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Coronaviruset gav oss inte mycket andrum i 
somras och hösten lovar bli tuff. Nyhetsflödet 
om coronapandemin är redan uppe i samma 
nivåer som i våras och på vissa håll i Spanien är 
smittfrekvensen den största hittills. För oss på 
Sydkusten handlar det om att kavla upp ärmarna 
på nytt och informera, i princip i realtid, om 
utvecklingen.

Den nya normaliteten som hade utlovats efter 
larmsituationen har varit föga normal. Turist-
säsongen som såg ut att kunna räddas i viss 
bemärkelse fick snabbt nådastöten när ledande 
marknader som den  brittiska och tyska införde 
restriktioner på resandet. De många 
säkerhetsåtgärder som de spanska 
myndigheterna vidtog för att förebygga 
smittspridning gick till stor del om intet 
när spriten gick in i och vettet ur många 
ivriga sommarfestare. Munskydd och 
säkerhetsavstånd är svårligen förenliga 
med alkohol och hålligång. När smitt-
fallen sköt i höjden bland främst yngre 
hade myndigheterna inget annat val än 
att beordra om total stängning av barer 
och nattklubbar.

I skrivande stund frågar sig många om det blir 
ett nytt nationellt nödläge i Spanien och en omfat-
tande Lock Down. Det har i sin tur väckt debatt om 
vem som egentligen har sista ordet om detta, då 
regeringschefen Pedro Sánchez försökt lägga över 
den heta potatisen i händerna på de autonoma 
regionerna. Sánchez är uppenbart less på ankla-
gelserna han fick utstå i våras om diktaturfasoner.

Det går inte en dag utan nya rapporter eller rön 
om Covid-19 i allmänhet och situationen i Spanien i 
synnerhet. Det är inte lätt att bearbeta all infor-
mation och några gör det enkelt för sig genom att 
haka på diverse konspirationsteorier. Det förefaller 
som att en del människor behöver en utstuderad 
bakomliggande förklaring till varför virus sprids 

mellan människor. Konspirationsteorierna 
ger dessa personers liv ett syfte och får 
dem att känna sig mer intelligenta än alla vi 
övriga ”får”, som okritiskt tar på oss munskydd och 
accepterar att virusorganismer agerar utan någon 
annan agenda än att de vill fortplanta sig.

Precis som i våras tas nu regelbundna beslut som 
berör allmänhetens vardag. Det är inte lätt att hänga 
med och veta vad som gäller, speciellt när normerna 
skiljer sig åt mellan olika regioner. Därför är det viktigt 
att hålla sig så bra informerad som möjligt.

Den 1 september sjösatte vi den nya permanen-
ta versionen av SK Premium. Vårt dagliga nyhets-

brev till betalande prenumeranter 
innehåller nu en mängd exklusivt 
material, inkluderat min vlogg Spa-
nien just nu måndag-torsdag varje 
vecka. Vi har utökat tjänsten, sam-
tidigt som priset mer än halverats 
mot i våras. En årsprenumeration 
kostar 100 euro, inkluderat moms 
och du kan även välja att förnya 
varje månad à 10 euro. Läs mer på 
www.sydkusten.es/premium

Genom 
att prenumerera på SK 
Premium är du garan-
terad de viktigaste 
nyheterna om Spanien, 
samtidigt som du 
stöder vårt viktiga ar-
bete i dessa ovissa 
tider. Vi har en 
utmanande höst 
framför oss, 
men tillsam-
mans kan 
vi göra den 
något mer 
uthärdlig!
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#dagensbild - #spanienidag  #läsarbild  #SKtv  #evenemangstips  #arkivrussin  #SKpedia  #justnu  #fotodeldía
Spanien toppar 
Covid-fallen
Trots plågsamma och enormt kost-
samma lockdowner i länder som 
t ex Spanien pågår en smittsprid-
ning enligt en studie, som i augusti 
verkar ha ökat till storleksordningen 
hälften av antalet i mars/april, även 
om antalet tester inte är detsam-
ma. Det talar ändå för att smitt-
spridningen inte går att stoppa i 
praktiken utan möjligen kortvarigt 
begränsas. Men det intressan-
taste är fortfarande att antalet nya 
döda trots smittspridningen nu är 
extremt lågt, vilket kan tolkas som 
att en viss antikroppsbaserad im-
munitet och kanske dubbelt så stor 
partiell T-cellsimmunitet i befolk-
ningen medför att konsekvenserna 
i form av dödsfall nu blir avsevärt 
lindrigare av smittan troligen pga 
att immuniteten medför minskade 
smittdoser. I Sverige där lägre andel 
har avlidit om man tar hänsyn till 
skillnader i statistiken (dvs Sverige 
inkluderar avlidna utanför sjukhus) 
ser utvecklingen utan lockdown och 
karantän liknande ut, dvs även där 
har antalet avlidna nu kommit ned 
på en extremt låg nivå jämfört med 
i våras. Förmodligen finns därför 
även där ett liknande immunitets-
läge som ger "partiell" flockimmu-
nitet som bromsar effekterna av 
smittan med covid-19. Skillnaden är 
framför allt att Sveriges befolkning 
slapp en plågsamt lång karantän 
och en ekonomiförstörande lock-
down (men ekonomin drabbades 
ändå av andra länders lockdowner 
pga Sveriges stora export- och 
import-beroende).

Bo Engwall

nya rökSreStriktioner
Börjar nå tro att spanjorerna inte vill 
ha några flera turister i framtiden. 
När det kommer till smittspridning 
så borde man jo ta sig en funderare 
på dom löpande utan mask. Med 
deras andning, hostande och nys-
ning max 20 cm ifrån en. Nu är det 
inte smittspridning dom tänker på 
längre, detta kallas kontrollbehov.

Inger Hasselbo

epidemier målade  
andaluSienS byar vita
Carin. Nu fick man lära sig nåt 
igen. Tack för alla dina intressanta 
artiklar.

Bo Ekenstaf 

nattlivet förbjudS
Det har fungerat. Bor i en stad 
väster om Málaga. Här är alla i stort 
sett mycket noga med munskyd-
den. Discon har nog funnits, men 
rätt att de stängts ned under 
rådande omständigheter. Bra också 
att även restauranger bara får ha 
öppet till 01:00 nu. Det är ju när 
natten blir sen som spriten gör om-
dömet sämre. Men ta för guds skull 
inte bort caféerna och restauran-
gerna för både god mat ute - och 
inte minst för det sociala livet vi 
behöver så mycket nu. Speciellt vi 
som överlevt hela karantänen. I det 
här varma vädret har alla restau-
ranger runtom där jag bor, inte det 
minsta svårt att hålla avstånden 
mellan borden. 

Christina ”Lalocadesuecia”

munSkydd obligatoriSkt 
även på Stranden
Så trött på politiker som ska visa 
handlingskraft. Jag har sett både 
myndighetspersoner, polis och en 
av politikerna flytta munskydd upp 
och ner, sätta det under hakan eller 
sitter under näsan, lyfta på det och 
torka ansiktet. OM det nu ska fun-
gera så ska det då bytas. Jaja idioti 
vi får leva med. De som tillverkar 
munskydd jublar ny marknad i en så 
där 5 år framåt.

Karin Malmgren

pp:S Språkrör ger igen
Känns som om Pablo Casado blivit 
alltmer rädd för denna starka intel-
ligenta kvinna. Om hon hade varit 
partiledare så hade PP gått åt rätt 
håll för att vinna nästa val.

Jill Lindberg

oCkupanter Skakar 
huSmarknaden
Tog mej 2,5 år att bli av med våra 
ockupanter, så jag vet vilket helvete 
det är, och när vi fick tillbaks det var 
det helförstört.

Stefan Everborn

huSpriSerna 
raSar i Spanien
Det finns ingen som sitter inne med 
hela kunskapen, det här ingen exakt 
vetenskap. Det gäller att samla 
information och göra prognoser 
(som heller aldrig, nästan i alla fall, 
blir exakt som tänkt men ger en 
vägledning). I det här fallet är det en 
intressant synpunkt att "spanjorer 
i framförallt Madrid nu är på jakt 
efter hus vid kusten, mer än någon-
sin". Vi kan ju se hur det är i Sverige 
där fritidshuspriserna stiger snabbt. 
Andra intressanta synpunkter är 
att "sökande bland hus/radhus 
till salu så tycks det vara en tydlig 
nedgång i priser... även kustnära" 
samt att "små fastigheter på andra 
raden tycks ta stryk". Sedan har vi 
ju den stora nyproduktionen (i mitt 
tycke överexploatering) som ökar 
tillgången och därmed minskar pri-
serna. Äldre hus ligger dock oftare i 
bra lägen och bra läge står sig alltid 
bäst vid normala lågkonjunkturer. 
Vad som händer framöver är främst 
beroende av Coronan och omöjligt 
att förutse. I det fall Coronaläget 
fortsätter så indikerar det att span-
jorerna ökar sin efterfrågan efter 
fritidshus medan vi "utlänningar" 
avvaktar dvs minskar efterfrågan. 
Hur som helst intressant med 
informationen och alla synpunkter. 
Hoppas vi slipper Coronan snart.

Charlotta Nylin

gal-Spöket gäCkar 
åter felipe gonzález 
Tack så mycket, Mats, för en mycket 
intressant video. Vi chilenare i 
Sverige har stor respekt för Baltasar 
Garzón och blev väldigt glada när 
han skrevs ut från sjukhuset. Han 
lyckades nästan fälla den blodige 
diktatorn Pinochet och blev därmed 
våran hjälte.

magazinlatino.se

andaluSienS åtgärdSplan 
för ”nya verkligheten”
Hur ska en turist ta reda på alla 
bestämmelser som de inför… Man 
måste ha med sig infoblad om vad 
som gäller hela tiden och vara för-
siktigt att inte bryta mot bestäm-
melserna och få böter :-( Vi väntar 
med att besöka Costa del Sol tills 
allt har gått över till det normala 
livet.

Albert Brimo

dödStalen Stiger 
lavinartat
Man undrar varför så många 
svenskar frågar om det blir lock 
down igen? S.K hjälper att späda på 
dessa frågor! Ska vi vända på det? 
Hur många procent av Spaniens 
befolkning har inte dött i corona? 
Hur många procent av Spaniens 
befolkning är inte smittade? Ni på 
S.K hjälper inte alls alla svenskar 
som har företag här!

Patrik Bjornstedt

blogg: dagS att 
lämna min öde ö
Mats, du har gjort ett fantastiskt 
jobb! Tusen tack för det. Sakligt 
och brett, bra nyhetskänsla och 
dessutom har du på ett fantastiskt 
bra sätt navigerat i den otroligt 
svåra och komplicerade vetenskap-
liga störtfloden av information. 
Jättebra jobbat. Och jag vet vad 
jag talar om. Är före detta medi-
cinjournalist med 25 år i yrket, och 
sedan informationschef och konsult 
inom medicin-, hälso- och forsk-
ningskommunikation i 15 år. Har 
följt den vetenskapliga och politiska 
utvecklingen sedan januari. Du får 
10 stjärnor av 5 möjliga! Njut av 
din semester, den har du verkligen 
förtjänat!

Marianne Hjertstrand

vlogg: därför diSkuteraS 
eta fortfarande
Tack för din intressanta Vlogg om 
ETA. Jag ser fram emot fler sådana 
inte minst när det nya normala blivit 
just normalt. Jag fortsätter gärna 
med SK Premium, speciellt om det 
blir fler sådana fördjupningar. Under 
karantänen har det varit tryggt och 
bra att se och höra dig och inte 
bara läsa och lite nya recept är alltid 
välkommet.

Eva Hane  

 
Ta för guds skull inte 
bort caféerna och 
restaurangerna, för 
det sociala livet vi be-
höver så mycket nu. 

lÄsarforum

 
 Vi väntar med 
att besöka Costa 
del Sol tills allt 
har gått över till 
det normala livet.

Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!
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Kontakta oss! 
+46 42 14 09 30 
info@vittsjoakeri.se 
www.vittsjoakeri.se

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

Sedan1993

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

Vi kör till
Costa del Sol

& Costa Blanca
varje vecka!

Flytt- och gods-
transporter,
kyl- och frys-
transporter m m.
Även lokalt på 
Costa Blanca och 
Costa del Sol.

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

Vi hjälper dig att hitta vägen 
i den spanska byråkratin!

Vid köp och försäljning, deklarationer, 
testamenten, arv m m.

Ny service
:

Köp/Sälj din e
gendom 

genom oss!

info@consultingjg.com • www.consultingj.com

C/ Feria de jerez, 15 - Fuengirola
tel. 952 58 57 81 - Fax: 952 58 57 82

Ett tryg
gt val!
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En av svenskkolonins främsta eldsjälar 
under ett flertal årtionden och hyllad som 
Årets Svenska på Costa del Sol 2005, Ag-
neta Bengtsson, har avlidit vid 84 års ålder.

Agneta, med smeknamnet ”Bebben”, somnade 
in stillsamt 1 augusti. Hon flyttade med maken 
Arne och barnen från Falsterbo till Spanien 
1973. Agneta blev snart änka och hängav sitt 
liv inte bara åt sina barn, utan åt många av sina 
landsmän i Spanien. 

Sedan mitten av 1970-talet bodde hon centralt 
i ett radhus i Fuengirola och var aktiv med hjälp-
verksamhet bland annat vid Svenska kyrkan och 
handikappföreningen Fuensocial. Hon mottog 
Sydkustens utmärkelse Årets Svenska på Costa 
del Sol 2005. 

Agneta älskade Spanien och det var med stort 

vemod som hon packade väskorna och flyttade 
till Sverige 2013. Innan gav hon dock en intervju 
till SK-tv. 

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Lim-
hamns kyrka. Närmast sörjande är barnen Jonas, 

Eva samt Mats med familjer. Agneta Bengtsson 
lämnar också många vänner på Costa del Sol. 

Vila i frid. 

TexT & foTo: MaTs BjörkMan

TILL MINNE AV AgNETA BENgTssoN

AGnEtA BEnGtSSOn 
UtSåGS tILL årEtS 
SVEnSkA på COStA 
DEL SOL 2005, För 
SItt MånGårIGA 
SOLIDArIkA ArBEtE 
I  FUEnGIrOLA.

Vad har Sydkusten Media och Amazon 
gemensamt? Jo, att de tillhör en begränsad 
skara företag som utökat sin personal-
styrka under krisen. Expansionen har nu 
blivit permanent och leder bland annat till 
en utveckling av Sydkustens nya läsartjänst 
SK Premium.

När nyhetsflödet i april växte med anledning av 
coronakrisen, behövde Sydkusten brådskande 
förstärkning på redaktionen. Den kom i form av 
tidigare reportern på tidningen Carin Osvalds-
son, bosatt sedan många år på Costa del Sol 
och som de senaste åren varit verksam inom 
mäklarbranschen. Hennes tillfälliga vikariat 
har nu förvandlats till en fast tjänst, till många 
läsares glädje. 

Carin Osvaldsson arbetade på heltid som 
reporter för Sydkusten under större delen av 
2000-talet och hon har skrivit flera av de mest 
uppskattade artiklarna, som fortfarande kan 
läsas i tidningens arkiv på hemsidan. Under 
larmsituationen stod hon bakom ett stort antal 
reportage om inte minst coronakrisen och dess 
ekonomiska konsekvenser. 

UtVidgNiNgEN AV rEdAKtioNEN  underlät-
tar utvecklingen av Sydkustens nya betaltjänst 
SK Premium. Den uppstod under larmsituatio-
nen och innebar att prenumeranter erhöll ett 
aktuellt nyhetsbrev varje morgon, per e-post. 
Det innehöll bland annat chefredaktören Mats 
Björkmans likaledes nystartade och omtalade 
vlogg ”Spanien just nu”.

Det som under våren varit en extraordinär 
tjänst på månadsbasis har från och med septem-
ber förvandlats till ett permanent erbjudande 
till läsare som vill hålla sig så bra informerade 
om Spanien som möjligt och samtidigt vill stödja 
Sydkusten. Den nya formen av SK Premium be-
rättigar till ett aktuellt nyhetsbrev varje morgon, 
som bland annat inkluderar exklusivt material 
för prenumeranter. Bland dessa kan nämnas 
vloggen Spanien just nu fyra dagar extra i veckan, 

exklusiva artiklar, vintips, Carin Osvaldssons 
veckokolumn samt mycket annat. 

Prenumeranter kan välja månadsbetalning à 
10 euro (IVA inkluderat) eller en årsavgift på 100 
euro (IVA inkluderat). Det är mindre än hälften 
av vad tjänsten kostat under våren, samtidigt 
som den inkluderar fler exklusiva tjänster än 
tidigare.

Läs mer: www.sydkusten.es/premium

SyDkUStEnS ”DrEAM tEAM” tILLBAkA

CArIn OSVALDSSOn är tILLBAkA I SyDkUStEn OCh kOMMEr IntE MInSt Att VArA DELAktIG I UtVECkLInGEn AV Sk prEMIUM, tILLSAMMAnS MED Brö-
DErnA rIChArD OCh MAtS BjörkMAn.
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En av de stora pionjärerna på 
Costa del Sol är utan tvekan den 
katalanske promotorn José Banús 
Masdeu. Han var både visionär 
när det gällde utvecklingsmöjlig-
heterna i Marbella och en kontro-
versiell person, framför allt för sin 
nära relation till diktatorn Franco. 
José Banús föddes i en liten by i 
Tarragona, i en familj som bestod 

av flera generationer av byggentre-
prenörer. 

Tillsammans med sin bror Juan 
startade José Banús ett företag som 
medverkade i bygget av Valle de 
los Caídos, norr om Madrid, med 
politiska fångar som arbetskraft. 
Därifrån styrde han om till att ägna 
sig åt bostadsutveckling och ligger 
bakom flera stora projekt i Madrid 

som ”Barrio del Pilar”. Banús kom 
att bli en av Francoregimens mest 
framstående affärsmän. 

i BörJAN AV 1960-tAlEt  vände 
José Banús blicken mot Marbella, 
där han investerade i 200 hektar 
mark som vid tillfället var bevuxen 
med sockerrör och apelsinträd. 
Hans ambition var att bygga det 

största turistkomplexet i Spanien, 
mellan floderna Río Verde och 
Guadaiza, väster om Marbella stad. 

Makroprojektet “Andalucía la 
Nueva” presenterades 1962 och 
inkluderade hotell, flera bostads-
områden med fristående villor, 
lägenheter, bungalows och små 
andalusiska byhus. Vidare ett 
köpcentrum och ett stort utbud 

reportage

pUErtO BAnúS är En AV VärLDEnS VIktIGAStE LyxhAMnAr OCh hAr Uppnått StOr IntErnAtIOnELL BEröMMELSE OCh prEStIGE GEnOM årEn. DEn AttrAhErAr FOrtFArAnDE EFtEr Ett hALVt SEkEL DE StörStA jAktErnA OCh hAr 
EnLIGt WIkIpEDIA DE FjärDE DyrAStE hAMnAVGIFtErnA I VärLDEn.

hALVt SEkEL I GULDBOkStäVEr
Kända lyxhamnen Puerto Banús fyller 50 år som stort dragplåster.

Puerto Banús invigdes i maj 1970 och har således 
just hunnit fylla 50 år. Jubileumsåret med galor och 
regattor blev inte som det var tänkt. Men oavsett 
om pandemin lägger sordin på firandet så är den 
ryktbara hamnen än idag en av Costa del Sols abso-
lut största dragplåster. Den har ett halvt sekel bak-

om sig som internationell referens inom lyxturismen 
och har utgjort skådeplatsen för många intressanta 
historier och anekdoter. ”Det var inte bättre förr”, 
försäkrar Jill Lindberg, som var med på invigningen 
och som drivit restaurang i Puerto Banús nästan 
sedan begynnelsen.
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av golfbanor, sjöar för sportfiske, 
duvskytte, festsalar, tjurfäkt-
ningsarena och till och med egna 
jaktmarker. I planen fanns även 
ett kasino, som dock inte invigdes 
förrän 1978 när spelverksamheten 
legaliserades i Spanien. 

Juvelen i projektet, som 1969 
döptes om till Nueva Andalucía, 
var en fritidshamn i samma stil och 
höga klass som de som existerade 
på Franska rivieran. Bygget av 
vad som avsågs att bli den bästa 
fritidshamnen i hela Medelhavet, 
påbörjades redan 1968. Den presti-
gefyllda arkitekten Noldi Schreck 
designade Pueblo Marinero, efter 
att Banús tvingats överge sin 
ursprungliga idé att bygga lägen-
hetstorn. 

Den officiella invigningen hölls 
18 maj 1970, med ministern för of-
fentliga arbeten Gonzalo Fernán-
dez de la Mora på plats. Hamnen 
hade till en början kapacitet 
för 950 båtar, inkluderat för de 
största jakterna som existerade vid 
tidpunkten. Den verkliga presenta-
tionen av Puerto Banús ägde dock 
inte rum förrän på sommaren, när 
ägaren samlade en utvald grupp av 
internationellt kända personlighe-
ter för att visa upp sitt verk. José 

Banús bjöd in till en gala 1 augusti 
på Golf Hotel Nueva Andalucía och 
det hölls en tjurfäktning med de 
kända matadorerna Diego Puerta, 
El Puno samt inte minst El Cor-
dobés. Bland gästerna fanns bland 
annat prinsessan Grace av Monaco 
och furst Rainier III, samt prins 
Aga Khan IV. På scenen stod Julio 
Iglesias. 

Jill liNdBErg, som äger res-
taurang Los Bandidos i Puerto 
Banús, har fått sin beskärda del av 
stjärnglansen genom åren. Hon är 
kompis med Sean Connery och har 
tagit emot ett otal andra stjärnor, 
som Rod Stewart och Hugh Grant. 
Kända fotbollsspelare liksom 
kungafamiljer samt statsmän som 
José María Aznar har passerat revy 

på hennes restaurang. Los Bandi-
dos öppnade inte förrän 1986, men 
Jill var med vid invigningen av 
Puerto Banús, i maj 1970. 

– Jag var visserligen inte på plats 
i hamnen på dagen, däremot blev 
jag inbjuden av Alfonso von Ho-
henlohe till middagen på Marbella 
Club. Det var mycket känt folk, 
prinsar och prinsessor. 

Jose Banús såg hon ibland under 
de följande åren. 

– Hela familjen, frun och söner-
na, blev så småningom mina gran-
nar och goda vänner. José Banús 
var gäst på min första restaurang 
La Fondue, då och då. 

– Men han var inte för mig. Jag 
var ung då och det var mycket mer 
spännande med Sean Connery! Nu 
är jag mer sansad, lägger hon till. 

Vad är ditt bästa minne från den 
tiden? 

– I början fanns det nästan inga 
restauranger i Puerto Banús och 
jag var bland de första att öppna 
(La Fondue 1976). Det var väldigt 
fräckt, känslan av att det skulle bli 
något speciellt, ett litet hörn av 
Saint Tropez i Spanien. 

Utvecklingen gick väldigt 
snabbt. 

– Det finns ingen hamn med 
samma lyxrykte i hela världen, 
förutom Saint Tropez. Och det är 
för att de största jakterna i världen 
kommer hit och lägger till. De blir 
bara större med åren och männis-
korna blir bara rikare. 

Forts. sid 10 >>>

pUErtO BAnúS BörjADE ByGGAS 1968 OCh VAr jUVELEn I jOSé BAnúS prOjEkt "nUEVA AnDALUCíA”. AMBItIOnEn VAr Att DEt SkULLE BLI DEt StörStA tUrIStkOMpLExEt I 
hELA SpAnIEn MED hOtELL, GOLFBAnOr, FLErA OLIkA BOStADSOMråDEn, köpCEntrUM OCh tjUrFäktnInGSArEnA.

José Banús deltog 
i uppförandet av 

Valle de los Caídos 
och kom att bli en 
av Francoregimens 
mest framstående 
affärsmän.

jOSé BAnúS Står StAty VID hUVUDInFArtEn. hAn FöDDES In I En FAMILj BEStåEnDE AV FLErA GEnErAtIOnEr AV ByGGEntrEprEnörEr. FörUtOM nUEVA AnDALUCíA OCh pUErtO BAnúS, LIGGEr hAn BAkOM FLErA StOrA BOStADSOM-
råDEn I MADrID SAMt ByGGEt AV DIktAtOrn FrAnCOS MOnUMEnt VALLE DE LOS CAíDOS.
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>>> Forts. Puerto Banús 50 år

Det talas en del om att Puerto 
Banús skulle ha förlorat sin stjärn-
glans och sin status. Men Jill håller 
absolut inte med. 

– Nu för tiden har ”normala 
människor” med en okej lön, råd 
att resa vart som helst. Puerto 
Banús är precis lika lyxigt nu som 
förr och har fortfarande samma 
publik. Lyxen finns kvar, men det 
är fler som har råd att unna sig. 

– Det finns ingen gata i hela 
Europa som den i Puerto Banús 
med sina boutiquer och de är väl-
besökta! Här passerar både lyxbilar 
och folk med 4-5 livvakter. 

Jill fortsätter: 
– Jag tycker att det är mycket 

elegantare nu. Här finns samma 
butiker som på Rodeo Drive, de 
mest kända märkena i hela världen 
och här ligger de som ett pärlband. 
Det är väl lyx! 

När dEt gällEr SäKErhEtEN 
poängterar Jill att själva hamnen 
är väldigt trygg med vakter och 
övervakningskameror. Däremot 
sker det en del i omgivningarna 
och ofta skriver medierna orättvist 
”Puerto Banús”, fast det kanske i 
själva verket inträffat långt däri-
från. 

Jill har tusentals minnen som 
skulle ta flera dagar att återge, men 
en rolig händelse vill hon absolut 
dela med sig. 

– På min restaurang har det 
alltid varit förbjudet att bära 
kortbyxor och sandaler. Jag tycker 
inte min restaurang ska ha den 
publiken, även om jag sett mig 
tvungen att ändra på de reglerna. 
Nu för tiden kan folk ha kortbyxor, 
en väska från Louis Vuitton och 
en klocka värd 70 000 euro på 
armen… Man vet aldrig vem det är 
som kommer in. 

iNCidENtEN iNträFFAdE  för 
tolv år sedan och de gamla reg-
lerna gällde fortfarande. Plötsligt 
stod en man med kortbyxor och 
öppna strandskor med gummirand 
i entrén. Han hade blivit rekom-
menderad att äta på Los Bandidos 
och insisterade på att få komma in. 
Hovmästarinnan frågade Jill vad 
hon skulle göra. 

– Det visade sig vara Richard 
Branson, en av mina stora idoler. 
Han grundade skivbolaget Virgin 
Records och jag har alltid beundrat 
honom för hans sätt att sköta sina 
affärer. Där stod han framför mig 
och jag som träffat nästan alla, blev 
plötsligt ”starstrucked”. Han hade 
flugit hit med sitt eget flygbolag 
Virgin, mellanlandat i Paris och 
där hade bagaget blivit kvar… 

Richard Branson fick komma in 
och äta. Han gav Jill sitt visitkort 
och bjöd henne till sin ö i Karibien, 
”om hon skulle ha vägarna förbi”. 

ENligt Jill är dEt  främst båtar-
na och boutiquerna som lockar be-
sökare till hamnen, inte så mycket 
restaurangerna som hon menar i de 
flesta fall är rent ut sagt usla. Hon 
saknar fler riktigt bra restauranger. 
Själv har hon fullbokat varje kväll. 
En normal sommar blir det mellan 
250 och 300 gäster, uppdelade på 
tre sittningar. I år får hon dock bara 
ta 66 gäster åt gången och sista 
sittningen är inställd. 

– De andra restaurangerna, 
bortsett från Picasso, jobbar 
knappt. Det är en konstig känsla. 

FrAMtidEN är oSäKEr, Co-
vid-19 är en regelrätt katastrof för 
näringsidkarna. Jill beräknar att 
hon förlorar omkring en miljon 
euro i år. 

– Men jag alltid sparat mina 
pengar, om något skulle hända. 
Dessutom äger jag min lokal. Om 
allt går åt helvete kan jag stänga 
och gå hem. Men tänk de som har 
en hyra på 20-24 0000 euro per 
månad, vad ska de göra? 

Jubileumsfirandet får som 
mycket annat detta år skjutas på 
framtiden. Dock har hamnen lan-
serat en kollektion av produkter, 
bestående av bland annat kläder, 
gastronomi, smycken och en egen 
jubileumsklocka, som säljs i en 
nyöppnad konceptbutik på Muelle 
de Ribera. Samtliga produkter är 
tillverkade i hållbara material, 
miljöcertifierade av FSC och har 
tagits fram i samarbete med kända 
märken som Louis Vuitton, Hu-
blot, Fabergé och Dreamboule.

TexT: Carin osvaldsson
foTo: riChard BjörkMan

pUErtO BAnúS hADE UrSprUnGLIGEn En kApACItEt För 950 BåtAr OCh DE StörStA LyxjAktErnA SOM ExIStE-
rADE VID tIDpUnktEn. hAMnEn ByGGDES MED SAInt-trOpEz på FrAnSkA rIVIErAn SOM FörEBILD. 

jILL LInDBErG VAr MED på InVIGnInGEn AV pUErtO 
BAnúS 1970.

pUErtO BAnúS LOCkAr IntE BArA tILL SIG DyrA 
BåtAr UtAn äVEn BOUtIqUEr OCh LyxBILAr.

En BåtpLAtS I pUErtO BAnúS kOStAr MEr än 2 000 
EUrO pEr DyGn.

Från hAMnEn SEr MAn MArBELLABErGEt LA 
COnChA.

MånGA LOCkAS tILL hAMnEnS rEStAUrAnGEr OCh 
UtEErVErInGAr.

DEn rySkA StAtyn ”SEGErn”, VID DEn öStrA InFArtEn 
tILL pUErtO BAnúS.

LyxjAktErnA LOCkAr I SIn tUr MånGA tUrIStEr tILL 
pUErtO BAnúS.
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ALAMO COSTA DEL SOL REAL 
ESTATE SKRIVER AGENTAVTAL 
MED SVENSKA MÄKLARHUSET  

I dessa tuffa Coronatider har ett nytt samarbete vuxit fram under våren 
mellan Svenska Mäklarhuset i Sverige och Alamo Costa del Sol Real 
Estate. Dessa förhandlingar ledde fram till att 1 juli skrevs ett agentavtal 
mellan Svenska Mäklarhuset och Sven F. Källström, som under 10 års 
tid drivit mäklarföretaget Alamo Costa del Sol Real Estate.

Svenska Mäklarhuset grundades 1990 med visionen att skapa ett mäklar-
företag med kvalitet, vara nytänkande och hela tiden ha fötterna på 
jorden. Idag består Svenska Mäklarhuset av över 30 kontor i Stockholm, 
Uppsala, Skåne, Halland, Spanien, Cypern, Turkiet och Thailand. 

”Det är verkligen kul att just Sven är en av våra representanter på Costa 
del Sol. Vid sidan av vårt franchiseupplägg har vi nu infört en agent-
struktur där vi handplockar de bästa representanterna med hög kompe-
tens, lång erfarenhet och med starkt kundfokus. Vi har beslutat att växa 
på utlandsdelen och med speciell fokus på just Costa del Sol där vi har 
en stor efterfrågan på olika bostäder. Vi är väldigt glada för att Sven 
har valt att ansluta sig som representant på Costa del Sol”, säger Niclas 
Spång som är grundare av Svenska Mäklarhuset. 

Sven F. Källström är en känd profil på Costa del Sol för svenskar. Han är 
sedan 35 år tillbaka bosatt här och har skrivit inte mindre än fem böcker 
om Spanien. Den senaste boken, Drömmen om att leva och bo i Spanien, 
har blivit en stor succé och sålt i över 3 000 exemplar. Idag driver han 
mäklarföretaget Alamo Costa del Sol Real Estate med kontor i Fuengi-
rola och 10 medarbetare. Vid sidan av mäkleriet är Sven även skribent i 
Svenska Magasinet, med artikelserien Leva och Bo i Spanien samt i En 
Sueco, med den månatliga Bostadsbloggen. Sven var också tidigare hu-
vudägare för mässföretaget Fair Media och mässan Köpa hus utomlands. 

