
Granskningsnämnden friar
dock programmet med bland annat
följande motivering:
”Den personliga subjektiva utgångspunkten framgick väl genom
programmets anslag och tydliga
berättarröst. Dokumentärfilmarens
skildring av olika människor i Fu-

engirola var en betraktelse med ett
upplevt tidsperspektiv från platsen.
Ett retroperspektiv där han skildrade platsen han besökte för över 20
år sedan och utifrån det gav han sin
egen betraktelse av några svenskar
som lever där idag. Det fanns ingen
avsikt att ge en bild av helheten av
de svenskar som lever på Solkusten
eller i Spanien idag. Att en dokumentärfilmare har en friare roll i
urval och skildring jämfört med till
exempel ett nyhetsinslag anser SVT
vara väl i linje med granskningsnämndens praxis.
tydligt framgick att det inte var ett resereportage eller en objektiv granskning.”
Däremot avstår nämnden från
att uttala sig när det gäller anklagelserna mot Per-Anders Rudelius
om oetiskt agerande.
”Nämnden tillämpar bestämmelserna i radio- och tv-lagen och
i programföretagens sändningstillstånd. Det ingår inte i nämndens
uppgifter att pröva omständigheter
kring tillkomsten av ett program,
exempelvis i fråga om en reporters
arbetsmetoder. Anmälarnas kritik
i dessa delar lämnas därför utan
åtgärd.”

SVT anser att det

Text: Mats Björkman

Maffiamord uppklarat
Sammanlagt sex personer har
gripits, misstänkta för att ligga
bakom mordet i slutet av januari
förra året av en 49-årig företagare
vid bostadsområdet La Petunias
(Marbella). Mannen, som drev
flera verksamheter i Puerto Banús,
sköts utanför sitt hem med 14
skott. Policía Nacional misstänkte
tidigt att det rörde sig om ett beställningsmord och spåren ledde
till Holland. Drygt ett år senare
anses en av Europas farligaste
mördarligor ha sprängts.
Utökade terrasser
Kommunledningen i Almuñécar låter barer och restauranger få utöka
sina uteplatser, för att kunna ta
emot fler gäster enligt de nya normerna under coronapandemin. Det
ska dessutom ske utan kostnad
resten av året. Kommunen hade redan beslutat ställa in avgifterna för
bord på allmän plats under larmsituationen, men detta kommer att
utökas till resten av året. Omkring
150 verksamheter gynnas av det
planerade beslutet, samtidigt som
kommunledningen gör avkall på
160.000 euro i intäkter i år.
Estepona redo investera
Kommunledningen i Estepona har
ett investeringspaket på sammanlagt 80 miljoner euro som är redo
att tillämpas så snart larmsituationen upphör. I nuläget är alla
offentliga upphandlingar i landet
frysta, men så snart klartecken
ges ska en rad infrastrukturprojekt
vidtas i Estepona. Det rör sig om
både renoveringar av ett flertal
gator och en helt ny underjordiskt
parkering vid Avenida de España.
Britter i storslagsmål
Sex personer greps och en fick
opereras brådskande 18 maj, efter
ett vilt slagsmål mellan ett tiotal
britter i en bar i Mijas kommun. Första dagen som det var tillåtet att
uppsöka barer registrerades också
en allvarlig incident. Guardia Civil
tvingades rycka ut vid elvatiden
måndagskvällen till en bar i Torrenueva, där stor tumult uppstått. Ett
tiotal personer var inbegripna i ett
slagsmål inne i en bar. En man var
knivskuren i mellangärdet och fick
föras till sjukhuset Costa del Sol i
Marbella, där han opererades akut.
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Stor omställning för skolorna
Foto: Mats Björkman

Undervisningen fick med mycket kort varsel läggas om på distans.
Sedan 16 mars sker all skolundervisning i Spanien online. Det
har krävt en radikal omställning
av skolorna för att anpassa
sig till nya villkor. Men också
ett stort engagemang från
föräldrarna, framför allt till
mindre barn. Röster för sänkta
skolavgifter har höjts runt om i
landet, men långt ifrån alla har
fått sin vilja igenom. Sydkusten
har intervjuat tre rektorer om
den rådande situationen – Mattias Kerttu, och Denise Jimenez
Norrestad på svenska skolorna
i Fuengirola respektive Marbella, samt Amanda Hughes på
Laude San Pedro International
College.

”Vi följer gällande
läroplan och generellt har omställningen fungerat bra”,
säger Mattias Kerttu,
rektor på Svenska
skolan i Fuengirola.
(Arkivbild)

Hur har ni ställt om?

DJN: Vi fick en skoldag för att förbereda eleverna för distansstudier
och att skicka hem material, läromedel och datorer. Vi hade redan
då en plan för distansstudierna.
Med tiden har den reviderats efter
lärarnas insikter och föräldrars
önskemål. Vi genomförde en enkät
ganska tidigt kring hur studierna
fungerade och i maj gjorde vi en
till. Det är en speciell situation och
vi förstår att vårdnadshavare måste
stötta sina barn.
AH: Skolcampus är stängt, men
skolan är helt öppen online. Det
har varit fantastiskt att se övergången från klassrumsbaserad inlärning, till lektioner via Laude San
Pedro Online. Förutom lektionerna
har vi en virtuell administrationsservice så att vi kan stötta elever
och familjer under denna svåra tid.
Vi hade till och med vårt första Öppet hus online, i vilket 13 familjer
deltog. Vi har gjort regelbundna
undersökningar för att veta var
trycket ligger, så vi kan anpassa
systemen.
50
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Hur jobbar ni och vad erbjuder
ni i olika årskurser?

engelska och spanska, matematik
samt temaarbeten.

MK: Undervisningen i sig anpassas
till ålder och årskurser, i enlighet
med vad som är lämpligt.

AH: Idrottsavdelningen erbjuder
träningsklasser varje morgon och
håller nu på att ta fram ett träningsprogram som familjerna kan
göra hemma. Alla elever har sina
morgonsamlingar med respektive
klasslärare och de uppskattar att se
sina vänner på skärmen. Lärarna
följer sin läroplan. Vi utvärderar
eleverna och har till och med skrivit de första skolrapporterna. De
yngsta barnen på 2,5-6 år hade
svårt att koncentrera sig längre
stunder online, så vi anpassade

DJN: Vi har arbetat blandat med
Google meet för möten mellan
elever och lärare, uppgifter i Google classroom, vanliga arbetsböcker
och andra digitala läromedel.
Varje klass har ett dagsschema med
länkar till respektive ämne och
ett tidsschema att följa. Förskolan
startade en blogg med videos med
genomgångar, språklekar i svenska,

deras schema. Vi har också ändrat
vissa tider, så att familjer med flera
barn kan äta lunch samtidigt.
Hur har det fungerat hittills?

Foto: Marbellaskolan

MK: Skollokalerna är tomma och
lärarnas arbete sker genom fjärroch distansundervisning, från sina
respektive hem.

”Förhoppningsvis får vi en vanlig höst, där eleverna kan få undervisning i skolans lokaler”, säger
rektorn på Svenska skolan i Marbella Denise Jimenez Norrestad.

MK: Generellt mycket bra. Planeringen inför nedstängningen var
god och utlämning och information fungerade bra. Det problematiska var att man inte visste hur
länge undantagstillståndet skulle
vara. Längden påverkar tillgången
till läromedel och arbetsmaterial.
Det underlättades av personalens
resursrika pedagogik och att förlag
och andra företag kopplade till
skolverksamhet öppnat upp sitt
material, till stora delar gratis. Den
administrativa bördan för lärarna
har ökat väldigt mycket. Vidare
är det självklart en utmaning för
lärarna, när många vårdnadshavare sitter mitt i klassrummet
och i vissa fall vill vara delaktiga.
Samtidigt ger det vårdnadshavarna
värdefull insyn och förståelse för
lärare och elevers situation.
DJN: Bra, men vi förstår att det
varit svårt för många att ha barnen
hemma, samtidigt som många har
egna arbeten. Lärarna har varit
fantastiska. De ställde blixtsnabbt
om och har lagt ned mycket tid

Foto: Laude San Pedro International College

på att det ska fungera så bra som
möjligt. Allt går inte att göra, men
det tar vi igen i höst. Barnen har
lärt sig mycket annat den här tiden,
som studieteknik, eget ansvar,
tidsbegrepp, planering av sina egna
uppgifter samt teknik.
AH: Generellt väldigt bra – särskilt
med tanke på vad som krävdes för
att vi skulle kunna lansera Laude
San Pedro Online. Vi utvecklade
en nätbaserad inlärningsplattform och utbildade personalen. Vi
undersökte vem som behövde låna
utrustning och IT-avdelningen förberedde datorer, Chromebooks och
mobiltelefoner så att personal och
familjer kunde jobba hemifrån. Det
var som en militäroperation, för att
få allt klart så att undervisningen
kunde fortsätta. Det är ett fullständigt program och barnen har lärt
sig fantastiska studietekniker online. De loggar in i virtuella klassrum
och laddar upp sina uppgifter. De
utvecklar sin personliga flexibilitet,
studieteknik och planerar sin tid
mer självständigt.
Hur har elever och föräldrar
reagerat?
MK: Alla har reagerat på situationen, en majoritet med uppskattning. Lärarna har fått en strid
ström av uppskattning för sitt
arbete och engagemang. Som i
alla abrupta omställningar är det
svårt att hundraprocentigt förutse
behovet, i vårt fall innebar det att
i några flerbarnsfamiljer saknades
det datorer, att personalen skulle
komma ihåg att alla familjer inte
har skrivare. Vi har fått igenom
utlåning av skolans datorer till dem
som behöver det. Ju yngre eleverna
är desto högre krav ställer det på
vårdnadshavarna, som dessutom
i vissa fall har egna jobb att sköta.
Vidare har vi flerbarnsfamiljer som
inte har förutsättningar att hjälpa
alla barn i ett hushåll samtidigt och
vissa enbarnsfamiljer som vill ha
mer skolarbete. Kombinationerna
är väldigt många och det är en oerhört komplex uppgift för pedagogerna att lösa, en uppgift de utfört
med bravur.
DJN: Alla har påverkats olika och
har olika förutsättningar att stötta
sina barn, vilket vi förstår. Många
har varit väldigt hjälpsamma och

”Eleverna loggar in i virtuella klassrum och laddar upp sina uppgifter. De utvecklar sin personliga
flexibilitet, studieteknik och planerar sin tid mer självständigt”, säger Amanda Hughes, Laude San
Pedro International College.

