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Fler så kallade flyttfåglar än någonsin förefaller ha va-
rit i Spanien åtminstone en del av sommaren. Det rör 
sig om de tusentals skandinaver som normalt vistas 
i eget eller inhyrt boende andra delar på året, men 
som på grund av pandemin varit längre tid borta från 
sitt andra hemland än någon av dem önskat. De som 
framför allt varit här i augusti har fått uppleva bland 
de högsta temperaturer som någonsin registrerats i 
landet. Men det är inte bara rent klimatmässigt som 
Spanien upplevt en ovanligt het sommar.

Det är något av en spansk nationalsport att klaga 
på värmen, trots att den hör sommaren till. ”Ozú 
que caló” (Jisses vad hett) hör man regelbundet i 
Andalusien, eller ”i år är det varmare än 
någonsin”. Det senare säger folk varje 
år, men denna  gång har det funnits fog 
för påståendet. Det nya värmerekordet i 
Spanien registrerades 14 augusti i Mon-
toro (Córdoba) och är på 47,4 grader i 
skuggan. Jag vågar inte ens tänka på vad 
det måste ha varit i solen..!

Värmeböljan i augusti ledde till flera 
värmerekord i olika områden och det var 
väl knappast någon tillfällighet att den 
drog in bara dagar efter FN:s larmrapport 
om den globala uppvärmningen. Ganska typiskt 
då att värmeböljan tvingat många att skruva upp 
luftkonditioneringen ytterligare, med resultatet att 
vi förbränt ännu mer gas. 

Den höga elkonsumtionen har vidare lett till  
energipriser som ingen skådat tidigare. I Spanien 
har grossistpriset på el inte bara slagit ett flertal re-
kord, utan nivån är tre gånger så hög som för ett år 
sedan. Det räcker inte längre varken med en tillfäl-
ligt sänkt moms på el eller att man gör alla bestyr i 
hemmet på helger och nätter, elräkningen är dyrare 
än tidigare oavsett.

Och medan vi alla skådar våra navlar pågår ett 
flertal migrationskriser. I skrivande stund beräknas 
omkring 350 personer ha omkommit enbart sedan 

årsskiftet, när de försökt ta sig i undermåliga 
båtar till Kanarieöarna. I Ceuta väckte utvis-
ningen av några av de mer än 800 minder-
åriga marockaner som varit omhändertagna sedan 
anstormningen i maj, något av en regeringskris. 

Lägg därtill en rad omfattande naturbränder, den 
i Ávila den tredje största i modern tid i Spanien och 
det faktum att deltavarianten i kombination med 
grov ovarsamhet bjudit på en kraftig femte våg av 
pandemin, så kan vi inte annat än tala om en ovan-
ligt het sommar.

Hur blir då hösten? Jag är journalist, inte spå-
gubbe! Det enda säkra är att pandemin på inget 

sätt är över ännu och att vi därför 
även fortsatt måste vara förbe-
redda på en del restriktioner. Notera 
att även om jag gjort mig av med 
munskyddet på bilden så bär jag det 
fortfarande, som sig bör, i slutna ut-
rymmen samt när jag är inne i stan. 
Lyckligtvis är en övervägande ma-
joritet av den spanska befolkningen 
färdigvaccinerad vid det här laget, 
men det har visat sig inte förhindra 
smittspridning 

och det troligaste är att det 
kommer att rekommende-
ras en tredje vaccindos före 
årsskiftet.

Det bästa är nog att ha 
lågt ställda ambitioner för 
den närmaste fram-
tiden och hoppas 
att man blir positivt 
överraskad istäl-
let. Mitt försiktiga 
önskemål är att 
det blir svalare, 
hellre förr än 
senare..!
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#dagensbild - #spanienidag  #läsarbild  #SKtv  #evenemangstips  #arkivrussin  #SKpedia  #justnu  #fotodeldía"Las suecas"
Som varande en av "La Suecas" i 
Marbella i mitten av -70 talet kan 
jag berätta en hel del. Tex, disko-
teken hade 2 olika öppettider, på 
tidiga kvällen så var de spanska 
pojkarna där med sin spanska 
flickvänner i typ smockklänningar 
och de dansade och höll handen. 
Kl 23 "stängde" diskoteken, MEN 
de öppnade igen kl 24 och då var 
samma spanska pojkar där men nu 
med de nedresta svenska flickorna 
och de hade inte smockklänningar! 
Party party!