”Svenska Mäklarhuset står för kvalitet och har under många år bevisat 
vara en trovärdig och stabil mäklarkedja med många återkommande 
kunder. Våra värderingar överensstämmer väldigt väl och jag ser fram 
emot ett långt och framgångsrikt samarbete”, säger Sven F. Källström 
och fortsätter ”Detta är stort för mig och min personal på Alamo och 
innebär ett stort steg framåt i vår strävan att vara ett av de ledande 
svenska mäklarföretagen på Costa del Sol”.

Avtalet innebär att Alamo Costa del Sol Real Estate i framtiden får till-
gång till ett kundunderlag från 30 olika kontor i Sverige inom koncernen 
Svenska Mäklarhuset. Marknadsföringen av Alamos bostäder kommer i 
framtiden att ske både via deras hemsida www.svenskamaklarhuset.se/
utland samt som tidigare via Alamos hemsida www.alamocostadelsol.com. 
Detta innebär ganska säkert att Alamo kommer att stärka sin ställning 
mot den svenska marknaden från sitt kontor i centrala Fuengirola.

Niclas Spång                  Sven F. Källström
Svenska Mäklarhuset                Alamo Costa del Sol
Styrelseordförande                                VD

Nytt fr o m i höst:

KORTTIDSSKOLA
Idealiskt för familjer som vill testa 

hur det är att bo utomlands.

Vi erbjuder:
• Handledning i integrerade klasser, 

måndag till fredag 
• Förskoleklass till klass 6

• Stanna så många veckor du vill eller behöver
• Stöd och hjälp av legitimerade svenska lärare

• Samarbete med barnens lärare i Sverige 
• Möjlighet att välja idrottsprofil
• Lunch och mellanmål på skolan

svenskaskolanbanus.com 
info@svenskaskolanbanus.com
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skriBent

Under larmsituationen var jag väldigt imponerad av 
spanjorernas stoiska inställning till läget. Jag upp-
levde framför allt i sociala medier att svenskar (i 
Spanien) tycktes gnälla mer än spanjorerna. Antagli-
gen var det inte så, utan säkert var det bara de värsta 
gnällspikarna som syntes mest på Facebook. Restrik-
tionerna här var bland de striktaste i världen, men 
folk rättade in sig i ledet med fokus på allas bästa och 
med ganska gott humör. Denna känsla av solidaritet 
och kollektivt ansvarstagande har dock naggats lite i 
kanten den senaste tiden.

Parallellt som jag kände mig stolt över 
spanjorerna, förfärades jag allt mer 
över det ena reportaget efter det andra 
i spanska medier om den kontrover-
siella svenska coronastrategin. Jag ska 
erkänna att jag under våren själv var rätt 
kritisk till vad som utifrån, i det närmas-
te tycktes vara en brist på strategi. Så var 
det naturligtvis inte och ju mer kritiserat 
Sverige blev av spanska journalister, 
desto mer kände jag en lust att peka på 
det som aldrig nämndes. Hållbarheten 
över tid. 

De kritiska artiklarna byggde i princip 
alltid på intervjuer med en enda person, en spanjor bosatt i 
Sverige, som fick fritt spelrum att förfasas över hur svens-
karna prioriterade ekonomin framför liv. Över hur sjuk-
vårdspersonal förbjöds att använda munskydd, hur perso-
ner i riskgrupper tvingades skicka barnen till skolan med 
risk för sitt eget liv. Och så vidare. Det var dramatiskt och 
totalt ensidigt. Jag har hittills inte läst en enda spansk jour-
nalist som försökt se bortom det som tycktes så lockande, att 
äntligen fritt få kritisera det ”perfekta” Sverige och istället 
försöka förstå resonemanget bakom den svenska strategin. 

Spanjorerna respekterar över lag restriktionerna med en 
relativt positiv inställning, alltifrån karantän till munskydd. 
Men den nya normaliteten förutsätter i stor utsträckning 
att vi tar eget ansvar och tänker själva. Allt kan ju inte vara 
belagt med böter. Eller? 

Själv bestämde mig för att inte åka till Sverige denna som-
mar. Jag har inga synpunkter på att folk reser, men kände för 
egen del att det var onödigt just nu. Svenska vänner förstod 

direkt, medan spanjorer genomgående kommenterat ”men 
nu får man ju resa…” 

När jag valde att ställa in ett besök hos en nära spansk 
släkting som fyller 92 år i september, fick jag ingående 
förklara att det inte handlade om rädsla för egen del, utan 
om att jag var rädd för hans skull. Att vi på något vis skulle 
smitta honom.

Tydligast blev skillnaden på svenskt och spanskt coro-
nasynsätt när min son blev förkyld. Lite tjock i halsen och 
snorig, ingen feber, men jag kände mig väldigt osäker på hur 
jag skulle agera. Jag frågade skolan, där han gick på som-
maraktivitet, om protokollet att följa. Inget svar, bara ”tack 

för informationen, hoppas han kryar 
på sig snabbt!”. När jag ställde in ett 
jobbmöte och inför några privata träf-
far nämnde att vi var lite förkylda, fick 
jag också märkliga reaktioner som alla 
hade gemensamt att jag framstod som 
hypokondriker.

Gång på gång upplever jag att min 
försiktighet tolkas som rädsla. Och jag 
blir lite lätt irriterad. Trots den stän-
diga uppmaningen från experterna att 
vi måste lära oss att leva med viruset, 
känner jag att folk gör det de får utan att 
tänka själva. Vad hände med  

#yomequedoencasa (#WeStayHome)? Det känns som att 
många spanjorer prioriterat fest och umgänge i sommar, inför 
risken att bli satta i karantän i höst. Fånga dagen! Utan att 
fundera på att det ena hänger ihop med det andra. För mig är 
det så uppenbart att det finns ett samband – ju mer umgänge 
under sommaren, desto större risk för karantän till hösten. 

Den enda aspekten som jag kan ta till mig är den eko-
nomiska, att många faktiskt aktivt tänker på att stötta 
det lokala näringslivet. ”Ekonomin går under, vi måste 
försöka leva som vanligt annars överlever ingen”, svarade 
en spansk väninna på mina reflektioner. Och det håller jag 
med om. Jag stannar hemma, inom rimliga gränser. Och 
inte på grund av rädsla, utan för att jag tror att avhållsam-
het i allra högsta grad påverkar huruvida restriktionerna 
skärps eller inte. 

Lite svenskt ”lagom är bäst” kunde gott appliceras på 
spanjorernas extroverta levnadsstil. Och jag skriver det med 
kärlek.

vad då #yomequedoencasa?

CARIN OSVALDSSON

Carin Osvaldsson är journalist och 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.

            Gång på 
gång upplever 
jag att min 
försiktighet 
tolkas som 
rädsla. 
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Skydda ditt hem 
var du än är.

sectoralarm.es   900 23 2000 
Ska�a ett larm

installation
för

0€
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spanien

avSevärt fler teStaS
De spanska myndigheterna hade i mit-
ten av augusti genomfört åtta miljoner 
coronatester av olika slag, sedan pande-
min startade. Av dessa hade 483 584 
utförts den senaste veckan. De första 
begränsade och i många fall bristfälliga 
snabbtesterna har successivt ersatts 
av mer exakta PCR-prov, liksom den 
senaste tiden snabbtester för antikrop-
par. Mellan 7 och 13 augusti utfördes 424 
241 tester för antikroppar.

äldre bär antikroppar
En studie som genomförs i Madridregio-
nen har påvisat antikroppar för Covid-19 
hos upp till 80 procent av de boende i 
vissa ålderdomshem. Studien är enligt 
regionalstyret den största i sitt slag i 
världen och väntas vara klar i mitten av 
september. Preliminära resultat visar på 
en stor frekvens av antikroppar bland 
åldringar. Det stora antalet dödsfall i 
ålderdomshemmen i Madridregionen 
har varit föremål för stor debatt, då 
protokoll hindrade insjuknade från att 
föras till sjukhus.

fokuS på bordellerna
Regionalstyret i Castilla-La Mancha har 
beordrat om stängning av alla bordeller, 
av smittskyddsskäl och jämställdhets-
ministern Irene Montero (UP) uppma-
nar övriga regioner i Spanien att vidtaga 
liknande åtgärder. Motiveringen till att 
bordeller och prostitution i allmän-
het måste förbjudas under pandemin 
handlar ej enbart om den uppenbara 
smittrisken. Eventuella smitthärdar 
är dessutom omöjliga att kontrollera, 
då en bråkdel av de personer som kan 
ha varit i kontakt med någon smittad 
i dessa sammanhang frivilligt låter sig 
spåras för att testas.

”SvenSkt”  vaCCin bokat
Spaniens regering 
har reserverat drygt 
30 miljoner doser 
av coronavaccin 
från AstraZeneca, i 
samordning med Eu-
roparådet. Det rör sig om en beställning 
på sammanlagt 300 miljoner doser av 
ett preparat som håller på att tas fram 
av det svensk-brittiska läkemedelsföre-
taget AstraZeneca, i Oxford (England). 
Beställningen kan utökas till totalt 400 
miljoner doser, varvid Spanien proportio-
nellt skulle ha rätt till nära 41 miljoner. Det 
skulle täcka en stor del av befolkningen, 
som uppgår till knappt 47 miljoner.

regeringschefen Pedro Sánchez 
framträdde 25 augusti efter 
ministerrådets första möte 
efter semestern och annon-
serade bland annat att det ej 
föreligger juridiska hinder för de 
autonoma regionerna att utlysa 
larmsituation i hela eller delar 
av sitt territorium.

En solbränd Pedro Sánchez åter-
upptog sina direktsända presskon-
ferenser, efter att han tillbringat 
en stor del av augusti på semester 
först på Lanzarote och sedan i Hu-
elva. Han betonade att situationen 
i Spanien just nu är bekymmersam, 
men långt ifrån så allvarlig som i 
mars och april. Därför uppmanar 
den spanske regeringschefen till 
att agera lugnt men resolut, för att 
åter pressa ned smittkurvan.

Sánchez betonade att det 
högsta ansvaret hälsomässigt nu 
ligger hos regionalregeringarna. 
Samtidigt erbjuder Sánchez dem 
allt stöd som statsapparaten kan 

erbjuda, bland annat i den hän-
delse att de önskar utlysa en egen 
larmsituation för att exempelvis 
isolera delar eller hela sin region. 
En sådan ansökan skulle enligt 
Sánchez presenteras och försvaras 
gemensamt i riksparlamentet, av 
både regionalpresidenten i fråga 
och Sánchez själv.

Regeringen har samtidigt 
antagit flera nya åtgärder för att 
kontrollera smittspridningen. En 
av dem är att erbjuda de regionala 
myndigheterna stöd från 2 000 
militärer, som formats för att verka 
som smittspårare. Det är ett antal 
som enligt Sánchez kan utökas.

VidArE UPPMUNtrAr  reger-
ingschefen allmänheten att ladda 
ned appen Radar Covid, som tagits 
fram av de statliga myndigheterna 
och som anonymt aviserar om man 
varit i nära kontakt med någon 
som befinns smittad av Covid-19. 
Dock har endast sju regioner än så 
länge satt appen i funktion, bland 

dem Andalusien, Balearerna och 
Kanarieöarna, så Sánchez hop-
pas att resten snart ska följa efter. 
Enligt beräkningarna kan smitt-
spridningen minskas med upp till 
30 procent om blott 20 procent 
av befolkningen laddar ned och 
brukar appen.

Som vanligt efterlyste Sánchez 
enighet över partigränserna och 
mellan de olika administrationer-
na för att besegra coronaviruset. 
Denna enighet tillämpas dock ej 
till hundra procent av regeringen 
själv, då koalitionspartnern Unidas 
Podemos just kritiserat utbild-
ningsministern Isabel Celaá för 
bristande ledarskap. 

Pedro Sánchez uppmuntrar till 
att inte låta viruset styra våra liv 
som det gjorde i våras. Han uttryck-
te stor tillförsikt för att Spanien nu 
är mycket bättre rustat att bemöta 
pandemin och hänvisade bland an-
nat till att antalet PCR-tester som 
utförs ökats med 160 procent sedan 
larmsituationen upphörde.

Sánchez delegerar  
anSvaret på regionerna
Regionalpresidenter kan själva utlysa nödläge.
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SpAnIEnS rEGErInGSChEF pEDrO SánChEz BEtOnADE EFtEr Att hAn åtErVänt Från SIn SEMEStEr Att SItUAtIOnEn I SpAnIEn är BEkyMMErSAM, MEn LånGt IFrån Så 
ALLVArLIG SOM I MArS OCh AprIL.

AStrAzEnECA.
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Spanien har den högsta ande-
len positiva resultat vid Covid-
testning av alla länder i dess 
närmaste omgivning. i mitten av 
augusti gav 7,7 procent av PCr-
testerna positivt utslag. det kan 
visserligen vara ett tecken på att 
smittspårningen fungerar, men 
visar också att viruset är allt mer 
utbrett. Who rekommenderar 
en nivå av dessa siffror på max 
fem procent.

Antalet positiva i Covid-19 i Spa-
nien ökar och ett vanligt argument 
är att det skulle bero på att görs 
fler PCR-tester nu än tidigare. Det 
är visserligen sant att det görs fler 
tester. Veckan 11 till 17 augusti 
gjordes 931 PCR-tester per  
100 000 invånare i Spanien. Det 
kan jämföras med veckan 26 juni 
till 2 juli, då endast 370 tester per 
100 000 invånare gjordes, eller  
668 stycken veckan 22 till 28 maj. 

Det är dock inte bara antalet tes-
ter som ökar utan även andelen av 
dessa som ger positivt utslag. Denna 
andel har ökat kontinuerligt sedan 
vi gick in i den nya normaliteten. 
I början av juli låg den på cirka tre 
procent, två procentenheter under 
den nivå som WHO rekommende-
rade i maj. Veckan 11 till 17 augusti 
hade den stigit till 7,7 procent. 

I en internationell jämförelse 
ligger Spanien dåligt till. I mitten 
av augusti låg Frankrike på 3,2 pro-
cent, Italien på 1,7 procent, Portugal 
på 1,3 procent, Tyskland på 0,9 
procent och Storbritannien på 0,7 
procent. Detta enligt statistik från 
Our World in Data. 

Smittskyddsläkaren Fernando 
Simón gjorde klart på en presskon-
ferens 20 augusti att den ökning av 
andelen positiva som skett sedan 
juli, utan tvekan är en negativ 
utveckling. Det finns dock flera 
faktorer att ta hänsyn till när siffran 
analyseras. 

FörSt oCh FräMSt  poängterar 
Simón att rekommendationen från 
WHO om en nivå på fem procent, 
inte är en absolut siffra utan en 
indikation. Att Spanien har en siffra 
som ligger över denna nivå behö-
ver inte vara katastrofalt, även om 
tendensen måste utvärderas. Simón 
poängterar också att positivitets-
graden inte kan betraktas som en 
isolerad företeelse, utan hänsyn till 
andra omständigheter. 

– Om andelen positiva ökar kan 
det innebära en väl utförd smitt-
spårning, att myndigheterna vet var 
de ska leta. Men sammantaget är 
det ändå negativt att andelen ökar.

De geografiska skillnaderna är 

stora och Madrid och Katalonien är 
de regioner som oroar myndighe-
terna mest. Aragonien har visser-
ligen en hög andel positiva, men 
uppvisar en minskande trend med 
en topp veckan 24 till 30 juli på 18,4 
procent. Madrid med 15 procent 
veckan 11 till 17 augusti har däremot 
en uppåtgående kurva. Katalonien 
som gick ned i mitten på juli, ökar 
åter. Regionen med den lägsta 
positivitetsgraden är Asturien på 1,3 
procent, vilket dock är deras högsta 
siffra hittills. 

JUSt dE gEogrAFiSKA  skill-
naderna är den tredje faktorn 
som Simón påpekar som viktig 
att ta hänsyn till i analyserna. När 
bristen på kontroll av smittsprid-
ningen påverkar områden med stor 
befolkning, som Katalonien och 
Madrid, får det också en betydande 
inverkan på den nationella statis-
tiken. Specialisterna menar dock 
att alla regioner måste övervakas 
noggrant, då andelen positiva ökar 
i de flesta av dem.

Andelen positiva i Andalusien låg 
på 6,9 procent 11 till 17 augusti, jäm-
fört med 3,0 procent veckan 24 till 
30 juli. På Balearerna var motsva-
rande siffror 5,4 procent respektive 
2,3 procent. I Valencia 5,6 procent 
respektive 0,7 procent.

Andelen positiva fall i PCR-tester är på 7,7 procent.

SpAnIEn tOppAr AntALEt 
BEkräFtADE COVID-FALL

den statligt framtagna spår-
ningsappen radar Covid fun-
gerar sedan mitten av augusti 
i ett flertal av Spaniens olika 
regioner.

Appen fungerar anonymt och 
användaren garanteras att inga 
personuppgifter eller lägesinfor-
mation lagras. Användaren ska 
aktivera blåtand och aviseringar på 
sin smartphone. I den händelse att 
man befinns smittad av Covid-19 

ska detta anges i appen, varpå alla 
personer som också har program-
met i sin mobil och som befunnit 
sig i ens närhet de senaste två 
veckorna under minst 15 minuter, 
automatiskt kommer att mottaga 
en avisering. 

APPEN ANgEr VArKEN  per-
sonuppgifter eller detaljer om 
när eller var kontakten skulle ha 
ägt rum. Syftet med appen är att 
avisera att man kan ha varit utsatt 

för Covid-19, så att man ser till att 
testa sig och vid behov försätter sig 
i karantän.

Appen heter Radar Covid och 
fungerar i skrivande stund i An-
dalusien, Extremadura, Kantab-
rien, Aragonien, Castilla y León, 
Balearerna samt Kanarieöarna. 
Övriga regioner hoppas vara 
anslutna till mitten av september. 
Radar Covid kan laddas ned gratis 
på både Apple Store och Google 
Play.

SpårnInGSApp I BrUk I FLErA rEGIOnEr

hyllning till offren
Kung Felipe VI 
ledde 16 juli i den 
första statligt civila 
ceremoni som nå-
gonsin arrangerats i 
Spanien, till minne för 
offren av coronapandemin. Ceremonin 
hölls på innergården på det kungliga 
slottet i Madrid, Plaza de la Armería del 
Palacio Real, med 400 inbjudna gäster. 
Bland de närvarande fanns hela reger-
ingen och högt uppsatta tjänstemän 
på statliga institutioner, samtliga 17 
regionalpresidenter, anhöriga till bort-
gångna och representanter för en lång 
rad sociala kollektiv och yrkeskårer. 

dödSSiffran Större
Covid-19 hade orsakat minst 44 868 
dödsfall i Spanien sedan 13 februari. Det 
uppger tidningen El País, som i en artikel 
i början av augusti då summerade 
antalet officiellt döda av viruset med de 
misstänkta fall som rapporterats i de 
17 regionerna. Det gör Spanien till det 
land i Europa med flest dödsoffer, efter 
Storbritannien. Det officiella dödstalet 
från hälsovårdsmyndigheten låg i slutet 
av augusti på drygt 29 000. 

Spanjorerna Stödjer 
hårda åtgärder
Två tredjedelar av spanjorerna vill ha 
kraftigare tag och striktare åtgärder i 
kampen mot Covid-19. Nära 100 procent 
oroar sig för pandemin och fler för hälsan 
än för ekonomin. Spanjorernas oro för 
pandemin är väldigt stor, så pass att 62 
procent anser att myndigheterna borde 
vidta ännu hårdare kontroll- och isole-
ringsåtgärder för att stoppa spridningen 
och tackla smitthärdarna. Mindre än en 
tredjedel anser att de aktuella åtgärderna 
är tillräckliga. Det visar den senaste gallup-
undersökningen som genomförs av CIS 
(Centro de Investigaciones Sociológicas).

tjurfäktningar anmälS
Djurrättspartiet PACMA har anmält ar-
rangörerna av tre tjurfäktningar i 
Andalusien för ett flertal överträdelser 
av de gällande säkerhetsnormerna. Det 
rör sig om fäktningar som hölls 1 augusti 
i Osuna (Sevilla) och Estepona (Málaga), 
samt 2 augusti i Huelva. I samtliga fall an-
mäler PACMA samma typer av överträ-
delser och kräver att arrangörerna ställs 
till svars. Det är enligt PACMA skandalöst 
att tjurfäktning tillåts pågå när så många 
andra kulturevenemang förbjudits på 
grund av coronapandemin.

CErEMOnIn I MADrID.
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För första gången på 300 
år distanserar sig gibraltar 
från den väg som Storbritan-
nien valt och söker en tullu-
nion, alternativt ett inträde i 
Schengen. Framtiden hänger 
på förhandlingarna mellan 
Spanien och Storbritannien. 

När övergångsperioden för Brexit 
är över 1 januari 2021 lämnar Gi-
braltar definitivt EU, tillsammans 
med Storbritannien. Myndighe-
terna på Gibraltar söker desperat 
efter en formel som bibehåller en 
roll i den europeiska gemenska-
pen. Bland förslagen på förhand-
lingsbordet sticker möjligheten 
ut att Gibraltar för första gången 
integreras i en tullunion, eller i 
Schengen.  

Förutom existensen av en 
fysisk gräns till EU, är Gibraltar 
beroende av den europeiska 
marknaden för att hålla ekono-
min på fötter. En stängning skulle 
slå hårt mot tillväxtmöjligheterna 
på ön. Förutom utvecklingen av 
finanssektorn, som till stor del är 
avhängig av Storbritannien, tar 
Gibraltar emot omkring tio miljo-
ner turister varje år, majoriteten 
landvägen från Spanien. 

Omkring 14 000 personer job-
bar på Gibraltar men är bosatta 
på den spanska sidan. Gräns-
problem kan skada den spanska 
sidan men än värre kan det bli 
för Gibraltar, då 40 procent av 
arbetskraften pendlar dit från 
Spanien.

I Brexitomröstningen röstade 
inte mindre än 96 procent av 
invånarna på Gibraltar för att 
stanna i EU.

FAMILjEn pUjOL åtALAS För 
OrGAnISErAD BrOttSLIGhEt
den mångårige katalanske 
regionalpresidenten Jordi Pujol 
i Soley, hans hustru Marta Fer-
rusola llados och deras sju 
barn, ställs inför rätta för att ha 
drivit vad som beskrivs som en 
kriminell organisation i syfte att 
bygga upp en personlig förmö-
genhet, baserad på korruption. 

Familjen Pujol Ferrusola utnytt-
jade sin priviligierade position i det 
katalanska politiska, sociala och 
ekonomiska livet under decennier 

för att samla på sig en orimligt 
stor förmögenhet, som är direkt 
kopplad till korrupt verksamhet. Så 
inleds den mer än 500 sidor långa 
rapporten som sätter punkt för åtta 
års utredning av Jordi Pujol och 
hans familj. 

UtrEdNiNgSdoMArEN  i federa-
la domstolen Audiencia Nacional, 
José de la Mata, anser att det finns 
tillräckliga bevis för att åtala famil-
jen för att ha utgjort en kriminell 
organisation och ligga bakom pen-

ningtvätt, skattebrott och doku-
mentförfalskning. Utredningsrap-
porten beskriver en mängd illegala 
penningtransaktioner som skulle 
förklara familjen Pujols förmögen-
het. José de la Mata avvisar med 
bestämdhet att pengarna skulle 
komma från ett arv från den före 
detta regionapresidentens far, som 
familjen själv hävdat. Han menar 
tvärtom att det finns starka bevis 
för att så ej är fallet och att peng-
arna istället har tre olika olagliga 
ursprung.

GIBrALtAr SökEr tULLUnIOn MED EU
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de uppskjutna regionalvalen 12 
juli bjöd ej på några större över-
raskningar. Alberto Núñez Feijóo 
(PP) i galicien vann sin fjärde 
egna majoritet och iñigo Urkullu 
(PNV) i Baskien stärker också 
sin makt. 

Podemos åker ur det galiciska 
parlamentet och nationalistpar-

tierna BNG i Galicien och EH Bildu 
i Baskien går kraftigt framåt. Valen 
i Galicien och Baskien skulle egent-
ligen ha hållits 5 april, men fick 
skjutas upp på grund av nödläget i 
Spanien. 

Alberto Núñez Feijóo vann sin 
fjärde raka seger med egen majo-
ritet, med mer än 48 procent av 
rösterna, en framgång ingen annan 

regional PP-ledare ens varit i när-
heten av. I Baskien ledde även den 
sittande regionalpresidenten där 
Iñigo Urkullu (PNV) sitt parti till 
det bästa valresultatet sedan 1984, 
med nära 40 procent av rösterna. 

Farhågorna för ett massivt bort-
fall på grund av coronakrisen upp-
fylldes dock ej. Valdeltagandet nådde 
nästan 59 procent i Galicien.

StyrAnDE I GALICIEn OCh BASkIEn StärktES I VALEt

En StänGnInG AV 
GränSErnA EFtEr 
öVErGånGSpErIODEn 
För BrExIt SkULLE BLI 
Ett hårt SLAG För 
GIBrALtArS EkOnOMI, 
OM DE IntE Får tILL 
Ett AVtAL FörE 31 
DECEMBEr.

spanien

huSoCkupationer ökar
Husockupationerna i Spanien fortsät-
ter att öka och har de senaste åren 
stigit med 40,9 procent. Antalet 
anmälningar hos polisen förra året 
uppgick till 14 621, mot 10 376 år 2015. 
Ökningen har fortsatt i år, med 7 450 
anmälningar fram till och med juli, mot 
7 093 under samma period förra året. 
Det är en ökning med fem procent. 
Husockupanter är ett gissel i Spanien 
och trots lagreformer de senaste åren 
är det fortfarande en juridisk mardröm 
för drabbade husägare att göra sig 
av med ockupanter som ej lämnar 
bostaden frivilligt.

bakSlag för fängSlade
De katalanska fängelsemyndigheterna 
har upphävt tredje gradens internering 
för fem separatistledare, efter åklaga-
rens överklagan. De katalanska separa-
tistledarna Oriol Junqueras, Jordi Cu-
ixart, Raül Romeva, Joaquim Forn och 
Jordi Sànchez berörs av domslutet. Det 
innebär att de visserligen kan åtnjuta 
permissioner från fängelset, men med 
mindre frihet än de hittills haft. Tredje 
graden kan likställas med anstalt av 
säkerhetsklass 3, eller så kallad öppen 
anstalt. Beslutet kan överklagas av 
internernas försvarsadvokater.

yrkande för attentat
Åklagaren yrkar på mellan åtta och 41 
års fängelse för de åtalade för ter-
roristattentaten i Katalonien 2017. At-
tackerna resulterade i 16 döda och mer 
än 140 skadade. Federala domstolen 
Audiencia Nacional har avslutat utred-
ningen av attentaten i Barcelona och 
Cambrils. Mohamed Houli, den enda 
överlevande i terroristcellen i Ripoll, 
som låg bakom attentaten, riskerar 41 
års fängelse. Åklagaren har presenterat 
sitt yrkande i vilket han även efterlyser 
36 års fängelse för Driss Oukabir, som 
drog sig ur i sista stund samt åtta år 
för Said Ben Iazza för medverkan. 

vox-ledare kan åtalaS
Ledaren för Vox i Andalusien, tidigare 
domaren Francisco Serrano Castro, har 
lämnat partiet efter att han delgivits 
misstanke om brott. Statsåklagaren 
har presenterat en anmälan mot Ser-
rano och en affärspartner till denne 
vid namn Enrique Pelegín Díaz. De 
anklagas för att 2016 ha erhållit ett 
förmånligt statligt lån för upprättan-
det av en pelletsfabrik, utan att varken 
genomföra projektet eller betala 
tillbaka lånet.
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COrInnA LArSEn Går tILL MOtAttACk
Spanien riskerar en diplomatisk 
konflikt med Storbritannien, 
efter att Juan Carlos tidigare 
älskarinna Corinna larsen an-
mält den spanske monarken för 
bland annat hot. den tidigare 
prinsessan har vidare givit en 
intervju till brittiska BBC, där 
hon bland annat uppger att 
den spanske monarken var så 
förälskad i henne att han talade 
om bröllop.

Larsen, som är född i Frankfurt 
tillhörande dansk familj, hade en 
relation med kung Juan Carlos i tio 
år och har kallats till förhör i Mad-
rid 8 september för bland annat 
misstänkt skattebrott. Kärleksrela-

tionen med Juan Carlos upphörde 
enligt henne redan 2009, men de 
behöll kontakten och Juan Carlos 
ska senare bland annat ha skänkt 
henne 65 miljoner euro, som en 
ren kärleksförklaring.

EN hEMlig iNSPElNiNg  som 
den numera häktade polisin-
spektören José Manuel Villarejo 
gjorde vid ett möte med Corinna 
Larsen i London 2015 och som 
offentliggjordes för ett par år 
sedan, ligger till grund för de miss-
tankar som förekommer om att 
Juan Carlos har en mängd dolda 
tillgångar i utlandet och att han 
brukat Corinna vid flera tillfällen 
som bulvan. Än så länge var Juan 

Carlos, till skillnad mot Corinna, 
ej föremål för någon utredning, 
men skandalen har skakat kunga-
huset och föranlett kung emeritus 
att lämna Spanien för Förenade 
Arabemiraten.

Nu har Corinna Larsen dess-
utom anmält inför brittisk domstol 
påstådda hot och påtryckningar 
från Juan Carlos, med hjälp av den 
spanska säkerhetstjänsten. Hon 
pekar bland annat ut den tidigare 
direktören för spanska säkerhets-
tjänsten Cesid, Félix Sanz Roldán. 
Om domstolen väljer att utreda 
Juan Carlos kan det leda till en 
diplomatisk konflikt, då kungen 
emeritus hyser ett särskilt juridiskt 
skydd i Spanien.

allt färre SeparatiSter
Drygt hälften av katalanerna är numera 
emot ett självständigt Katalonien, 
medan anhängarna sjunkit till 42 pro-
cent. Nejsidan får sitt bästa resultat 
sedan det katalanska opinionsinstitu-
tet CEO (Centro de Estudios de Opi-
nión de la Generalitat) började ställa 
denna fråga. Första gången var 2014 
och det bästa resultatet för nejsidan 
hittills var exakt 50 procent, år 2015. 
Enkäten går ut till 2 000 personer och 
genomfördes mellan 25 juni och 21 juli, 
det vill säga efter nödläget. 

botella undgår åtal
Tidigare borgmästaren i Madrid Ana 
Botella (PP) har friats även i Högsta 
domstolen från åtal beträffande 
försäljningen av 1 860 socialbostäder 
till en så kallad gamfond. Domsto-
len tillbakavisar en överklagan från 
socialistiska kommunalrådet Merce-
des González, i egenskap av en av de 
drabbade. Hon opponerade sig mot att 
riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas 
valt att ej utreda försäljningen, efter att 
detta backats upp av den nuvarande 
PP-styrelsen i Madrid. Försäljningen av 
socialbostäder till den internationella 
fonden Blackstone väckte vrede hos de 
boende, som snart upplevde kraftigt 
höjda hyrespriser. 

militär nedtrappning
Spanien planerar 
att dra ned på sina 
trupper i Irak och 
helt dra sig ur Af-
ghanistan vid års-
skiftet. Redan i slutet 
av juli väntades de spanska trupperna 
lägga ned sin huvudbas i Irak, vid Bes-
mayah. I Afghanistan planeras att helt 
dra tillbaka de återstående spanska 
trupperna till slutet av året eller senast 
i början av 2021. Det skulle därmed 
ske tidigare än den tidsplan som USA 
avtalat med talibanerna,

media in i fängelSerna
Interner i spanska fängelser garanteras 
rätten att låta sig intervjuas av massme-
dia. De spanska fängelsemyndigheterna 
har utfärdat nya direktiv, efter bland 
annat ett utfall i Författningsdomstolen. 
Den gav 2017 en intern i Córdoba rätt, när 
denne överklagade att fängelset nekade 
möjligheten till en intervju. De spanska 
fängelseanstalterna är traditionellt 
mycket slutna och det har varit i princip 
omöjligt för journalister att beviljas 
inträde för att träffa interner.