förstående för att det är en mycket
speciell situation som vi inte rår på
och vi försöker göra det bästa för
eleverna.
AH: De har varit underbara. Det är
otroligt att vi har så många lärare
och elever som alla arbetar hemifrån, enade i sin målsättning att
slutföra läsåret. Vi har fått många
uppskattande meddelanden. Det
finns såklart utmaningar och
skolans team finns här för dem som
kämpar eller behöver extra hjälp.
Det är svåra tider och vi förstår den
känslomässiga stress och oro som
alla befinner sig i just nu.
Har ni erbjudit någon rabatt av
skolavgiften?
MK: På vårstämman som genomfördes på distans, beslutades att
återbetalning ska ske för skollunch som inte kunnat serveras.
Dessutom ska del av skolavgifterna för förskolan återbetalas.
Det är viktigt att komma ihåg att
undervisningen fortgår. även om
formen för den har ändrats. Varken elever, vårdnadshavare eller
skolan har valt denna ändring, vi
har ställts inför en nödvändighet
av att bedriva undervisningen på
distans.
DJN: (Avstår att svara på frågan, då
de först vill informera föräldrarna.)
AH: Vi har tagit bort avgiften för
skollunchen och erbjudit olika stöd
med upp till 50 procent reduktion

för att hjälpa familjerna. Det har
varit möjligt tack vare att vi är en
del av International Schools Partnerships (ISP) och hela gruppen
har hjälpt till att stötta familjer som
väntar på att kunna öppna sina företag igen. Vi har sagt från början att
så länge alla är säkra och friska, kan
allting annat hanteras över tid.
Har ni haft familjer som lämnat
skolan under karantänen?
MK: Ingen elev har under pågående läsår avslutat sin utbildning på
skolan.
DJN: En del har stannat i Spanien
och en del har åkt till Sverige och
fortsatt sina studier på distans.
Några har valt att återgå till en skola
i Sverige.
AH: Väldigt få, vilket är fantastiskt.
Några familjer har återvänt till
sina hemländer, men barnen följer
undervisningen online. Några av de
yngsta tyckte det var svårt och kommer tillbaka när skolan öppnar igen.  

oss lugna inför betygssättning och
avslutning av terminen. Inför nästa
läsår räknar vi med att skolan är
igång från avsett datum.
DJN: Vi planerar att starta i september som vanligt. Vi får se om vi
får några konkreta direktiv om hur
skolor ska bedrivas. Förhoppningsvis får vi en vanlig höst, där eleverna kan få undervisning i skolans
lokaler. Vi längtar alla tillbaka till
skolan och kommer starta upp med
ny energi efter sommaren.
AH: Vi har ett team som arbetar för
att planera och förbereda avslutningen av läsåret. Samma grupp
jobbar redan på våra öppningsplaner så att vi kan välkomna elever,
personal och familjer tillbaka till
campus på ett säkert och kontrollerat sätt. Parallellt har vi våra stödpartners som jobbar för ”riktlinjer
för bästa praxis” från våra systerskolor runt om i världen.
Ni följer svensk läroplan, hur
fungerar det för er som inte har
någon fysisk närvaro alls?
MK: Stödmaterialet utgår från distansundervisning och jämför inte
vem som har distansundervisning
mest. Vi har utvärderingar veckovis och verksamheten fungerar
i enlighet med vad läroplanerna
stipulerar. Pedagogerna är medvetna om vilka elever som behövt
och behöver hjälp även under
fjärr- och distansstudier, i viss mån
har det individuella stödet faktiskt
ökat. Det positiva är att eleverna är
närvarande och delaktiga i undervisningen lika mycket om inte mer
än förr. Förlusten är naturligtvis att
sakna sina vänner och den sociala
interaktionen på skolan. Elevhälsan
erbjuder stöttande samtal för dem
som så önskar, vi har även erbjudit
vårdnadshavare och personal möjlighet till detta med skolkurator.

Hur planerar ni för framtiden?
MK: Vi har under hela undantagstillståndet planerat för alla
eventualiteter, med tydlighet, långsiktighet och denna planering fortsätter. Vi planerade redan några
få veckor in i undantagstillståndet
för ett ”worst case scenario”, som
gick ut på att inga elever skulle få
gå tillbaka till skolan detta läsår,
vilket tyvärr blev fallet. Vi känner

DJN: Vi påverkas inte alls av hur
skolor har det idag i Sverige. Redan
tidigt tog skolverket beslut om att
inga nationella prov skulle genomföras denna termin, vilket underlättade för oss som sattes i karantän. Övriga prov har vi kunnat göra
på distans och bedömningarna görs
precis som vanligt.
Text: Carin Osvaldsson
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Sedan början av coronarisen har
Svenska kyrkan på Costa del Sol
förblivit stängd. Med hänvisning
till sanitära skäl slogs lokalerna
i Edificio Tres Coronas igen i
ett tidigt stadium. I kulisserna
fortsatte dock de schismer som
skakat församlingen i ett års tid.
Till slut avgick samtliga medlemmar i Kyrkorådet, medan SKUT:s
personal packade väskorna och
åkte hem till Sverige. Nu väntar en utlyst extra årsstämma
6 september, som i skrivande
stund är oklart om den ens kommer att kunna hållas.

Församlingen på Costa del Sol har
skakats av konflikten sedan mars
förra året, mellan på ena sidan
den tidigare kyrkoherden samt
kyrkoassistenten, Mikael Jönsson respektive Lena Ottosson och
på andra sidan Svenska kyrkan i
Utlandet SKUT. Tvisten om parets
anställningskontrakt blev ett fall
för Uppsala tingsrätt, men slutade
i januari med en förlikning mellan
parterna. Det visade sig dock snart
att uppgörelsen ej innebar ett slut
på schismerna.
I januari anlände tre vikarier
från SKUT, bland dem biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund.
Deras kontrakt uppfattades av
många i den lokala församlingen
som påtvingad av SKUT och den 23
mars annonserade fem medlemmar av Kyrkorådet sin omedelbara
avgång. Bland dem mångårige ordföranden Anssi Lakomaa samt vice
ordföranden Mathias Friman.
dolde
dittillsvarande styrelsemedlemmen Kalle Sigge ej sitt missnöje:
– När jag accepterade att bli
ordinarie ledamot i Kyrkorådet var
min förhoppning att arbetet skulle
präglas av transparens och ärlighet. Men nu efter en kort tid har
det visat sig att det inte fungerat så.
Jag har därför valt att med omedelbar verkan avgå ur kyrkorådet.
De två resterande som annonserade sin avgång var ledamoten Karl
Klinga samt suppleanten Ann-Britt
Ödman. Den senare tillägger att
hon ”saknar förtroende för styrel-

I ett gemensamt brev
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Under den värsta sanitetskrisen i Spanien på hundra år har Svenska kyrkan i Fuengirola hållit stängt. Samtidigt har den långvariga konflikten fortsatt
att eskalera, bakom kulisserna. ARKIVBILD

Kyrkkonflikten ledde
till total lock down

Kyrkorådet upplöst och tidigare prästparet stämda.
sens fortsatta arbete och kan inte
gå emot sitt rättspatos”.
Nästa steg i konflikten, med
en redan för allmängeten stängd
kyrka, var att de tre anställda som
anlänt så sent som i januari valde
att åka tillbaka till Sverige. Motiveringen var oacceptabla arbetsförhållanden.
– Kyrkan kallar hem sina anställda just när Spanien upplever
den värsta hälsokrisen sedan spanska sjukan. Det är inte klokt, sade
Anders Korneliusson som sitter i
valnämnden, vid den tidpunkten
till Sydkusten.
Tidningen fick även kontakt
med hemvändande biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund,
som bekräftade att hon liksom de
övriga två anställda av SKUT, kom-

ministern Joakim Johansson samt
kyrkassistenten Maria Starborg
kallats hem.
– Min förhoppning är att detta
endast är tillfälligt och att vi får
komma tillbaka, sade Koivunen
Bylund och tillade att de även i
fortsättningen svarar på telefon
och e-post.

Min förhoppning
är att detta
endast är tillfälligt
och att vi får komma
tillbaka, säger biskop
emeritus Tuulikki
Koivunen Bylund.
SKUT:s utlandschef Camilla
Persson motiverade i ett extra
nyhetsbrev beslutet till att kalla

hem personalen med oacceptabla
arbetsmiljöförhållanden. Hon
annonserade samtidigt att inga
ytterligare anslag kommer betalas
ut till församlingen från Svenska
kyrkan på nationell nivå, innan en
oberoende revision har skett och
eventuella brister som revisorn,
stiftet och avdelningen noterat har
åtgärdats.
Till en början såg det så ut
som om de kvarvarande medlemmarna och suppleanterna av Kyrkorådet skulle hålla stånd tills den
vid det laget sammankallade extrastämman 6 september, klockan
13.00. I mitten av april annonserade dock även de, att de beslutat
ställa sina platser till förfogande.
– Vi saknar förutsättningar att
arbeta vidare och ställer här-

Med en stängd kyrka och
kyrkorådet helt upplöst tänker väl
nu många läsare att det knappast
kan bli fler konflikter relaterade
till kyrkan på Costa del Sol. Men då
har man uppenbarligen inte följt
denna historia hela vägen. Tidigare
kyrkoherden i Svenska kyrkan på
Costa del Sol Mikael Jönsson och
hans hustru Lena Ottosson, tidigare kyrkassistent, har nämligen
mottagit en stämningansökan på
nära 138 000 euro av sin tidigare
advokat Göran Rise. Han åberopar
uteblivet arvode när han represen-

terade dem i det uppmärksammade
målet mot SKUT, förra året.
– De påstår att jag skulle ha arbetat gratis vilket är ren lögn, säger
Göran Rise till Sydkusten.
Rise är känd advokat på Costa
del Sol och presenterade i mars
förra året en uppmärksammad
stämningsansökan mot SKUT,
från då tjänstgörande prästparet
på Costa del Sol. Mikael Jönsson
och Lena Ottosson åberopade
att de hade muntligt avtal på att
deras femårskontrakt, som gick ut
vid årsskiftet, skulle förlängas till
2027. Den nya ledningen för SKUT
ville dock ej acceptera det muntliga
löftet, vilket gjorde att ärendet
hamnade hos tingsrätten i Uppsala.
Samma instans som nu behandlar
Göran Rises anmälan mot prästparet.
Det är Skarp advokatbyrå i
Stockholm som registrerat en
ansökan om stämning 1 april 2020,
i Uppsala tingsrätt. De gör det som

ombud för Göran Rise. Han åberopar uteblivet arvode från Mikael
Jönsson på sammanlagt 109 941
euro, motsvarande 259,6 timmars
arbete à 350 euro plus IVA i timmen. Av Lena Ottosson kräver han
i en separat stämning ytterligare
28 000 euro.
slutade i en
förlikning vid årsskiftet, vid vilken
Mikael Jönsson och Lena Ottosson
erhöll sammanlagt 4,6 miljoner
kronor i ersättning av SKUT, motsvarande lön och bostadsersättning för halva den period som de
åberopade kontrakt för. Göran Rise
uppger dock för Sydkusten att det
skedde ovanför hans huvud.
– Jag blev informerad först i
efterhand. Från första stund var
jag övertygad om att vi skulle vinna
målet, men Mikael Jönsson och
Lena Ottosson valde att göra upp
utan att konsultera med mig.
Enligt Göran Rise blev han