Kerstin Cazorla 

KoLumn carin osvaLdsson
Härligt, Carin! Jag hade önskat att 
mina barn kunnat gå i Montes-
soriskola av precis samma skäl 
som du har - att de får lära sig 
utan att bara rabbla. Tyvärr var det 
ju svindyrt på 70-talet o jag är så 
glad att man idag kan välja att gå i 
privatskola! Pratar om de svenska 
förhållandena. Troligen ganska 
dyrt här i Spanien men ge Ivan det 
bästa så länge du kan! Lycka till 
med friheten! Glad sommar!

Inger Arvidsdotter

sociaLt Liv på gatan
Det här minns jag från mina första 
år i Spanien. Folk flyttade ut stolar 
på trottoarer och gårdar, umgicks 
med grannarna. Sympatiskt.

Elisabeth Svederman Katz 

reKorddyr eL
Om de bara kunde få en funger-
ande marknad för solpaneler. Med 
dessa priser behövs väl ingen sub-
ventionering för att göra avkast-
ningen bra på en investering.

Jens Hobroh 

Kaos på arLanda
Varför tillåts en resor till och från 
Sverige? Pandemin är långtifrån över. 
Stanna hemma. Inget är viktigare än 
att rädda så många liv som möjligt. 
Ifall detta resande leder till en extra 
död är det en extra för mycket.

Michael Ståhl 

sKaLv på costa deL soL
Hos mig i Fuengirola gungade det 
lite…

Susanne Sebestyén 

Vårt hus i Las Lomas de Frigiliana 
skakade rejält.

Kerstin Nivbrant 

årLig covid-vaccinering
Man bortser tydligen från att 
naturlig immunitet från smittan i 
sig ger en bredare immunitet mot 
covid-19 än nuvarande vacciner 
enligt färska vetenskapliga studier. 
Den mest omedelbara slutsatsen 
dras i praktiken i detta citat från en 
sådan studie: "In conclusion, indi-
viduals who have laboratory-con-
firmed symptomatic SARS-CoV-2 
infection are unlikely to benefit 
from COVID-19 vaccination”.

Bo Engwall

hundstränder
Varför är det i stort sett de sämsta 
stränderna där man får ta med sig 
hunden? Det där med djurvänligt 
finns tyvärr inte i Spanien. Undrar 
vad de är rädda för?? I Mijas finns 
INGEN strand där man kan ta med 
sig hunden TROTS att det är en 
kommun som ligger vid havet.

Annika Augustsson 

Lönsammare Köpa bostad
Korkad jämförelse. Med ägande till-
kommer kostnader för drift (utöver 
el som kanske tillkommer i hyrex-
emplet också), skatter, underhåll, 
reparationer och inte minst risk, 
som vid all investering. Dessutom 
långt ifrån alla som beviljas lån och 
för de som gör det minskar utrym-
met för annan finansiering.

Per-Arne Nilsson 

FörLängning av erte
Det fattas respekt! Så många 
människor påverkas av detta 
beslut. Varför vänta till två dagar 
kvar till att ta detta beslut? För mej 
gällde det om jag kunde fortsätta 
med min restaurang eller stänga 
ned, beskedet fick jag med två 
dagars framförhållning.

Patrik Bjornstedt

åter hög smittrisK
För att folk har ingen respekt!!! 
Festar och lever livet utan en tanke 
på dom äldre som ligger på sjukhus 
och dör ensamma! Egoismen är 
vidrig och en synd! Vem tänker på 
Farmor, Farfar, Mormor och Morfar 
som har dött av covid? Ingen?

Therese Nieminen

därFör är eLen så dyr
Detta, som även tillämpas i Sverige, 
är helt bisarrt. ”dessutom är det 
alltid den dyraste formen som styr 
priset för all energi.” Energibolagen 
kan alltså öka sin marginal enormt 
för billig producerad el genom att 
starta ett gasverk (mkt dyr produk-
tionskostnad).

Erik Berger

Vindkraft är mycket dyrt att produ-
cera utifrån att den behöver andra 
energiformers infrastruktur för 
att fungera. Dessutom är sen 100 
procent opålitlig och bidrar således 
till höga energipriser och elbrist. 
Vindkraftverk är dessutom inte 
förbybara och utsläpp av CO2 är 
fem gånger högre än exvis pålitlig, 
fossilfri kärnkraft.

Reidar Svedahl 

Ett naturligt resultat då det satsas 
på intermittent elproduktion... Inte 
mer komplext än så.