Spaniens kung emeritus Juan 
Carlos i lämnade 3 augusti Spa-
nien, samma dag som kunga-
huset offentliggjort innehållet 
i ett kort brev där kungafadern 
hänvisar till ”personliga hän-
delser i sitt förflutna” och hans 
önskemål att dessa ej ska kasta 
skuggor på kungahuset.

Den skandal som separerat Juan 
Carlos från kungahuset och som 
nu lett till att han, liksom sin 
farfar Alfonso XIII 1931, lämnar 
Spanien gäller misstänkta mutor 
och penningtvätt i bland annat 
Schweiz. Det skulle röra sig om 
minst 100 miljoner euro som Juan 
Carlos erhållit av det saudiska 
kungahuset, med anknytning till 
det spanska uppdraget att bygga 
höghastighetståget mellan Medina 
och Mecka.

Först två veckor efter hans 
avresa bekräftades att Juan Carlos 
för tillfället befinner sig i ett an-
nat arabland, nämligen Förenade 
Arabemiraten. Exakt var och hur 
länge är ej känt, men enligt per-
soner som står Juan Carlos nära 
skulle vistelsen endast vara tillfällig. 
Det hålls som troligt att monarkens 
nya fasta adress kommer att ligga 

i Dominikanska Republiken. Juan 
Carlos advokat uppger samtidigt att 
kunggafadern står till myndigheter-
nas förfogande för vilken som helst 
juridisk process som kan tänkas 
beröra honom.

EN NyCKElPErSoN  i härvan 
är Juan Carlos älskarinna under 
nära tio år, den danska prinses-
san Corinna Larsen. I hemliga 
och senare offentliggjorda inspel-
ningar berättar hon om Juan Carlos 

påstådda besatthet vid pengar och 
provisioner.

Kungahuset, liksom den spanska 
regeringen, respekterar officiellt 
Juan Carlos beslut att lämna Spa-
nien. Drottningmodern Sofia upp-
ges däremot stanna kvar i kungapa-
latset La Zarzuela. Regeringen har 
vidare lovordat nuvarande kungen 
Felipe VI:s hederlighet och transpa-
rens, i ännu ett försök att skilja det 
nuvarande kungahuset från Juan 
Carlos misstänkta skumma affärer.

Spaniens kung emeritus ansatt av korruptionsskandaler.

Juan carloS välJer exil
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jUAn CArLOS FArFAr ALFOnSO xIII tVInGADES I ExIL 1931 OCh nU hAr äVEn SpAnIEnS kUnG EMErItUS tVInGAtS 
LäMnA LAnDEt, på GrUnD AV En OMFAttAnDE MUtSkAnDAL.

trUppEr I IrAk.
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Alla barn från sex års ålder 
måste bära munskydd, även när 
de befinner sig i sina samlev-
nadsgrupper. det är ett av flera 
striktare påbud inför skolstar-
ten som fastställdes på ett 
möte 27 augusti mellan cen-
tralregeringen och regionerna. 
Syftet med pakten, som mins-
kar de regionala skillnaderna, 
är att uppnå största möjliga 
närvaro i en så säker miljö som 
möjligt. “om åtgärderna följs 
korrekt, kommer virusutbrot-
ten i skolorna bli få”, säger 
hälsovårdsministern Salvador 
illa, som deltog i mötet tillsam-
mans med utbildningsministern 
isabel Celaá och regeringens 
ansvariga för territorialpolitik 
Carolina darias. 

Osäkerheten hos skolpersonal och 
inte minst föräldrar har varit stor 
de senaste veckorna, med hot om 
strejker och olika protestaktioner 
på grund av bristande åtgärder, 
samordning och resurser. Myn-
digheterna på både central och 
regional nivå är dock tydliga med 
att skolplikten kvarstår, för barn 
mellan sex och 16 år.

Mötet mellan regeringen och 
regionerna hölls minst sagt i elfte 
timmen, då en del av eleverna 
börjar skolan redan nästa vecka. De 
flesta spanska skolbarn har dock 
sin skolstart först i mitten av sep-
tember. Den främsta nyheten är att 
munskydd blir obligatoriskt under 
hela skoldagen, oavsett avstånd, för 
alla barn från och med sex år. Enda 
undantaget blir under lunch och 
mellanmål.

rEgEriNgEN  och regionalstyrena 
nådde övergripande överenskom-
melser, som sammanfattas i två 
olika dokument. Dessa är ”levande” 
och kan komma att ändras bero-
ende på hur smittspridningen ut-
vecklas. Normerna utgör en minsta 
gemensamma nämnare i ett försök 
att sammanjämka regionerna, som 
i sin tur kan välja en ännu striktare 
linje. Det ena dokumentet reglerar 
hur vardagen i skolan ska fungera 
rent praktiskt, medan det andra 
tar upp hur skolorna ska agera i 
händelse av smitta.

Om en elev eller lärare som 
testas positivt i Covid-19 tillhör en 

samlevnadsgrupp där säkerhets-
avstånd ej krävs, ska alla personer 
i denna grupp sättas i karantän. 
Om den smittade däremot tillhör 
en vanlig grupp med obligatoriskt 
säkerhetsavstånd, ska endast de 
personer sättas i karantän som 
har haft särskilt nära kontakt med 
den smittade. En hel skola ska 
endast stängas om det förekommer 
okontrollerad allmän smitta, som 
uppstår i flera klasser oberoende av 
varandra. Beslutet ligger på regio-
nalmyndigheten. Enligt Salvador 
Illa råder en allmän konsensus om 
att en total lock down av en skola är 
en absolut sista åtgärd. 

VArJE SKolA MÅStE UtSE  en 
person som är ansvarig för att koor-
dinera alla frågor relaterade till Co-
vid-19. Det är dock inte specificerat 
vilken kompetens denna person bör 
ha. Det kan vara en skolsköterska, 
men också någon annan represen-
tant för personalen.

Några av frågorna lämnades 
utan tydliga svar. Däribland vad 
som händer om föräldrar skickar 
sitt barn till skolan med symp-
tom typiska för Covid-19, liksom 
vad som händer med föräldrar 
som vägrar att skicka sina barn 
till skolan på grund av rädsla för 
smittrisken. 

Europa Press har rådfrågat 
jurister, som uppger att det kan 
vara brottsligt att hindra barnen 
från att gå till skolan, dock endast 
i exceptionella fall. De menar att 
den straffrättsliga vägen endast bör 
brukas i undantagsfall.

Illa hänvisar till en rad åtgärder 
som möjliggör för arbetande för-
äldrar att stanna hemma med sjuka 
barn. Ministern tillägger att han 
ej kan föreställa sig att att någon 
i dagsläget skulle välja att skicka 
ett barn med symptom till skolan. 
Utbildningsministern Celaá med-
ger dock att det fortfarande saknas 
konkreta åtgärder för vilka rättig-
heter föräldrar har, om deras barn 
tvingas i karantän på grund av att 
någon i dess närhet testats positivt, 
utan att själv vara sjuk. Hon uppger 
att flera departement jobbar för att 
finna en lösning.

Överenskommelsen mellan 
regeringen och regionerna saknar 
vidare angivelser om max antal 
elever per klassrum. Det blir upp 
till regionerna att själva avgöra 
utifrån antal skolbarn och resurser 
(lärare och tillgängliga lokaler). 
Pakten innehåller inte heller några 
riktlinjer gällande PCR-tester av 
skolpersonalen. 

spanien
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UtBILDnInGSMInIStErn ISABEL CELAá I MIttEn, MED MInIStrArnA SALVADOr ILLA OCh CArOLInA DArIAS UnDEr kOnFErEnSEn MED DE rEGIOnALA SkOLrEprESEntAn-
tErnA, Där DE GEnErELLA rIktLInjErnA InFör SkOLStArtEn AntOGS.

Normerna 
sammanfattas i 

två olika dokument 
och kan komma att 
ändras, beroende på 
smittspridningen.

lock down Ska vara 
SiSta åtgärd i Skolorna
Riktlinjer för höstterminen antogs i elfte timmen.
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Vi finns på kajen med de största båtarna i hamnen!
Muelle de Honor · Casa A · Local 4 – Puerto Banús · MARBELLA
Telefon: +34 952 815 089 · E-mail: lapappardella@hotmail.com

www.lapappardella.com

https://www.facebook.com/la.pappardella.puerto.banus
https://www.youtube.com/user/LaPappardella

Sedan 1993!

• Obligatoriskt munskydd för 
barn från sex år, oavsett säker-
hetsavstånd. Detta gäller även på 
skolbuss där också barn mellan 
tre och fem år rekommenderas 
bäras munskydd. Barnen ska 
vidare ha en fast angiven plats på 
bussen.
• Det fysiska referensavståndet 
mellan eleverna är 1,5 meter.
• Tempen ska tas på alla elever 
och lärare innan skoldagen börjar. 
Det kan ske antingen hemma eller 
på skolan. Om det sker på skolan 
måste det organiseras utan att det 
uppstår folksamlingar. Om det 
sker hemma, ska föräldrarna sig-
nera en ansvarsdeklaration innan 
skolstart.
• Eleverna ska tvätta händerna 
ofta och noggrant, minst fem 
gånger per dag.
• Klassrummen ska ventileras ofta; 
före och efter varje lektion, under 
raster samt i slutet av dagen. Om 
det är möjligt ska fönstren lämnas 
öppna under hela skoldagen.
• Städningen på skolorna ska 
intensifieras, särskilt på toaletter 
och de utrymmen som används 
mest.

• Varje skola ska utse en person 
som ansvarar för att kontrollera 
att protokollen följs i allmänhet 
och vid uppkomst av smitta i syn-
nerhet.
• Barn till och med sju år (2º 
Primaria) ska delas upp i stabila 
samlevnadsgrupper, “grupos bur-
buja”, som ska undvika kontakter 
med andra grupper. De behöver 
inte hålla säkerhetsavstånd inom 
gruppen. Även för högre årskurser 
rekommenderas detta system i den 
mån det är möjligt.
• Aktiviteter som innebär att 
elever från olika grupper eller klas-
ser blandas, ska undvikas.
• Användning av utrymmen utom-
hus ska prioriteras.
• Undervisningen på skolan ska 
prioriteras, framför allt för elever 
upp till 14 år (2º ESO).
• Skolpersonalen ska vistas så 
lite som möjligt i skolans lokaler, 
undervisningen undantagen. 

• Kommunikation med familjerna 
ska ske via telefon eller e-post så 
långt det är möjligt.
• Skolpersonal som tillhör någon 
riskgrupp ska följa säkerhetsnor-
merna i än högre grad.
• Skolorna ska hållas öppna under 
hela terminen, det gäller även 
skolmatsal och extra hjälp till ele-
ver med särskilda behov, så länge 
den epidemiologiska situationen 
tillåter det.
• Säkerhetsavstånd ska respekte-
ras i skolmatsalen, undantaget för 
samlevnadsgrupper. Varje barn ska 
ha en bestämd plats i matsalen.
• Idrottsevenemang ska genom-
föras utan publik.
• Skolpersonal och elever ska 
utbildas i säkerhetsprotokollen 
gällande Covid-19. 
• Barnen rekommenderas att ta 
sig till skolan till fots eller på cy-
kel, då det är bästa sättet att hålla 
avstånd.

• Skolorna rekommenderas vidta 
åtgärder för att förhindra diskri-
minering i relation till Covid-19.
• Antalet elever per lärare ska 
minskas med hjälp av extra 
personal enligt information från 
regionerna. Regeringen har dock 
inte fastställt några siffror.
• Undervisningen med fysisk när-
varo i skolan ska endast ställas in 
av regionalmyndigheten i extrema 
fall och först efter överenskom-
melse med det interterritoriella 
rådet för nationell hälsovård, samt 
efter att först ha meddelat den 
centrala hälsovårdsmyndigheten.
• En särskild grupp för samord-
ning och uppföljning av utveck-
lingen gällande Covid-19 beståen-
de av kompetenser inom hälsa och 
utbildning inom regionalstyrena 
bildas.
• Om någon på skolan uppvisar 
symtom ska följande steg tas: 
personen isoleras och hälsovårds-
myndigheten informeras. Lek-
tionerna genomförs med mycket 
strikta säkerhetsrestriktioner tills 
resultatet av diagnostiska tester 
är känt. De närmaste kontakterna 
sätts i karantän.

AVtALADE åtGärDEr InFör 
SkOLStArtEn 2020/2021
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ekonomi

pEDrO SánChEz BESöktE I jULI StEFAn LöFVEn I hArpSUnD, Där hAn FörGäVES FörSöktE FörMå SVErIGES 
StAtSMInIStEr Att StöDjA SpAnIEnS AnSpråk på EU-StöD MOt COrOnApAnDEMIn.

Efter fyra dagars intensiva 
förhandlingar, nådde de 27 EU-
ledarna slutligen en överens-
kommelse gällande unionens 
räddningspaket. Av 750 miljar-
der euro får Spanien 140, drygt 
hälften i bidrag.

EU-toppmötet startade fredag 17 
juli och skulle egentligen endast 
pågå i två dagar. Diskussionerna 
tycktes dock fortgå i det oändliga 
och signaler kom om att det fanns 
risk för ett misslyckande. Men så 
på tisdagsmorgonen lyckades EU:s 
stats- och regeringschefer ro avta-
let i land, efter flera månaders kon-
troverser mellan främst länderna i 
Sydeuropa, bland dem Spanien och 
Italien och de sparsammare nord-
europeiska länderna som Sverige, 
Danmark, Finland, Nederländerna 
och Österrike. 

Den slutliga hjälpsumman ham-
nade på ursprungligen föreslagna 
750 miljarder euro, för att hjälpa 
framför allt de värst drabbade län-
derna att återhämta sig i spåren av 
pandemin. Av dessa utbetalas 390 
miljarder euro ut i form av bidrag 
och 360 miljoner euro i form av lån. 

Planen uppges vara den mest 
ambitiösa i EU:s historia och löper 

över tre år. Till det kommer en 
övergripande budget på 1 075 mil-
jarder euro, för åren 2021 till 2027.

– Det har varit en enorm an-
strängning men resultatet är en 
framgång och det har varit värt det, 
Europa tar ett gigantiskt steg, cite-
ras regeringschefen Pedro Sánchez 
i tidningen El País. 

NÅgrA AV SKälEN  till att mot-
ståndarna slutligen gav med sig var 
rabatter på medlemsavgiften till 
Sverige, Nederländerna, Danmark, 
Österrike och Tyskland samt en 
skärpt kontroll av de utbetalda 
medlen. Vidare måste de natio-
nella reformplanerna godkännas 
av EU och uppfylla en serie av på 
förhand fastställda krav.

Spaniens regeringschef Pedro 
Sánchez besökte Sverige för bila-
terala samtal med statsminister 
Stefan Löfven, på Harpsund. Inga 
positioner flyttades dock fram gäl-
lande EU:s krispaket.

Sánchez genomförde en rund-
resa inför EU-toppmötet. Trots 
god stämning och konstruktiv 
anda befinner sig de båda ledarna 
dock fortfarande lika långt ifrån 
varandra, när det gällde knutarna i 
upplägget av EU:s krisfond.

SpAnIEn SäkrAr 140 
MILjArDEr AV EU

en miljon jobb förlorade
Sysselsättningen i Spanien sjönk 
under årets andra kvartal med drygt 
en miljon och lämnade 18,6 miljoner 
sysselsatta. Uppgiften saknar mot-
stycke i modern historia. Inte ens de 
värsta perioderna under förra finans-
krisen uppvisade liknande bortfall, 
på så kort tid.  Det är konsekvensen 
av Covid-19 och karantänen. Men det 
kunde dock ha varit ännu värre, utan 
de tillfälliga permitteringarna och 
andra stödåtgärder.

borgmäStare raSar
Borgmästare i bland annat Málaga-
provinsen protesterar kraftfullt mot 
att centralregeringen håller inne deras 
sparade tillgångar. Centralregeringens 
avser att låta kommunerna spendera 
35 procent av sitt överskott, mot att 
de lånar ut resterande medel till sta-
ten under en period på tio år. Utkastet 
har tagits fram av skattedepartemen-
tet och går ut på att kommunerna på 
frivillig basis skulle låna ut en majori-
tet av sina överskott till staten. Enligt 
ordföranden för provinsmyndigheten 
i Málaga,

hotellrea i högSäSong
Frånvaron av 
utländska turister 
och en rekordlåg 
beläggning har 
orsakat en lavin 
av lågpriserbju-
danden inom hotellsektorn. Till och 
med de stora kedjorna försöker locka 
de inhemska turisterna, med rabatter 
på upp till 40 procent. De största 
prissänkningarna koncentreras till 
sol- och badhotellen, även om de få 
öppna stadshotellen också har tagit 
till prissänkningar för att locka gäster. 

procent mer än vad de betalat 
i sociala avgifter lyfter pensio-
närerna i genomsnitt i Spanien 
under sin iivstid. Uppgiften 
har offentliggjorts av central-
bankschefen Pablo hernández 
de Cos, som efterlyser en djup-
gående debatt om det nuva-
rande ohållbara systemet.

74

SpAnIEnS Bnp 
rASAr MESt I 
hELA EU
Spanien drabbas av det 
största ekonomiska raset 
i eurozonen orsakat av Co-
vid-19, nästan sex procent-
enheter större än genom-
snittet.

Bruttonationalprodukten för 
euroområdet registrerade mel-
lan april och juni en nedgång 
med 12,1 procent. BNP-fallet 
i eurozonen är det största i 
unionens historia. Nedgången 
det första kvartalet var 3,6 
procent. De preliminära 
uppgifterna kommer från Eu-
rostat, som pekar ut Spanien 
som landet med den sämsta 
ekonomiska utvecklingen det 
senaste kvartalet.

Spaniens BNP gick ned 5,2 
procent första kvartalet och 
hela 18,5 procent andra kvar-
talet.  Andalusiens BNP sjönk 
något mindre än det nationella 
snittet, nämligen med 16,9 
procent det andra kvartalet i 
år.
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Sverige bland de strängaste länderna.

Få hAr ErhåLLIt 
MEDBOrGArLön
Försäkringskassan hade i mitten 
av augusti endast handlagt 19 
procent av ansökningarna gäl-
lande den nya medborgarlönen.

Fackförbunden är kritiska till den 
långsamma processen och menar 
att det är omänskligt att folk får 
avslag för att det saknas ett papper, 
när många står utan inkomst sedan 
i mars.

Försäkringskassan uppger att 80 
000 familjer beviljats det nya bidra-
get. Enligt ansvarig minister, José 
Luis Escrivá, utgör de drygt hälften 
av de ansökningarna som har 
analyserat hittills. Dock är dessa 
totalt 143 000 handlingar endast 19 
procent av de mer än 750 000 
 ansökningarna som inkommit 
totalt.

hOtELL I BEnIDOrM.
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få kvinnliga Chefer
Andelen kvinnor i spanska bolagssty-
relser ökade 2019, medan utvecklin-
gen av antal kvinnliga chefer stag- 
nerat. Under fjolåret förbättrades 
könsfördelningen i de spanska bolags-
styrelserna i och med en uppgång 
från knappt 20 till nästan 24 procent 
kvinnor. . Företagen i Madridindex Ibex 
35 ligger i topp med 27,5 procent kvin-
nor, jämfört med knappt 24 procent 
föregående år. Regeringens mål för 
2022 är att minst 40 procent av 
platserna i de stora bolagens styrelser 
ska innehas av kvinnor. I dagsläget 
uppfylls detta av Iberdrola, Red Eléc-
trica och Santander.

grön energi billigare
Grossistpriset på el sjönk med 33 
procent i juli, jämfört med förra året. 
Detta tack vare en ökad produktion 
av förnyelsebar energi. Elproduktio-
nen från solceller, vind och vatten 
gick samma period upp med 28 
procent. Elräkningen har legat på 
miniminivåer, de lägsta på 13 år enligt 
konsultfirman Grupo ASE. Detta trots 
den ökade förbrukningen på grund 
av värmen. 

Spaniens export rasade med 
nästan 16 procent under årets 
första halvår. den sjunkande im-
porten minskade dock handels-
underskottet till hälften, något 
som näringsdepartementet 
menar gynnar spanska företag 
inför återhämtningen av den 
internationella handeln.

Spanien tog sig till stor del ur den 
förra finanskrisen tack vare sin 
exportkapacitet. Coronakrisen 
har dock lett till en kollaps av 
den internationella handeln som 
upplevde en nedgång på nästan 16 
procent mellan januari och juni, 
jämfört med samma period 2019. 
Det visar siffror från näringsdepar-
tementet. Den gradvisa ekonomis-
ka återgången resulterade i något 
bättre siffror för juni, då nedgången 
låg på drygt nio procent jämfört 
med samma månad i fjol.

Den kraftiga nedgången på im-
portmarknaden, knappt 19 procent 
mellan januari och juni jämfört 
med samma period 2019, minskade 
handelsunderskottet till hälften. 
Det uppgick till 7,5 miljarder euro. 
I juni orsakade den minskade 
importen (-20,1%) ett handelsöver-
skott på nästan 1,5 miljoner euro, 
jämfört med ett underskott på 
drygt 1,5 miljoner euro samma må-
nad förra året. Handelssekreterare 
Xiana Méndez menar att denna 
vändning kan gynna den spanska 
ekonomin. Det skriver tidningen 
El País.

AllA SEKtorEr  uppvisar dock 
inte samma tendens. Livsmedels-
sektorn, till vilken räknas andra 
produkter som drycker och tobak, 
ökade tvärtom sin export under 
årets första sex månader. Värst 
slår pandemin mot exporten inom 

bilindustrin, kapitalvaror och 
energiprodukter. 

Exporten inom euroområdet 
gick ned med drygt 13 procent, 
med Frankrike i topp på 21,5 
procent. Spanien, vars nedgång 
var 2,7 procentenheter över snit-
tet i eurozonen, hamnar på andra 
plats. Restriktionerna av den 
internationella handeln märks 
främst inom utbytet med länder 
utanför EU. 

Exporten till andra EU-länder 
sjönk i juni med 4,5 procent och 
14,6 procent på halvårsbasis. Det 
kan jämföras med handeln utanför 
EU, som sjönk med 16,2 procent 
respektive 17,5 procent. Extre-
madura var den enda regionen 
som ökade sin export under första 
halvåret 2020, jämfört med samma 
period 2019.

TexT: Carin osvaldsson

pAnDEMIn SLår MOt ExpOrtEn
En ljusglimt ändå är att handelsbalansen förbättrats.

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

Scandinavian Rehab Center i spanska Benalmadena har lång 
erfarenhet av rehablihetering i varmt klimat. Förutom längre 
rehabiliteringsperioder erbjuder vi också öppenvård/mottagning för 
dig som vill träffa en specialist. På plats finns både fysioterapeut, 
arbetsterapeut och en samtalscoach/kurator redo att hjälpa dig vid 
så väl psykiska som fysiska besvär.

Våra fysio-och arbetsterapeuter kan hjälpa dig med diagnosticering 
och livstilsrådgivning, eller att utforma ett individuellt 
träningsprogram. Vi erbjuder också beprövade behandlingar inom 
ergonomi, smärtlindring och akupunktur vid muskel- och ledbesvär. 

Behöver du hjälp och stöd i sviterna av Covid-19 eller efter ett 
livsomvälvande sjukdomsbesked? Har du ångest eller problem med 
din självkänsla? Då kan du träffa vår kurator och samtalcoach som 
ger dig verktyg för en varaktig livstilsförändring. Dessutom erbjuder 
vi effektiv behandling vid exempelvis, stress, trauma, utbrändhet, 
fobier och sömnproblem.  

Under den rådande situationen med covid-19 har vi vidtagit strikta 
hygienåtgärder, skärpt våra hygienrutiner och följer myndigheternas 
rekommendationer för en trygg och säker behandling.

Hälsan är det viktigaste vi har, men 
ibland är det svårt att sätta fingret 
på varför man mår dåligt. Träffa 
våra erfarna specialister som 
behandlar både kropp och själ. 

Välkommen att boka tid hos oss!  
E-post: linda.hjort@src.care  
Telefon: +34 677 179 297 
Webb: src.care

Hälsocoaching på svenska hos SRC.

SRC
Scandinavian Rehab Center
En del av Särnmark
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Euro 
 per besök 

hösten 
2020

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

Scandinavian Rehab Center i spanska Benalmadena har lång 
erfarenhet av rehabilitering i varmt klimat. Förutom längre 
rehabiliteringsperioder erbjuder vi också öppenvård/mottagning för 
dig som vill träffa en specialist. På plats finns både fysioterapeut, 
arbetsterapeut och en samtalscoach/kurator redo att hjälpa dig vid 
såväl psykiska som fysiska besvär. 

Våra fysio- och arbetsterapeuter kan hjälpa dig med diagnosticering 
och livsstilsrådgivning, eller att utforma ett individuellt 
träningsprogram. Vi erbjuder också beprövade behandlingar inom 
ergonomi, smärtlindring och akupunktur vid muskel- och ledbesvär. 

Behöver du hjälp och stöd i sviterna av Covid-19 eller efter ett 
livsomvälvande sjukdomsbesked? Har du ångest eller problem med 
din självkänsla? Då kan du träffa vår kurator och samtalscoach, som 
ger dig verktyg för en varaktig livstilssförändring. Dessutom erbjuder 
vi effektiv behandling vid exempelvis, stress, trauma, utbrändhet, 
fobier och sömnproblem. 

Under den rådande situationen med Covid-19 har vi vidtagit strikta 
hygienåtgärder, skärpt våra hygienrutiner och följer myndigheternas 
rekommendationer för en trygg och säker behandling. 

Välkommen att boka tid hos oss! 
E-post: linda.hjort@src.care 
Telefon: +34 677 179 297 
Webb: src.care 

Hälsocoaching på svenska hos SRC. 

H älsan är det viktigaste vi har, men 
ibland är det svårt att sätta fingret 
på varför man mår dåligt. Träffa 
våra erfarna specialister som 
behandlar både kropp och själ. 

Scandinavian Rehab Center
El del av Särnmark
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Utgångspriserna på fastigheter 
i Spanien har fallit med mellan 
10 och 18 procent sedan i feb- 
ruari. den ansträngda ekonomis-
ka situationen för många säljare 
och frånvaron av internationella 
köpare pressar ned priserna över 
hela landet, men särskilt i kust-
områdena. i Málagaprovinsen 
oroar dessutom byggboomen 
med omkring 200 pågående 
fastighetsprojekt mellan Málaga 
stad och Estepona.

Osäkerheten i den nya normalite-
ten leder till att många spanjorer 
väljer att tillbringa mer tid i sina 
semesterbostäder i år. Dels på 
grund av minskade inkomster, 
dels på grund av rädslan för folk-
samlingar på hotellen. Samtidigt 
får ekonomiska svårigheter allt 
fler att överväga att sälja sina som-
marbostäder. De pessimistiska 
prognoserna, som främst berör 
andrahandsmarknaden, gäller 
över hela Spanien men drabbar de 
områden som är beroende av ut-
ländska köpare mest. Det vill säga 
kusterna, från Girona i nordöst 
till Huelva i sydväst, inkluderat 
ögrupperna. 

Utgångspriserna för bostäder 
som lagts ut till salu de senaste två 
månaderna, uppvisar stora pris-
nedgångar, jämfört med februari i 
år. Enligt fastighetsrådgivningsfir-
man Colliers International regist-
reras de största prisnedgångarna  
i Girona – 18 procent lägre än i 
februari. Medan priserna i Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Murcia, 
Almería och Málaga gått ned med 
mellan 10 och 15 procent. Det skri-
ver tidningen El Confidencial. 

ENligt FlErA ExPErtEr  är det i 
huvudsak två faktorer som pressar 
ned priserna. Den ena är säljarnas 
behov av likviditet. 

– De som bestämmer sig för att 
sälja nu gör det för att de behöver 
pengar, annars skulle de vänta någ-
ra månader för att se utvecklingen 
på marknaden, säger Ferran Font, 
undersökningschef på portalen 
pisos.com, till El Confidencial. 

Till dem kommer säljare som 
haft sina fastigheter enbart av-
sedda för korttidsuthyrning 

Den andra faktorn är det den 
svaga efterfrågan, framför allt 
i kustområdena från utländska 
köpare vars inresa i Spanien har 
varit stoppad under nästan fyra 
månader. I Alicante och på Balea-
rerna stod de utländska köparna 
för 48 respektive 33 procent av 
den totala mängden transaktioner 
i fjol. Samtidigt lider de inhemska 
köparna de ekonomiska effekterna 
av coronakrisen och för många är 
det på kort sikt uteslutet att göra 
några stora investeringar. 

Experterna menar att andra-
handsmarknaden drabbas värst 
medan situationen för nyproduk-
tion, åtminstone på kort sikt, ser 
helt annorlunda ut. Medan många 
privatpersoner befinner sig i en 
osäker sits med risk för arbets-
löshet och högre skuldnivåer, 
har många fastighetsutvecklare 
tvärtom låga skuldnivåer. 

Vad som möjligen oroar ex-
perterna är den enorma mängd 
nyproduktion som finns koncen-
trerat mellan Málaga stad och 
Estepona – närmaste bestämt 
omkring 200 projekt. Många av 
dem är dock långt gångna och har 
generellt en hög andel enheter 
som redan har sålts. Mäklarna 
vittnar också om fortsatt stort 
intresse för just nyproduktion och 
än så länge visar inte fastighetsut-
vecklarna någon tendens att vilja 
sänka sina priser. 

På Costa Blanca var oron för 
nyproduktionen åtminstone innan 
larmsituationen mindre. Åter-
hämtningen har visserligen varit 
stark men nyproduktionsfebern 
inte lika het som på Costa del Sol 
och med ett mer kontrollerat ut-
bud. Alicante är dock den provins 
i hela Spanien med flest utländska 
köpare. 

I Alicante och Castellón spås 
stora prissänkningar framöver, 
även inom nyproduktion. Enligt 
Rafael Paz, chef för Colliers Inter-
national i Valencia, märks större 
flexibilitet när det gäller mark-
priserna vilket på sikt kan leda 
till att aktörer med bra likviditet 
kan utnyttja situationen och gå ut 
med lägre priser än de pågående 
projekten.

TexT: Carin osvaldsson

inflationen faller
Priserna sjönk med 0,6 procent i juli, 
främst inom turismen samt res-
taurang- och hotellbranschen. De 
produkter som konsumerades mest 
under karantänen blev dock 1,8 pro-
cent dyrare, jämfört med förra året. 
Det visar siffror från statistikmyndig-
heten INE. Konsumentprisindex sjönk 
i juli med 0,6 procent på årsbasis, 
vilket är tre tiondelar mer än minsk-
ningen med 0,3 procent registrerad 
i juni. Mest uppseendeväckande är 
prisnedgången inom turistnäringen, 
restaurang- och hotellbranschen, 
under en månad när priserna normalt 
sett går upp.

vill Slopa kontanter
Socialistpartiet PSOE har presenterat 
en motion om att på sikt helt slopa 
bruket av kontanter. Det rör sig om ett 
förslag som varken inkluderar detaljer 
eller ett definierat tidsperspektiv. Dä-
remot vill PSOE diskutera med andra 
grupper möjligheterna att successivt 
begränsa bruket av sedlar och mynt, 
som ett sätt att bekämpa den svarta 
marknaden. Ett tidigare förslag om 
att sänka gränsen för kontanta be-
talningar från nuvarande 2 500 euro 
till 1 000 röstades ned i parlamentet. 
Enligt El País planerar dock skattever-
ket Agencia Tributaria att åter ansöka 
om denna åtgärd.

varning för Stödfiffel
Normerna för den antagna medbor-
garlönen inkluderar straffsatser för 
dem som eventuellt begår bedrä-
gerier med densamma. Enskilda 
personer kommer att kunna erhålla 
drygt tusen euro i månaden, men 
aldrig fler än två personer i samma 
hushåll. Dessutom finns straffsatser 
vid missbruk, som kan omfatta tvång 
att betala tillbaka hjälp sex månader 
tillbaka i tiden samt förlorade rät-
tigheter till ytterligare stöd.

fattigdom i andaluSien
Den årliga sammanställningen av 
medelinkomsterna och sysselsätt-
ningen i Spanien visar åter igen att 
de som har det svårast till stor del 
bor i Andalusien. De fem kommuner 
i Spanien med högst arbetslöshet 
ligger samtliga i Andalusien. Den 
högsta andelen arbetslösa registre-
rar kommunen Linares (Jaén) med 
30,9 procent. Den följs av La Línea 
de la Concepción (Cádiz) med 27,4 
procent.

hUSprISErnA rASAr I SpAnIEn
Svag efterfrågan och likviditetsbrist i pandemins kölvatten.
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prISrASEt på DEn SpAnSkA FAStIGhEtSMArknADEn BErör FräMSt AnDrAhAnDSOBjEkt, Då FAStIGhEtSUtVECkLArnA 
UppGES hA LåGA SkULDnIVåEr.