Åtalet mot SKUT

Foto: Svenska kyrkan

med våra platser till förfogande.
Stämman den 6 september får
besluta om framtiden och välja
en ny styrelse. Församlingen har
ingen präst under överskådlig tid
och någon verksamhet kan därför
inte bedrivas, skrev de i ett brev till
SKUT och Biskop Thomas, daterat
16 april.
De skriver vidare:
”Styrelsen hade en plan för att
komma tillrätta med de brister som
visat sig där det också framförts
kritik mot den gamla styrelsen men
har nu konstaterat att det inte går
att komma längre. Sedan den gamla
styrelsen avgått har vi inte tillgång
till dator, dokument eller nycklar
till kassaskåp. Anssi Lakomaa, som
avgått som ordföranden vägrar att
lämna ifrån sig dessa. Enligt Anssi
så är det du Camilla som sagt att
han inte ska lämna över något.”
”Svenska kyrkan i utlandets beslut om stängning, indragna anslag
samt att kalla hem sin utsända personal och att avbryta rekrytering
av ny personal till församlingen
innebär att det inte finnas någon
präst i församlingen. Beslutet var
”under överskådlig” tid, vilket vi
tolkar som att det i vilket fall inte
kommer finnas ny personal på
plats före stämman.”
”Den kvarvarande styrelsen
har efter noggrann analys kommit
fram till att det inte längre finns
förutsättningar att driva verksamheten vidare. Styrelsen har den
15 april 2020 beslutat att fram till
extrastämman utnämna ett lokalt
juridiskt ombud med syfte att
lägga Kyrkoföreningen i vila utan
aktivitet fram till nästa stämma,
samt avsluta alla avtal som kostar
pengar för föreningen i syfte att en
ny styrelse ska ha förutsättningar
att arbeta vidare i höst.”

Det tidigare prästparet Lena Ottosson och Mikael Jönsson stämde i mars förra året SKUT för kontraktsbrott och har nu själva fått stämningsansökan mot sig av sin tidigare advokat, Göran Rise.

häpen när han några veckor senare
fick en e-post från Lena Ottosson,
där hon tackade för att han representerat dem gratis.
– Det har aldrig varit tal om
det. Jag har de facto fått 24 000
euro för mina tjänster fram tills i
somras, men därefter åberopade
de brist på medel vilket jag visade
förståelse för och gav dem anstånd
med.
Under hösten gjordes en insamling bland församlingsmedlemmarna för att täcka prästparets
juridiska kostnader, men den
avbröts.
– Jag var aldrig inblandad i den
och har aldrig sett några pengar
därifrån, berättar Rise.
Beträffande att hans åberopade
arvode motsvarar en fjärdedel av
det skadestånd som prästparet fått,
svarar Rise att det ena ej har med
det andra att göra.
– Jag hade som sagt inget att
göra med förlikningen och de hade
fått ut betydligt mer om vi gått till
rättegång. Mina anspråk är arvoden för konkreta timmar som jag
lagt ned på deras mål, betonar han.
I stämningsansökan hänvisas
till korrespondens mellan Rise och
hans tidigare klienter, som skulle
styrka att det aldrig varit fråga om
gratis representation. Att ärendet
nu hamnat i tingsrätten beror enligt Göran Rise på att han inte lyckats få kontakt med varken Mikael
Jönsson eller Lena Ottosson.
– De vägrar att ens tala med mig.
När Sydkusten kontaktade
Mikael Jönsson och Lena Ottosson
uppgav de att de ej blivit delgivna
stämningen. De valde med anledning av detta att ej uttala sig.
Nu väntar alltså en extraordinär
stämma, som är utlyst till 6 september men som i skrivande stund
svårligen ser ut att kunna hållas.
Inte på grund av konflikterna i
församlingen denna gång, utan
coronakrisen i Spanien. De tre anställda som tillsattes som vikarier
av SKUT och som åkte tillbaka till
Sverige i slutet av mars uppdaterar
kyrkans lokala hemsida och finns
tillgängliga på e-postadressen
fuengirola@svenskakyrkan.se. Biskop emeritus Tuulikki Koivunen
Bylund svarar även på telefon +34
643 384 725.

Text & foto: Mats Björkman
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Till minne av
Kenneth Raab

Jaén inrymmer världens största olivodlingar, som är en fröjd att uppleva på cykel. Olika paket finns att köpa från två dagar och uppåt.

En av kustens mest omtyckta
svenska kockar har lämnat oss.
Kenneth Raab somnade i början
av april in på sjukhuset Costa
del Sol i Marbella, efter en tids
sjukdom.
Kenneth skulle ha fyllt 69 år i
år. Han anlände till La Campana i
Nueva Andalucía redan 1988, där
han tillsammans med sin hustru
Tina öppnade restaurang Rigoletto, vid Avenida de los Jazmines.
Senare flyttade de till centrala
San Pedro Alcántara, där de drev
Casa Ricardo.
De senaste åren lagade Kenneth bland annat onsdagsmiddagar åt Club Nórdico Cultural, i La
Campana.
Sydkusten kommer att sakna
Kenneth, liksom hans gås och
bouillabaisse. Vila i frid!

Det finns utmärkta guider och organiserade
leder på gamla banvallar.
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cykling på gammal banvall
I lagom takt, bland olivodlingar
som aldrig tar slut, cyklar vi
olivoljans gröna väg från Jaén
till Puente Genil. Vía verde del
Aceite ligger Córdobaprovinsen,
i hjärtat av Andalusien.

Vías verdes är ett flertal nedlagda
tågspår, som idag utgör vandringsoch inte minst cykelleder. Sydkusten skrev om Via Verde de la Sierra
i sitt marnummer förra året.
Jaén är en av Andalusiens åtta
provinser och inrymmer världens största olivodlingar, med 66
miljoner träd. Det ligger knappt två
timmars bilresa från Málaga. Här
rullade tågen från 1893 fram till
1985, med olivolja till provinshuvudstaden Jaén. Därifrån exporterades oljan till hela världen.

I dag används den gamla banvallen av både vandrare och cyklister.
Cykeluthyrning, restauranger
liksom små museer finns utmed
sträckan, i några av de gamla stationsbyggnaderna. Här är helt fritt
från biltrafik.
Det finns tolv stationer utmed sträckan, som har det internationella namnet Olive Oil Greenway. Den inrymmer 14 broar samt
3 tunnlar över en tolv mil utmärkt
cykelväg. På svagt lutande backar
och långa nedförslut som knappast
märks, rullar man cirka fyra mil
om dagen på moderna cyklar, (även
elcyklar finns att hyra).
Vår egen resa började i Doña
Mencía, där vi fick våra cyklar av
Javier och María på Subbética

På svagt lutande backar och långa nedförslut som knappast märks, rullar man cirka fyra mil om dagen
på moderna cyklar.

Cycling Centre. Så följde transport upp till Jaén, där vi startade
vår tur.
I prunkande vårgrönska och
fågelsång glömmer man lätt
vardagens bekymmer. Utmed
vägen finns möjlighet att ta en tur
till olika näringsställen för en bit
mat. Rekommenderas att ta med
en mindre matsäck, termos samt
något till kaffet. Efter avslutad
dagsetapp anländer du till hotellet,
där din packning finns.
Olika cykelpaket finns att köpa
från två dagar och uppåt. Utmärkt
information om de olika cykelvägarna i Spanien finns på följande
hemsida: www.viasverdes.com
Text & foto: L-G Johansson

www.vivebike.travel

Vía Verde del aceite inrymmer 14 broar samt 3
tunnlar över en tolv mil utmärkt cykelväg.
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Malin Iglesias Isaksson
STOREY Interior Design Group är ett välrenommerat
homestyling- och inredningsföretag med verksamhet
i Marbella. Med vår hjälp får du ut absolut max av din
bostad, oavsett om ditt mål är att njuta av den under
lång tid framåt tillsammans med familj och vänner
eller om du går i säljtankar. Vi hjälper dig helt enkelt
att skapa det bästa av ditt hem.

Storey Interior Design

storeymarbella

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

INREDNING - STYLING

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

Tel: 952 815 915 / 654 018 967
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#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.

Ambassaden
på hårda prov
Telefonerna gick under flera
veckor varma i Sveriges ambassad i Madrid, när coronakrisen
bröt ut i Spanien. Sydkusten
lyckades dock få en intervju med
ambassadör Teppo Tauriainen.
– Vi måste vara beredda på
sådana här situationer i vår
bransch och UD är sedan 15 år
tillbaka ganska bra förberedda
på olika krissituationer.

Det stora bostadsområdet som uppfördes en gång i tiden väster om
Marbella hette till en början "Andalucía La Nueva". Lägg märke till den
obefintliga bebyggelsen längs kustbandet. Året är 1968.

Hur mycket UD än upprättat protokoll för krissituationer så har coronakrisen dock upplevts intensivt på
ambassaden i Madrid. Hundratals
svenskar, möjligen mer än tusen,
ringde de förta intensiva veckorna
för att be om råd och hjälp.
Vilka var de vanligaste frågorna?
– I första hand har det handlat om
människor som fått sina flyg till
Sverige inställda. Det har också
hört av sig många som varit på väg
till Sverige i bil och som undrat om
de kommer fram. Sedan har det
varit många frågor beträffande karantänsreglerna och vad som gäller
i praktiken.
En del av restriktionerna

Kort från omkring 1970 som visar en Convair 990 av det klassiska spanska
flygbolaget Spantax.

Förr om åren fanns den svenska restaurangen "Estocolmo" i La Nogalera,
i Torremolinos.
56
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under krissituationen har varit
svåra att tolka. Har ni kunnat
reda ut dessa frågetecken genom
kontakter med de spanska myndigheterna?
–Det har varit lite av en utmaning, då administrationen av
förståeliga skäl varit ansträngd. Vi
har till stor del utnyttjat våra diplomatiska kanaler och inte minst
Kroatiens delegation, som just nu
har ordförandeskapet i EU och
som varit mycket hjälpsam. Det är
däremot ofrånkomligt att när det
tas så omfattande beslut på så kort
tid, så blir det föremål för skilda
tolkningar på olika håll. Vi har
gjort allt vi kunnat för att klargöra
saker, men i flera fall har det ej gått
att få ett exakt svar.
Tauriainen förstår att det kan
uppfattas som frustrerande när
en del av informationen som gått

Teppo TAuriainen tillträdde posten som ambassadör i Madrid i början av september.

ut från ambassaden, bland annat
på deras hemsida, varit lite luddig
men han upprepar att det finns
gråzoner gällande de spanska undantagslagarna.
– Ibland tvingas myndigheterna
vidta snabba åtgärder där man
ej hinner analysera alla konsekvenser. Dessa får därför justeras
efteråt.
för att
bemöta coronapandemin har i flera
bemärkelser skilt sig från Spaniens. Hur har du upplevt situationen när du rapporterar hem om
händelseförloppet här?
– UD har följt med stort intresse
utvecklingen i de olika länderna
och vi har fått tydliga direktiv för
daglig rapportering om hur krisen
bemöts. I Sverige har regeringen
som bekant valt att förlita sig på
direktiven från Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas att de beslut som
fattats i Sverige är de korrekta. Vår
uppgift på ambassaden har varit
uteslutande att rapportera om
situationen i Spanien.

Sveriges strategi

Text & foto: Mats Björkman

www.sydkusten.es/tv/20008
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Francisco Velasco
Spansk advokat
Delägare ansvarig
juridik

Jessica Kamph
VD, Delägare ansvarig
skandinaviska klienter

José Alcalá
Spansk advokat

Jesús González
Delägare ansvarig
skatt och redovisning

Ana Rodriguez
Spansk advokat

Victoria Rojas
Arkitekt

Pedro Martín
Esther Serrano
Redovisningskonsult Personalkonsult

Patricia Vázquez
Spansk advokat

Victor Mateo
Spansk advokat

Vi har hjälpt klienter i över
25 år.
Boka gärna tid för att se
hur vi kan hjälpa just dig.

Välkommen!

Elena Arévalo
Skattejurist

María José Molina
Administratör

Helene Honga
Administratör

För mer information besök vår hemsida www.gonvelkamph.net
Centro Comercial Plaza, oﬁcina 1F, 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Málaga)
Málaga Marbella Tel: (34) 951 518 573 info@gonvelkamph.net www.gonvelkamph.net

Scandi Supermarket - i ur och skur!
Vi har hållit hyllorna fulla och anpassat oss efter de olika bestämmelserna under larmsituationen i Spanien.
Bland annat genom att erbjuda snabba och omfattande hemleveranser.
Tack till alla våra kunder, som förlitat sig på och stöttat oss under denna svåra tid.
Vi kommer fortsätta arbeta för att ni ej ska sakna något från hemlandet.
Följ oss på Facebook för
uppdatering om våra öppettider under sommaren:

www.facebook.com/ScandiSupermarket

Kontaktuppgifter:
Tel: 952 81 52 98.
La Campana, Nueva Andalucía.
E-post: info@scandisupermarket.com
Hemsida: www.scandisupermarket.com
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VINER

DEN LJUSASTE SIDAN AV SPANIEN
När jag kom till Spanien i början av 70-talet var det spanska vita
vinet inte något att hurra för. Visst fanns det de traditionella
bodegorna som Marqués de Murrieta och Viña Todonia i Rioja, som
lagade sitt vita vin som det röda, det vill säga med lång tid i ekfat.
Det ger ett kraftfullt vin efter minst tio år och en prislapp därefter.
Men ville du ha ett torrr, friskt vitt vin till din grillade sardin var du
illa ute. Du kunde på sin höjd hitta en flaska Monopole från Cune i
Rioja, till ett rimligt pris. I övrigt var det långt mellan ljusglimtarna.

En anledning till detta var att Franco var emot importen av utländska
druvsorter. En som märkte det var
Carlos Falco, markisen av Griñón,
som blivit ett av offren för coronapandemin. Han har berättat för mig
hur han fick avslag på att importera
Cabernet Sauvignon från Frankrike. Detta trots att det fanns gamla
spår av den druvan på hans gård
Casa de Vaca. Till slut valde han att
smuggla in druvstockarna i ett parti
äppelträd. Det blev starten på hans
mycket lyckade vingård utanför
Toledo. Frid över hans minne.
En annan anledning till Spaniens bleka vita viner var fram58
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gången med druvan Arién. Framgång för odlarna vill säga, inte för
konsumenten. Arién är en lättodlad druva som ger stora skördar
och växer nästan var som helst. Det
har gjort den mycket populär hos
spanska vinbönder, så populär att
det har blivit världens mest odlade
druva! Trots att den bara odlas i
Spanien. Orsaken till det är att den
ger ett tunt och blaskigt vin. Här är
det kvantiteten som fått gälla och
inte kvaliteten.
Jag vet bara en som har lyckats
med att göra ett riktigt kvalitetsvin
med Arién och det är min vän
Alejandro Fernández, känd från

Viña Pesquera i Ribera del Duero.
I sin nyaste bodega, El Vínculo i
La Mancha som han startade 1999,
har han gjort sitt första vita vin,
Alejairén. Men då använder han
sig av modern vinteknik, druvor
som kommer ifrån minst 25 års
gamla druvstockar, han har låtit
vinet ligga i två år på franska ekfat
och sedan ytterligare ett halvår på
flaska. Gör man det, så kan man till
och med få Arién att smaka som ett
stort vin och det kostar dessutom
därefter.
När Franco trillade av
pin 1975 släpptes mycket av den
bromskloss som varit. Unga människor som hade studerat utomlands kom tillbaka med nya idéer
och tankar. Miguel Torres i Penedés var en av de första, med flera
nya experiment. Hans Viña Sol var
ett prisvärt vin, som var drickbart
och dessutom lätt att uttala, så den
blev snabbt en favorit. Hade du tur

och var vid stadd kassa så kunde du
slå till med en Gran Viña Sol, den
med den gröna etiketten. Den var
bladning av inhemska druvor och
den populära druvan Chardonnay
från Bourgogne. Ett annat av hans
nya viner var Viña Esmeralda, som
kom ut 1976 och var en bladning av
85 procent moscatel de Alejandria
och 15 procent Gewurstraminer.
Jag hade inte smakat den på
många år och när jag såg den
uppskriven i en engelsk tidning
slog jag till. Jag blev väldigt positivt
överraskad, ett friskt vin och det
var inte så sött som jag kom ihåg
det. Njut av det till fisk och skaldjur, men också till en curry eller
mexikansk mat. Andra vita höjdare
från Katalonien är: Terraprima,
Miranius, Sumarroca Blanc de
Blanc och en lite dyrare Gessamí,
från Bodegas Gramona.
Här är vidare ett tips till alla er
som är i Sverige. Köp Miguel Torres allra bästa vita vin Milmanda,

let Rueda, nära Valladolid i KastilienLeon. Där hade de köpt drygt 200 hektar
land och till detta leasar de numera också
ytterligare 250 hektar. Rueda fick sitt
D.O. 1980 och med ett så tungt namn som
Riscal så vågade andra bodegor satsa på
det nya området. Idag, trots sin lilla areal,
finns det över 70 bodegor i Rueda. Från
början var detta D.O. uteslutande för vitt
och rosé, men sedan 2008 kan man också
göra rött vin.
De två druvorna som gäller här är Sauvignon Blanc och den inhemska Verdejo,
men man kan få använda Chardonnay och
Viognier. Verdejo har fått ett rejält uppsving sedan de infört modern teknik och
rostfria ståltankar. Kvaliteten är överlag
väldigt hög och priserna är för det mesta
tämligen låga. Det finns undantag från de
reglerna, exempelvis Belondrade y Lurton, som är mycket bra men kostar i butik
över 35 euro. I stort så skall du kunna hitta
mycket bra vin för tio euro eller mindre.
I förra numret av Sydkusten nämnde jag
om Cuatro Rayas Viñedo Centenario, som
jag tycker är ett underbart vin. Andra att
hålla ögonen öppna för är Basa, Ermita
Veracruz, Nisia, Shaya och vinerna från
Bodegas Naia.
började bli känt
i början av 80-talet, hörde jag talas om ett
område längre västerut, Rias Baixas och
druvan albariño. Det första vinet jag drack
var Santiago Ruiz, som har en lustig karta
på etiketten. Det var en krögare som kom
från Galicien och pekade mig i rätt riktning. Den var mycket god, torr med frukt
och en annorlunda, smakfull eftersmak.
Den eftersmaken skulle jag senare känna
igen hos alla bättre albariños.
Det finns ett aber med albariño och
det är priset. Druvan är liten och skalet är
tjockt, så det går åt många fler druvor. I
jämförelse med ett vin gjort på verdejo från
Rueda går det åt dubbelt så mycket albariño. Räkna med att betala mellan 8 och 15
euro per flaska, men det är det värt. Mina
favoriter är Martin Codax, Granbazán Amber, Paco & Lola, Pazo Señorans, Nora och
om jag blir bjuden, Frore de Carme.
Det här är bara tre av de områden som
har kommit upp sig rejält. Till det här kan
man räkna många andra områden, som
Ribeiro och Valdeorras i Galicien. Vi lever
i spännande tider!

Samtidigt som Rueda

Arién är en lättodlad druva som ger stora
skördar och växer nästan var som helst. Druvan
är så populär att den blivit världens mest
odlade, Trots att den bara finns i Spanien.

på Systemet! När jag var inne senast på
Systemets hemsida såg jag att de tar 399
kronor för en flaska. Milmanda är mitt
favoritvin från Katalonien. Gjort till
100 procent Chardonnaydruvor och har
en smak som väl kan mäta sig med de
finaste Bourgogneviner. Här i Spanien
kostar vinet runt 60 euro, alltså tvåhundra spänn mer än på Systemet. Pasa
på att köpa en sexpack!
Men det var inte bara i Katalonien
som nymodigheter hände. På Marqués
de Riscal ville man göra vitt vin, men
med Sauvigone Blanc-druvor. Den druvan är inte godkänd av Rioja Denominación de Origen. Därför flyttade Riscal i
början av 70-talet hela tillverkningen av
vita viner från Rioja till det lilla samhäl-

…och nu tre unga röda
Casa Castillo 2017
Jumilla
Druva: Monastrell

Vet du var Jumilla ligger? Jag fick slå upp
det och det ligger mellan Albacete och
Murcia. Den här bodegan har ett namn
som förpliktigar, ”Slottshuset”. När jag
gogglar det så ser jag att det är bara ett
skjul. Men vinet är det definitivt inte
något fel på. Ungt, packat med frukt
och sprudlar av smak. Jag hittade vinet
på Vinissimus, internethandel och där
kostade det under åtta euro. Fyndvin!
Flor de Vetus 2017
Toro
Druva: Tinta de Toro

Den här bodegan tillhör samma grupp
som Viña Izadi i Rioja och Finca Villacreces i Ribera del Duero. Storebror
heter Vetus och är ett år äldre än lillebror. Själv föredrar jag ynglingen, med
så mycket smak och frukt. Det har legat
nio månader i både franska och amerikanska ekfat. Resultatet har blivit ett
vin som är betydligt bättre en vad man
kunde tro. Hos Casa Santi i Marbella
kostar det runt nio euro.
La Vendimia 2018
Rioja
Druvor: Garnacha, Temperanillo

Det här vinet är producerat under Álvaro
Palacios översyn. Den kostar under åtta euro
och är väl värt sitt pris. Vinet kommer från
Rioja Oriental, det nya namnet för Rioja
Baja. Druvorna är femtio procent garnacha
och femtio procent tempranillo och har blivit
ett mycket gott och ungdomligt vin. Väldigt
lättdrucket och passar till massor av maträtter. För samtliga tre viner gäller att de ska
drickas svalt och helst inom två år.