Andrahands-
marknaden 

drabbas värst 
medan situationen 
för nyproduktion, 
åtminstone på kort 
sikt, ser helt 
annorlunda ut. 

ekonomi
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Svensk biluthyrning med allt inkluderat i priset
          
xtra rabatt för medlemmar i                           
(Gäller biluthyrning och flygplatsparkering.) Gå in på: www.sydkusten.es/club/brunos

www.BrunosCar.com

inga dolda extra 
kostnader vid 

avhämtning!

dessi rogner
Tel: +34 640 840 568, +46 072 558 7797

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

Enkelt.Smidigt.Personligt
Hjälp och vägledning genom 

den spanska byråkratin.

fastighetsaffärer, advokat-
ärenden, byggfrågor, 

nie-nummer, residencia m m.
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det finska investeringsbolaget 
Korkia satsar på solenergian-
läggningar i södra Spanien. 
Jämte deras första central 
utanför Málaga startar de nu 
även en solpark vid guadix, i 
granadaprovinsen.

Södra Spanien har det mest gynn-
samma klimatet i Europa för att 
producera solenergi. Satsningen 
på grön energi i Spanien fick dock 
ett abrupt avbräck 2012, när alla 
subventioner drogs in som en 
konsekvens av finanskrisen. De har 
fortfarande ej återupprättats.

Tomi Tervo är Investment Ma-
nager på Korkia och ansvarig för 
bolagets satsning i södra Spanien. 
Han berättar att det är en betydligt 
större utmaning att alstra solenergi 
i dagsläget, än det borde vara.

– Det är inte bara att det helt 
saknas subventioner för förnybar 
energi, vi får dessutom skatta sju 
procent på all energi vi producerar.

Utanför Casabermeja, nordväst 
om Málaga, ligger Korkias första 
solkraftanläggning i Spanien, som 
snart varit i drift i två ett år. Den 

har en kapacitet på 3,7 megawat-
timmar, vilket motsvarar en nor-
mal förbrukning av 2 100 hushåll.

– Vi säljer vår energi på elbör-
sen. Anläggningen kräver väldigt 
lite underhåll och på 600 meters 

höjd har vi idealiska förhållanden, 
med mycket sol men samtidigt 
inte fullt så höga temperaturer. 
Ju varmare, desto större energi-
förlust nämligen, förklarar Tomi 
Tervo.

Han är själv bosatt på Costa del 
Sol numera och i september kom-
mer han att inviga en ny solkraft-
anläggning i Granadaprovisen.

– Den ligger i Guadix och är 
dubbelt så stor som den första i 
Málaga. Vi har därmed kapacitet 
att producera energi till motsva-
rande 6 200 hushåll.

TexT: MaTs BjörkMan
foTo: riChard BjörkMan

FinSkt bolag alStrar 
SpanSk Solenergi

tOMI tErVO är InVEStMEnt MAnAGEr på kOrkIA OCh AnSVArIG För BOLAGEtS SAtSnInG I SöDrA SpAnIEn. I SEptEMBEr kOMMEr DE tVå AnLäGGnInGArnA Att kUnnA prODUCErA EnErGI MOtSVArAnDE DEn nOrMALA FörBrUk-
nInGEn För 6 100 hUShåLL.

I september startar Korkia sin andra anläggning.

företagsnYtt

www.korkia.fi  I
www.sydkusten.es/tv/20010

DEn FörStA SOLkrAFtSAnLäGGnInGEn LIGGEr på 600 MEtErS höjD StrAx nOrr OM Byn CASABErMEjA, I 
MáLAGAprOVInSEn.
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Jessica Kamph
VD, Delägare ansvarig  
skandinaviska klienter

Centro Comercial Plaza, oficina 1F, 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Málaga)
Málaga   Marbella   Tel: (34) 951 518 573   info@gonvelkamph.net   www.gonvelkamph.net
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Spansk advokat
Delägare ansvarig
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Delägare ansvarig 
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Ana Rodriguez  
Spansk advokat
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Patricia Vázquez 
Spansk advokat 
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Vi har hjälpt klienter i över 
25 år.
 
Boka gärna tid för att se 
hur vi kan hjälpa just dig.
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GONVEL     & KAMPH
ABOGADOS  Y  ASESORES  TR IBUTAR IOS
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För mer information besök vår hemsida www.gonvelkamph.net
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Spansk advokat 
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Låt oss hjälpa dig 
att förverkliga 
dina ambitioner. 

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

Med mer än 160 års erfarenhet av nordisk 
Private Banking förstår vi de unika 
utmaningar du som nordbo möter när du 
är bosatt utomlands. Därför erbjuder vi 
internationellt anpassad rådgivning till dig
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Mats Oscarsson
+352 26 23 33 42

contact@sebgroup.lu 
sebgroup.lu/privatebanking
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Covid-19 sätter onekligen käp-
par i många hjul. Naturhabitat 
som säljer finska ekologiska 
trähus i Spanien under varu-
märket huella Zero, tror dock 
att pandemin även kan komma 
att ändra livsstilen i Spanien. i 
positiv bemärkelse.
"Från och med nu kommer folk 
sätta större värde på hälsan, 
tiden hemma med familjen, att 
ha mer plats och att bo på lan-
det. dessutom blir ventilatio-
nen ännu viktigare." det säger 
Nacho orozco, en av grundarna 
till Naturhabitat.

Redan nu märks tendenser till att 
spanjorerna, i alla fall under sin 
sommarsemester, börjar prioritera 
naturen framför staden, familjen 
framför stora folksamlingar och 
hus med större ytor framför små 
lägenheter. Även om pandemin 

förhoppningsvis inte är här för att 
stanna, så lär den lämna perma-
nenta fotavtryck. Tvärtemot vad 
Huella Zero avser att göra med 
sina hus.

Företaget är nystartat, men 
både arkitekterna och byggarna 
har tio års erfarenhet av Kuusamo 
i Spanien. Enligt Nacho Orozco 
finns i dagsläget omkring ett 50-
tal av de finska trähusen i Andalu-
sien och intresset och förfrågnin-
garna ökar.

– Vi tror att krisen leder till att 
folk i högre grad värdesätter att bo 
på landet, utanför stadskärnorna 
med sina folksamlingar och poten-
tiella hälsorisker på grund av smit-
tan. Vi tror också att den globala 
chocken ökar människors intresse 
av att ta hand om vår planet, av 
hållbar konstruktion och naturliga 
material.

Nacho fortsätter:

- Dessutom lider allt fler av al-
lergier och många av dem hänger 
ihop med de material vi har i vår 
närhet, i våra bostäder. Ett hem ska 
bidra till en god hälsa.

oAVSEtt hUr hälSoSAMt  och 
miljövänligt det än är, är det dock 
inte självklart för en spanjor att 
köpa ett trähus. Enligt Nacho är ett 
trähus för många liktydigt med en 
liten stuga i skogen, något enkelt 
och billigt. Och trähusen från Kuu-
samo är inte en lågprisprodukt, 
utan ekologiska hus av hög kvalitet. 
Däremot blir de enligt Nacho billi-
gare än traditionella hus i längden, 
tack vare att de är energieffektiva. 
Trots allt är 90 procent av kun-
derna spanjorer. 

– Men det är personer som 
förstår sig på fördelarna med 
ekologiska material och energief-
fektivitet.

trähUS MED nOLL AVtryCk
nAtUrhABItAt VILL FörEnA häLSA MED BEkVäMLIGhEt OCh höG EnErGIEFFEktIVItEt OCh SAMtIDIGt LäMnA MInIMALt MED kOLDIOxIDAVtryCk. DErAS EkOLOGISkA trähUS 
kOMMEr Från nOrrA FInLAnD.

Finsk design vinner större marknad i Covid-tider.

företagsnYtt

SvenSk inveStering
Det svenska investeringsbolaget EQT 
har köpt aktiemajoriteten i succébola-
get Freepik, som har sitt säte i Málaga. 
Köpet har varit på gång och den exakta 
köpesumman har ej offentliggjorts. Den 
ligger dock enligt tidningen Diario Sur 
runt 300 miljoner euro. Avtalet går ut på 
att grundarna behåller en minoritets-
andel och fortsätter att driva bolaget. 
Freepik är en bildbyrå som grundades 
2010 och som omsätter mer än 30 mil-
joner euro om året och har 32 miljoner 
användare i 200 olika länder.

amazon nyanStäller
Det världsledande e-handelsföretaget 
Amazon expanderar och öppnar två 
nya logistikcenter i Sevilla och Madrid 
samt ytterligare tre logistikstationer i 
Spanien. Amazon tänker skapa  
2 000 nya fasta jobb i Spanien under 
2020. Med det når företaget en total 
personalstyrka i landet på 9 000 
anställda. De nya tjänsterna inkluderar 
olika typer av kompetenser. Amazon 
öppnar vidare två nya logistikcenter i 
Dos Hermanas (Sevilla) och Alcalá de 
Henares (Madrid) samt tre logistiksta-
tioner i Murcia, Rubí (Barcelona) och 
Leganés (Madrid). 

kriS för hyrbilSbolagen
Biluthyrningssektorn i Spanien befarar 
att den kommer att förlora 80 procent 
av sin omsättning i år. Enligt organi-
sationen Aneval, som representerar 
Spaniens fem största biluthyrnings-
bolag, är hela 2020 i princip förlorat. 
Sommarsäsongen, som utgör upp till 
45 procent av hela årets omsättning, 
startade på grund av larmsituationen 
sent och väntas inte nå upp i nivåer 
som ens närmar sig det normala. Sum-
merat till de redan noterade förluster-
na under våren, då verksamheten legat 
helt nere, väntas årets omsättning 
knappt bli en femtedel av den normala.

textiljätte går baCk
Den spanska textiljätten Inditex har 
registrerat sin första förlust i ett kvartal 
någonsin. Coronakrisen tvingade 
textilkedjan att stänga 90 procent av 
sina butiker runt om i världen. Det har 
medfört att omsättningen under årets 
första kvartal var 44 procent lägre än 
förra året, vilket i sin tur medförde en 
förlust på 175 miljoner euro. Fram till 
2022 planerar Inditex att investera 2,7 
miljarder euro i online-försäljning, vilket 
innebär att omkring tusen butiker 
väntas stänga till och med nästa år.
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Till syvende och sist behöver 
husen inte heller ligga på landet 
utan passar lika bra på en tomt i 
tättbebyggt område. Exteriören 
behöver heller inte vara den av ett 
klassiskt trähus, utan kan anpassas 
till en modern design där struktu-
ren fortfarande är av trä, men där 
känslan är mer kontemporär.

Hur hållbart är det egentligen 
att bygga hus av trä i Spanien, där 
virket måste importeras?

– Det bästa hade såklart varit om 
skogen låg här, säger Nacho. Men 
de skogar som finns i Galicien och 
Asturien ger inte virke med samma 
kvalitet. 

KUUSAMo ANVäNdEr Sig  av trä 
från hållbart skogsbruk i Finland, 
som tack var det kalla klima-
tet växer långsamt och därmed 
blir hårt och motståndskraftigt. 
Transporten lämnar visserligen ett 
koldioxidavtryck, men på det stora 
hela menar Nacho att fördelarna 
överväger och i slutänden kom-
penserar för detta. Alla material är 
ekologiska och Naturhabitat försö-
ker minimera avtrycket så mycket 
som det bara går.

Hållbar arkitektur bygger dels på 
naturliga och återvunna material i 
den mån det är möjligt, dels på en 
arkitektonisk design som försöker 
dra nytta av tillgängliga naturresur-
ser och minska den egna konsum-
tionen så mycket som möjligt. 

– Det finns en enorm kulturell 
skillnad mellan traditionell spansk 
byggstil och den nordiska, säger 
Nacho. Spanska hus har traditio-
nellt tjocka väggar, små fönster, 
vetter kanske mot norr och är ofta 
ganska mörka. Medan de nordiska 
har stora fönster för att släppa in 
mycket ljus och värme.

Han fortsätter:
– Vi utgår ifrån den finska desig-

nen men anpassar husen till span-
ska förhållanden. Det kan handla 
om att taket förlängs med en 
halvmeter för att skapa mer skugga 
sommartid eller minska storleken 
på fönsterna för att fastigheterna 
inte ska förvandlas till ett växthus. 

För Att FÅ  ett energieffektivt hus 
är det viktigt att arkitekten analy-
serar de bioklimatiska aspekterna 
på den utvalda tomten. Sedan 
anpassas bostaden till de förhål-
landen som råder, exempelvis 
hur solen faller, de dominerande 
vindarna samt vegetationen. De 
utnyttjas till husets fördel, för 
att minska energibehovet till att 
värma upp eller kyla ned bostaden.

Ventilationen blir ännu viktigare 
än vanligt i pandemitider och den 
här typen av hus har ett system där 
luften ständigt förnyas och byts ut. 
Dessutom passerar den flera filter, 
för att rena den använda luften 
och den luft som kommer utifrån. 
Värmen återanvänds för att spara 
energi. För uppvärmning och ned-
kylning rekommenderar Nacho 
luftvärme, så kallad aerotermisk 
energi, men Naturhabitat jobbar 
också med sol- och jordvärme.

TexT: Carin osvaldsson
foTo: naTurhaBiTaT

MånGA SpAnjOrEr hAr FörDOMEn Att Ett trähUS är LIktyDIGt MED En StUGA I SkOGEn, En LåGprISprODUkt.

www.huellazero.es I

"jAG trOr Att pAnDEMIn Får FLEr MännISkOr Att 
prIOrItErA SInA hEM, SIn häLSA OCh MILjön", SäGEr 
nAChO OrOzCO, En AV GrUnDArnA tILL nAtUrhA-
BItAt.

MAx tEGMArk 
årEtS SVEnSk I 
VärLDEn 2020
Föreningen Svenskar i Världen 
har tilldelat sin hedersutmär-
kelse Årets Svensk i Världen 
till professorn Max tegmark. 
den överräcktes i en digital 
ceremoni 21 augusti. 
– Att få ta emot utmärkelsen 
känns väldigt hedrande, säger 
årets pristagare.

Utmärkelsen Årets svensk i 
världen går till svenskar som på 
ett extraordinärt sätt utmärkt sig 
inom olika områden och satt sig 
själva och Sverige på världskartan. 
Max Tegmark är professor vid 
en av världens mest prestigefulla 
universitetsinstitutioner, Massa-
chusetts Institute of Technology, 
MIT, där han forskar på fysik och 
maskininlärning. Han är också en 
av världens mest respekterade och 
tongivande uttolkare av artificiell 
intelligens, AI. 

FrAMStÅENdE PErSoNEr 
som Elon Musk och nu framlidne 
Stephen Hawking är några av 
dem som hyllat Tegmark, som 
ofta benämns som världens smar-
taste svensk.

– Max Tegmark är en av de 
mest framstående forskarna 
inom AI på den internationella 
scenen. Med sina djupa kunska-
per och pedagogiska insatser 
hjälper han oss att förstå och 
närma oss AI. Hans banbrytande 
arbete är viktigt inte bara för 
dagens forskning utan även för 
vår förmåga att fatta effektiva, 
framtidssäkra beslut baserade på 
en genomtänkt etisk grund, säger 
Svenskar i Världens ordförande 
Louise Svanberg.

MAx tEGMArk är En AV DE MESt FrAMStåEnDE 
FOrSkArnA InOM ArtIFICIELL IntELLIGEnS, på DEn 
IntErnAtIOnELLA SCEnEn.
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Fullpackade flyg, äldre maskiner 
och färre bekvämligheter – men 
till betydligt lägre priser! Coro-
nakrisen stoppar förnyelsen av 
flygplansflottorna och bolagen 
tvingas sänka biljettpriserna 
kraftigt för att överleva. Sam-
tidigt höjs kritiska röster från 
exempelvis iberia och ryanair, 
mot snedvridningen på mark-
naden, där vissa bolag mottagit 
miljarder i statliga bidrag och 
andra i bästa fall beviljats stat-
ligt garanterade lån.

Under våren menade en del analy-
tiker att Covid-19 sannolikt skulle 
sätta punkt för lågprisflygen, som 
i princip tagit över den kommer-
siella luftfarten, och istället lämna 
plats för en luftfart med färre pas-
sagerare, högre service och bättre 
klimatanpassning. Men de senaste 
uppgifterna från branschen pekar 
i rakt motsatt riktning. Med en 
prognos som indikerar rekordför-
luster för flygsektorn på drygt 80 
miljarder euro bara för i år, har 
flygbolag som Iberia och Lufthansa 
skjutit upp förnyelsen av sin flyg-
plansflotta och tusentals flygplan 
blir stående på marken. Det skriver 
tidningen El País.

Drivna av ekonomiska behov 
och för att uppmuntra den mot-
villiga resenären med rädsla för 
smitta, sänker flygbolagen priserna 
på sina biljetter avsevärt. IATA 
uppskattar att snittpriset för en tur 
och retur-resa (exklusive avgifter 
och skatter) hamnar på 254 dollar 
2020, vilket är 20 procent lägre än 
2019. Med färre rutter och färre 
passagerare, ser flygbolagen också 
över lönsamheten för sina befintli-
ga tillgångar. Extremt pessimistis-
ka prognoser minskar incitamentet 
att ta gamla plan ur drift, speciellt 
då det låga oljepriset kompenserar 
för de högre bränslekostnaderna.

ENligt iAtA:S  senaste uppgifter 
uppgår förlusterna för flygbran-
schen i år till 84,3 miljarder dollar. 
Det är mer än tre gånger de acku-

mulerade förlusterna på grund av 
finanskrisen 2008. Den internatio-
nella luftfartsorganisationen räk-
nar också med att återhämtningen 
blir mycket långsammare än det 
branschen ursprungligen förväntat 
sig, nämligen att den redan 2023 
skulle vara tillbaka på nivån för 
2019.

– Ekonomiskt blir 2020 det säm-
sta året i flygets historia. I genom-
snitt, ökar förlusterna för industrin 
varje dag med 230 miljoner dollar, 
säger Alexandre de Juniac, chefen 
för IATA till El País.

Inför detta dystra perspektiv, 
tenderar flygbolagen att minska 
sina flygflottor och skjuta på för-
nyelsen. För 2020, har de kommer-
siella flygbolagen just nu program-

merat omkring 960 nya flygplan, 
40 procent färre än i början på året. 
En siffra som kan förvärras under 
andra halvåret, enligt IATA. I slutet 
på maj hade endast 235 nya flyg-
plan levererats, vilket är kraftigt 
under den normala nivån.

Ytterligare en utmaning just nu 
är de statliga bidragen, som skapar 
en komplex situation på markna-
den. Medan bolag som Lufthansa 

och Air France, har undsatts av 
sina respektive regeringar genom 
räddningspaket på runt tio miljar-
der euro, bestående av både bidrag 
och lån, har spanska Iberia och 
Vueling endast lyckats få en statlig 
kredit på en miljard euro. Iberias 
VD Luis Gallego, har uttryckt att 
under dessa förhållanden är det 
svårt att konkurrera. Bland dem 
som fått bidrag finns också TUI 
Group (800 miljoner), Finnair 
(700 miljoner) och Norwegian 
(260 miljoner). Thomas Reynaert, 
VD för organisationen Airlines for 
Europe, har uppmanat EU-kom-
missionen och konkurrensmyndig-
heter att granska obalansen.

TexT & foTo: Carin osvaldsson

krISEn LEDEr tILL BILLIGArE 
FLyG MEn SäMrE kVALItEt

FrAMtIDSSCEnArIOt För FLyGpASSAGErArE BLIr FULLA FLIGhtEr I GAMLA FLyGpLAn, MED FärrE BEkVäMLIGhEtEr. tröStEn är Att BILjEttprISErnA SänkS För Att LOCkA 
tILLBAkA OrOLIGA rESEnärEr.

Flygbolag protesterar mot snedvridning av marknaden.

I genomsnitt,
ökar förlusterna 

för flygindustrin 
2020 varje dag 
med 230 miljoner 
dollar.

företagsnYtt

28         SK – SEP | OKT | NOV 2020



Skandinavisk Läkarmottagning
Drop in-mottagning · Läkare & sjuksköterska
Mån-fre 09.30-12.00  
Telefontid tel. +34 952 086 603 · Mån-fre 13.30-14.30

ScandClinic Costa del Sol
Calle Rodrigo de Triana 1 · 29640 Fuengirola ·  infocs@scandclinic.com

Följ oss på Facebook · ScandClinic Costa del Sol · www.scandclinic.com

VÄLKOMMEN!

Skandinavisk läkarmottagning
Mottagning hos läkare & sjuksköterska • Mån-fre 09.00-12.30
boka gärna tid +34 952 086 603

Scandclinic costa del Sol
calle Rodrigo de triana, 1 - 29640 Fuengirola - infocs@scandclinic.com

Följ oss på Facebook - Scandclinic costa del Sol www.scandclinic.com

väLkoMMEn!

+34 952 811 552
www.nordicamarbella.com

Låt oss vara din
trygga kontakt för att köpa 

eller sälja fastighet i 
Marbella

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

Scandi Supermarket
Vi hoppas att ni har haft en bra sommar, trots allt som pågår. På Scandi Supermarket håller vi hyllorna fulla 
och anpassar oss efter de olika bestämmelser som gäller i dagsläget, för att garantera säkerheten för alla. 

Vi arbetar för att ni ej ska sakna något från hemlandet och erbjuder 
snabba och omfattande hemleveranser.

Följ oss på Facebook för 
uppdatering om våra 
öppettider m m:
www.facebook.com/ScandiSupermarket

 SK – SEP | OKT | NOV 2020       29



Vp BAnk tAr 
öVEr öhMAn 
I LUxEMBUrG
VP Bank tar över private 
banking-delen från öhman 
Bank i luxemburg och expan-
derar ytterligare sin nordiska 
affärsverksamhet.

VP Bank stärker sin position på 
den nordiska marknaden och 
förvärvar kundverksamheten 
hos Luxemburgbaserade Private 
Bank Öhman Bank, från den 
svenska finansgruppen Öhman. 
Avtalet innebär övertagandet av 
ett team på elva personer samt 
kundtillgångar på 760 miljoner 
euro. 

Transaktionen ska vara klar 
senast 1 januari 2021. Kunderna, 
de flesta skandinaviska entrepre-
nörer och investerare, kommer 
även fortsättningsvis få hjälp av 
sin personliga rådgivare i Luxem-
burg.

– Affären med Öhman Bank 
är ett bevis på VP Banks tillväx-
tambitioner och bidrar till att 
signifikativt utveckla VP Bank´s 
resurser på den skandinaviska 
marknaden, säger Thomas Westh 
Olsen, styrelsemedlem i VP Bank 
(Switzerland) AG och långvarig 
sponsor för Sydkusten Trophy.

Köpet av Öhman Bank i  
Luxemburg är inte den första 
expansionen som VP Bank gör på 
den skandinaviska marknaden. 
Redan 2018 övertog VP Bank 
Carnegie´s fonder i Luxemburg 
och förra året köpte banken även 
Catella Bank S.A. Luxembourg.

www.vpbank.com/en I

www.svenskaskolanbanus.com I

företagsnYtt

iKEA ibérica betalar tillbaka en 
stor del av det krisstöd som er-
hållits, efter att de ekonomiska 
konsekvenserna av coronakri-
sen visat sig mindre omfattan-
de än befarat.

När krisen slog till räknade IKEA 
med en minskad omsättning på 
mellan 70 och 80 procent och 
samtliga 9 000 anställda i Spanien 
permitterades tillfälligt genom det 
statliga ERTE-erbjudandet. Allt 
eftersom olika områden i Spanien 
gick in i Fas 2 började dock IKEA:s 
varuhus att öppna på nytt och nu 
annonserar direktören i Spanien 
Petra Axdorff att verksamheten 
åter är i full gång.

Även om tvångsstängningen på 
grund av karantänen och de kvar-
varande restriktionerna beträffan-
de antal besökare slår mot företag 
som IKEA har inredningsjätten 

upplevt en starkt växande efterfrå-
gan . Detta då karantänen upp-
märksammat för många vikten av 
att se över sina hem och göra dem 
mer funktionella, inte minst vid 
arbete hemifrån.

Allt som allt är de ekonomiska 
förlusterna för IKEA, inte bara i 
Spanien, lägre än vad som inled-
ningsvis väntades med anledning 
av Covid-krisen. Det skriver bland 
annat Financial Times
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IkEA BEtALAr tILLBAkA StöD
Ekonomiska förlusterna under våren mindre än befarade.

En svensk korttidsskola startar 
i november i Marbella. här får 
elever handledning veckovis 
av behöriga lärare. – det är ett 
fantastiskt sätt för familjer att 
förlänga ett skollov eller testa 
hur det är att bo utomlands, 
säger en av grundarna och vd:n 
AnnaKarin lundqvist.

På Svenska Skolan Banús Korttid, 
i samma anläggning som Manolo 
Santana Racquets Club, finns plats 
för elever från förskoleklass till 
årskurs sex. Skolan jobbar i ålders-
integrerade klasser, där alla elever 
studerar individuellt.

– Barnen har med sig en plane-
ring med läroböcker och digitala 
hjälpmedel från sin lärare hemma 
i Sverige. Hos oss får de hjälp med 
studierna av legitimerade lärare 
under vanliga skoldagar, säger 
AnnaKarin Lundqvist. En elev kan 
skriva in sig valfritt antal veckor på 
korttidsskolan och kan även välja 
till en idrottsprofil. 

– Just nu har vi tennis och padel 

som extra tillval, och på sikt kan det 
bli fler sporter. 

Korttidsskolan är tänkt att 
vara som ett komplement till den 
svenska utlandsskolan i Marbella, 
där eleverna går terminvis och där 
kön för att få en plats är lång. 

–Vi vill med en korttidsskola 
uppmuntra svenska familjer att 
våga se andra kulturer och för-
länga sin vistelse utan att barnens 
skolgång ska behöva vara ett hinder. 
Man flyttar bara undervisningen 
till en annan plats, säger AnnaKarin 
Lundqvist. 

Korttidsskolan delar inte ut betyg 
eller genomför nationella prov. Varje 
elev får med sig underlag till skrift-
liga omdömen, till sin skola i Sverige. 

Bland de tjänster som korttids-
skolan erbjuder finns handledning 
i integrerade klasser, från försko-
leklass till klass 6, valfritt antal 
studieveckor, stöd och hjälp av 
legitimerade svenska lärare, samar-
bete med barnens lärare i Sverige, 
möjlighet att välja idrottsprofil samt 
lunch och mellanmål på skolan. 

UtLAnDSSkOLA För DEM SOM VILL prOVA på

thOMAS WESth OLSEn är StyrELSEMEDLEM I Vp 
BAnk (SWItzErLAnD) AG.
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rån OCh MED nOVEMBEr 2020 är DEt MöjLIGt För BArn Från FörSkOLEnIVå tILL årSkUrS 6 Att Gå VECkOVIS I 
kOrttIDSSkOLA I MArBELLA.
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IkEA håLLEr FAnAn höGt UnDEr COVID-krISEn OCh BEtALAr tILLBAkA En StOr DEL AV DEt StöD SOM DE BEVIL-
jAtS AV DE SpAnSkA MynDIGhEtErnA.
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Lär dig spanska hos oss!

Kvällskurser i spanska för vuxna
Vi erbjuder vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under 
eftermiddagar och kvällar. Genom vårt samarbete med universitetet i 
Malaga kan du få en internationellt gångbar examen i enlighet med 
kunskapsmålen för GERS, “Gemensam Europeisk Referensram för Språk” 
framtagna av Europarådet. GERS är i Spanien mer känt som DELE. 

Kontakta oss för mer information: 

Tel: +34 952 47 50 76 • info@skolan.es • www.skolan.es
Svenska Skolan

El colegio Sueco
FUEnGIRoLa   coSta dEL SoL
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Tröttnat på bankernas utveckling 
mot minskad närvaro och service?
Vi tror på tillgänglighet och 
personlig kapitalförvaltning!

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

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

Välkommen till ett personligt möte.

stig jogsten

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

Humle Förmögenhetsförvaltning
– del av Söderberg & Partners Wealth Management AB



företagsnYtt

lanthotellet Cortijo larios 
Bandoleros slog i somras upp 
sina dörrar för allmänheten. det 
ligger vid den pittoreska byn El 
Colmenar, som delar tågstation 
med gaucín vid rondabergen. 
Bakom hotellet står den skån-
ska vinmakaren rickard Enkvist.

Sedan många år tar Enkvist emot 
grupper på sin pittoreska vingård, 
strax norr om byn Gaucín. Vinbon-
den har dock saknat ett bra alterna-
tiv för logi för besökande grupper, 
men har löst det genom att köpa en 
ny gård med historiska anor.

Den går under namnet Finca 
Larios, då gården en gång i tiden 
ägdes av den anrike markisen som 
bland annat givit namn åt Málagas 
mest kända shoppinggata. Här 
producerade adelsmannen både 
socker och kork. Sex stora stenug-
nar från det dåvarande bageriet 
finns bevarade.

Cortijo Larios Bandoleros 
syftar med sitt namn även på de 
legendomspunna stråtrövare som 
härjade i trakterna på 1800-talet. 
Hotellet består av fyra lägenheter 
och två fristående gästhus, med 
sammanlagt 25 bäddar. Samtliga 
har eget kök, även om frukost ingår 
i vistelsen. Den lilla restaurangen 
kan ta emot 6-8 personer och det 
finns flera lokala krogar på prome-
nadavstånd från hotellet.

Satsningen är även inriktad på 

större grupper, men en eventlokal 
som rymmer 75 sittande gäster 
samt en terrass som kan ta emot 
omkring 150 personer. De är idea-
liska för både gastronomiska till-
ställningar och även bröllop.

Rickard Enkvist erbjuder skräd-
darsydda paket både på hotellet 
och för besök på vingården. 

TexT: MaTs BjörkMan

VInBOnDEn rICkArD EnkVISt hAr öppnAt LAnthOtELLEt COrtIjO LArIOS BAnDOLErOS, IntILL Byn EL COLMEnAr. DEt LIGGEr nAtUrSkönt I En DAL närA rOnDABErGEn 
OCh IntE LånGt Från EnkVIStS EGEn VInGårD.

VIStELSE VärDIG En MArkIS

CASA LArIOS äGDES En GånG I tIDEn AV ADELSMAnnEn 
MArqUéS DE LArIOS.

Nytt svenskägt lanthotell i anrik andalusisk gård. 

www.bodegacezar.com I
www.sydkusten.es/tv/19015

DEn LILLA rEStAUrAnGEn ryMMEr 6-8 GäStEr, MEn 
DEt Går äVEn Att BOkA DEn StOrA FEStSALEn.

IBErDrOLA 
SAtSAr på 
SVEnSk 
VInDkrAFt
det spanska elbolaget iber-
drola räknar med rekordsats-
ningar under 2020. Ett av de 
senaste avtalen är en option 
att förvärva majoriteten av 
aktierna i Svea Vind offshore 
AB. Bolaget har den största 
portföljen av vindkraftverk till 
havs i Sverige och anses vara 
en strategisk investering för 
den spanska gruppen.

Den svenska regeringens mål är 
att 100 procent av elen år 2040 
ska komma från förnyelsebara 
energikällor. Detta scenario har 
lockat Iberdrola till Sverige 
och företaget har avtalat om ett 
majoritetsförvärv i Svea Vind 
Offshore AB (SVO), som har 
projekt på gång utanför Gävle och 
Oxelösund med en total potential 
på nio gigawatt. Vindkraftverken 
befinner sig i olika utvecklings-
stadier och kan komma att vara 
i drift från och med 2029. Målet 
med ramavtalet är att stänga 
specifika kontrakt för respektive 
projekt. Det skriver tidningen El 
Español.