Björn af
Geijerstam
Vinkännare

www.sydkusten.es/tv
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SKRIBENT

Pensionerad före detta psykoanalytiker
med Freudianska böjelser, boende i Nerja och
med stark dragning till svensk husmanskost.
Är idrottsgalning med fotboll som specialitet
och har tre barn, två bonusbarn samt sju barnbarn.

LARS JOELSON

Krönika om Coronan
Du kanske vet att corona betyder krona eller krans och att det
finns koppling till Jesus törnekrona. Törnekronan är en symbol för lidandet och nog har coronaviruset orsakat lidande.
Massor av människor har dött , främst äldre och multisjuka
och stora delar av världen har fått stänga igen. En farsot av
bibliska mått.
En del människor tar till religionen under en sådan här
gigantisk kris. Är detta Guds straff för de synder mänskligheten har begått? Många trodde det under den största pandemin vi upplevt, digerdöden, då en tredjedel av Europas
befolkning dog. Radioprogrammet, Människor och tro, diskuterade Guds straff och domedagen. Där var det ingen som
nappade på att Gud ville straffa människorna eller att vi närmar oss domedagen.
Men har man en religiös övertygelse
förstår jag att man söker hjälp och tröst
hos Gud. När man känner sig maktlös,
liten och utlämnad finns det behov av en
högre makt.
Men det är på det psykologiska planet
som pandemin har haft störst påverkan.
Två saker som påverkat mina psykologiska reaktioner: kontrollförlusten och
det spanska samhällets reaktion på viruset. Kontrollförlusten och framförallt
ovissheten är stressande, för att inte säga
ångestframkallande för många människor. Man vet inte vad
som händer och har ingen möjlighet att påverka utvecklingen. Jag tror att det bland annat är för att ge oss tillbaka lite
kontroll som detta att tvätta händerna och att undvika andra
hålls fram som universallösningar. Man kan göra något. Och
varje gång någon expert säger tvätta händerna blir jag så
glad och springer fort ut i badrummet. Med min ålder tillhör
jag ju en riskgrupp.
Kunskaperna om Covid-19 är ännu små. Vi får lära oss
vartefter, säger experterna. En del länder tar till storsläggan,
exempelvis Spanien och stänger ner hela samhället. Andra,
som Sverige, bygger på frivillighet och uppmanar människor
att hålla social distans. Medmänniskor har blivit motmänniskor. Jag som är lite allergisk av mig kan lätt nysa om det
kommer något i luften som irriterar. Jag blir livrädd för att
nysa om jag är på Lidl och handlar mat och ser framför mig
att dom syr in mig direkt och att jag får sitta i isoleringscell
tills vi ska åka hem till Sverige.

Samtidigt pågår en helt motsatt rörelse. Vännerna på Facebook hör av sig mer än någonsin och vi till dom. Vi frågar om
läget och utbyter välgångsönskningar. Den närmaste kretsen
har blivit mer medmänniskor och de vi inte känner mer motmänniskor Detta stärker VI- och DOM-tänkandet. Usch. Vi
hade redan ett demokratiproblem. Med mitt religiösa arv är
det naturligt att tänka; Vi är alla lika inför Gud (där ser man,
jag är kanske mer religiös än jag tror eller så har jag blivit det
under krisen. När fan blir gammal blir han religiös…).
Kontrollförlusten kan vara någorlunda okej för mig. Jag
tillhör inte ”the worrying kind” som Ola Salo sjunger om.
Men att bli satt i karantän! Jag har fått husarrest. Polis övervakar att vi följer reglerna. Jag sitter
visserligen i en gyllene bur, men i bur
sitter jag. Jag förstår skälen. Men mitt
inre slår bakut.
I Sverige är det som om vi har avskaffat alla auktoriteter, men här i Spanien
lever dom. Den man i uniform som
styrde kön till min mataffär visade att
han menade allvar. Kö för att komma
in, plasthandskar på och handsprit!
Obligatoriskt och han tänkte inte släppa
in någon som inte gjorde som han sa. En
vakt i Stockholm hade aldrig betett sig
så här. I Sverige förväntas man internalisera (införliva) regler, så att man utvecklar en inre kompass. Här i Spanien ser man aktivt till att folk följer reglerna.
Här finns fortfarande en gammeldags auktoritär tradition.
Och den innebär out of sight, out of mind. Finns ingen som
övervakar, gör folk som dom vill och det funkar inte. En
kulturkonflikt för en svensk 40-talist.
Men kris kan också leda till utveckling. Klimatkrisen
kanske kan bemötas på samma sätt. Med en lite mer auktoritär och centralistisk modell. Det kanske är dags att sluta
decentralisera och privatisera. Det behövs en stark stat
som tar tag i stora gemensamma problem. Det räcker inte
att varje sjukvårdsregion fnattar omkring som den vill och
sedan inte har nödvändig medicinsk utrustning. Det är de
gemensamma behoven som ska styra, inte besparingar och
vinstmaximering.
Av var och en efter förmåga.
Åt var och en efter behov.
(Nya testamentet, Apostlagärningarna kap. 2 och 4)

Kontrollförlusten och
ovissheten är
stressande, för att
inte säga ångestframkallande.
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AHN Fuengirola/Mijas
Asociación Hispano-Nórdica • Spansk-Nordiska Föreningen

En ideell förening på Costa del Sol
Spela på Rio Real (Marbella)
för endast 69,90€
(Se vår hemsida för mer info)

AHN Golf

har avtal om reducerad GF
på ett 20-tal banor på
Costa del Sol.

www.ahn-fuengirola.net

AHN vill tacka Sydkusten för de
dagliga uppdateringarna om
Coronakrisen i Spanien.
Det har varit ovärderligt för våra
medlemmar att få denna information.
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FRÅGA SK

www.sydkusten.es/faq

Vi har behandlat fler än 200 frågor
på Fråga SK sedan coronakrisen
startade. Gå in på ovanstående
webbadress för att se de övriga.
Kan man
överklaga böter?
FRÅGA: Finns det någon möjlighet
att överklaga böter kopplade till
coronakrisen? Tycker att det låter
lite godtyckligt vilka böter som delas ut, det verkar som att enskilda
poliser avgör det på plats. Eller
finns det någon “fast” prislista för
de olika överträdelserna? /Gyllis
EXPERTSVAR: Böter kopplade till
larmsituationen som råder på grund
av coronapandemin, och böter av
andra skäl, kan överklagas inom en
viss tidsfrist om giltiga skäl föreligger.
Proceduren för att överklaga beror på
vilken typ av överträdelse eller brott
personen i fråga anses ha begått.
Det är lämpligt att kontakta jurist
eller advokat i ett tidigt skede, för att
bedöma möjligheter och strategi i det
enskilda fallet, om man vill överklaga
böter eller någon annan sanktion.
Det finns ingen fast prislista för de
olika överträdelserna i samband med
larmsituationen. Bötesbeloppen kan
variera mellan 100 EUR och 30 000
EUR. Det vanligaste bötesbeloppet under larmsituationen verkar
vara 600 EUR. Detta bötesbelopp
utfärdas för personer som exempelvis
promenerar på stranden eller deltar i
festligheter på allmän plats. Observera att om man betalar för att erhålla
50% rabatt, har man automatiskt
avstått från möjligheter att överklaga. /Charlotte Andersson, Jurist &
Abogada - Linguaiuris
Förnya recept online?
FRÅGA: Jag såg tidigare i ett annat forum att man skulle kunna
förlänga sina recept online, alltså
utan att behöva besök en vårdcentral. Vet ni om detta stämmer
och hur man i så fall går tillväga? /
Patrik
SVAR: Jag är inskriven på ambulatorian i min by. På mitt dokument
finns telefonnummer. Jag ringde och
begärde förnyat recept inkl en ny
produkt. Inga problem. Nu finns det
nya receptet i ett datasystem som
apoteken har tillgång till. Enkelt och
smidigt! /Olof Karsberg
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Blir man skattskyldig
om man ej kommer hem?
FRÅGA: Om man inte kommer
hem inom sex månader på grund
av karantänen, är man skattskyldig i Spanien då? Hade 17 dagar
tills 6 månader, men nu vet vi inte
när det går flyg. /Leena
EXPERTSVAR: Såvitt jag vet finns
det ingen skriftlig lag eller förordning
som reglerar denna specifika fråga.
Ingen vet väl i dagsläget hur länge
reserestriktionerna kommer vara, och
om dessa restriktioner kommer att
“tvinga” människor att stanna kvar
i Spanien i mer än 183 dagar under
år 2020… Den som vill ha ett skriftligt och bindande förhandsbesked
rekommenderar jag att vända sig till
Dirección General de Tributos. Den
allmänna regeln om vilka situationer
som leder till obegränsad skattskyldighet i Spanien finns i artikel 9.1 a)
i Ley 35/2006 sobre la Renta de las
Personas Físicas. I denna artikel finns
bland annat ”183-dagarsregeln”.
Om en person anses vara obegränsat skattskyldig i två länder (Sverige
och Spanien i detta fall) kan detta
lösas i efterhand, genom ansökan
om undanröjande av internationell
dubbelbeskattning. Mer information om detta finns på Skatteverkets
webbplats. /Charlotte Andersson,
Linguaiuris
Besprutning av gator?
FRÅGA:
Varför och
med vad
sprutar
man gator
och väggar i
Spanien, om nu viruset dör när det
dalar ner på marken ? /Erna
EXPERTSVAR: Det anses säkerställt
att coronaviruset Covid-19 kan vara
aktivt på olika ytor i flera timmar, eller
till och med mer än ett dygn. Därför
rekommenderar världshälsoorganisationen WHO att offentliga platser och
lokaler desinfekteras med exempelvis
natriumhypoklorit, upplöst i vatten. I
vissa fall brukas även en klorinlösning,
vilket bland annat lett till protester
från hundägare som påvisar att deras
husdjur lider frätande skador på
tassarna, om de trampar i vätskan.
Termen “besprutning” har vidare givit
upphov till både missförstånd och
konspirationsteorier, då det antyder
att det skulle vara ett gift som sprids
på öppna platser, vilket alltså ej är
fallet. /MB

Får man gå två
för att köpa hämtmat?
FRÅGA: Nu när vissa restauranger
och caféer har öppet för att köpa
takeaway, får man gå två personer
dit (från samma hushåll) och en
väntar utanför och den andra
går in och köper och sedan bär
man hem varorna/maten tillsammans? Och hur är det med matbutiken, är detta tillåtet där? Tänker
att det borde vara bättre att få
bärhjälp än att man behöver gå till
och gå in i butiken/restaurangen
två gånger? /Nikilina
EXPERTSVAR: Vi måste alla ha i
bakhuvudet att vi går in i en mycket
känslig nedtrappningsfas och att de
möjligheter som successivt erbjuds
på inget sätt MÅSTE utnyttjas, än
mindre tänjas på. Vi ska undvika att
samlas fler personer än nödvändigt
ute. Även ledsagare som sitter och
väntar i bilen utgör en extra person
som är ute, som kan fara illa om man
har en trafikincident, e t c, e t c... Rent
regelmässigt gäller dessutom att
ärenden ska göras individuellt. /MB
Hur många dör i
“vanlig influensa?
FRÅGA: Hur många dödsfall är
det i Spanien under en “vanlig”
influensa? Läste just att Italien för
några år sedan hade 25.000 dödsfall i influensa, utan att samhället
stängdes ner. /Urban
EXPERTSVAR: Statistiken i Spanien
anger att i snitt 6 300 personer avlider
varje år av influensarelaterade sjukdomar. Det ska dock betonas att dessa
dödsfall är utspridda över året. /MB
Böter om du handlar
mat under 30 euro?
FRÅGA: Den uppgiften florerar nu
på ett antal fb-sidor. Dessutom
påstår många att du bara får
handla mat 1 ggn/vecka? Skulle
väldigt gärna vilja veta om det
stämmer att du måste handla
mat för minimum 30 euro? Och
har du rätt att BARA handla mat 1
gång/vecka? /Lena
EXPERTSVAR: Den generella larmsituationen gör inga specifikationer av
den art du nämner, däremot har flera
kommuner beroende på vilka fenomen
som uppstår lokalt, i vissa fall förtydligat och skärpt restriktionerna. Då en
del människor ej inser allvaret så tror
de att det är ok att gå till mataffären
fyra eller fem gånger om dagen. Därför
dessa restriktioner. /MB

Endast boende
i Spanien?
FRÅGA: Jag har lägenhet i Fuengirola. Sålt min bostad i Sverige.
Inget boende kvar i Sverige. Är inte
resident. Kan jag komma in i Spanien nu? Blev fel tid vid försäljning.
/Ej resident
EXPERTSVAR: Som du säkert vet
befinner sig Spanien i en exceptionell
larmsituation sedan 14 mars på grund
av Covid-19. De nuvarande reglerna
tillåter ej utländska medborgare att
komma in i Spanien under denna tid,
med undantag av de är residenter
(bofasta) i landet och reser till sitt
permanenta hem. För att komma
in i Spanien måste man just nu ha
ett giltigt spanskt residenskort. Jag
förstår den komplicerade situationen
när du har sålt din fastighet i Sverige.
Men om du inte har ett spanskt
residenskort och ej heller officiellt dokument som bevisar att din lägenhet
I Fuengirola är ditt permanenta hem,
kan polisen stoppa dig och neka dig
inträde till Spanien på flygplatsen eller
vid någon land- eller sjögräns. Alla
procedurer relaterade till invandring är
stängda under denna tid. Jag rekommenderar att du väntar på att se hur
denna exceptionella situation utvecklas. /Nacho Mata/M&G Consulting
Bad i pooler?
FRÅGA: Finns det något sagt
om när man kan börja använda
poolerna som tillhör urbanisationerna? /Annika
EXPERTSVAR: Det allmänna bruket av
simbassänger liksom bad vid stränder
har ej tagits upp ännu och kommer
troligtvis inte att bli aktuellt förrän tidigast i Fas 3, det vill säga runt mitten
av juni, beroende på område. /MB
Handla i svensk affär?
FRÅGA; Får jag åka till närmaste
svensk affär
om jag bor ca 1
mil från, under
förutsättning
att jag åker
ensam i bilen. /
Nisse
EXPERTSVAR: Detta är en tolkningsfråga. Du kan å ena sidan åberopa
att du åker till närmaste butik som
har just den produkt du är ute efter.
En nitisk polis kan å andra sidan finna
att filmjölk eller falukorv ej är livsnödvändigt och sålunda icke giltigt skäl
att bryta karantänen, oavsett om du
reser ensam i bilen. /MB

Får jag som resident
åka bil till Sverige?
FRÅGA: Vi är bofasta (residencia)
här i Spanien. Vi har ett sommarhus i Sverige. Vi har en adress
i Sverige, men är utskrivna ur
Sverige. Kan vi bila till Sverige i
sommar (juni) och komma in i
Spanien igen i augusti? /Anki
EXPERTSVAR: I dagsläget får man ej
resa utanför sin egen spanska provins,
så länge det ej finns särskilda skäl.
Detta väntas kunna ske tidigast i slutet
av juni. I övrigt finns inget just nu rent
regelmässigt som hindrar resa genom
Europa in till Sverige, men förordningar kan ändras. Oavsett regelverk går
dock den föreslagna resan mot alla
grundprinciper för vad som gäller
under en rådande pandemi. För att
skydda både er själva och andra bör ni
i möjligaste mån hålla er hemma, i er
fasta vistelseort. /MB
Får man rida häst utan licens?
FRÅGA: Det råder stora oklarheter
inom hästvärlden om man som
privatperson med inhyrd häst i ett
offentligt stall får besöka, träna
och rida sin häst? Om så, gäller
vissa timmar och får man rida på
ridbanan, såväl som ute i naturen?
Är det skillnad på faser? /Mclizen
EXPERTSVAR: Hittills under larmsituationen har det ej varit tillåtet att
rida, då det klassas som en högrisksport. Detta oavsett om man har
licens eller ej. Såvitt jag vet har det
ännu ej specificerats att ridning skulle
tillåtas i någon av de annonserade
nedtrappningsfaserna, vilket ej utesluter att det kan ske när som helst.
/MB
Går Corona under
fuerzas mayores?
FRÅGA: Känner mig kluven
angående uthyrning av lägenhet.
Gäller fuerzas mayores under denna tid (maj, juni, juli och augusti)?
Kan de gästerna bryta kontraktet på grund av Force Mayores?
Någon som vet? /Lotta
EXPERTSVAR: Tillämpningen av Force
majeure kan ha olika tolkningar i olika
sammanhang, men generellt måste
man inse att just nu råder undantagssituation och att både hyresgäster och hyrestagare måste vara
flexibla och förstående för varandra.
Ingen tjänar på en juridisk tvist, allra
minst då de spanska domstolarna i
princip kommer att vara kollapsade för
bra tid framöver. /MB

Felaktiga jämförelser
i vloggen
FRÅGA: Mats, du hade en vlogg
där du jämförde Sverige-Spanien,
samt Andalusien-Sverige. Allt
blir ju totalt fel, när Spanien inte
räknar människor som avlider på
äldreboendet. Till skillnad från
Sverige som räknar på det i sin
dödsstastistik. Har sett flera
källor som tyder på att fallet är
just så, samt att ni själva har
bekräftat detta på Sydkusten.
Tycker inte att du ska jämföra,
när inte siffror stämmer och mörketalet är stort. /Johanna
EXPERTSVAR: Jag nämner i vloggen
att siffrorna måste tas med en nypa
salt. Sedan missar du att när det
gäller dödssiffrorna så jämför jag siffrorna i Sverige med dem i Andalusien, och även om det finns mörkertal
även här så är de en bråkdel mot
siffrorna i Madrid. Differensen mellan
officiella dödstal och eventuellt ej
registrerade dödsfall i Covid-19 i Andalusien är ej så stora att de stjälper
min analys, i någon anmärkningsvärd
utsträckning. /MB

Lærerlønn ved corona
stengte skoler?
FRÅGA: Skolene er, som alt annet,
stengte og elevene og lærerne må
holde seg hjemme. Under denne
nedstengningen, som det offentlige har bestemt, lurer jeg på
om lærerne får utbetalt noen form
for erstatning / full lønn? /Kaj W
EXPERTSVAR: Vad gäller åtminstone
offentliganställda lärare så lyfter de
fortsatt sin normala lön, men arbetar
å sin sida nästan mer än vanligt i
dessa dagar. Detta då de undervisar
sina elever på distans och försöker
förebygga så att eleverna ska kunna
fullfölja läsåret. /MB
Vad på glasögon
för att inte imma?
FRÅGA: Förstår inte riktigt videoinslaget. Vad är det som man ska
gnugga in glasögonen med för att
de inte ska imma igen vid bruk av
mask? Liisa
EXPERTSVAR: Det står angivet i Sydkustens newsfeed. Det brukas vanlig
torr tvål. /MB

Kan jag åka tillbaka
till Spanien?
FRÅGA: Jag bor i Spanien och är en
svensk pensionerad medborgare.
Jag hyr en lägenhet i Spanien, men
jag har planer på att besöka mina
barn och barnbarn i Sverige. Jag har
bott i Spanien i mer än 20 år. Jag har
en NIE och är registrerad i Fuengirola, där jag bor nu. Om jag åker till
Sverige i sommar i en månad, kan
jag gå tillbaka till Spanien? Om så
är fallet, vilka papper behöver jag
med mig? /Thomas
EXPERTSVAR: Om du kan uppvisa
att du är bofast i Spanien finns inga
förhinder för att du kan resa in i
landet igen, i nuläget. Du bör uppvisa
åtminstone mantalsskrivning (empadronamiento) och NIE-certifikat.
Gärna också senaste självdeklaration.
Som pensionär tillhör du dock en av
riskgrupperna och det är därför ej
tillrådligt att du reser, än mindre om
det inkluderar flygresa. /MB
Får man campa under vandring?
FRÅGA: Kan det bli möjligt att få
gå vandringsleder i nationalparker
och även sätta upp tält på anvisade platser och i övrigt under
gällande regler för distans och
social samvaro?
EXPERTSVAR: Detta är en tolkningsfråga, men mitt svar enligt spanskt
resonemang är att ni ej får campa.
Varför? Jo, för då finns risk att många
tänker som ni och vips har vi ett
problem med packade campingutrymmen. Vi måste alla ha i bakhuvudet att vi går in i en mycket känslig
nedtrappningsfas nu och att de
möjligheter som successivt erbjuds på
inget sätt MÅSTE utnyttjas, än mindre
tänjas på. /MB
Åka till frisören?
FRÅGA: Med anledning av att nu
frisörer/pedikyr, manikyr får ta
emot bokade kunder är det endast
till den frisör som ligger närmast
hemmet eller får men köra till sin
ordinarie frisör som ligger 6-7 km
från hemmet? /Mq
EXPERTSVAR: Det finns inga specificerade krav på att frisören ska vara
nära ens hem. I det här fallet gäller inte
ens regeln om att hålla sig i sin egen
kommun. Det är väl naturligt att man
vill bruka sin vanliga frisör, men i alla
beslut man fattar ska man försöka att
minska sina ärenden utanför hemmet
och kontakter med främmande människor till ett minimum. /MB