Iberdrola förutser en rekord-
investering på tio miljarder euro 
i år fördelat på olika projekt. 
Gruppen har redan vindkraft till 
havs i drift med en total kapacitet 
på 1 200 megawatt i Storbritan-
nien och Tyskland. Det svenska 
förvärvet är Iberdrolas femte i år, 
coronakrisen till trots. Elbolaget 
har hittills 2020 även köpt upp 
företag med fokus på förnyelse-
bar energi i Australien, Skottland 
och Frankrike.

SpAnSkA IBErDrOLA GEr SIG In på DEn SVEnSkA 
MArknADEn För VInDkrAFt tILL hAVS.
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SWEA Marbella firar, eller skulle 
ha firat, sitt 30-årsjubileum i 
höst. Britten Emme är en av 
grundarna till föreningen, som 
var SWEA:s första i Spanien. "Vi 
kommer att fira på ett storslaget 
sätt", säger Britten Emme. "När? 
det får Corona bestämma."

Veckan innan Britten Emme skulle 
flytta till Spanien 1989 var hon 
på middag hos landshövdingen i 
Göteborg. Där träffade hon Agneta 
Nilsson, bosatt i Los Angeles och 
grundare till SWEA International. 

– Där och då bestämde vi att så 
fort jag kom ned till Spanien skulle 
vi dra igång SWEA i Marbella. Och 
så blev det, berättar Britten, som 
fortfarande är en av föreningens 
eldsjälar. 

Samma sommar lärde Britten 
känna Ingrid Nordström, på en av 
SWEA:s sommarträffar i Göteborg. 
Britten hade redan vid det laget 
bjudits in till SWEA på flera platser 
i världen för att arrangera mode-
visningar och satt även i SWEA:s 
styrelse i Malmö. 

– Jag kände av en väldigt speciell 
anda som smittade av sig. Vi star-
tade med enorm entusiasm! 

Initiativet i Marbella spred sig 
senare till andra spanska orter som 
Madrid, Barcelona och Torrevieja. 

SWEA MArBEllA  bildades hösten 
1989, men registrerades officiellt 
först 1990. För Britten och många 
andra kvinnor blev SWEA ett sätt 
att komma in i det sociala livet. 

– Jag var helt ny här och kände 
inte enda människa. Ingrid Nord-
ström, som blev vår första ordfö-
rande, kände alla! 

Britten engagerade sig i pro-
grammet och fungerade som idé-
spruta. Redan första hösten drog 

hon igång sina modevisningar, som 
sedan blivit en återkommande och 
mycket populär tradition. 

– Det har hänt både spännande 
och intressanta saker och varit en 
del turbulens genom åren, berättar 
Britten. När många starka kvinnor 
med stor integritet samlas, kan 
det bli motsättningar. Men det har 
alltid slutat bra. 

PÅ FrÅgAN hUr  SWEA Mar-
bella förändrats under dessa 30 år 
svarar Britten: 

– 1990 hade de flesta damer 
egentligen inte mycket för sig, 
mer än golf och bridge. De tyckte 
det var intressant att det hände 
något annat. Det blev stor uppslut-
ning direkt. Vi var yngre och hade 
mycket energi. Nu är många av 
medlemmarna unga kvinnor med 
familj, barn och egen karriär. 

Ambitionen är att 30-årsjubileet 
inte ska bli sämre än 20-årsjubileet, 
som arrangerades av dåvarande 
ordföranden Rose-Marie Wiberg, 
med inbjudna sweor från hela värl-
den. Planerna började smidas redan 
i januari, men då framförhållningen 
just nu är svår på grund av Covid-19, 
siktar sweorna in sig på våren. 

– Vi vill göra det extra festligt 
och kunna ta emot så många som 
möjligt, avslutar Britten.

TexT: Carin osvaldsson

jUBILEUMSFESt Får VäntA

BrIttEn EMME AnLänDE tILL COStA DEL SOL 1989 MED 
Ett prOjEkt tILL LOkAL SWEA-FörEnInG UnDEr ArMEn.

SWEA MArBELLA hAr 
håLLIt FLAGGAn höGt 
I 30 årS tID, MEn DEn 
StOrA FEStEn Får 
VäntA nåGOt på GrUnD 
AV COrOnApAnDEMIn.
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30+ års erfarenhet av den lokala               
        

bostadsmarknaden i Marbella

& Nueva Andalucia.

www.wasarealestate.com
952 81 88 75

Avda.Manolete, Casaño Local B5-6, Nueva Andalucia

Efter 30+ års lokal etablering och tillit finns vi kvar även 
efter denna svåra period, för alla och ser fram mot att 

hjälpa dig med din bostadsdröm i Marbella - Välkommen!

Obegränsat rent mjukt vatten i ditt hem,  
fritt från bakterier, kemikalier,  

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

varmvattenberedare etc.

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

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

kemikalier, metaller och virus. 

www.filterscds.com
Tel: 605 432 004
& 605 432 002 

ecofilterscostadelsol@gmail.com

Undvik problem med 
kalkavlagringar 

i maskiner, 
varmvatten-
beredare etc.
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en religiöS upplevelSe
Från helgonstatyn Santo de Pizarra kan man skåda större delen av Guadalhorcedalen.
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En av de mer lättbestigna 
topparna i Málagaprovinsen 
är den vid Santo de Pizarra, 
vid Guadalhorcedalen. Trots 
att den inte ligger på mer än 
426 meters höjd över havet 
är utsikten väl värd vand-
ringen, som också bjuder på 
andra överraskningar och 
lämpar sig utmärkt för barn.

Text & foto: Mats Björkman

Helgonet ”El Santo” är i verkligheten en kristus-
figur som vakar över innevånarna i byn Pizarra, 
belägen vid foten av berget Gibralmora. Vand-
ringen startar intill byn, vid en rastplats kallad Raja 
Ancha. Namnet betyder ”Breda sprickan” och utgör 
den första stora överraskningen. 

Raja Ancha är en öppning i berget, som bilder en 
slags grotta. Stigen går rakt igenom densamma och 
det har byggts en stentrappa som leder upp till en 
inmurad utsiktsplats. Det är närmast obligatoriskt 
att beskåda och fotografera utsikten härifrån, men 
lägg också märke till detaljerna i den närliggande 
omgivningen. Berggrunden här består nämligen 
av sediment från miljoner år sedan, när detta var 
havsbotten och man kan lätt finna spännande fos-
siler.

Forts. sid 36>>>

ANDALUSIEN TILL FOTS

en religiöS upplevelSe
Från helgonstatyn Santo de Pizarra kan man skåda större delen av Guadalhorcedalen.

En kVäLLSVAnDrInG tILL SAntO DE pIzArrA MEDFör Att 
MAn äVEn Får UppLEVA DEn FAntAStISkA SOLnEDGånGEn 
Från DEnnA pLAtS.
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>>> Forts. Andalusien till fots

Nästa etapp slingrar sig genom 
en vacker pinjeskog. Tack vare 
att stigen går i sicksack är stig-
ningen inte särskilt ansträngande. 
Genom trädkronorna kan vi se hur 
utsikten förändras, allt eftersom vi 
vinner höjd.

De klargröna pinjeträden 
dominerar landskapet, men här 
kan man även beskåda olivträd, 
mandel- liksom johannesbröd-
träd. Den som har näsa för örter 
kan förnimma både timjan, salvia, 
lavendel, fänkål, oregano och 
rosmarin.

Den sista sträckan har vi hela 

tiden kristusfiguren i horisonten 
och Guadalhorcedalen på vår 
vänstra sida. Från utsiktsplatsen 
kan vi skymta en rad samhällen 
som Casarabonela, Álora, Coín 
och Guaro. I horisonten ståtar 
bergsmassivet Sierra de las  
Nieves.

Vid foten av helgonstatyn 

intar man med fördel en med-
havd matsäck. Återfärden kan gå 
samma väg som vi tagit oss upp, 
men den som föredrar omväxling 
och inte har något emot att gå en 
något längre sträcka för att göra 
en cirkulär vandring kan exem-
pelvis följa den breda grusvägen 
tillbaka. Den bjuder bland annat 
på vyer österut, mot Málaga stad 
och Medelhavet.

SoMMArtid, När dEt  är varmt, 
är en variant att göra vandringen 
lagom till skymningen. Solned-

"De klargröna pinjeträden, dominerar landskapet, 
men här kan man även beskåda olivträd, mandel- lik-
som johannesbrödträd."

krIStUSStAtyn VAkAr Från DryGt 426 MEtErS höjD öVEr BåDE pIzArrA OCh StörrE DELEn AV GUADALhOrCE-
DALEn.

Från GrOttAn Går En StEntrAppA Upp tILL En InMUrAD UtSIktSpLAtS.
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DEn rELAtIVt kOrtA VAnDrInGEn BjUDEr på FLErA 
OLIkA EtAppEr, GEnOM BåDE GrOttOr, pInjESkOG 

OCh MEr kArG BErGSMILjö.

Vandringsled:
Santo de Pizarra
Längd: 6,5 km
Linjär
Höjdskillnad: 320 meter
Svårighetsgrad: Låg/Medel
GPS: 36.764313, -4.702811

gången härifrån är nämligen hän-
förande och man kan sedan se hur 
ljusen i byarna nere i dalen tänds, 
medan man njuter av en medhavd 
middag. Glöm dock inte pann-
lampan, eller åtminstone en bra 
ficklampa, för vandringen tillbaka. 
Här finns nämligen ingen belys-
ning, vilket dock är ett utmärkt 
tillfälle att lägga till stjärnskådning 
till en ytterst komplett vandrings-
upplevelse.

TexT & foTo: MaTs BjörkMan

SEDIMEnt I BErGVäGGEn VIttnAr OM hAVSLIV här För MILjOntALS år SEDAn.

DEn kUrVIGA StIGEn BIDrAr tILL Att StIGnInGEn hELA tIDEn är MODErAt.rAjA AnChA är En jättELIk SprICkA I BErGEt, SOM 
LEDEr In I En GrOttA.

SOLnEDGånG öVEr pIzArrA OCh SIErrA DE LAS 
nIEVES.
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maffiakrigen beStår
Två personer har gripits i Katalonien, 
misstänkta för att ha skjutit en 
man till döds med maskingevär på 
öppen gata i Marbella i juni. Mordet 
anses ha samband med ett krig 
mellan rivaliserande Balkanligor. 
Händelsen inträffade 2 juni vid 14-ti-
den på calle Arturo Rubinstein, nära 
strandpromenaden i Marbella. Off-
ret var Milos Perunic, en 41-årig man 
från Montenegro, som sköts ned 
med ett halvautomatiskt vapen.

köer för att ta körkort
Körskolorna i Málagaprovinsen är 
på krigsstigen och demonstrerade 
25 augusti med ett 150-tal fordon i 
Málaga stad. Skälet till protesterna 
är bristen på förarprövare, som 
orsakar långa köer sedan flera år. 
Antalet elever som väntar på att få 
köra upp ligger närmast permanent 
på runt 4 000, enbart i Málaga-
provinsen. Enligt körskolorna finns 
endast 29 förarprövare i provinsen, 
en personalstyrka som sjunker till 
mindre än 20 i semestertider.

vårdhem iSoleraS
En majoritet av ålderdomshem-
men på västra Costa del Sol 
införde 25 augusti besöksförbud, 
på inrådan av de andalusiska regio-
nalmyndigheterna. Regionalreger-
ingen finner att det råder samhälls-
smitta i vårddistriktet Costa del 
Sol, vilket innebär att åtminstone 
en del av smittspridningen är utom 
kontroll. Västra Costa del Sol är 
uppe i ett snitt på 163,49 smittfall 
per 100 000 invånare. Det är fem 
gånger så många som de 30 fall 
som de andalusiska myndigheter-
na befinner vara inom kontroll. 

SärSkilt fin badSommar
Höga temperatu-
rer, renare vatten 
och nästan inga 
maneter. Strän-
derna i Málaga-
provinsen har i 
år lockat mer än 
vanligt till bad. Temperaturerna har 
nått rekordhöga nivåer vilket delvis 
beror på den globala uppvärmnin-
gen, men främst handlar det om 
ett tillfälligt meteorologiskt feno-
men. Frånvaron av maneter en an-
nan god nyhet. Detta skulle enligt 
experter kunna bero på strömmar 
en bit ut i Alboránhavet,

StrAnDIDyLL.

Costa del sol

Málagas flygplats förlorade 
6,3 miljoner passagerare under 
årets första sex månader. totalt 
registrerade flygplatsen 2,8 mil-
joner resenärer, vilket är nästan 
70 procent färre.

Siffrorna från luftfartsverket 
Aena visar tydligt effekten som 
Covid-19 haft på resandet. Under 
årets första halvår hade Málaga 6,3 
miljoner färre resenärer, jämfört 

med samma period 2019. Det 
totala antalet passagerare, drygt 
2,8 miljoner mellan januari och 
juni, ligger endast 600 000 över 
antalet enbart för augusti i fjol. Då 
passerade 2,2 miljoner resenärer 
Málagas flygplats.

Mellan januari och juni lan-
dade och lyfte knappt 26 000 flyg i 
Málaga, 62 procent färre än samma 
period föregående år. Under 
larmsituationen låg bortfallet av 

passagerare på 98 procent. Men 
även i juni när gränserna öppnades 
uppgick bortfallet till 97,5 procent, 
med endast 52 265 resenärer. 
Denna månad lämnade Málagas 
flygplats fjärdeplatsen i Spanien 
och placerade sig istället på sjätte 
plats, när det gäller mängden re-
senärer – efter Madrid, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Gran Canaria 
och Tenerife Norte, samt på elfte 
plats i fråga om antal flyg. 

DryGt SEx MILjOnEr FärrE FLyGrESEnärEr

ny StadSplan närmare
DEn prELIMInärt AntAGnA StADSpLAnEn LEGALISErAr En StOr DEL AV DE hIttILLS OLAGLIGA BOStäDErnA I MArBELLA, MEn InkLUDErAr äVEn En hELt ny IDrOttSA-
rEnA.
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Marbella tog onsdag 29 juli ett 
viktigt steg för att lämna bakom 
sig osäkerheten kring stadspla-
neringen, som gått i arv sedan 
tiden med Jesús gil som borg-
mästare. Ett extraordinärt full-
mäktigemöte med stadsplanen 
som enda punkt på agendan, 
godkände utkastet som anger 
riktningen för det definitiva 
dokumentet.

Utkastet fastställer följande 
grundläggande linjer; den behåller 
modellen trädgårdsstad, indikerar 
som prioriterade tillväxtområden 
de luckor i stadsstrukturen som 
orsakats av de senaste årens kaos, 

understryker att Marbella är en 
stad med flera centrum – med fyra 
olika stadskärnor definierade – 
samt fastställer som prioritering 
tillhandahållande av kommunal 
infrastruktur och tjänster, en av de 
stora bristerna i Marbella och även 
det en produkt av det politiska 
arvet. 

BlANd ANNAt PlANErAS  en ny 
idrottsstadium i nordöstra Mar-
bella, ett särskilt område tillägnat 
vetenskap och kunskapsbyggande 
i San Pedro samt förvandlingen 
av Avenida Ricardo Soriano till 
delvis gågata. Stadsplanerings-
rådet María Francisca Caracuel 

García uppger att samtliga fastig-
heter som är kompatibla med den 
nya stadsplanen kommer att in-
kluderas, oavsett tidigare status.

UtKAStEt iNNEBär  inte minst 
att flertalet av de fastigheter som 
byggts utan korrekta licenser 
legaliseras utan vidare åtgärder. 
Den nya stadsplanen innebär att 
de fastigheter som byggdes illegalt 
under åren med Jesús Gil y Gil som 
borgmästare, ej belastas med några 
krav. Detta till skillnad mot den 
ogiltigförklarade stadsplanen från 
2010, som fastställde ett kompen-
sationssystem för att legalisera de 
illegala bostäderna.

Utkastet som godkänts legaliserar många bostäder.
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tivoli hotaS av konkurS
Nöjesparken 
Tivoli World i 
Arroyo de la Miel 
har tvingats frysa 
sina betalningar 
och en extern för-
valtare har tillfälligt 
tagit över kontrollen över bolaget. 
Förvaltarens främsta uppgift, på or-
der av handelsdomstolen i Málaga, 
är att avgöra om nöjesparken kan 
räddas eller om den helt ska förkla-
ras i konkurs. Parken, som grunda-
des 1972 av danska investerare, ägs i 
dagsläget av bolaget Cipasa.

flertal narkotikabeSlag
En omfattande polisinsats öster om 
Málaga samt till beslagtagandet 
av en lyxyacht i Marbella, lastad 
med tre ton hasch, är endast två av 
flera tillslag i sommar. Guardia Civil 
skickade 20 juli mer än 200 poliser 
till Axarquía, öster om Málaga, inom 
ramen för två narkotikaoperationer. 
De flesta i Vélez-Málaga kom-
mun men även i Totalán, Rincón 
de la Victoria, Algarrobo, Nerja och 
Málaga stad. I Marbella beslagtog 
polisen en 20 meter lång lyxyacht  
med mer än tre ton hasch.

SjukhuS påSkyndaS
Det nya sjukhuset Hospital de 
Estepona kommer att öppna sina 
externa mottagningar inom sex 
månader och blir helt operativt näs-
ta år. Byggnationen av Esteponas 
sjukhus stod klart redan i december 
2018, men anläggningen har förbli-
vit stängd och icke operativ. Den 25 
augusti lämnades dock sjukhuset 
officiellt över till regionalmyndig-
heten. Detta efter att kommunen 
ansvarat för uppförandet, med en 
total investering på 16 miljoner euro. 

SmutSpriS till manilva
Oppositionspartiet Izquierda 
Unida har presenterat en motion 
om att utropa Manilva till den 
smutsigaste kommunen på Costa 
del Sol. Vänsterpartiets ledamot 
i fullmäktige Agustín Vargas vill 
väcka uppmärksamhet kring de 
påstådda bristerna i renhållningen, 
som att återvinningsanläggningen 
är stängd, många sopcontainrar är 
trasiga och avfall samlas på hög. 
Kommunledningen medger att det 
förekommer brister i renhållningen, 
men kritiserar motionen.

MáLAGAprOVInSEn kAn 
FörLOrA MILjOnEr I EU-StöD
offentliga projekt i Málaga även-
tyrar de anslag som EU redan 
godkänt. trots miljonbidrag har 
totalt 14 kommuner i provinsen 
inte ens påbörjat projekteringen 
av flera av de initiativ som bevil-
jats finansiering. detta trots att 
de måste vara klara senast de-
cember 2022 ,för att pengarna 
inte ska brinna inne.

Blockeringen under larmsi-
tuationen har förvärrat en redan 
besvärlig situation för ett antal 
projekt i Málagaprovinsen som 
tilldelats EU-bidrag. Sanningen 
är dock att det började bli ont om 
tid redan innan Covid-19, framför 
allt på grund av långsam byråkrati 
och brist på politiskt initiativ. Det 
skriver tidningen Diaro Sur.

Mellan december 2016 och de-
cember 2018 godkände centralre-
geringen planerna, som ingår i den 
nationella strategin för hållbar och 
integrerad stadsutveckling (Edusi). 
För 14 kommuner i provinsen 
innebar det en total injektion på 

hundra miljoner euro. De flesta av 
initiativen har inte påbörjats, fak-
tum är att de inte ens kommit till 
projekteringsfasen. Något som kan 
leda till att de förlorar sin finansie-
ring från EU.

SitUAtioNEN är SärSKilt 
komplicerad för de som godkändes 
i den första av tre ansöknings-
omgångar. Paketet inkluderar 15 
miljoner euro till Málaga kommun, 
tio miljoner till Estepona, fem 
miljoner till Nerja och tio miljo-
ner till provinsstyrelsen avsedda 
för kommuner i anslutning till 
Caminito del Rey; Ardales, Valle 
de Abdalajís, Álora och Antequera. 
Reglerna satta av EU och spanska 
centralregeringen kräver att de 
projekt som till 80 procent finan-
sieras med dessa EU-medel, står 
klara senast 31 december 2022. Det 
återstår visserligen 2,5 år, men de 
vanligtvis långa tidsintervallerna 
för anbudsförfarande, entreprenad 
och utförande gör det i praktiken 
svårt att hålla deadline. 

I Málaga stad gäller det bland 
annat ombyggnationen av gatorna 
Carretería och Álamos i gamla 
stan, renoveringen av Alcazaba-
tunneln samt en busshållsplats 
i El Palo. Stadsplaneringsrådet i 
Málaga, Raúl López, hoppas dock 
att tidsplanerna ska kunna hål-
las alternativt att EU tillåter en 
förlängning. Han försäkrar att flera 
av projekten kommer ut på anbud 
inom kort.

äVEN ProViNSMyNdighEtENS 
projekt i flera av de kommuner 
som ligger i närheten av Caminito 
del Rey, riskerar att gå om intet. 
Bland annat i Antequera. Bland 
det som har gjorts hittills med 
bidragen finns besökscentret för 
Caminito del Rey i Ardales. Enligt 
provinsstyrelsens ordförande, 
Francisco Salado, beror försening-
arna på att flera av projekten har 
modifierats men han räknar med 
att det går att kompensera dem 
och att tidsfristerna ska kunna 
hållas.

tIVOLI WOrLD.

En naturbrand 29 augusti i östra 
Estepona orsakade inga per-
sonskador, men totalförstörde 
nöjescentret laguna Village, 
inkluderat den bland svenskar 
populära strandklubben Puro 
Beach.

Lågorna startade vid 14-tiden i ett 
naturområde intill floden Padrón, 
strax norr om kustvägen och fyra 
kilometer öster om Estepona stad. 
Den kraftiga frånlandsvinden som 
rådde vid tillfället spred snabbt el-
den mot kustbandet och försvårade 
bekämpningsarbetet. 

Ett 30-tal bostäder samt en del 
av Hotel Kempinski fick evakueras. 
Dessutom stängdes kustvägen av 
för trafik i bägge riktningar, under 
flera timmar. 

Centret Laguna Village, som 
ligger vid stranden och gränsar till 
Hotel Kempinski, blev snabbt offer 
för lågorna. Elden tog sig enkelt i 
byggnadens trä- och halmtak och 
hela centret totalförstördes, inklu-
derat butiker och tre strandklub-
bar, bland dem svenskgrundade 
Puro Beach. 

Ett 50-tal brandmän deltog i 
släckningsarbetet, med stöd av fyra 
helikoptrar och ett flygplan. Under 

lördagseftermiddagen var branden 
under kontroll. 

Borgmästaren i Estepona José 
María García Urbano (PP) värde-
sätter att inga människor kom till 
skada och förbinder sig att under-
lätta så att nöjescentret återupp-
byggs så snart som möjligt. Som 
om sommarsäsongen inte varit 
tillräckligt svår har de omkring 200 
som arbetar i Laguna Village nu 
blivit helt utan jobb. 

Förödande brand i eStepona

LAGUnA VILLAGE 
tOtALFörStörDES 
AV BrAnDEn.
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ny hamn dragplåSter
Fuengirolas nya hamn kommer att 
ha en budget på 70 miljoner euro 
och uppföras i nivå med strandpro-
menaden. Borgmästaren Ana Mula 
har presenterat projektet, som 
tilldelats företaget Berenguer Inge-
nieros. Hon framhåller att hamnen 
kommer att bli Fuengirolas främsta 
dragplåster och inkludera både 
köpcenter, barer och restauranger.  
Ett underjordiskt garage kommer 
att rymma 730 fordon. Designen 
ska öppna upp hamnen för staden, 
samtidigt som man hela tiden 
kommer kunna beskåda havet.

Stränder StängS
Kommunledningen i Marbella har 
infört förbud att vistas nattetid 
på stränderna. Bestämmelsen 
infördes 18 augusti och gäller tills 
vidare. Detta för att motverka 
spridningen av Covid-19. Det är en-
dast tillåtet att vistas på stranden 
mellan klockan 07.00 och 22.00. 
Det handlar om en lokal skärp-
ning av de regionala bestämmel-
serna. Motiveringen är att många, 
inte minst ungdomar, lockas att 
samlas vid stränderna för att festa 
nattetid.

kidnappning i marbella
Policía Nacional utreder en 
kidnappning 22 augusti i Nueva 
Andalucía. Enligt ögonvittnen ska 
två bilar ha spärrat av vägen för 
offrets fordon och sammanlagt 
åtta personer klivit ur de två fordo-
nen och tvingat med sig föraren i 
den inringade bilen under pistolhot. 
Händelsen inträffade enligt Diario 
Sur vid 22.30-tiden på lördagskväl-
len, utanför en populär restaurang i 
Nueva Andalucía.

femStjärnigt hotell
El Higuerón Curio 
Collection by 
Hilton blir kom-
munens första 
hotell någonsin 
med fem stjär-
nor. Hotellet fick sin 
femte stjärna under en ceremoni 
i slutet av juni. Borgmästaren Ana 
Mula passade på att lyfta fram 
Fuengirola som en säker destina-
tion, även i tider som dessa och 
som i sommar även kan stoltsera 
med att samtliga av kommunens 
stränder är blåflaggade.

hOtEL hIGUErón.

Costa del sol

Stora Skillnader i FaStighetSSkatt 
mellan olika kommuner
rincón de la Victoria, Cártama 
och torremolinos är några av 
de större kommunerna i Mála-
gaprovinsen med högst fas-
tighetsskatt, medan Málaga 
stad har den lägsta. Skillnaden 
på skatten för en lägenhet kan 
ligga på hela 400 euro per år, 
beroende på var den ligger.

Samtliga 103 kommuner i Mála-
gaprovinsen drar i år in totalt 
omkring 650 miljoner i fastighets-
skatt. Men hur mycket varje hus-
håll bidrar med beror inte enbart 
på taxeringsvärdet eller bostadens 

storlek, utan till stor del på den 
skattesats som varje kommun app-
licerar och som skiljer sig mycket, 
mellan olika orter.

tidNiNgEN diArio SUr  har tagit 
en fastighet med ett taxeringsvärde 
på 76 147 euro som exempel, ett 
snitt på de knappt 1,5 miljoner 
bostäderna i provinsen och påvisar 
att utan hänsyn till eventuella 
rabatter uppgår skillnaden i fastig-
hetsskatt beroende på kommun till 
hela 400 euro. Lägst skatt betalar 
invånarna i Alameda, Algatocín, 
Ardales, Benahavís, Benalauría, 

Cartajima, Cómpeta, Istán, Júzcar, 
Mollina, Monda, Pujerra, Riogordo 
och Serrato. Den dyraste kommu-
nen är Alozaina. Av de större kom-
munerna är Málaga stad billigast 
att bo i, även på nationell nivå. Inte 
långt från Málaga hamnar dock 
Nerja, Mijas och Fuengirola.

Taxeringsvärdena höjs i år 
med tre procent i Torremolinos, 
Cártama, Alcaucín, Algarrobo, 
Fuente de Piedra och med fem 
procent i Benahavís, medan de 
sänks med tre procent i Ronda, 
Colmenar, Manilva, Montecorto 
och Serrato.

Branden på hotell Sisu i Nueva 
Andalucía, som 21 augusti 
kostade en människa livet och 
vid vilken nio personer ska-
dades, föregås av ett flertal 
tidigare incidenter samt en 
rättsprocess mellan de som 
driver hotellet och ägarna till 
fastigheten.

Enligt ett domstolsbeslut från 17 
februari i år borde hotellverksam-
heten ha upphört och förvaltaren 
lämnat fastigheten. Domen utgör 
endast en liten del av ett flertal kon-
flikter, dels mellan fastighetsägaren 
och banken, dels mellan fastighetsä-
garen och hyresgästen som driver 
hotellet sedan flera år tillbaka.

Fastighetsägaren är ålagd 
att överlämna fastigheten till 
banken, efter att ha gått i konkurs 
och därmed ha slutat betala av 
på lånet. Hyresgästen har å sin 
sida skulder till fastighetsägaren 
på mer än en miljon euro för 
uteblivna månadshyror, men har 
vägrat lämna anläggningen. 

BrAnDhärjAt hOtELL I DOMStOLStVISt

pOLISEn UtrEDEr 
OMStänDIGhEtErnA 

krInG BrAnDEn, SOM 
BLEV FöröDAnDE OCh 

SOM kOStADE En FrAnSk 
hOtELLGäSt LIVEt.
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Tre svenskar bosatta i Almuñécar 
har tackats officiellt av kommunal-
rådet María del Carmen Reinoso 
för att ha samlat in mer än 4 300 
euro till hjälp för utsatta familjer 

under karantänen i våras.
Felicia Sánchez Hermansson, 

som nyligen tagit över hemsidan 
Almunecar.se, kom på idén att göra 
en insamling till förmån för utsatta 

familjer i Almuñécar och La Her-
radura. Hon fick hjälp av Bosse Es-
sén och Ann-Marie Bönström och 
lyckades de samla in 4 370 euro 
från 236 lokala skandinaver.

SVEnSkAr LOVOrDADE För COrOnAInSAMLInG

42         SK – SEP | OKT | NOV 2020



Efter ett ovanligt långt uppehåll 
återupptog Svenska kyrkan i juli 
sin verksamhet. detta i sam-
band med att Peter hellgren till-
satts som ny präst i Fuengirola. 
det blev snabbt både hembesök 
och sjukhusbesök.

Peter Hellgren är tillsatt av 
Svenska kyrkan i utlandet som 
kyrkoherde i Fuengirola. Han har 
under 14 år arbetat för SKUT på 
olika platser och länder, däribland 
Narvik, Yokohama, Torrevieja, 
Mexico City och Melbourne. Hans 
uppdrag är att återuppta verk-
samheten, efter att den legat nere 
sedan i mitten av mars.

– Jag kommenterar inte det som 
varit, utan ser framåt, citeras nye 
kyrkoherden i Svenska kyrkans 
eget nyhetsbrev.

Peter Hellgren finns i skrivande 
stund på plats i kyrkan på tisdagar 
och fredagar mellan klockan 10 och 
12. Varje onsdag klockan 18.00 är 
det dessutom veckomässa.

Tidigare prästen på kusten, bi-
skop emeritus Tuulikki Koivunen 
Bylund avslutade sitt förordnande 
officiellt sista juni. All verksam-
het i Svenska kyrkans församling 
på Costa del Sol ligger på is sedan 
mitten av mars och både Tuulikki 
Koivunen Bylund och den öv-
riga personalen hade återvänt till 
Sverige. 

loKAlErNA i EdiFiCio  Tres Co-
ronas i Fuengirola stängdes dels på 
grund av larmsituationen och dels 
på grund av de långdragna konflik-
terna  som ledde till stämnings-
ansökningar och avhopp. I april 

lämnade den sittande styrelsen 
sina platser till förfogande. 

Det har nu bildats ett nytt tillfäl-
ligt kyrkoråd. Ordförande är Anssi 
Lakomaa, vice ordförande Mathias 
Friman, sekreterare Thorbjörn An-
dersson Moradi från Gran Canaria, 
samt den nya kyrkoherden Peter 
Hellgren, som tillträtt tjänsten 
som ordinarie med en tillsvidare-
anställning. 

i Sitt AVSKEdSBrEV  skriver bi-
skop emeritus Tuulikki Koivunen 
Bylund: ”Jag tror att Peter Hellgren 
på ett utmärkt sätt kan fortsätta 
det goda arbete vi har påbörjat.” 

Vidare uttrycker biskopen att 
hon har många fina minnen från 
sin tid i Fuengirola. 

”Det var de kyrkliga handlin-
garna utöver gudstjänsterna som 
fick mig att trivas och känna att jag 
hade ett meningsfullt arbete, trots 
vissa glåpord. Jag fick viga, döpa 
och begrava, ha själavård, utöva 
diakoni och mission. Det är det 

som präster ska syssla med och det 
gav en djup tillfredställelse. Jag har 
också fått många vänner som jag 
tänker på med stor glädje.” 

Hon säger vidare:
”Det finns många konflikter 

inom kyrkan. Det är sådant som jag 
stött på även förut. Kyrkan är inget 
himmelrike på jorden.” 