Återbetalning
av hotellbokning?
FRÅGA: Hade bokat ett rum på
ett hotell (H10) den 21/4. Hotellet
är stängt, dom har uppgivit på sin
hemsida att jag kan omboka utan
avgift. Jag vill inte omboka, jag
vill ha tillbaka mina pengar som
är dragna på mitt kreditkort. Vad
gäller i detta fall? /Dicke
EXPERTSVAR: Har du försökt att kontakta hotellet? Jag finner det naturligt
att de på sin hemsida i möjligaste
mån försöker minska sina förluster,
genom att att uppmana gäster att
boka om, framför att avboka. De kan
dock inte neka återbetalning, då din
bokning är för ett datum som omfattas av den nuvarande karantänen som
sålunda förhindrar dig att kunna nyttja
vistelsen. Andra verksamheter som
järnvägsbolaget Renfe har enligt överenskommelse med myndigheterna
automatiskt betalat tillbaka alla biljetter som var bokade till den nuvarande
larmperioden. /MB
Avbokningavgift eller ej?
FRÅGA: Vi brukar hyra ut vår
lägenhet i Almuñécar. Jag undrar
hur ni andra gör med avbokningsavgiften, då de tilltänkta hyresgästerna nu avbokar av fullt
förståeliga skäl? /Villrådig
EXPERTSVAR: Den generella principen
just nu, som bland annat tillämpas
av Airbnb, är att betala tillbaka all
deposit för hyror som ställs in med
anledning av coronakrisen, utan någon
avbokningsavgift. /MB

Hur gör vi med vår
spanska bilprovning?
FRÅGA: Vi ska bila till Sverige.
Troligen lär vi inte hinna besikta
vår spanska bil innan dess. Hur gör
man då? /Urban
SVAR: Inga problem. När ni återkommer får bilen köras till verkstad om det
behövs och sedan till besiktning. Men
inte för annat bruk. Så är det alltid,
oavsett Corona och dess konsekvenwser. Samma princip gäller i Sverige.
Problemet här kan vara att beställa
besiktning i förväg eftersom ITV:s
telefonnummer är betalnummer och
inte går att ringa till från andra länder. /
Olof Karsberg
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RADANNONSER
Annonsera på vår radannonsmarknad. Du får tredubbel effekt, då din
annons inte bara syns i SK utan även på Sydkustens hemsida och i nyhetsbrevet till medlemmarna i Club Sydkusten. En radannons på max 300

SÄLJES
Thule flyttkärra Vi har en svenskregistrerad Thule flyttkärra, som vi
använde när vi flyttade ner till Costa
Orihuela. Nu behöver vi den inte längre. Årsmodell 2003 Längd 5250 Bredd
2150 Invändig höjd 163 Lastvolym ca
9m3. Pris 1450 euro. Tel: 681038097
E-mail: magneviklars@gmail.com
------------------------Flygbiljett Málaga-Stockholm
Avgång med SAS 16/4 06.00. Inkl. 2
bagage samt handbagage. Reserverad
plats på planet samt måltid. Pris 250
euro. Tel: 0760630330 (Lena ) E-mail:
lenamellstrom01@gmail.com
------------------------Duntäcke Tjockt och varmt duntäcke, använt 3 månader. Åker hem den 26e. Pris 45
euro. Tel: +46768822922 (Kerstin Lindman)
E-mail: kerstinlindman@hotmail.com
------------------------Rullgardiner Som nya, blev upphängda bara ett halvt år. Väldigt
fina och dekorativa. Kan skiftas till två
lägen, halvöppna och helt stängda.
Kan hängas från tak och vägg. 2 st
120x230. 25 euro st 5 st 80x240. 20
euro. Finns i Mijas Costa Pris 20 euro.
Tel: +46703455054 (Maria Granberg)
E-mail: mariagranberg52@gmail.com
------------------------Barnstol och resebarnsäng Resebarnsäng ca 120 x 60 x h 80. Hopfälld ca 80
h x 23 x23 2o euro. Barnstol IKEA med
bord 10 euro. Finns i Nueva Andalucía.
Pris 20 + 10 euro. Tel: +46708369123
(Anders) E-mail: anders.bejting@
bejtinginternational.se
------------------------KIA Karneval Svenskreggad KIA
Karneval automat har gått 18 800
km. Årsmodell 2005 o diesel. Går bra
men på grund av sjukdom kan jag inte
köra den hem. Priset diskuteras. Tel:
+46703212976 (Ankie Blomfeldt)
E-mail: anki.blomfeldt@gmail.com

Chrysler Cabriolet I trafik Dec 2009,
13.000 mil, V6 186hk. En av få cabbar där
4 vuxna sitter bra + bra bagageutr. Bilen
kommer från Sverige, imp till Spanien
2018. Maxutrustad med p-sensorer fram
o bak, el cab, aut, stolvärme fram, bra
stereo/radio. Bra Mich däck, Nybes tom
04/22, fullservad m bok, fin o går bra,
Finns i Mijas. Pris 6900 euro. E-mail:
j.arvedson@gmail.com
------------------------Poäng gungstol 2 st Poäng gungstolar. Inköpta i maj 2019, mycket
sparsamt använda, i absolut nyskick !
Inköpspris 159 euro styck , nu 50 euro
styck. Finns i Málaga Pris 50 euro. Tel:
629953415 (Pia Sjöström) E-mail:
8504pia@gmail.com
------------------------Diskmaskin Electrolux 1 år gammal,
lite använd med kvitto och garanti. Fuengirola. Pris 200 euro. Tel: 693502023
E-mail: Sten_martinsson@yahoo.se
------------------------Bokhyllor 3-delad bokhylla i gott
skick som på bilden. Pris 100 euro. Tel:
+46709478975 (Gen Lind) E-mail:
gen@oresundinfo.se
------------------------Soffa, matsalsmöbler, köksmaskiner.
Fin skinnsoffa plus 2 fåtöljer, totalt för 6
pers. Fina matsalsmöbler skinn 6 pers.
Köksmaskiner ca 5 år gamla säljes pga av
renovering i kök och i huset. Sakerna finns
utanför Fuengirola. Maila vid intresse.
Pris Från 50 euro. E-mail:
hassleberga.ulf@gmail.com
------------------------Tre fina klubbor med många slag
kvar Högerklubbor med regularskaft.
Cobra Gravity Back, 15,5 grader. Taylormade R7, 15 grader. Omställningsbar
med vikter för att motverka slice. Rescue
RAM, 23 grader. Pris: Alla tre för 75 euro.
Två för 55 euro. En för 30 euro. Finns i
centrala Marbella. Pris 30 - 75 euro. Tel:
+46703235152 (Jan) E-mail:
albornyl@gmail.com

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

KÖPES
Loungemöbler Vita, bara 5 månader
Pris 250 euro. Tel: +46736796978 (Anna-Lena) E-mail: kry80@hotmail.com
------------------------TV LG 42 tum, 4 år Pris 100 euro. Tel:
654570840. E-mail: fred@playwow.com
------------------------Motionscykel Stadig för innebruk. Tel:
0738062966 (Sune Roxenklev) E-mail:
birgittaroxenklev@hotmail.com
------------------------Liten trappmaskin Liten..med 2
fotplattor ...som man står och trampar,i
gott skick. Gärna i Benalmádena. Ring.
Tel: +34632272889 (Tarya)
------------------------Bil Billig svenskreggad bil gärna
körförbud , defekt. Pris 0-1000 euro.
Tel: +46703159250 (Tommie) E-mail:
trucktrade51@hotmail.com
------------------------Gasoltub P11 Sökes till husbil. Tel: +46
703969290. E-mail: alennart16@gmail.com
------------------------Damcykel köpes Köper gärna en begagnad. Helst äldre modell. ca 40-100 euro. Ju
närmare Málaga desto bättre. Pris 40-100
euro. E-mail: sirchristian@hotmail.com
------------------------SÖKES
Lgh i Torrevieja Jag är intresserad att
köpa mindre lgh på Calle Apolo nära BPmacken. Torrevieja 2-3 tr upp. Hiss. Helst
1 st sovrum max 2. Balkong mot gatan.
Samt pool, helst öppen året runt. I välskött
fastighet och bra förening. Tacksam för tips.
E-mail: mias.steenis@gmail.com
------------------------Bostad Fuengirola. Bostad runt
Fuengirola/Los Boliches sökes. Par 45
års ålden söker 1-2 sovrum , gärna
mer skandinavisk kök/Vardagsrum.
Måste finnas uteplats , terass, balkong
el liknande. Vi har en hund, rumsren och
lugn. Pris Max 700 euro. Tel: 657030494
(Jen) E-mail: jennnas76@gmail.com

Garageplats/parkering Vi vill hyra
garageplats/parkering i Fuengirola.
E-mail: Hernesten@hotmail.se
------------------------UTHYRES
Studio i Benalmádena med havsutsikt! Ljus och charmig nyrenoverad
studio i populära och mycket trevliga
område Torremolinos / Benalmádena,
ett mycket familjeanpassat, lugnt och
vackert område. Lägenheten har också en
inglasad balkong med eftermiddags- /
kvällssol med fantastisk utsikt över havet
och poolområdet. Poolområde med två
pooler, tennisbana, en mysig trädgård
med solstolar och parasoller. långtidsuthyrning. Tel: +46761747172 (Thomas)
E-mail: thomas.sanmartin@outlook.com
------------------------Modern lgh Fuengirola Mycket fin och
fräsch lägenhet med 2 sovrum i modernt hus
(2011) på vån 4 centralt bakom turistbyrån i
Fuengirola. Stor terrass i sydväst med fantastisk kvällsol. 2 badrum, hiss och pool Internet
med fiber och Svensk TV finns. Garageplats
kan hyras. Uthyres långtid tom 1 november
för 850/ mån eller 650/ vecka. Ring Lena på
BEST HOME eller maila. Se lägenheten med
refnr H395098 på hemsida http://www.
home-eu.com Tel: 616209572 E-mail:
lena@home-eu.com
------------------------BOSTAD
Lgh Fuengirola önskas hyra 2 pensionärer djur o rökfria vill hyra en fräsch
och trevlig lgh centralt, stor balkong
eller altan med utsikt, wifi tvättmaskin
Tv kaffebryggare ugn mm 20/9-21/1020 Max 10.000 Kr inkl allt. Foton önskas.
E-mail: ulla.lofgren1@gmail.com
------------------------Söker rum att hyra i Fuengirola Precis
som rubriken lyder så söker jag rum att
hyra så billigt som möjligt från september i minst 2 månader. Jag kommer ha
jobb när jag kommer ner.. Pris 400 euro.
Tel: +46790567047 (Elaz Hedqvist)
E-mail: Elaz.hedqvist@gmail.com