Koivunen Bylund avslutar med 
orden:  ”Många anser att eftersom 
vårt huvudbudskap handlar om 
Gud som är kärlek och Jesus som 
visade den i sitt liv, borde vi själva 
vara mer kärleksfulla i våra relatio-
ner. Det tycker jag också, samtidigt 
som jag vet att det i alla försam-
lingar finns alla slags människor, 
med olika personligheter, själsliga 
handikapp, olika agendor liksom 
annat i ryggsäcken. Det är därför vi 
börjar gudstjänsterna med en syn-
dabekännelse. Vi är inte kristna för 
att vi är fullkomliga. Vi är kristna 
för att vi behöver Jesus.”

TexT: Carin osvaldsson

kyrkAn öppEn MED ny präSt

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

Hej hösten!
Vi vill att du ska känna dig trygg alla 
årstider, prata med din doktor online!

SANITAS – din privata sjukförsäkring 
i Spanien. Ring mig för mer information 
så berättar vi mer om våra försäkringar.
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årliga ferian StällS in
”Feria del Rosario 2020” kommer 
ej att firas som planerat i oktober, 
på grund av pandemin. Beslutet 
har tagits enhälligt av kommunen 
och övriga arrangörer. Anslaget på 
omkring 300 000 euro kommer att 
gå till den ekonomiska och sociala 
återaktiveringsplanen, som inte 
minst ska stötta de sektorer som 
drabbats värst av coronakrisen.

tio årS vägarbete över
Fredag 17 juli blev en historisk dag 
för Málagaborna. Arbetet på Ave-
nida de Andalucía avslutades efter 
tio år och för första gången sedan 
2006 pågick det inga stora vägar-
beten i Málaga. Under jord fortsät-
ter dock arbetet med tunnelbanan 
till åtminstone slutet av 2021. 

Stort planetarium
Málaga kommun har givit grönt 
ljus för ett enormt planetarium 
mitt emot Campamento Benítez, 
vid IKEA-rondellen. Det n blir inte 
bara Spaniens utan EU:s största i 
sitt slag, med en kupol på 27 meter 
i diameter och utrustat med de 
mest avancerade tekniska lösning-
arna på marknaden. Ambitionen är 
att planetariet ska bli en före-
gångare inom den internationella 
forskningsturismen. 

böter vid röd flagg
Fuengirola kommun hotar med 
skärpta böter för badare som ej 
respekterar röd flagg på stränder-
na. Kommunen har gått ut med en 
särskild påminnelse till kommun-
invånarna om att det är förbjudet 
att bada när den röda flaggan är 
hissad, efter att ett flertal personer 
brutit mot regeln i sommar. Sank-
tionerna höjs också uppgår nu till 
mellan 700 och 1 500 euro. 

I jULI öppnADE åtEr LOkALErnA I EDIFICIO trES COrOnAS UnDEr LEDnInG AV kyrkOhErDE pEtEr hELLGrEn, EFtEr Att 
kyrkAn VArIt hELt StänGD SEDAn MIttEn på MArS. hAn hAr I MEr än tIO år tjänStGjOrt I ASkIMS FörSAMLInG.
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pOLIS Från SVErIGE OCh Ett FLErtAL AnDrA EUrOpEISkA LänDEr, I SAMOrDnInG MED EUrOpOL, hAr DELtAGIt I UtrEDnInGEn tILLSAMMAnS MED DEn SpAnSkA 
pOLISEn. 

Costa del sol

Stor Campingbrand
Många av de trähus som brann ned 
till grunden 9 augusti vid camping-
platsen Pueblo Fiesta-Lazy Days 
in Spain, i Mollina, var permanenta 
hem för brittiska medborgare. 
Polisen utreder omständigheterna 
kring branden. Enligt vittnen som 
intervjuats av El País startade 
branden i ett obebott hus och 
spred sig snabbt, på grund av den 
höga temperaturer samt hård blåst 
som rådde vid tidpunkten. Trots 
det kunde branden ha begränsats, 
om det ej saknats vattenuttag i 
campingplatsen.

flertal golfprojekt
Ännu ett golfbaneprojekt i Axar-
quía kan uppleva en ny impuls, efter 
att Torrox kommun tagit över ett 
konkursbo. Just som uppmärksam-
heten legat på ett kontroversiellt 
megaprojekt med 18-hålsbana i 
Maro återupptar Torrox ett projekt 
från 1992, vid Calaceite. Detta efter 
att kommunledningen betalat 
400 000 euro för att köpa ut en 
av intressenterna, Grupo Fuerte 
Hoteles. 

avlaStning av narkotika
Ett tiotal personer tog emot en 
motorbåt och lastade av narko-
tika, troligen hasch, på en strand i 
Estepona med badgästerna som 
vittnen. Allt var över på någon 
minut. Landstigningen på stranden 
i området i Benamara fångades 
på film av flera av strandbadarna 
och polisen utreder nu händelsen. 
Operationen ska enligt uppgift ha 
varit över på mindre än en minut, 
vilket har komplicerat möjligheten 
att följa de inblandades spår.

många trotSar å-förbud
Lokalpolisen i 
Nerja tvingas 
bötfälla dus-
sintals personer 
som ignorerar 
förbudet i som-
mar att besöka 
ån Chíllar. Trots information på 
kommunens hemsida och stora 
skyltar som varskor om förbudet 
att vistas i ån ertappar lokalpolisen 
kontinuerligt personer som bryter 
mot normerna. Böterna omfattar ej 
endast personer som vandrar och 
badar i ån, utan även fordon som 
parkeras vid infarten.

ån ChíLLAr.

narkotikahärvor med 
SvenSk anknytning
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Spansk polis har genomfört ett 
flertal tillslag i sommar mot 
misstänkta narkotikaligor, som 
på ett eller annat sätt har kopp-
lingar till Sverige. Några av de 
gripna levde ett liv i lyx på Costa 
del Sol och andra har anknytning 
till ett transportföretag som 
sedan många år kör regelbundet 
mellan Spanien och Sverige.

Det senaste tillslaget skedde i 
början av augusti. Tio personer 
greps på Costa del Sol och uppges 
bestå i huvudsak av svenskar. Ligan 
använde sig bland annat av post-
försändelser för att skicka hasch 
och marijuana till olika europeiska 
länder, däribland Sverige. Medlem-
marna var bosatta på Costa del Sol 

tillsammans med sina familjer och 
levde ett liv i lyx.

Polis från Sverige och ett flertal 
andra europeiska länder, i samord-
ning med Europol, har deltagit 
i utredningen tillsammans med 
den spanska polisen. Inom ramen 
för operationen beslagtog polisen 
drygt 700 kilo hasch och mer än 
200 kilo marijuana, knappt ett 
halvt kilo amfetamin samt 14 olika 
fordon. En industrilokal i San 
Pedro de Alcántara utgjorde ligans 
säte, från vilken majoriteten av 
narkotikan utgick till Sverige.

Utredningen går under nam-
net ”Juguete-boxer” och inled-
des i mars, när polisen upptäckte 
en försändelse med hasch och 
marijuana i Mijas med mottagar-

adress i Sverige. I maj fick polisen 
kännedom om ytterligare ett paket, 
denna gång i Estepona på väg till 
Sverige, innehållande droger och 
med samma holländska kvinna 
som avsändare. 

BAKoM FörSäNdElSErNA 
visade sig finnas en kriminell organi-
sation med säte i Málagaprovinsen 
bestående av olika nationaliteter, 
dock i huvudsak svenskar. Enligt po-
lisen hade den holländska kvinnan 
under åren 2018 och 2019 skickat ett 
stort antal paket med narkotika till 
Sverige. Mottagaren uppges vara lig-
ans ledare. Mannen ska vara svensk, 
bosatt i en lyxbostad i Benahavís och 
ha en bakgrund med flera tidigare 
gripanden i Sverige.

Ägare till svenskt transportbolag bland de gripna.
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Årlig deklaration?
FrÅgA: Vet någon hur man 
räknar ut och betalar ”deemed 
income tax” även om man ej 
har hyrt ut sin lägenhet under 
2019? obs, detta är ej iBi 
(fastighetsskatt) utan en an-
nan skatt som ska betalas året 
efter, även om man ej hyr ut sin 
lägenhet /Skattebetalare
SVAR: Blanketten för Non-Resi-
dent Income Tax (IRNR) är Modelo 
210, betalas senast 31 december, 
EU-medborgare betalar 19%. Du 
kan t ex fylla i och skicka in blan-
ketten via nätet och sen får du ett 
dokument som du kan använda 
för att betala skatten med på ban-
ken. Taxadora gör det åt dig för 35 
euro - tror att de är billigast. /RM

avbetalning bil?
FrÅgA: hur är det är att 
köpa en bil på avbetalning i 
Spanien? Vad är det för krav, 
handpenning, säkerhet, in-
komst och så vidare? /gyllis
EXPERTSVAR: Alla bilhandlare i 
Spanien erbjuder olika finansie-
ringslösningar. Dessa utgör så stor 
del av deras inkomstmarginal att 
det i princip är omöjligt (eller extra 
dyrt!) att köpa en ny bil kontant/
direkt. Se handlarnas hemsidor 
för mer information. /MB

sk i Torrevieja?
FrÅgA: tack för all informa-
tion ni tillhandahåller för oss 
extranjeros i Spanien. Kan 
man finna tidningen SK i tor-
revieja också? Skulle gärna 
vilja ha ett ex. Kan man prenu-
merera på den? /Curt
EXPERTSVAR: I Torrevieja finns 
tidningen SK på Más Amigos kansli 
(Calle Capitán García Gea 17). För 
tillfället tar de endast emot personer 
med tidsbeställning: 966 700 084. 
Tidningen lämnas även på konsulta-
tet. Du kan boka prenumeration på 
vår hemsida www.sydkusten.es. Det 
kostar 10€ om 
året i Spanien 
och 20€ om året 
utanför Spanien. 
/RB

www.sydkusten.es/faq

Ledaren hade kontakter med 
ägaren av ett transportbolag, som 
hade en flotta med lastbilar avsed-
da för förflyttning av fordon. I maj 
förra året, stoppade tysk gränspolis 
i Lübeck en av dessa lastbilar, just 
som den skulle köra ombord på en 
färja till Sverige och beslagtog 92 
kilo hasch som fanns gömd i lasten. 

I januari beslagtog polisen en 
försändelse som innehöll 55 kilo 
marijuana på väg till Sverige gömd 
i en trädgårdsfontän. I februari 
skickades ytterligare 250 kilo 
hasch och 150 kilo marijuana från 
lokalen i San Pedro de Alcántara, i 
en lastbil till Sverige. Mottagarna 
av denna transport greps av svensk 
polis när transporten anlände.

Polisen har vidare gripit en 
norrman bosatt i Benalmádena, 
som ska ha haft en sofistikerad 
anläggning för behandling och 
paketering av marijuana som bland 
annat doldes i kexpaket. Organisa-
tionen uppges även ha kontakter 
med kokainklaner i Peru, som 
hade för avsikt att skicka narko-
tika till Costa del Sol. Planerna 
uppges dock ha stoppats på grund 
av stängningen av gränserna, med 
anledning av pandemin.

tidigArE i SoMMAr  har tre män 
häktats i Stockholmsområdet, 
misstänkta för synnerligen grovt 
narkotikabrott. Åtminstone två av 
dem har kopplingar till ett flytt-
bolag, som sedan många år utför 
regelbundna transporter mellan 
Sverige och Spanien.

Sydkusten har fått tillgång 
till häktningsförhandlingarna 
från Attunda tingsrätt, norr om 
Stockholm. Enligt dessa sitter tre 
män häktade på sannolika skäl 
misstänkta för synnerligen grovt 
narkotikabrott. Häktningsförhand-
lingarna gäller omhäktning och 
har till största delen skett bakom 
stängda dörrar. 

De tre häktade, som har initia-
lerna K.Å.A. född 1965, S.A. född 
1968 och Y.H.K. född 1987, uppges 
förneka brott. Tingsrätten bedömer 
att det finns risk för att de avviker 
eller på annat sätt undandrar sig 
lagföring eller straff, liksom att de 
försöker undanröja bevis eller på 
annat sätt motarbeta utredningen. 

i Ett trEdJE tillSlAg  greps 
även två bröder från Sverige, som 
i svenska medier antas vara de 

kvarvarande ledarna i den så kall-
lade ”dödspatrullen”. Det skedde i 
en omfattande polisoperation mot 
en narkotikaliga i Katalonien.

Den katalanska polisen har 
gripit ett 20-tal personer som 
ingick i ett kriminellt nätverk 
som benämns som extremt 
våldsamt. Ligan ägnade sig åt att 
odla marijuana i stor skala samt åt 
internationell narkotikahandel. 
Den disponerade ett flertal stora 
marijuanaodlingar i Katalonien, 
varifrån de levererade till andra 
europeiska länder.

Ligan uppges ha svenskt 
ursprung med kopplingar till orga-

nisationer i Polen och Storbritan-
nien för att optimera resurserna 
och den logistiska strukturen. De 
svenska bröderna ligger enligt 
uppgift bakom diverse våldsamma 
händelser, bland annat mord och 
skottlossningar i flera nordeuro-
peiska länder. Det skriver tidnin-
gen La Información.

Bröderna greps av polis 1 juli i 
Premià de Dalt, Barcelona och häk-
tades efter att ha hörts av domare. 
Den andra fasen av operationen 
genomfördes 4 augusti med 13 
olika tillslag för att spränga den 
brittiska delen av organisationen, 
som ägnade sig åt massproduktion 
av marijuana. Den polska delen 
gömde bland annat drogerna i 
varmvattenberedare som skicka-
des från Katalonien till andra 
länder i Europa. De skickade även 
paket med vanlig post, som inne-
höll narkotika.

TexT: Carin osvaldsson

FOtO på En AV MArIjUAnAODLInGArnA SOM SpränGtS AV DEn kAtALAnSkA rEGIOnALpOLISEn MOSSOS 
D´ESqUADrA.

trE pErSOnEr SIttEr häktADE på OrDEr AV AttUnDA tInGSrätt, nOrr OM StOCkhOLM.

 En av ligaledar-
na uppges vara 

svensk, bosatt i en 
lyxbostad i Benahavís 
och ha en bakgrund 
med flera tidigare 
gripanden i Sverige.
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Marbella är den enda spanska 
staden med fler än 100 000 
invånare dit tåget inte går. Myn-
digheternas löfte om att för-
länga linjen Málaga-Fuengirola 
västerut har fyllt 20 år, utan att 
spaden vidrört jorden. den för-
beredande studien som enligt 
uppgift från Näringsdeparte-
mentet pågår, är troligtvis en av 
de mest tidskrävande i Spa-
niens historia. Både höger och 
vänsterregeringar har ”priorite-
rat” projektet utan framgång, 
trots att tåglinjen sägs kunna 
nyttjas dagligen av 1,5 miljoner 
människor.

Ett oändligt antal ansvariga som 
passerat förbi ledande myndighets-
positioner de senaste decennierna, 
har gjort kusttåget till en nyck-
elfråga i sitt åtagande gentemot 
provinsen. Det har talats både om 
höghastighetståg och att förlänga 
det existerande kusttåget till både 
Marbella och Estepona, till och 
med så långt som till Algeciras. 
Ingen har dock kommit ens så 
långt som att slutföra den inledan-
de tekniska fasen för att påbörja 
upphandling av entreprenaden. 
Regionalmyndigheten i Andalusien 
kom visserligen så långt som till 
ett anbudsförfarande på en första 
sträcka på 4,5 kilometer, mellan 
Fuengirola och Los Monteros. Det 
är drygt tio år sedan regionalmyn-
dighetens ambition att länka ihop 
Málagas västra kust begravdes, på 
grund av den ekonomiska krisen.

För NÅgrA År SEdAN  återupp-
togs projektet av Näringsdepar-
tementet, men hittills har det ej 
tagits något definitivt steg framåt. 
Under tiden fortsätter kustbor och 
inte minst företagare att under-
stryka det strategiska värdet av 
projektet. I Marbella, som har 
mer är 150 000 mantalsskrivna 
invånare (plus minst 50 000 icke 
inskrivna) är de trötta på de icke 
infriade löftena av såväl PP- som 
PSOE-ledda regeringar.

Tekniska experter förklarar 
i en artikel i El Confidencial att 
en tågförbindelse till Marbella 
skulle främja mer än fem miljoner 
människor, sett till förbindelserna 
inom Andalusien, samt 13 miljoner 
turister som besöker Costa del Sol 

varje år. Det finns studier som visar 
att tåget skulle få så många som 50 
miljoner passagerare per år.

Rörelsen för kusttåget (La Plata-
forma del Tren Litoral) poängterar 
också att vilken incident som än 
inträffar på kustvägen A-7, hur 
liten den än må vara och vilket är 
väldigt vanligt förekommande, 
orsakar kilometerlånga köer och 
omfattande problem för de resande 
på sträckan. Bland annat är det 
omöjligt att beräkna tiden det tar 
att köra från punkt A till punkt B. 

dEt SiStA oFFiCiEllA  utta-
landet som utfärdats av sittande 
regering, är samma som tidigare 
givits av olika tjänstemän inom 
Näringsdepartementet, oberoende 
av politisk färg. Svaret, daterat 
den 11 februari i år, indikerar att 
departementet ”håller på med en 

förberedande studie där de olika 
alternativen analyseras i detalj.”

När studien avslutas måste den 
läggas ut på remiss och myndighe-
terna undviker någon tidsangivelse 
för när detta beräknas ske. Nuva-
rande position påminner om när 
tidigare näringsministern Iñigo de 
la Serna (PP) 2018 presenterade 
tre olika alternativa lösningar i 
samband med ett besök i Marbella. 
Han uttryckte då sin intention att 
driva studien framåt, vilken enligt 
en artikel i Málaga Hoy fortfarande 
pågår och i bästa fall skulle kunna 
vara klar till sommaren, för att 
därefter skickas vidare till Miljöde-
partementet. 

dE lA SErNAS trE  förslag inne-
höll ej alternativet med höghas-
tighetståg utan bestod av i första 
hand två varianter, parallella med 

kustvägen A-7 och så gott som helt 
underjordiska. Den sammanlagda 
sträckan på 53 kilometer har en 
budget på två miljarder euro. En 
tredje billigare variant skulle gå i 
höjd med betalmotorvägen AP-7, 
med stationer vid sjukhuset Costa 
del Sol, Marbella och San Pedro 
Alcántara, till en kostnad av en 
miljard euro. Kostnader för tvångs-
uppköp av mark samt byggande av 
tunnlar pressar upp kostnaderna.

För den nuvarande andalusiska 
regionalregeringen är förlängning-
en av kusttåget dock ingen priori-
tetsfråga. Vice regionalpresidenten 
Juan Marín (Ciudadanos) har till 
och med sagt att den ej behövs och 
hävdar att Málagaprovinsen redan 
har en adekvat infrastruktur.

TexT: Carin osvaldsson
foTo: MaTs BjörkMan

Costa del sol

kUSttåGEt på SIDOSpår
MynDIGhEtErnAS LöFtEn OM En tåGLInjE MELLAn MáLAGA OCh MArBELLA, I Ett FörStA StEG OCh EStEpOnA I Ett AnDrA, hAr FOrtFArAnDE IntE InFrIAtS EFtEr MEr än 
20 år.

Nu 20 år sedan det första löftet om en utvidgning.
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avenida Conde de San isidro, 16
29640 Los Boliches • Fuengirola • Málaga
mob. +34 658 077 748
jennifer@burai-insurance.com 

burai-insurance.com

Din egen försäkringsagent 
på Costa de Sol
Jag heter Jennifer Burai och är din personliga 
försäkringsagent för Liberty Seguros och DKV, 
med kontor i Fuengirola. 

Jag lotsar dig tryggt och personligt genom 
försäkringsvärlden i Spanien.

Försäkringar:
• Hem • Fordon • Båt • Liv • Begravning 
• Hälsa • Olycksfall • Företag • Djur 

Kontakta mig för ett förbehållslöst möte.

Jennifer Burai

Köp en låda av Finca Solmarks Oliv- 
olja (6 flaskor x 500ml) så BJUDER 
vi på en entré till Caminito del Rey. 
Ange koden ”CAMINITO” när du  
beställer i webshoppen så hör vi  
av oss för tidsbokning.

Njut av Finca 
Solmarks olivolja och

Caminito del Rey 

Köp den goda olivoljan på 
fincasolmark.com

*Är ni flera som vill gå tillsammans så 
kostar ytterligare entré €15/person
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Costa del sol

Munskydd, temperaturkontrol-
ler, utomhusundervisning, ökad 
personaltäthet, virustester, 
samlevnadsgrupper, hygien-
stationer och framför allt en 
beredskap för nya anpassningar. 
det är några av punkterna i de 
protokoll som skolorna infört 
inför skolstarten. Sydkusten har 
intervjuat tre rektorer; Mat-
tias Kerttu och denise Jimenez 
Norrestad på svenska skolorna i 
Fuengirola respektive Marbella, 
samt Amanda hughes på laude 
San Pedro international College.

Efter en vår med hemundervisning 
är det en glad nyhet för de flesta 
elever och föräldrar att skolorna 
haft siktet inställt på att utbild-
ningen i höst ska ske fysiskt på 
skolan. Om det trots allt införs nya 
restriktioner på grund av pande-
min, ska det prioriteras så att barn 
upp till 14 år slipper distansstudier. 

Svenska skolorna på Costa del 
Sol och Laude i San Pedro Alcán-
tara planerade alla att öppna första 
veckan i september. De har haft ett 
digert jobb för att uppfylla myndig-
heternas krav och rekommenda-
tioner samt fastställa rutinerna för 
den egna skolan.

Vilka säkerhetsåtgärder har ni 
vidtagit?

DJN: Främst handlar det om 
att undvika att grupper blandas 
med varandra samt att avstånd kan 
garanteras. Vi har vidtagit orga-
nisatoriska åtgärder vid ankomst 
och avslut, för att fördela elever på 
olika tider och in- och utgångar. 
Vi kommer att ta temperaturen på 
personal och elever vid ankomst. 

Alla elever förutom förskolebarn 
bär munskydd vid ankomst och 
avslut. Äldre elever och personal 
bär munskydd större delen av 
skoldagen. Under sommaren har 
vi tagit över paddelklubben som 
angränsar till vår skolgård. Det ger 
oss mer yta både för undervisning 
och raster. Förskolan kommer att 
vara ute, så mycket som möjligt. 

Vidare har vi infört nya rutiner 
för hygien och städ. Klassrum ska 
ventileras och städas mer frekvent 
samt ha hygienstationer. Vi kom-
mer undvika AC. Vi startar läsåret 
med hög lärartäthet, för att ha be-
redskap om personal blir sjuk eller 
grupper behöver delas på. 

MK: Åtgärderna är i enlighet 
med de direktiv vi fått. Konkret 
innebär det bland annat att vi har 
gjort inköp av enkelbänkar, skär-

mar och hygienstationer. Organi-
satoriskt handlar det mycket om 
schematekniska lösningar, för att 
undvika att olika grupper befinner 

sig på samma ytor samtidigt.
AH: Vi har granskat alla aspek-

ter av vårt arbete. Från entré och 
hemgång, mat och skolbespisning, 
pennor och papper till hur vi kan 
skapa säkra rörelsemönster runt 
på campus. Vi skickar ut formella 
riktlinjer till familjerna inför skol-
starten så att alla är informerade 
om det senaste protokollet att följa. 

Vilka är de största förändrin-
garna?

DJN: För eleverna är det dis-
tanseringen och att vi har fasta 
grupper för att minimera eventuell 
smitta samt att vi ska använda 
skolgården mer för undervisning. 
Övriga rutiner är det nog mest 
personal och vårdnadshavare som 
märker av. 

AnnOrLUnDA åtErkOMSt 
tILL SkOLBänkEn

SkOLOrnA SAtSAr ALLA på FySISk närVArO I höSt, MEn För DEt kräVS En MänGD SäkErhEtSprOtkOLL För Att FörEByGGA SMIttSprIDnInG UnDEr DEn råDAnDE COrO-
nApAnDEMIn.
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Lokala skolor prioriterar fysisk närvaro i höst.

rEktOrEr på IntErnAtIOnELLA SkOLOr på COStA DEL SOL BErättAr För SyDkUStEn hUr DE FörBErEtt SIG För 
höSttErMInEn.
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Plaza Cibeles S/N, 
29660 Nueva Andalucía

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

www.haciendalosnaranjos.com 

Köket håller öppet:
Mån-Lör: 07.30-22.00 - Sön: 07.30-19.00

Öppet för frukost,
lunch och middag

HÄRLIG MAT OCH
HEMTREVLIG ATMOSFÄR

PÅ LOS NARANJOS
GOLF CLUB

MK: Det handlar mest om den 
inre organisationen; hur vi nyttjar 
lokalerna för de olika årskurserna 
och hur schemaläggningen blir 
med ett flödesschema som gör att 
vi uppfyller kraven.

AH: Jag tror att det blir verklig-
heten som hänger ihop med social 
distansering. Vi har en väldigt 
glad och nära gemenskap och är 
vana vid att hälsa varmhjärtat på 
varandra varje dag. Det är inte 
möjligt just nu och eleverna måste 
vänja sig vid det nya normala och 
en policy som går ut på att inte röra 
varandra.

Hur förbereder ni er för framtida 
ändringar av direktiven?

DJN: Vi startar en samarbets-
grupp med representanter från 
ledning, rektor, lärare, städperso-
nal samt representant för vård-
nadshavare där vi kan utvärdera 
åtgärder och ta del av nya direktiv. 
I våras skickade vi hem datorer till 
alla elever i åk 4-6. Vår målsättning 
är att köpa in fler datorer, så att 
även yngre årskurser har samma 
tillgång. Vi kommer arbeta mycket 
med sociala relationer, ta till vara 

på tid vi har tillsammans och 
skapa studieglädje och lust att lära. 
Lärarna längtar tillbaka till skolan 
och jag tror även att eleverna 
kommer att uppskatta den vanliga 
undervisningen mer än tidigare. 

MK: Vi är väl förberedda om det 
skulle vara så att myndigheterna 
kommer med nya direktiv. Perso-
nalen är på tå och adaptiva. 

AH: När skolan tvingades stänga 
13 mars flyttade vi omedelbart in 
i Laude San Pedro Online. Det var 
en enorm omställning och visade 
vilken beslutsamhet som finns i 
vår community för att säkerställa 
elevernas utveckling. Vi vet att 
situationen är väldigt flytande och 
att det kan bli nödvändigt med nya 
förändringar med kort varsel. Vi 
har utformat fyra stadier så att vi 
är beredda att förflytta oss mellan 
olika nivåer av restriktioner som 
myndigheterna kan tänkas utfärda.

Fotnot: Denna artikel skrevs före 
skolstarten och tar därför ej i beräk-
ning eventuella beslut som fattas i 
sista stund.

TexT: Carin osvaldsson

Rådgivning i Spanien med svensk mentalitet

www.mgconsulting.es 
info@mgconsulting.es

+34 952 609 009

Málaga 
MaRbella

StockholM
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Rolf Martinsen 
& Pedro Lönnblad

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

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

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



Kombinationen av ett stort an-
tal tomma bostäder, fattigdom 
och ett rättsväsende som är 
kraftigt överbelastat tycks vara 
grogrunden till ett problem som 
hotar fastighetsägare i Spanien. 
Nämligen risken att deras fas-
tighet blir ockuperad av objudna 
gäster som vägrar flytta ut, eller 
som sedan lämnar fastigheten i 
bedrövligt skick. 

En dag fick jag ett telefonsamtal 
från en svensk familj som befann 
sig på gatan utanför en äldre släk-
tings hus på Solkusten, där de hade 
tänkt tillbringa semestern. Någon 
hade bytt låset till muren som 
omgärdade huset. Familjen hade 
lyckats tala med några grannar, 
som bekräftade deras misstankar: 

huset hade blivit ockuperat. Jag 
uppmanade dem att polisanmäla 
händelsen och därefter fick jag 
uppdraget att representera ägaren, 
i en långdragen brottmålsprocess. 

Från polisanmälan till dess att 
ägaren fick tillbaka besittningen av 
fastigheten tog det 13 månader. Att 
vräkningsprocesser kan dra ut på 
tiden i Spanien är allmänt känt, så 
vi började med att försöka kommu-
nicera med ockupanten, dock utan 
resultat.

dEt FörStA BESlUtEt  vi fick 
från domstolen var att målet skulle 
läggas ner, eftersom det saknades 
bevis på gärningsmannens identi-
tet. Dessutom saknades bevis på att 
ockupationen fortfarande pågick. 
Vi överklagade detta beslut och 

ansökte om att domstolen skulle ge 
order åt polisen om att undersöka 
huruvida fastigheten fortfarande 
var ockuperad samt identifiera gär-
ningsmannen, eftersom det fanns 
tydliga tecken på att ockupationen 
pågick. 

Polisens insats i detta fall var 
dock en besvikelse för oss. Via 
domstolen fick vi en rapport där 
det framgick att polisen hade 
besökt huset och knackat på dörren 
vid ett par tillfällen, men eftersom 
ingen öppnade kunde polisen inte 
identifiera någon eller bekräfta att 
huset var ockuperat. Det hör till sa-
ken att polisen aldrig agerar enligt 
instruktioner från fastighetsägare, 
utan endast enligt instruktioner 
från domstol. Av okänd anled-
ning hade domstolen låtit bli att 

ge instruktioner åt polisen om att 
bryta sig in i fastigheten (trots att 
vi uttryckligen hade begärt detta).

Vi valde att (delvis) ta saken i 
egna händer. Jag knackade dörr 
hos grannarna och samlade in så 
mycket information jag kunde om 
ockupanten. Grannar berättade att 
det rörde sig om en spansk äldre 
man utan inkomst, som tack och 
lov inte var våldsam eller störande. 
Ingen av grannarna ville ställa upp 
som vittne, eftersom de tyckte synd 
om mannen och inte ville hamna i 
konflikt med honom. 

dEN iNtillBoENdE grannen var 
så solidarisk med ockupanten att 
denne bjöd på vatten genom en 
slang över muren, som avgränsar 
de båda fastigheterna. Kommunalt 
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SVårt GörA SIG AV MED hUSOCkUpAntEr
Trots reformer finns det fortfarande stora brister i den spanska lagstiftningen.

LånGt IFrån ALLA hUSOCkUpAntEr I SpAnIEn är AnArkIStISkA GrUppEr. DE FLEStA är pErSOnEr SOM håLLEr En LåG prOFIL OCh SOM UtnyttjAr DE MånGA kryphåLEn I DEn SpAnSkA LAGStIFtnInGEn För Att FörSkAnSA SIG I 
BOStADEn I MånADEr OCh IBLAnD år.
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vatten hade såklart stängts av, 
eftersom ingen hade betalat vat-
tenräkningarna på länge. 

Valpropaganda är sällan ett väl-
kommet inslag i brevlådorna, men 
just i detta fall kunde vi identifiera 
ockupanten tack vare ett antal 
brev från politiska partier, som 
låg utspridda på gatan utanför det 
ockuperade huset. Ockupantens 
namn stämde överens med de 
muntliga uppgifter som jag hade 
fått från grannarna. Det faktum att 
ockupanten hade mantalsskrivit 
sig, och därmed fick valpropaganda 
i sitt namn på den ockuperade 
adressen, var räddningen som 
gjorde att vi kunde bevisa dennes 
identitet och avsikt att bo stadigva-
rande i huset.

Så snart ockupantens identitet 
bekräftats ansökte vi om uppgifter 
från diverse register, för att ta reda 
på om denne hade någon utmät-
ningsbar egendom. Så var dock ej 
fallet. Även om min klient i teorin 
hade rätt att yrka på skadestånd, 
insåg vi att det skulle vara me-
ningslöst, då ockupanten varken 
hade någon inkomst eller utmät-
ningsbara tillgångar.

 
CirKA Ett År  efter polisanmä-
lan fick vi kallelse till domstolen. 
Under de långdragna timmarna i 
väntsalen kom ockupanten fram 
till mig och frågade om vi kunde gå 
och fika, så kunde han lämna över 
nycklarna till mig. Jag tackade nej 
till fikastunden och föreslog att 
han skulle överlämna nycklarna 
med domaren som vittne, så att 
detta kunde protokollföras. Väl 
inne i rättssalen erkände mannen 
att han hade brutit sig in i huset 
och bosatt sig där, eftersom han 
var hemlös och inte hade någon 
inkomst. Ockupanten var tidigare 
ostraffad och domaren utdömde ej 
något straff, då nycklarna överläm-
nades frivilligt.

Det första jag gjorde med 
nycklarna i handen var att åka till 
min klients hus, tillsammans med 
personal från en låsfirma och ett 
larmföretag. Ockupanten hade 
lämnat dörren öppen på vid gavel. 
Nya lås och larm installerades 
samma dag. Därefter följde en hel 
del praktiskt arbete med elektriker 
och städfirma, för att göra huset 
beboeligt igen. Det visade sig att 
ockupanten hade gjort någon form 
av tjuvkoppling, som var dold i 
muren, för att få el i huset.

FAStighEtSägArEN VAr  en 
svensk äldre dam som inte hade 
besökt sin semesterbostad i 
Spanien under de senaste åren, på 
grund av sjukdom. Det verkar som 
om ockupanten kände till detta, för 
han berättade i rättssalen att han 
”tyckte synd om tanten” som inte 
kunde ta hand om sin fastighet, 
som annars riskerade att förfalla 
eller ockuperas av någon våldsam 
liga eller en barnfamilj som skulle 
vara svårare att få ut.

Semesterbostäder som står 
tomma länge och som är insyns-
skyddade med mur eller liknande 
verkar vara särskilt attraktiva för 
ockupanter. För att minska risken 
rekommenderar jag ordentliga lås 
och galler, larmsystem och grann-
samverkan. Uthyrning är ofta ett 
bra alternativ till att låta huset stå 
tomt under långa perioder.

häNdElSErNA SoM  beskrivs 
i denna artikel ägde rum mellan 
maj 2017 och juni 2018. Den 2 juli 
2018 trädde en lagändring i kraft, 
som innebär en mer tidseffektiv 
civilrättslig vräkningsprocess mot 
ockupanter (Ley 5/2018). Det är 
ej längre nödvändigt att känna 
till ockupantens identitet, för att 
vinna framgång med den nya civil-
rättsliga vräkningsprocessen. Med 
andra ord finns det, åtminstone i 
teorin, bättre möjligheter för fast-
ighetsägare i Spanien idag att vräka 
ockupanter, om oturen skulle vara 
framme. 

Det återstår att se om det span-
ska rättsväsendet, i kölvattnet av 
coronakrisen, klarar av att vara 
så tidseffektiv som den nya lagen 
stadgar. 

CharloTTe andersson
jurisT & aBogada

www.linguaiuris.CoM

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

• Hemleverans

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

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

www.bacusvinosylicores.com

wine & spirits

 Semester-
bostäder som 

står tomma länge 
och som är insyns-
skyddade med mur 
eller liknande verkar 
vara särskilt 
attraktiva för 
ockupanter. 

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€

www.asapettersson.com  info@asapettersson.com

Din svenska mäklare i Los Boliches/Fuengirola sedan 1996.
Hos oss finner du allt under samma tak - mäklare & laglig representant. 

Vi gör även skattedeklarationer (icke resident), NIE-nummer, 
fullmakter, kontrakt, testamenten m m.

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

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

Fuengirola, paseo Maritimo
Fantastiskt läge och fantastisk utsikt på 
strandpromenaden mitt i Fuengirola. byggyta 
100 m2 + 150 m2 terrass i sydvästläge. 3 
sovrum, 2 badrum. takvåningen ligger intill 
Fuengirolas småtbåtshamn. vidsträckt utsikt 
över hela strandlinjen. all typ av service precis 
utanför dörren. REF: L102  pris: 695.000€
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Var står egentligen det spanska 
partiet Vox i den våg av extrem-
höger som drar över Europa? 
Enligt flera politiska experter 
ligger partiet till höger om de 
flesta radikala högerpartier i 
Europa. det utmärker sig för 
spansk nationalism, främlings-
fientlighet och ultrakonserva-
tism. i en omfattande enkät 
genomförd av El País nämns Vox 
som ett av de farligaste parti-
erna i Europa just nu.

I juni publicerade El País resultatet 
av en omfattande enkät till 50 aka-
demiker i ett 20-tal länder, framför 
allt i Europa, för att analysera var 
Vox befinner sig politiskt i jämfö-
relse med den övriga extremhö-
gern. Enligt artikelförfattarna har 
Vox lyckats finna en framstående 
nisch i den rådande pandemin med 
sin strategi att attackera regerin-
gens agerande, inkluderat ankla-
gelser om brottslig vårdslöshet och 
uppmaningar till massprotester 
i flera spanska städer. Vox satte 
sig under våren emot regeringens 
strikta åtgärder, som de menade 
utgör ett hot mot medborgarnas 
frihet. En strategi som i mångt och 
mycket liknar den som AfD (Alter-
nativ för Tyskland) drivit. 

Dock har den europeiska ex-
tremhögern knappast en homo-
gen inställning till coronakrisen. 
Medan experterna diskuterar 
huruvida pandemin kommer att 
försvaga dessa partier, eller om 
de kommer lyckas dra fördelar av 
det hårda ekonomiska och sociala 
scenariot, framstår det tydligt att 
den europeiska extremhögern har 
många olika ansikten. Trots att 
partierna sammanfaller framför 
allt i sitt motstånd mot invandrin-
gen, bygger de på flexibla rörelser 
som ofta anpassar sig allt eftersom, 
inte minst till sina ”lokala fiender”.

i SiN UNdErSöKNiNg  har El País 
låtit 50 specialister poängsätta 17 
europeiska partier som står till 
höger om de traditionella konser-
vativa formationerna. Dels deras 
generella ideologi, dels var de står 
gällande specifika områden som 

familjepolitik, ekonomi, sociala 
och demokratiska värderingar, 
säkerhet, flyktingpolitik, inte-
grationsfrågor och EU. Enkäten 
bestod av en skala mellan 0 och 10, 
där 0 står för extremvänster och 10 
för extremhöger. 

Resultatet av enkäten, som 
gjordes innan coronakrisen bröt ut, 
placerar Vox bland de partier som 
befinner sig allra längst till höger, 
såväl när det gäller den generella 
ideologin (med ett snitt på 8,67) 
som inom sociala och demokra-
tiska värderingar (8,52), ekonomi 
(7,04) samt brott och straff (8,71). 
Partiet sticker iväg ännu mer när 
det gäller immigrationsfrågor 
(8,94) och integration (8,93). Vox 
resultat kan jämföras med Sve-
rigedemokraternas, som sam-
manfaller helt i immigrations- och 
integrationsfrågor men de senare 
ligger två punkter till vänster inom 
ekonomi och sociala och demokra-
tiska frågor. 

Partierna tenderar att föra 
liknande politik när det gäller 
flyktingfrågor, där det oftast handlar 
om att skydda den vita majoritets-
befolkningen och minska antalet 
flyktingar. Deras socioekonomiska 
politik skiljer sig dock mer åt. Inom 
sociala värderingar och demokrati är 
skillnaderna också stora. Det finns 
partier som försvarar de mest tra-
ditionella och reaktionära värdena 

som PiS i Polen och EKRE i Estland, 
samt de med mer moderata positio-
ner som holländska FvD, norska FrP 
och Sverigedemokraterna. 

Vox blev det tredje största 
partiet i Spanien i senaste riksvalet 
och beskrivs av experterna som 
ett parti som är speciellt reaktio-
närt inom den sociala sfären. De 
föddes ur en radikalisering av den 
klassiska konservatismen, snarare 
än ur en tradition av extremhöger, 
men befinner sig fortfarande i en 
process av självdefinition. Det 
särskiljer sig särskilt när det gäller 
motståndet mot könspolitik liksom 
mot den katalanska självständig-
hetsrörelsen. 

dE 17 PArtiEr  som analyseras 
i reportaget fick alla minst tio 
procent av rösterna i de senaste 
valen i sina respektive länder. En 
graf visar vilket stöd varje parti fick 
och den vanligaste etiketten som 
enkätdeltagarna givit dem. Sveri-
gedemokraterna fick 17,5 procent 
och kategoriseras som ett av de 
radikala högerpopulistiska par-
tierna tillsammans med estniska 
EKRE, finska PeruS, italienska 
Lega, österrikiska FPÖ, holländska 
FvD, holländska PVV, franska RN, 
tyska AfD och belgiska VB. Vox fick 
15,5 procent och kategoriseras som 
radikalhöger, radikalt högerpopu-
listiskt parti och extremhöger. 

Anföranden om invandring, som 
är så viktiga för den europeiska 
ultrahögern, kan i sin tur delas in 
i tre områden; de sociala problem 
som de anser att invandringen 
orsakar (framför allt en påstådd 
ökning av kriminaliteten och ökade 
offentliga utgifter), deras politik 
gällande hur invandringen ska 
stoppas samt integrationen av de 
som redan befinner sig i landet el-
ler anländer illegalt. 

Under de senaste åren har anti-
immigrationsrörelsen präglats av 
ett särskilt motstånd mot muslimer 
och flyktingar. Åsikten att invand-
ringen har nått “ohållbara nivåer” 
är återkommande och några av 
partierna driver argumentet att 
det skulle vara mer effektivt och 
solidariskt att koncentrera hjäl-
pen till flyktingarnas hemländer. 
Idén om det demografiska skiftet, 
rädslan att deras samhällen inom 
några decennier skulle kunna vara 
i huvudsak muslimska på grund av 
invandringen, enar också tydligt 
den europeiska extremhögern. 

Vox Vill dEPortErA legala in-
vandrare som antingen har begått 
upprepade lindriga brott eller ett 
allvarligt brott. De förespråkar i 
bästa Trumpanda att en mur ska 
byggas i Ceuta och Melilla samt att 
illegala flyktingar har försuttit sin 
chans att någonsin legalisera sin si-
tuation i landet. Gällande integra-
tionen vill de premiera invandrare 
som delar det spanska språket eller 
andra vänskaps- och kulturella 
band till Spanien. 

De traditionella värdena och 
idén om att en familj består av en 
man och en kvinna är centrala 
för många av dessa partier. Det 
går hand i hand med ett generellt 
motstånd mot samkönade äkten-
skap, abort och aktiv dödshjälp. 
Angående Vox poängteras par-
tiets reaktionära karaktär som 
extremt konservativt, försvaret av 
kärnfamiljen, fientligheten mot 
feminismen, nykolonialismen och 
i allmänhet en nostalgisk blick på 
det förflutna. 

En annan egenskap som många 
av dessa partier har gemensamt 
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SpAnSkA ULtrAhöGErn SärSkILt ExtrEM
Omfattande enkät jämför Vox med andra konservativa partier.

VOx BILDADES 2014 SOM En UtBrytnInG Ur pArtIDO pOpULAr OCh DErAS LEDArE SAntIAGO ABASCAL VAr 
tIDIGArE pp-LEDAMOt I BASkIEn.
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är den bestraffande karaktären, 
inställningen att den allmänna 
säkerheten har förvandlats till ett 
problem orsakat av en alltför slapp 
attityd till brottslingar. Lösningen 
anses vara strängare straff. På detta 
område sammanfaller de flesta 
partier med ett tydligt budskap 
mot en för vek lagstiftning, för 
livstidsfängelse och i Vox fall rätten 
att använda proportionerligt våld i 
försvar mot brottslingar. 

EKoNoMiN är UtAN tVEKAN 
det område där partierna går mest i 
sär, med vissa partier som driver en 
ekonomisk politik nära den so- 
cialdemokratiska, däribland SD, 
medan andra befinner sig i den  
råaste neoliberalismen. Skillnaderna 
mellan partierna är stora men även 
ett och samma parti kan gå från att 
vara nyliberalistiskt i vissa frågor till 
interventionistiskt i andra. Exem-
pelvis har Vox enligt experterna ett 
liberalt ekonomiskt program, men 
då de nyligen föreslog en allmän 
utbetalning på hundra euro per barn 
oavsett inkomstnivå till alla familjer, 
mjukades resultatet för Vox upp 
något inom detta område. Trots det 

hamnar endast tre partier till höger 
om Vox; norska FRP, schweiziska 
SVP och holländska FVD. SD ligger 
näst längst till vänster, endast med 
polska PiS som mer interventionis-
tisk. 

Euroskepticismen är ett annat 
av de gemensamma dragen inom 
den radikala europeiska högern. 
Även här finns dock olika nivåer 
som kan relateras till den ekono-
miska situationen i varje land. På 
ena sidan finns de mest ödmjuka 
som klagar på att EU:s överdrivna 
interventionism undergräver 
suveräniteten, nationernas es-
sens och föreslår reformer, men 
utan att ifrågasätta unionens eller 
Schengens existens. I andra änden 
befinner sig de som vill lämna EU 
och Schengen eller i alla fall be-

handla det via en folkomröstning. 
Det finns även mellanlägen som 
de som föreslår att lämna euro-
samarbetet eller partier som Vox, 
som vill ha ett nytt fördrag och att 
Schengen upphävs. 

Partierna är slutligen en produkt 
av de nationella traditionerna, 
historia och de socioekonomiska 
och kulturella sammanhangen. I 
kategorin egna specialiteter nämns 
den nordiska fobin mot tiggeri, 
norska FrP´s uttryckliga stöd för 
rätten till en judisk stat, holländska 
FvD´s åsikt att legalisera lätt narko-
tika och polska PiS starka identifie-
ring med katolska kyrkan. När det 
gäller Vox har experterna valt att 
lyfta fram deras korståg mot lagen 
mot könsrelaterat våld. 

Mitt i dEttA KoMPlExA  euro-
peiska panorama över ultrahögern 
befinner sig alltså Vox, som beskrivs 
som ett unikt fall då partiet saknar 
rötter i extremhögern. Partiets 
uppkomst inifrån etablissemanget 
och relationen med eliten hindrar 
det från att anta sociala eller popu-
listiska linjer inom den ekonomiska 
sfären, vilket kompenseras med 

ett populistiskt fokus på punktfrå-
gor som familjen, fientlighet mot 
feminism och nykolonialism. Vox 
utmärker sig också i den bemärkel-
sen att partiet fortfarande är under 
konstruktion, mellan ”trumpis-
men” och den europeiska ultra-
högern samt med egna inslag som 
motståndet mot den katalanska 
självständighetsrörelsen. Enligt en 
av professorerna i enkäten kan Vox 
vara ett av de farligaste partierna för 
den europeiska demokratin just nu, 
då partiet reproducerar många av 
de splittrade känslorna och idéerna 
från spanska inbördeskriget.

En annan av deltagarna menar 
att vad Vox håller på med är att 
vrida tillbaka "transitionen" (över-
gången från diktatur till demo-
krati). Samma person är dock noga 
med att påpeka att partiet fortfa-
rande är under uppbyggnad, med 
en frihet att förändra sin politik allt 
eftersom, tack var en knapphändig 
teoretisk grund och med en mycket 
hierarkisk och vertikal organisa-
tion. “Vart är de på väg? Det är 
omöjligt att förutsäga”.

TexT: Carin osvaldsson

Vox förespråkar 
kärnfamiljen, fient-

lighet mot feminis-
men, nykolonialism 
och har i allmänhet 
en nostalgisk blick 
på det förflutna. 

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

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

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

Din advokat i Spanien

NYA LOKALER!

Centro Idea, Local B-44 • Ctra. de Mijas km 3,6 • 29650 Mijas • Málaga (Spain) • +34 952 47 02 07 •  info@wallinpartners.com • www.wallinpartners.com
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Din advokat i Spanien
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Katolska kyrkan förlorar an-
hängare och allt färre väljer att 
fira religiösa bröllop, dop och 
konfirmationer. För 20 år sedan 
gifte sig 70 procent i kyrkan mot 
nuvarande 20 procent. Skan-
daler förknippade med både 
sexuella övergrepp och makt-
missbruk uppges vara några av 
orsakerna.

Nära två tredjedelar av spanjorer-
na säger sig vara katoliker och fler 
än tre fjärdedelar är döpta. Men 
det religiösa utövandet i Spanien 
har upplevt en kraftig nedgång de 
senaste åren. En minskning som 
har förvandlats till ett regelrätt 
ras om man studerar statistiken 
över bröllop, dop och första kom-
munionen, de viktigaste katolska 
riterna som historiskt sett fyllt de 
omkring 23 000 katolska kyrkorna 
i Spanien. Det skriver tidningen El 
Diario.

Kyrkans sociopolitiska tyngd 
är visserligen fortfarande stor, 
trots att det spanska samhället är 
sekulariserat, men katolska kyrkan 
upplever miniminivåer när det 
gäller den sociala acceptansen. 
Enligt statistik från CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) var 
de icke troende förra året för första 
gången fler än de praktiserande 
katolikerna. Även om två av tre 
spanjorer uppger sig vara katoliker 
går knappt 23 procent i kyrkan. 
Agnostikerna uppgår till nära 30 
procent. 

Allra mest minskar kyrkliga 
bröllopen. År 2000 gifte sig  

163 000 par i kyrkan. Förra året var 
det endast 41 975, enligt uppgifter 
från katolska kyrkan i Spanien. 
Antalet barn som konfirmerades 
minskade med tio procent under 
åren 2012 till 2018, medan antalet 
barn som döptes samma tid mins-
kade med hela 28 procent.

– Vi håller på att förlora barnen 
och ungdomarna. Om situationen 
inte förändras kommer vi endast 
fira begravningar i kyrkan, säger en 
spansk biskop till El Diario.

Skandaler både gällande sexuel-
la övergrepp och maktmissbruk 
samt känslan av att kyrkan rört sig 
bort från den samhälleliga debat-
ten, uppges vara några av orsa-
kerna.

SAMtidigt dEltAr MEr  än 8,3 
miljoner spanjorer regelbundet i de 
9,3 miljoner gudstjänster som årli-
gen hålls i Spanien. En publiksuccé 
som faktiskt endast kan matchas av 
vissa fotbollsklubbar. Och trots en 
märkbar minskning, har mer än tre 
miljoner elever religionsundervis-
ning i skolan. Denna är numera 
frivillig men räknas fortfarande in 
i betyget, något som den nya skol-
lagen avser förändra. 

Kyrkans minskade popularitet 
speglas ej heller i skatteintäkterna. 
De skattemedel som katolska kyr-
kan tar emot genom att skattebe-
talarna kryssar i en ruta i deklara-
tionen, nådde historiska nivåer på 
285 miljoner euro det senaste året.

TexT: Carin osvaldsson
foTo: MaTs BjörkMan

ALLt FLEr VänDEr 
kyrkAn ryGGEn

GAMLA StAn I MArBELLA VAr 
IntE FULLt Så GAMMAL 1965.

#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.

FISkArE LAGAr SInA nät 
på Ett VykOrt Från 1974.

MáLAGA By nIGht. 
årEt är 1970.

på knAppt En GEnErAtIOn hAr SpAnjOrErnA öVErGIVIt kAtOLSkA kyrkAn. FrAMFör ALLt rASAr DE kyrkLIGA 
BröLLOpEn OCh AntALEt BArn SOM DöpS. 
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STOREY Interior Design Group är ett välrenommerat 
homestyling- och inredningsföretag med verksamhet 
i Marbella. Med vår hjälp får du ut absolut max av din 
bostad, oavsett om ditt mål är att njuta av den under 
lång tid framåt tillsammans med familj och vänner 
eller om du går i säljtankar. Vi hjälper dig helt enkelt 
att skapa det bästa av ditt hem.

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

www.storeyinterior.se

Storey Interior Design storeymarbella

INREDNINg - sTYLINg

Malin Iglesias Isaksson

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

Tel: 952 815 915 / 654 018 967
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Covid-19 har visserligen ställt 
till det rejält för det moderna 
samhället. Men ett sekel av 
medicinska framsteg har 
minskat pandemiernas dödlig-
het betydligt. Spanska sjukan 
orsakade våren 1918 en över-
dödlighet i Spanien på 200 000 
personer, jämfört med 48 000 
under coronavirusets första 
våg, våren 2020. det skriver tid-
ningen El Confidencial, som har 
analyserat och jämfört statistik 
mellan de två pandemierna.

Dödsstatistiken som publicerats 
av statistikmyndigheten INE, har 
höjt överdödligheten till 48 000 
personer sedan i mars, jämfört med 
samma period de senaste åren. I 
skrivande stund har nära 29 000 
personer officiellt avlidit i Covid-19 
i Spanien. Denna siffra inklude-
rar dock bara dem som innan sin 
död testats positivt i ett PCR-test. 
Dödssiffran på 48 000 baseras på 
preliminär statistik från civilre-
gistren. Den kommer befästas de 
närmaste månaderna, men även 
om det uppstår ändringar, blir de 
antagligen små. Det hävdar tid-
ningen El Confidencial.

Sedan dimensionen av corona-
utbrottet stod klar har det dragits 
många paralleller till Spanska 
sjukan – den pandemi som sägs ha 
skördat flest liv i världshistorien. 
Den startade egentligen på en mi-
litärbas i USA, men fick sitt namn 
på grund av att Spanien inte deltog 
i Första världskriget och influensan 
därmed fick mycket större upp-
märksamhet i media här. Utöver 
sin kraftiga påverkan på sina sam-
tida samhällen, har dödligheten 
orsakad av de båda pandemierna 
dock fler skillnader än likheter. 

till Att BörJA MEd  slog Span-
ska sjukan till mot ett samhälle där 
det redan från början dog nästan 
tre gånger så många som idag, cirka 
22 döda per 1 000 invånare – jäm-
fört med 9 i fjol – och en förväntad 
livslängd då på 41 år. Det fanns 
in-wgen allmän sjukvård, ingen 
teknik, vaccin var fortfarande 
ovanliga, hygien- och sanitetsför-
hållanden var inte de bästa och sto-
ra delar av det spanska samhället 
levde i fattigdom och analfabetism. 
Även om dödligheten ständigt gick 

ned tack vare de första medicinska 
framstegen, så fann smittsamma 
sjukdomar, som koleran 1885 och 
Spanska sjukan 1918, en gynnsam 
terräng för att kunna härja fritt 
och orsaka förödelse bland redan 
fysiskt svaga individer.

Ett sekel senare är situationen 
i Spanien den rakt motsatta. Den 
förväntade livslängden har mer än 
fördubblats till 83 år, den allmänna 

sjukvården är konsoliderad, veten-
skapliga och tekniska framsteg räd-
dar miljoner liv i hela världen och 
när det saknas hälsovårdsmaterial 
ser världshandeln och globalise-
ringen till att importera det i en 
rasande fart. Dödligheten har legat 
under 9 döda per 1 000 invånare 
sedan efterkrigstiden.

dAgENS SAMhällE  är betydligt 
bättre rustat för att stå emot en 
pandemi jämfört med 1918. Om vi 
jämför då och nu så dog och dör det 
ungefär 400 000 personer per år 
i Spanien. Dock var befolknings-
mängden för 100 år sedan endast 
21 miljoner mot nuvarande 47 
miljoner. El Confidencial koncen-
trerar sig i sin jämförelse på den 

registrerade överdödligheten, inte 
på hur många viruset officiellt dö-
dat. Under Spanska sjukans värsta 
månad, oktober 1918, fyrdubblades 
antalet döda och översteg 160 000 
personer på en enda månad. An-
talet avlidna under mars och april 
i år, var dubbelt så många jämfört 
med snittet de senaste fyra åren. 

Om vi slår ihop de tre värsta 
månaderna under respektive pan-
demi – hösten 1918 och våren 2020 
– var överdödligheten orsakad av 
Spanska sjukan 200 000 personer 
(186 procent) jämfört med 48 000 
(46 procent) under coronakrisen 
hittills. Av de 200 000 extra dödsfall 
som inträffade som ett resultat av 
Spanska sjukan, berodde 177 000 på 
luftvägssjukdomar (influensa, bron-

FO
T

O
: W

IK
IM

E
D

IA
 C

O
M

M
O

N
S

öVErDöDLIGhEtEn I SpAnIEn UnDEr COrOnAkrISEnS trE VärStA MånADEr LIGGEr på 48 000, MOt DryGt 200 000 UnDEr DE VärStA trE MånADErnA UnDEr SpAnSkA 
SjUkAn 1918.

Ett sekel av medicinska framsteg har minskat dödligheten.

SkILLnADErnA MELLAn 
COVID-19 OCh SpAnSkA SjUkAn

Utöver sin kraftiga 
påverkan på sina 

samtida samhällen, 
har dödligheten 
orsakad av de båda 
pandemierna fler 
skillnader än likheter.
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kit eller lunginflammation), enligt 
vad som anges i dödsstatistiken för 
1918. Vi får vänta ett år innan vi kan 
se fördelningen av dödsorsakerna 
under coronakrisen.

Vid tidEN För Spanska sjukan 
var det två grupper som överre-
presenterades i dödsstatistiken; 
barn och äldre. Men båda dessa 
grupper drabbades i mindre grad 
av överdödligheten orsakad av 
Spanska sjukan. Däremot för-
dubblades den för kategorin 10 
till 44 år, och mellan 25 och 34 år 
tredubblades den. Coronapan-
demin 2020 har tvärtom slagit 
särskilt hårt just mot äldre än 65 
år. 95 procent av överdödligheten 
som övervakningssystemet MoMo 
upptäckt, motsvarar dödsfall i de 
äldre åldersgrupperna.

En annan skillnad mellan 
pandemierna är geografisk. Medan 
rörligheten runt Madrid har haft 
en stor inverkan på expansionen av 
coronaviruset – förutom två stora 
smitthärdar i Barcelona och Bas-
kien/La Rioja – slog Spanska sju-
kan särskilt hårt mot landsbygden 
i Kastilien. Dödligheten ökade med 

mer än 85 procent i Zamora; Bur-
gos, León och Logroño, och i Álava, 
Palencia och Segovia med mer än 
70 procent. Även Almería och La 
Coruña drabbades av en betydande 
ökning av dödligheten under 1918. 
Däremot upplevde Madrid, Sevilla 
och Cádiz den minsta ökningen 
av dödligheten, tillsammans med 
Kanarieöarna som gynnades av sitt 

avstånd till fastlandet, något vi sett 
även under coronakrisen.

EPidEMiologErNA och fors-
karna talar om tre eller fyra vågor av 
Spanska sjukan; våren och hösten 
1918 av vilka den senare var den mest 
dödliga i Spanien, lindriga utbrott 
under 1919 och en sista våg i början 
av 1920. Även om det förekom lokala 

utbrott i Spanien under dessa år, kan 
man i den nationella utvecklingen se 
två pikar; den värsta i oktober 1918 
och ytterligare en i januari 1920, som 
sammanföll med den kraftigaste 
vågen i Madrid. De allra flesta epide-
miologer utgår ifrån att det kommer 
nya vågor av coronaviruset under i 
alla fall två år framöver, även om de 
kan komma att skilja sig i frekvens 
och intensitet. 

Om vi lägger ihop de 48 000 
extra döda under den första vågen 
av coronaviruset i Spanien med 
de cirka 420 000 dödsfall som 
inträffar i snitt varje år i Spanien – 
bortsett från vad som kan komma 
att hända under det som är kvar 
av året – så är dödligheten mycket 
nära att överskrida 10 per 1 000 
invånare. Det har inte inträffat 
i Spanien på 70 år. På endast ett 
år har denna indikator ökat med 
en punkt. Spanska sjukan hösten 
1918 ökade dock dödligheten med 
11 punkter på ett år, från 22 till 33 
döda per 1 000 invånare.

Vi lever bättre 2020 än 1918. 
Coronaviruset till trots.

TexT: Carin osvaldsson

VårDEn hAr GjOrt EnOrMA FrAMStEG år OCh VI är BEtyDLIGt BättrE rUStADE IDAG Att BEMötA pAnDEMIn än 
För 102 år SEDAn.
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Fejkade nyheter är inget nytt 
fenomen. Brittiska BBC avslöjar 
den största bluffen i Englands 
historia – den mytomspunna 
segern över spanska armadan 
1588, även kallad den oöver-
vinnerliga armadan. Segern 
betraktas som en av Englands 
viktigaste genom tiderna och 
har inspirerat både Winston 
Churchill och Margaret that-
cher i patriotiska tal.

På en internationell historiekon-
gress 2019 presenterade histori-
kern Luis Gorrochategui, en annan 
version av vad som verkligen hände 
1588. Han hävdar dels att den 
engelska historiebeskrivningen av 
Spanska armadan är felaktig, dels 
att det mörkades att den engelska 
Kontraarmadan blev ett totalt 
fiasko med tusentals döda och ska-
dade. BBC har gjort ett reportage 
baserat på historikerns avslöjande 
och som ingår i en miniserie om 
den kungliga historiens största lög-
ner, ”Royal Historys Biggest Fibs”. 

I tidningen El País beskrivs hur 
BBC´s historiker och journalist 
Lucy Worsley, drar slutsatsen att 
den officiella berättelsen om vad 
som hände mellan England och 
spanska armadan är ett kraftfullt 
arv som under århundraden ma-
nipulerats av brittiska monarker, 
konstnärer och politiker. Enligt 
Worsley är Spaniens förlust mot 
England en historisk höjdpunkt 
som fått karaktärisera hela den 
engelska historien och som gjorde 
Francis Drake och Elizabeth I till 
symboler för upptakten till det 
brittiska imperiet. Men historien 
är full av överdrifter, snedvridning-
ar och osanningar. 

dEt BörJAdE MEd  att drottning 
Elizabeth I och Francis Drake 
spelade bowling i Plymouth när de 
meddelades att 130 spanska skepp 
anlänt till engelska kusten. Drake 
vände sig enligt legenden mot be-
fälhavaren Lord Howard och sade 
”vi hinner både avsluta matchen 
och vinna över spanjorerna”. 
Enligt Worsley är det bara påhitt. 
Trots det skrevs det in i historie-
böckerna 150 år senare. 

Spanska invasionen i juli 1588 
har beskrivits som en kamp mellan 
Goliat och en liten modig engelsk 
hund som stred för att undvika 

blodbad på Londons gator. Men 
attacken hade provocerats fram av 
engelska drottningen och var inte 
heller den största historiskt sett. 
Både normandernas anfall 1066 
och fransmännens 1545, var större. 
Den spanska flottan hade problem 
med både försörjning och sjuk-
domar. Befälhavaren, hertigen av 
Medina Sidonia, hade bett Felipe 
II att senarelägga avfärden, men 
kungen vägrade. 

På grund av ett oväder i vilket 
två spanska båtar kolliderade, lyc-
kades Drake tillfångata en av dem, 
El Rosario. Den engelska diktaren 
Thomas Deloney som besjöng 
historiska händelser satte ord på 
händelsen. Trots att spanska arma-
dan framställs som grym och över-

lägsen, är den officiella engelska 
versionen att det var engelsmän-
nen som attackerade spanjorerna, 
sänkte deras skepp och skickade 
dem skräckslagna och spridda för 
vinden att fly till Skottland och 
Irland. Samtidigt som drottningen 
ska ha hållit ett berömt tal för sina 
trupper i Tilbury. 

dEt VAr PoEtEN  James Aske 
som placerade drottningen i Til-
bury. Talet dyker dock inte upp i 
historien förrän 35 år senare. Hon 
lär ha sagt ”I know I have the body 
but of a weak and feeble woman; 
but I have the heart and stomach of 
a king” (ung. Jag vet att jag har en 
svag och klen kvinnas kropp, men 
jag har en kungs hjärta och mage) 

som har upprepats i tal och till och 
med annonskampanjer århund-
raden därefter, bland annat för 
att stödja engelska tjejlandslaget i 
fotboll. 

I själva verket förlorade spanska 
armadan 22 skepp, majoriteten 
på grund av ovädret. Enligt BBC´s 
reportage som återges i El País, 
nyttjades även detta av engelsmän-
nen för att förklara att Gud stod 
på deras sida, den protestantiska 
sidan. Uttrycket ”den oövervin-
nerliga armadan” myntades också 
det av engelsmännen och har aldrig 
använts av spanjorerna, som trots 
allt behöll sin dominans på haven 
ytterligare 50 år.