BOSTAD TILL SALU
Vackert hus vid Skånes största sjö
Enplanshus från Götenehus om 193 kvm.
Från 2012 och är i ett mycket bra skick, så
nära nyskick man kan komma. Barndel till
vänster med 4 sovrum, vardagsrum och
badrum. Kök, vardagsrum och föräldradel
med ett sovrum, kontor och badrum.
Samtliga innerväggar är isolerade för maximal ljudkomfort, golvvärme i hela huset.
Altan och baksida med ostört läge och sol
från tidig morgon till sen kväll. Se hemsidan: https://www.bjurfors.se/sv/tillsalu/
skane/bromolla/harabacksvagen-4/ Pris
385488 euro. Tel: +46736375082
E-mail: linda.lemon@hotmail.com
------------------------JOBB
Kollega till start-up i modevärlden
sökes Vi söker en assistent som kan växa in
i rollen som projektledare till ett nystartat
dynamiskt modebolag med bas i Berlin
och Marbella. Personen vi söker ska vara
baserad i Marbella och vara nyfiken på
den nya digitala ekonomin. Resor kommer
förekomma samt även arbete på oregelbundna tider då arbetet kommer vara som
assistent till grundare/VD. Goda kunskaper i
Office paketet, sociala medier samt flytande
engelska i både tal och skrift är ett måste.
Mejla din ansökan. E-mail:
dennis@thegreatgrey.com
------------------------Jobb på Solkusten Nyinflyttad
Skåning söker jobb. Är en pålitlig och
lättlärd kille med god fysik och med
glimten i ögat. Jag har jobbat med
monteringsarbeten och inom bar/
restaurang. Är redo för nya utmaningar.
Tveka inte, hör av er så jag kan få presentera mig. Pris 0 euro. E-mail:
gasolin.lomma@gmail.com
------------------------ANNAT
Dagmamma sökes Jag söker dagmamma i Marbellaområdet. Maila.
E-mail: fagundez.nu@gmail.com

INLÄMNING PÅGÅR NU
TILL HÖSTENS AUKTIONER
Vi söker svenskt och utländskt måleri, rysk konst och konsthantverk
samt old masters. Möbler, bronser och porfyr av hög kvalitet. Silver, smycken,
mattor och orientaliskt konsthantverk. Kostnadsfri rådgivning och inlämning.
Richard Björkman, mobil + mms 629 545 359 spanien@bukowskis.com
www.bukowskis.com
BILD: Leander Engström (detalj), såld för 2.940.000 kr. Sigrid Hjertén. (detalj), såld för 1.640.000 kr.
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Vinn ett signerat exemplar av den nya boken Spanien - en färd genom historien av Thomas Gustafsson. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast
20/08/2020. Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Det anger var fotot tagits! Vinnare i förra SKrysset: Michael Centerblad + STAFFAN LINDBERG

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

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

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

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

Du som gillar Spanien.
Följ oss som kan landet!

www.facebook.com/sydkusten
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EN ESPAÑOL
ACTUALIDAD

¿DE QUÉ VAMOS?

Fuerzas mayores
Una consecuencia del estado
de alarma va a ser las muchas
disputas contractuales que van
a tener que resolverse en los
Pág. 32-33
juzgados.

Resumen en castellano de esta edición

Lo tomamos con filosofia
Desde 1992 líder en información

Una macroencuesta realizada
por Sydkusten los primeros diez
días de mayo demuestran que
una gran mayoría de los suecos
en España han aguantado el
estado de alarma con enorme
sentido de responsabilidad.

No hay que creerse todo lo que se
ve en las redes sociales, que los últimos meses han estado en llamas.
Es una de las conclusiones de la
ámplia encuesta de nuestra revista,
en la que han participado nada
menos que 529 suecos en España y
otros 235 que decidieron volver a
Suecia. La inmensa mayoría de los
que han contestado opinan que las
restricciones han tenido sentido y
aprueban con margen la labor de
las autoridades en España.

a nórdicos en España

En español:
pág. 66

jun | jul | aug 2020

NTÄN
SPANIEN I KARA
normalitet".
Mödsam väg tillbaka till "ny

Sánchez ser ljus
i slutet av tunneln.

åTerhämTning
kan Ta Tio år

Förödande prognos
för ekonomin.

larmsiTuaTion
juridisk djungel
Domstolar tvingas
lösa många tvister.

ej fÖrsTa krisen
fÖr mäklarna
Trots stiltje råder
optimism på sikt.

Son casi 60 preguntas que han
sido contestadas con la dedicación que sólo tiene quien está en
confinamiento y el resultado es un
artículo de enorme interés social,
sobre cómo han experimentado los
suecos la crisis sanitaria.
Pág. 8-14

No es su primera crisis

Muchos no han tenido una sóla
venta durante el estado de alarma
y la recuperación será lenta y dura.
Pero llegará. Los cinco profesionales del sector inmobiliario consultados por Sydkusten confían en el
atractivo de la Costa del Sol a largo

Estudios a distancia
Los colegios suecos e internacionales se tuvieron que reinventar de la noche a la mañana,
para mantener el curso lectivo a
Pág. 50-51
distancia.

cor
STor KÄT
En

Fastighetsbranschen i Spanien
gick i och med corona rakt in i
väggen. Ett abrupt avbrott med
inställda resor och uppskjutna
eller avbrutna affärer. Sydkusten har tagit pulsen på fem
svenska mäklare på Costa del
Sol. De tror att 2020 blir mycket
tufft, med lägre efterfrågan,
större utbud och prisnedgångar.
– Vi har varit verksamma här i
över 30 år, det är inte första
krisen men definitivt den som
kom mest oförutsett, säger Peter Buresten, Marbella Estates.
Samtidigt litar mäklarna på
Costa del Sols attraktionskraft
och tror dessutom att viruset
får en del att tidigarelägga sina
planer på ett boende i solen.

Försäljningen av bostäder i Spanien har varit obefintlig de senaste
månaderna. Fastighetsbranschen
drabbas hårt av inreseförbud och
spanjorernas kraftigt försämrade privatekonomi. De svenska
mäklare Sydkusten talat med tror
visserligen på minskad efterfrågan,
ökat utbud och sjunkande priser,
men samtidigt beskriver de ett
fortsatt stort intresse från kunder
att investera på Costa del Sol. De
poängterar att attraktiva kustnära områden kommer påverkas
betydligt mindre än andra delar av
landet.
– Coronakrisen får främst kortsiktiga effekter med lägre efterfrågan under en period, främst på
grund av svårigheterna att resa hit,
menar Lisa Nilsson på Åsa Pettersson Real Estate. Men Costa del Sol
behåller sin dragningskraft och på
lång sikt återhämtar sig marknaden, med både nationella och internationella köpare.

...på bostäder så kommer
den marknaden att ligga
lågt ett tag”, säger lisa
nilsson på åsa pettersson
real estate.

”Vi tror fortsatt på den
sVenska marknaden men
då det i dagsläget inte är
möjligt för sVenskar att ta
sig ner hit för att titta...
mäklarhuset marbella/
estepona har Valt att satsa
mitt under pågående kris och
har öppnat nytt kontor i elViria. ”Vi tror på fastighetsmarknaden långsiktigt, äVen
om mäklarbranschen just
nu går igenom ett stålbad”,
säger andreas strindholm.

enligt peter buresten
på marbella estates,
måste priserna ned.
”makroekonomiskt är
Vi i en krissituation
som blir djupare
för Var dag i spanien
och europa.”
”Vi har tappat all typ aV
Verksamhet både när det
gäller försäljning och
uthyrning”, säger daniel
sundén-cullberg på
d&b real estate.
”men Vi kommer att
reda ut den här krisen,
som Vi alltid har gjort.”

AnDrEAS StrinDholM

36

Svenska mäklare på Costa del Sol är optimistiska på sikt.

från köparna om gedigen kunskap
om områden och priser.
– De som tror på långsiktiga
kundrelationer klarar sig bäst. Vi
följer noga utvecklingen och jag

tror det kan dyka upp bra köptillfällen på en rörig marknad. Vi
kommer få se många ”rabatterade”
fastigheter, men där ursprungspriset varit alldeles för högt. Mäklar-

rollen som långsiktig och seriös
rådgivare blir viktigare än någonsin.
Andreas fortsätter:
– Det finns en stark efterfrågan
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Año duro para turismo
El importante sector turístico
parece ser uno de los que más
van a tardar en recuperarse de
la crisis sanitaria. Todo depende
Pág. 40-41
de la transición.

TEMÁTICOS

Impacto súbito
Un estudio de la Cámara de
Comercio Hispano-Sueca demuestra el impacto de la crisis
en muchos sectores, desde el
Pág. 38
inicio de la crisis.

No nos doblegamos
Durante la crisis Sydkusten ha
batido todos los récords de
lectores. Además se han creado
nuevo servícios y hemos sido
Pág. 44
solidarios.

Información para anunciantes
Sydkusten Media S.A. es un medio de comunicación especializado
en la información y organización de eventos de cara a la comunidad 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 información en www.sydkusten.es, escribiendo a info@sydkusten.es o
llamando al 952 863 375.
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La iglesia defraudó
Fuertes disputas internas en el
feudo de la Iglesia sueca de la
Costa del Sol conllevó que la congregacion cerrase a cal y canto al
Pág. 52-53
inicio de la crisis.

peter jacobsen,
Wasa real estate, tror
att marbella drabbas i
mycket mindre grad aV
prisfall och nedgång
än andra områden.

plazo. El mercado
estaba en auge
fastighetsmarknaden
cuando llegó
la
crisis,
y aunque es
gick in i väggen
probable que haya una cierta bajada
de precios, no se espera el mismo
impacto que en 2008.
Pág. 36-37
på Mäklarhuset Marbella/Estepona – som
faktiskt valt att gasa mitt under
pågående kris och öppnat ytterligare ett kontor i Elviria – ser att
antalet transaktioner kortsiktigt
minskar dramatiskt, med fallande
priser i vissa områden, dock med få
tvångsförsäljningar.
– Hela systemet är betydligt
starkare nu än när den förra krisen
bröt ut, poängterar han. Andreas
tror att det leder till minskat antalet mäklare, men också en digitalisering av branschen och större krav

Desescalada con bronca
La desigualdad en el tiempo
con la que se levantan las restricciones en distintas partes de
España, ha conllevado muchas
Pág. 19
broncas políticas.

EMPRESAS

FÖRETAGSNYTT

El sector inmobiliario ha sufrido
un parón total por la crisis del
coronavirus, pero entre los empresarios suecos reina aún así
cierto optimismo.

Vuelven los turistas
Pedro Sánchez anuncia que
España ya está saliendo del
túnel y que se volverá a abrir las
fronteras en julio, aunque con
Pág. 18
mucha precaución.

? %ona-

TurisTer får
resa in i juli

REPORTAJES

Blanco inmaculado
Hoy en día la oferta de vinos
blancos españoles es tan amplia como exquisita. Pág. 58-59

QUALITY REFORMS - SAFE & EASY
R.O.T Byggarna är ett flexibelt och engagerat byggföretag på
Costa del Sol med svensk arbetsledning och fokus på kvalitet.
Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar inom bygg och
renovering.

info@rotbyggarna.es
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