TexT: Carin osvaldsson

EnGLAnDS StOrSLAGnA 
SEGEr VAr FAkE nEWS

EnGLAnDS hIStOrISkA SEGEr öVEr DEn OöVErVInnErLIGA SpAnSkA ArMADAn VISAr SIG VArA FEjkADE nyhEtEr, EnLIGt En BrIttISk DOkUMEntär. EnGELSk 1500-tALS 
MåLnInG AV OkänD kOnStnär. 
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Historiker omprövar "Den oövervinnerliga armadan".
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AHN Fuengirola/Mijas 
Asociación Hispano-Nórdica/Spansk-Nordiska Föreningen 

En ideell förening på Costa del Sol 
Expedition & klubblokal har öppet sept: tis o fredag start 15/9,  därefter tis-fredag kl 12-15; Las Rampas, Fuengi-

www.ahn-fuegirola.net;  info@ahn-fuengirola.net;  www.facebook.com/spansknordiska/ 

Välkomna  
till höstens föreningsverksamhet.  

Medlemsavgift € 30. 

Se vad som händer på AHN www.ahn-fuegirola.net 
 - Klubbaftnar, Nöjen/underhållning, Fester 
 - Utflykter / resor, Motionspromenader, Hälsa & Friskvård 
 - Bridge, Konstgrupp, Diskussionsgrupp, Mat & Vin klubb 
 - Golfprogram inkl Golfhäftet Trophy tävlingar 

 NYHET 
Olycksfallsförsäkring för AHN-
medlemmar  med NIE-nummer, 
följer med det nya medlemskor-
tet för 2021. 
 

Rabatt avtal med företag inom: 
Sjukhusvård, Vårdscentral, Prov-
tagning, Försäkringar 
Tandvård, Massage, Fysioterapi 
Mäklare, Bostadsservice, Hemhjälp 
Matvaruaffärer, Vinbodegor, Kök och 
vitvaror, Glasögon, Inträden, Bilhyra 
Hantverkare, Förrådslagring m.m. 

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Månadens restaurang —15 % rabatt på notan! 
Sep-Okt  Bay Bays Grill House & Bar, Puerto Deportivo Fuengirola, 29640 Fuengirola. BOKA +34 611 31 97 27  

Visa AHN medl.kort vid beställning! 

AHN  Golf 

Mijas Golf 
GF  € 50  
(jfr € 88) 

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

Rio Real Golf  
GF  € 69,90   
(jfr € 104) 

Nytt medlemskort 

ANMÄLAN  
till höstens TRIVSELGOLF 
Golfkalender o boknings-

rutiner, se 
www.ahngolf.net/

AHN CUP 

Klubbmöte AHN-La Cañada 

TRAVELLER CUP 

ECLECTIC  Slaggolf 

Golfhäftet Trophy i Spanien 
AHN är arrangör  

av 3 tävlingar i höst:  
18 okt, 8 nov, 29 nov  

AHN Golf 
 

har avtal om mycket förmånlig GF,  
med ett 20-tal av de mest populära 

klubbarna på Costa del Sol. 

Nytt! 
Tiderna 
bokas 

 on-line.  

GIFTBÄGAREN 



Det gällde då att hitta vinsäljare 
med bra och intressanta vardags-
viner, men som inte tog en förmö-
genhet för att leverera hem till dör-
ren. Jag hittade tre som jag tyckte 
levde upp till den definitionen: 
Vinissimus (V), El Corte Inglés 
(CI), och Vinoselección (VS). Den 
som var vänligast i sällskapet var 
Vinoselección, som skickade hem 
vinet utan extra kostnad om du 
köpte för minst 40 euro. Det är en 
nyhet som Vinoselección infört, 
sedan inlåsningen startade. 

För att få varorna hemsända 
från El Corte Inglés måste man 
handla för minst 100 euro, om man 

har deras köpkort, annars måste 
köpet uppgå till minst 120 euro. 
Men då måste man inte hålla sig 
till enbart vin, utan kan välja varor 
från hela deras livsmedelsbutik. Vi-
nissimus däremot förväntar sig att 
man spenderar minst 200 euro för 
att få det fraktfritt, men har ganska 
ofta erbjudande där minimikravet 
går ned till hälften.

JAg VillE hA NyA  och udda 
viner, så jag slopade Rioja, Ribera 
del Duero och Priorat från listan. 
Jag gick klockvis från tolvslaget 
och strax efter Rioja hittade jag 
Ribera del Queiles. Det har ingen 

ursprungsbeteckning Denomina-
ción de Origen, (DO), utan är ett 
så kallat Vino de la Tierra, VT. Här 
hittade jag Gulbenzu, som tidigare 
var klassad som ett vin från Navar-
ra. Deras finca La Lombana gör fem 
olika viner och den som föll mig på 
läppen heter Azul. Druvorna är en 
bladning av Merlot, Cabernet Sau-
vignon och Tempranillo. Bra doft 
och i munnen känner man krop-
pen, smaken stannar kvar länge. 
Pris runt åtta euro (CI).

Här har också Raúl Acha satt 
igång en ny bodega, som han kallar 
Proyecto Garnachas de España. 
Raúl Acha är mannen bakom 
Hacienda López de Haro, i Rioja 
samt Matsu, i Toro. Matsu är vinet 
med tre olika män på etiketterna, 
som motsvarar vinets åldring. Här 
i RdQ har han hittat odlingar med 
plantor av Garnacha-druvor som är 
mer än femtio år gamla. Vinet har 
lagrats i 14 månader i ekfat, som gi-

vit det en rondör. Doften är inten-
siv och vinet är mycket lättdrucket. 
Kostar runt sju euro (CI).

Fortsätter vi att följa klockvi-
saren når vi Tarragona sådär vid 
ettiden och DO Montsant. Mont-
sant ligger som en hästsko runt det 
betydligt mer kända DO Priorat. 
Men här har kändisskapet smit-
tat av sig och det är få viner från 
Montsant, som man kan hitta till 
vardagspris. Jag lyckades dock 
finna Acústic 2017 för tio euro, när 
Vinissimus hade extra erbjudande. 
Det här vinet vinner på att dekan-
teras och väckas upp. Smakerna 
kommer då fram ordentligt och 
den långa eftersmaken finns kvar 
länge, länge.

FrÅN VAlENCiA SödErUt  tar 
man av från kustvägen och styr 
mot Albacete. Efter en dryg tim-
mes körning har man nått fram till 
DO Almansa och bodegan Atalaya. 

När karantänen kom i mars gjorde jag som nog alla vinälskare, kol-
lade vinskåpet. där fanns betryggande med vin, tyckte jag. Men 
jag anade inte hur länge karantänen skulle vara och snart såg jag 
att det förekom en snedbelastning. där fanns fler ”finviner” än 
”vardagsviner”. Jag har visserligen inget emot ett mycket gott vin 
på en vardag, men det strider mot mitt inre att ta en Pingus till den 
blommiga falukorven.

UDDA VArDAGSVInEr För COrOnA-DAGAr

viner
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tre viner som klarar hösten

do ribeira Sacra 
guímaro 2019
druva: godello
Ribeira Sacra är det femte DO-området i 
Galicien och det minst kända. Högt uppe 
bland bergen och med druvstockar som 
får klänga till marken. Ett äventyr att odla 
och ännu större utmaning att plocka! Det 
var första gången jag provade Guímaro 
Godello och jag blev djupt imponerad. 
Doften av ljusa blommor och örter. Sma-
ken som fyller munnen av frukt och en 
rondör med en viss syra. Runt tolv euro i 
butik eller Vinissimus.

Preludio 2016
do ribera del duero
druva: tempranillo
Preludio är ett nytt vin från Javier Zac-
cagnini. Han var en av delägarna av den 
berömda bodegan Aaltos. Bodegan Sei 
Solo är Javiers egen hyllning till J. S. Bach 
och hans sex verk för violin. Preludio är ett 
mörkt vin, nästan svart till färgen. Doften 
är också intensiv och packad med frukter 
och mineraler. I munnen ger fruktsma-
ken efter för de mogna tanninerna och en 
oväntad finess. Det kostade mig 23 euro 
hos Vinoselección.  

Ànima Negra Àn/2 2017
Vt Mallorca
Callet, Mantonegro-Fogoneu, Syrah
Det var länge sedan som jag hade provat 
på Án/2, så när min kompis Leif Högberg 
skickade mig ett par blev jag väldigt glad. 
Àn och hans lillebror Àn/2 är två viner från 
Mallorca, som man kan hitta utanför ön. 
Båda är riktigt bra viner och storebror är 
snäppet bättre men inte dubbelt så bra – lil-
lebror kostar runt 15 euro och storebror 35. 
Då köper jag två Àn/2 och har lite pengar 
kvar istället till kallskuret från Mallorca.

Enemigo Mio har inget DO, men klarar 
sig bra som Vino de la Tierra i Murcia. 
Precis som Laya så är Enemigo Mio ett 
väldigt ungt vin och skördades förra 
hösten. När jag fick hem det var min första 
tanke att vinet var något av ett barnarov. 
Detta med hänvisning till att det ej fått 
tid att växa till sig och mogna. Men när 
jag smakade på vinet blev jag väldigt glad. 
Ungt och fräscht, med massor av mörka 
röda frukter och medelhavskänsla. Inte 
en stor, stygg vildsvinsgalt, som han på 
etiketten på flaskan. Mer som en spänstig 
spädgris med rejäl knorr på svansen. Runt 
tio euro (CI).

FrÅN MUrCiA tog JAg  ett stort kliv 
till nästan klockan elva och landade i DO 
Toro. Det var ett erbjudande från Vino-
selección som fick mig att stanna upp här. 
Sex flaskor av Gran Colegiata Reserva 
2015, som normalt skulle kosta 90 euro 
kunde jag få hemkört och klart för blott 
50. Mindre än 8,50 euro per flaska alltså, 
ett bud som jag gärna hoppade på. Jag har 
alltid gillat Colegiata, ända sedan jag pro-
vade det första gången på åttiotalet. Med 
fem år på nacken rinner vinet ned utan 
några svårigheter (VS).

Ett stopp till innan klockan blir tolv och 
det gjorde jag i Bierzo. Det ligger i Castilla 
y León, högt uppe i bergen och på vägen 
till Santiago de Compostela,. Här var det 
munkar som började odla vin, men det var 
Álvaro Palacios och Raúl Pérez som gjorde 
det känt. När den amerikanske vinskri-
benten James Suckling skrev om ett vin, 
Losada, gav han det 95 poäng av 100 möjli-
ga, så det ville jag prova. Speciellt som det 
endast kostade runt tio euro (V). Det var 
gott, till och med mycket gott. Lättdrucket 
och slinkigt, står det i mina anteckningar. 
Kanske inte 95 poäng, men definitivt i 
90-skalan och det kan jag nog också säga 
om samtliga viner i denna artikel.

Här hittar man ett riktigt fyndvin, Laya 
2019. Det är alltså ett väldigt ungt vin 
som endast fått fatlagras i fyra månader, 
vilket dock inte märks. Ett kraftigt vin 
med fullmogna smaker och till ett pris av 
drygt fem euro (V)!

En knapp timmes körning från Al-
mansa tar dig till ett annat DO, Jumilla. 
Här är det Monastrell som är den gällan-
de druvan, även om Syrah och Garnach 
kan göra inhopp. Elisa Martínez är kvin-
nan bakom Evol 2018, som kostar runt 
tio euro (CI). Vinet är fylligt och packat 
med mörka frukter och har ett smack-
ande slut. Tänk på att servera detta röda 
vin betydligt svalare än normalt, gärna 
10-14 grader.  

Björn af  
geijerstam 
Vinkännare
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UDDA VArDAGSVInEr För COrOnA-DAGAr

www.sydkusten.es/tv

prOyECtO GArnAChAS DE ESpAñA är En BODEGA 
SOM DrIVS AV rAúL AChA, MAnnEn BAkOM 
hACIEnDA LópEz DE hArO, I rIOjA SAMt MAtSU, I tOrO.
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skriBent

Det är svårt att börja skriva när jag vet att artikeln ska pu-
bliceras på ett annat språk och läsas av andra nationaliteter, 
framför allt svenskar. Det är en stor utmaning för mig. Jag 
känner mig lite rädd och samtidigt enormt smickrad. Jag he-
ter Nacho Mata, några av er känner mig kanske redan, men 
för att presentera mig kort så skulle jag säga att jag är en 
”boquerón” förälskad i Sverige! Om ni inte visste det redan, 
så kallas de som är födda i Málaga för “boquerones” (en typ 
av ansjovis). 

Varför är jag förälskad i ert land? Ärligt talat finns det många 
anledningar, men viktigast av allt är att jag känner mig lyck-
lig när jag är där. Jag tycker också mycket 
om att ha med svenskar att göra. 

Jag har turen att få jobba med svenska 
kunder och fick möjlighet att bo, med 
min familj, ett år i Stockholm. Det var 
en fantastisk erfarenhet och jag reser 
ganska ofta till Sverige. Varje gång tänker 
jag på att jag skulle älska att bo i båda 
länderna, precis som många av er som 
läser detta, gör. Jag vet att inget land är 
perfekt, ej heller Sverige, men det finns 
saker i ert land som jag tycker väldigt 
mycket om och som jag saknar i Spanien.

Om jag börjar med att berätta min historia för er så förstår 
ni kanske bättre varför jag ser flera fördelar med Sverige. Jag 
kommer från en traditionell spansk familj och när jag som 
tonåring förklarade hemma att jag ville åka utomlands för 
att studera och arbeta, tror jag mina föräldrar tänkte att de 
fått en synnerligen udda sladdis. Det normala på den tiden 
var nämligen att ungdomarna bodde kvar hos sina föräld-
rar och studerade i sin hemstad. Allt bortom Pyrenéerna 
föreföll väldigt långt borta och att lära sig engelska var väl 
kanske bra, men om du bor kvar i din hemstad, arbetar på 
ditt modersmål och filmerna på bio ändå dubbas till span-
ska, varför lära sig engelska? 

En av de saker som alltid gjort mig avundsjuk på ungdomar 
i länder som Sverige är just att ni lär er engelska som något 
helt naturligt. Här i Spanien var, och är i mångt och mycket 
fortfarande, engelskundervisningen omotiverande och 

tråkig. För mycket grammatik! Språk förmedlas inte som ett 
verktyg som kan underlätta livet. När jag hör hur folk talar 
engelska i Sverige och ser hur naturligt ni lär er språket, 
undrar jag alltid varför vi inte gör på samma sätt i Spanien. 
Det skulle vara så enkelt som att sluta dubba filmerna till 
spanska. Bara det skulle öppna för en närmare relation till 
engelskan och vi skulle lära oss språket på ett mer praktiskt 
sätt. Jag är övertygad om att det skulle öppna många dörrar!

En annan sak som jag tycker om med ert land är att ungdo-
mar uppmuntras att ta extrajobb under loven. Jag vet många 
barn till kompisar och kunder som börjar sommarjobba när 

de är 14-15 år och som sedan fortsätter 
att kombinera extrajobb med studierna. 
Detta har jag alltid sett som en stor 
möjlighet. Det ger dem viss ekonomisk 
självständighet som möjliggör nya 
erfarenheter, som att resa eller ta ett 
sabbatsår innan de börjar på universitet. 
Just detta är onekligen en av de sidor jag 
gillar mest med Sverige! 

Visserligen är arbetsmarknaden i 
Spanien mer komplicerad och många av 
de jobb som ungdomar utför i Sverige, 
innehas i Spanien av personer som 

behöver dem för att överleva. Men jag tror ändå att det går 
att göra mer åt det hållet, exempelvis att familjer och skolor 
i högre grad uppmuntrar unga att söka jobb och inte börja 
på universitetet direkt efter grundskolan. För mig är den 
erfarenheten lika viktig som den akademiska utbildningen!

Jag kan räkna upp fler aspekter som jag tycker om med Sve-
rige, som hederligheten, respekten för miljön, tillgången till 
telekommunikationer och förtroendet för systemet! Sverige 
har sina fläckar och allt inte är perfekt, men som ni ser finns 
det mycket med ert land som jag tycker om. 

Jag vill dock inte att ni ska tro att jag inte tycker om Spanien, 
tvärtom. Jag älskar mitt land! Jag är medveten om privile-
gierna och vet att många av er njuter av dem. Men jag tycker 
om kombinationen av båda länderna och ert sätt att vara. 
Och jag tror att om vi sammanfogar dem, skulle som ni säger 
på svenska ”allt fungera bättre!”.

en ”boquerón” förälskad i sverige

NACHO MATA

Ignacio ”Nacho” Mata driver sitt eget konsultföretag, 
M&G Consulting, i Málaga. Hans passion för sin hemstad är 

i nivå med kärleken för Sverige, där Nacho har många vänner och där han 
bott under en period, tillsammans med hustrun Esperanza och deras två 

barn. Många av Nachos kunder är svenskar och han får genom jobbet 
möjlighet att dagligen knyta närmare band mellan sina två favoritländer.

            Jag skulle 
älska att bo i både 
Sverige och Spa-
nien, precis som 
många av er som 
läser detta, gör.
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andra sponsorer:

Kanonstart.

80€/person
inkl. greenfee, 
catering, tre-
rätters lunch 
och stor 
prisutdelning.

Med 
flera..!

Huvudsponsor:

El Paraiso Golf, torsdag 12 nov.

höstens trevligaste 
golftävling



hopfällbar säng och barnstol  Hop-
fällbar säng (typ Puff) och barnstolcsäl-
jes. Pris 30 euro.  Tel: 667433836 E-mail: 
robertlilljequist@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ford Fiesta 1.4 tDCI  1.4 TDCI AM-
BIENT, 70 CV Diesel. 2008 i fint skick, 
spanskreg, A/C, fönsterhiss. 138875 
km, Ny växellåda (juli 2020), ITV till 
april 2021. Finns i Marbella/Estepona. 
Pris 2800 euro.  E-mail:  
richard@sydkusten.es
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Svenska serietidningar  Säljer mina 
serjetidningar, 91an, Knasen, Kalle 
Anka, Lila Fridolf, Hacke 66 st. Pris 50 
euro.  E-mail: fabb988@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mini quad  Quad för barn 5-8 år köpt i 
år. Kan även whatsappa. Pris 175? euro.  
Tel: 656969359 (Paul Nilson) E-mail: 
Helenmnilsson@yahoo. Se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garderob  IKEA PAX vit högglans med 
skjutdörrar. Längd 300 cm (4x75 cm 
sektioner) Höjd 235 cm Djup 65 cm 
(Nypris 2340 euro) Finns i Estepona. 
Pris 450 euro.  Tel: 609287095 E-mail:  
leifgustavd@gmail.com

redskapsbod  Redskapsbod i plast 
1.30 bred, 2 m djup och 2 m hög 
bortskänkes. Boden är nermonterad, så 
jag har ingen bild att tillgå. Pris 0 euro.  
Tel: +46709478975 (Gen Lind) E-mail: 
gen@oresundinfo.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moderna möbler  Dubbelsängar, 
sängbord TV bänk, skåp, matbord 
med stolar, Fåtölj, hurts. Finns i San 
Pedro Alcántara. Pris 1000 euro.  Tel: 
+46704244135 E-mail:  
anders.karstrom@apartdirect.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tV  LG 42 tum, 4 år Pris 100 euro.  Tel: 
654570840 (Fred Håkanson) E-mail: 
fred@playwow.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bil  Liten bil i bra skick köpes.   E-mail: 
kellchristensen@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Begagnad bil  Bil automatic. Max 5000 
euro    Tel: +46709481080 (Sune Scott) 
E-mail: sune.scott@spray.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liten bil automat.  Bil köpes 
nära Torrevieja, en liten med au-
tomat runt 2000-4000 euro.   Tel: 
+46767000777 (Kalle) E-mail: 
kalle@sankev.eu

Städhjälp Marbellla  Söker pålitlig och 
ordentlig person som kan sköta städ, tvätt 
och byte av lakan, inköp av rengöringspro-
dukter etc mellan uthyrningar av vår lägen-
het i Marbella. Måste kunna svenska, en-
gelska eller spanska.   Tel: +46705887165 
E-mail: susanne@destilado.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

önskar ett enkelt boende  Nybliven 
ålderspensionär, pigg o alert, spelar gärna 
golf, tennis, boule, vandring, rökfri, ärlig, 
något tystlåten och introvert. Vill bo i vär-
men och skriva in mig i Spanien! Är ute ef-
ter minst en etta med egen toa och dusch.    
E-mail: himmelvida@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
hyra lgh ALcaidesa  Söker lägen-
het  i Alcaidesa from september. Vi är 
öppna att avsluta hyrningen inför nästa 
sommar.    Tel: +447860410303 (Per) 
E-mail: per.arv@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Litet hus, Málaga.   Jag skulle vilja 
hyra ett litet hus november till mars, 
men även längre tid är intressant. 
Málaga stad eller i närheten.   Tel: 
+46730597577 (Catarina Leijon) 
E-mail: catarina.leijon@gmail.com

Studio i Marbella  Man 53 år. Bor för 
närvarande i Torrevieja. Är lugn, tyst och 
ordningsam.Röker inte, inga husdjur.  
Pris 500-800 euro.  Tel: +35699954046 
E-mail: martinsverige2017@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
radhus uthyres Marbella  Charmigt 
hörnradhus i Brisas del Sur, Nueva 
Andalucia med 3 sovrum, 2 badrum och 
gästtoalett. Bästa läge med 2 stora terras-
ser mot söder och havsutsikt. Garage med 
plats för 2 bilar. Uthyres från 1 oktober. 
Pris 2200 euro.  Tel: +34662239112 E-
mail: nina.b.brodin@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
topplägenhet i Sierra nevada  Ljus 
hörnlägenhet i toppskick. 2 sovrum och 
2 badrum, rymligt vardagsrum med 
köksbord och soffgrupp. Modernt kök 
med diskmaskin och micro. Vacker utsikt 
över bergen. 300 m från innestället El 
Lodge och skidbackar. Nedsatt pris! Pris 
169000 euro.  Tel: +34667634305 E-
mail: anders.karstrom@apartdirect.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbete   Pensionär söker extra jobb 
i Spanien hela vintern. Alla körkort, 
målare, cykelreparatör, trafiklärare, Tim, 
halvtid. Tel: +46723151501 (Göran 
Kjell) E-mail: goran@ytu.se

hund söker kompis  Dvärgscnauzer 13 
år söker kompis. Bor i Torre del Mar i hus 
med rejäl trädgård.   Tel: +46708550220 
E-mail: Regina@husaffaren.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kvinnlig kontakt   Helst svenska eller 
norska, jag en simpel man 63 år singel 
sedan en tid söker en kvinna i mitt liv, 
mellan ... till 60 år, vi kan träffas ute över 
1 kopp kaffe, och se vart det leder! I Torre-
vieja med omnejd.   Tel: +46706274177 
(Tommy) E-mail: jtommy56@msn.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leverans av personbil Swe-Esp  Är det 
ngn som vill ha sin bil levererad ner till 
Malaga-området? Jag och min fru tänker 
bila ner till Spanien och kan tänka oss att 
göra det med en bil som någon vill ha 
levererad dit. Stockholm (eller ngn ort på 
vägen)-Malaga.  Tel: +46703221101 (Pär 
Sjölin) E-mail: par.sjolin@pjpro.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
hönor bortskänkes  Frigående tupp 
samt tre höns bortskänkes till djurvänner 
med lanthus där hönsen kan leva i frihet. 
Väldigt tama och keliga höns, snäll och 
lugn tupp. De lägger 3 ägg om dagen och 
är cirka 8 månader gamla.  Pris 0 euro.  
E-mail: Axarkiaxceed@mail.com

veckoprogram:

Söndagar: 11.00 - Gudstjänst
19.00 - hela kyrkan sjunger 

Tisdagar: 11.00 - Sång på marknadsplatsen
19.00 - Bibelstudiekväll

Onsdagar: 11.00 - kaffe, våfflor, o sång
Torsdagar: 19.00 - programkväll
Fredagar: 18.00 - Bönetimmen 

Paseo Marítimo 77 - los Boliches
fuengirola

www.turistkyrkan.info

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

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

radannonser

SälJES

JoBB

ANNAtSöKES

KöPES

BoStAd

Avda. Alcalde Clemente Díaz Ruíz, 4 
Portal E 102,  FUENGIROLA 

(bakom Mercacentro)
Tel: 643 384 725

öppen kyrka 
Tisdagar och torsdagar kl 10-12.

Varmt välkommen!

Präst Peter nås på: 
peter.hellgren@svenskakyrkan.se

Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

Biluthyrning och parkering
vid Málaga flygplats

Leverans av hyrbil direkt vid terminalen.
Allt inkluderat i priset.

Inom- och utomhusparkering.
Vi reparerar, lackerar m m din bil 
vid önskemål, medan du är borta.

Även försäljning av bilar i bra skick.

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

www.nordiqcar.com

EVENEMANG

På grund av den rådande 
coronapandemin innehåller 

denna tidning ingen 
evenemangskalender. 
Den uppdateras dock 

kontinuerligt på vår hemsida, 
på följande adress:

www.sydkusten.es/evenemang

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

Kostnadsfri rådgivning och inlämning.
Richard Björkman, mobil + mms 629 545 359 
spanien@bukowskis.com  
www.bukowskis.com
August Strindberg, Packis i stranden. Slutpris 11 390 000 kr.

Inlämning pågår
till höstens auktioner
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RYSSET

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

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

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

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

Vinn en övernattning för två med frukost på det nya lanthotellet CORTIJO LARIOS BANDOLEROS. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/11/2020.  
Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Vi söker personen bakom smeknamnet på platsen! Vinnare i förra SKrysset: INGEGERD OLOFSSON
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el fenómeno okupa
Relato en primera persona de 
como un caso de ocupación de 
vivienda fácilmente se convier-
te en una pesadilla jurídica en 
España.                         Pág. 50-51

el tren que no llega
Marbella es la única población 
de España con más de 100.000 
habitantes sin enlace ferrovia-
rio. Los habitantes llevan 20 
años esperando.                 Pág. 46

vox en ComparaCión
Una encuesta compara los 
diferentes grupos de extrema 
derecha en Europa. Vox es con-
siderado de los partidos más 
escorados.                       Pág. 52-53

experienCia religioSa
Toda la familia puede subir al 
Santo de Pizarra, que ofrece 
maravillosas vistas.     Pág. 36-39

vinoS para Cuarentena
Ante el riesgo de un nuevo  
confinamiento, nuestro exper-
to nos propone una variedad 
de vinos a un precio accesible, 
para almacenar.           Pág. 60-61

AnIVErSArIO DOrADO
Puerto Banús acaba de cumplir 
medio siglo, como uno de los 
puertos deportivos de más 
renombre mundial. debido a la 
pandemia, las grandes celebra-
ciones tienen sin embargo que 
esperar.

La figura de José Banús, el empre-
sario que proyectó no sólo el puerto 
que lleva su sombre, sino toda la 
zona de Nueva Andalucía, fue uno 
de los constructores más destaca-
dos en la época de Franco. De hecho, 
participó también en la construc-
ción del Valle de los Caídos.

Entrevistamos a Jill Lindberg, 
propietaria del restaurante Los 
Bandidos, que vivió la fiesta de 
inauguración en primera persona. 
Cuenta como han pasado famosos 

por sus restaurantes y algunos, 
como Sean Connery, se convir-
tieron en amigos personales. No 
comparte la opinión entre algunos 
de que la fama de lujo de Puerto 
Banús haya perdido fuerza.        

      Pág. 8-11

Es inevitable comparar la Co-
vid-19 con la gripe española de 
1918, aunque hay más diferen-
cias que similitudes.

La mal llamada Gripe española, que 
de hecho tuvo su origen en Estados 
unidos, cosechó millones de vidas 
tanto en América como Europa. 
Sin embargo, la sociedad de hoy 
está mucho mejor preparada. Ya 
de salida la mortalidad era infinita-
mente menor antes de la llegada de 

la actual pandemia y el servício de 
salud está mucho más desarrollado.

Merece sin embargo conocer el 
pasado, para aprender de él. Entre 
otras cosas, la Gripe española tuvo 
hasta cuatro oleadas y la segunda 
fue la más mortal.                    Pág. 56-57

Resumen en castellano de esta edición

poder a nivel regional
Pedro Sánchez hecha balones 
fuera y deja en manos de los 
presidentes autonómicos la 
dicisión de declarar un posible 
nuevo estado de alarma.   Pág. 14

el exilio de juan CarloS
El rey emérito elige abandonar 
España antes de renunciar a su 
título, tras los escándalos que le 
rodean por presuntos negocios 
turbios multimillonarios.    Pág. 17

aproveChando el Sol
La empresa finlandesa Korkia 
inaugura su segunda central fo-
tovoltáica en Guadix. La primera 
se encuentra a las afureras de 
Casabermeja.                      Pág. 24

vivir Como un marquéS
El viticultor sueco Rickard 
Enkvist abre un hotel rural en un 
antiguo cortijo propiedad del 
Marqués de Larios, junto a El 
Colmenar.                      Pág. 32

infoRmación paRa anunciantes

Sydkusten Media S.A. es un medio de comunicación especializado 
en la información y organización de eventos de cara a la comuni-
dad nórdica en la Costa del Sol y demás lugares de España. 

Entre nuestros medios cabe resaltar la revista trimestral SK, 
la web www.sydkusten.es y las newsletters enviadas por correo 
electrónico a los socios del club de lectores Club Sydkusten. 
Además organizamos torneos de de golf para nórdicos en la 
Costa del Sol, conferencias así como eventos y viajes culturales.

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

  ACTUALIDAD

sep | okt | nov 2020

regioner får  
ta ansvaret
Sánchez skyr 
nationellt nödläge.

Juan Carlos i 
går i exil
Kungens far väljer 
att lämna Spanien.

svårt göra sig 
av med oCkupant
Alltjämt brister i 
lagstiftningen.

Desde 1992 líder en información a nórdicos en España

LYXHAMN  fYLLer 50 År
Puerto Banús både älskad och omtvistad.

Bestigning för 
alla åldrar
Santo de Pizarra 
religiös upplevelse.

En español:
 pág. 66

Skillnader på pandemierVi jämför Covid-19 
med Spanska sjukan 1918.

  REPORTAJES

  TEMÁTICOS

  EMPRESAS

en espaÑol

¿DE QUÉ VAMOS?

DIFErEnCIAS EntrE pAnDEMIAS
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Erbjudandet gäller fr.o.m. 27 augusti t.o.m. 23 december 2020. Försäkringspremien måste betalas per autogiro. Gäller ej förnyande av försäkring eller ersättningsförsäkringar. Gäller endast 
nytecknande av bil-, hem-, liv- och begravningsförsäkring. Villkor och minimipremie tillämpas. För mer information besök vår hemsida eller kontakta din försäkringsagent.

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

#1
Förstahandsvalet 
för utlänningar 

i Spanien

Teckna bara en ny bil-, hem-, liv- eller begravningsförsäkring NU för att ta del av vårt Cashback-
erbjudande – för tuffa tider förtjänar lite extra! 

 

Det finns inga gränser för antalet försäkringar! 
Så det finns inga gränser för Cashback!

LIBERTYCASHBACK

REDAN KUND? 

för varje ny försäkring

60€ i CASHBACK

NY KUND? 

med den första försäkringen och 60€ med den 
andra osv

30€ i CASHBACK

Fram till          
23       

DECEMBER
2020

DU
behöver
det som mest

När 

Sydkusten - FP (230mmx299mm) SEPTEMBER
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Nu är det klart! Solkustens nya pärla öppnar med fyra 

 lägenheter, två gästhus, alla med eget kök. 25 sköna 

bäddar, AC,  minibar, fri wifi,  frukost, saltvattenspool 

och fri parkering. Salonger för  avkoppling. Inomhus 

matplats för totalt 75 gäster, på  terrassen upp till 150 

personer. Mat och dryck från  Bodega Cezar. Mer info 

om vin- och matpaket finns på  bodegacezar.com. 

 Cortijo Larios är på  bekvämt promenadavstånd från 

 El Colmenar centrum. Lika nära är tågstationen 

 Algeciras-Ronda och  Alcornocales nationalpark. 

Vingården Bodega Cezar når du på ca 15 min med 

bil. Boka nu! Så här ska Costa del Sol upplevas!

categoría A+

Vinsemestern börjar nu.

Cezar Viñedos y Bodega S.L. 
Finca Buenavista. Apt. 79. 29480 Gaucin. España 

Tel: +34 650 240 800 / mail: info@bodegacezar.com / all info på www.bodegacezar.com
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