Robert Wahlberg 

utbyggnad av eL prat
Med tanke på Barcelonas överex-
ploatering av turism, som liksom 
för Palma, Mallorca redan skapat 
en antiturismaktivism, så undrar 
man hur mcyket mer man anser att 
staden tål.

Per-Arne Nilsson

så Fungerar covid-passet
Det har inte varit något som helst 
problem att resa utan "apartheid-
pass", bara att testa sig och åka.

Mikael Carlsson

show med Kortvuxna
Tjurfäktning tycker jag inte om men 
att kritisera show med kortvuxna 
personer tycker jag är diskriminering.

Alena Hulova 

FeL besLut i pandemin
Alltid en fördel att vara självkritik! 
Inte som Sveriges ansvariga som 
envisas att de har gjort allt rätt 
från början!

Marzieh Tamiz 

sKoLavsLutningen Live
Vilken jättefin avslutning och fan-
tastiska ungdomar! Stort tack för 
att farmor i Stockholm fick möjlig-
het att vara med.

Kerstin Eliasson 

svensKar bLev Lantisar
Så underbart! Man ska göra det 
man drömmer om innan det är 
försent. Vi förverkligar vår dröm om 
några veckor! Vem vet, vi kanske 
ses någonstans. Vi önskar er all 
lycka.

Pia Lindqvist 

Underbar läsning! så fint ni har 
gjort det. Grattis till nya livet.

Linn Johansson
 
Oj då, man skulle ha vågat göra det 
när man var lite yngre.

Lena Brandt 

video Från baviera goLF
Vår härliga Baviera. Trevlig, varie-
rande, utmanande och otroligt väl-
skött golfbana. Underbar stämning 
tack vare superb personal. Kan 
varmt rekommenderas.

Kerstin Nivbrant 

Få spanjorer räddhågsna
Bra att foliehattarna misslyckats i 
Spanien!

Gunnar Dahl 

FöLj med över nya bron 
Det är underbart med Sydkustens 
inlägg. Har varit en stor hjälp under 
bl.a pandemin. Tack för att ni finns.
Charlotte Hard Af Segerstad 

nytt sjuKhus ej igång
Sjukhuset i Estepona, vårdcentra-
len i San Pedro, utbyggnaden av 
sjukhuset i Marbella. Många foton, 
lite verkstad.

Kerstin Cazorla

vLogg om FLyKtingKrisen
Tack för en human rapport & 
inställning!

Christer Tornberg

geniet Från Lanzarote 
Tack för vloggen, det var intres-
sant!

Kate Kalmström

 
Hos mig i Fuengirola 
gungade det lite…

läSarforum

 
Varför är det i stort 
sett de sämsta strän-
derna där man får ta 
med sig hunden?

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

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
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transporter,
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transporter m m.
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Costa Blanca och 
Costa del Sol.

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

Dr. Margareta Wenkel  
Distriktsläkare 

www.stellakliniken.com  
Calle Torrente Ballester 2 

Nueva Andalucia - Marbella 
Tel. 623 470 090

Dr. Margareta Wenkel
Distriktsläkare

www.stellakliniken.com
Calle Torrente Ballester, 2

Nueva Andalucía - Marbella
Tel. 623 470 090
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Mormor i karantän
Kaj Branzell

Åttioåriga svenskan Anna-Lisa 
befinner sig tillsammans med 
sin käraste, tidigare tjurfäk-
taren Manuel, på hans gård 
i Spanien. Men det blir inte 
riktigt som hon tänkt sig. Co-
ronaviruset har nått Spanien 
och Anna-Lisa befinner sig i en 
spansk lockdown.

Mormor i karantän är den tredje 
och sista delen av trilogin om 
Anna-Lisa. Den handlar om hen-
nes liv på gården i Los Montesinos 
utanför Torrevieja under coro-
napandemin. Berättelsen inleds i 
samband med Spaniens lockdown 
i mars 2020 och avslutas i slutet av 
augusti året därpå.

Trots restriktioner, följda av nya 
restriktioner och smitta som spri-
der sig bland vänner, finner Anna-
Lisa och Manuel på sätt att han-
tera sin situation. Med ensamma 
flamencodanser på gårdsplanen, 
promenader med nya skyddslingar 
från djurstallet i Torrevieja och 
en och annan otillåten promenad 
vid rosa lagunen och klipporna vid 
havet. Promenader som kan sluta 

mycket illa. Nya överraskningar 
väntar, återföreningar med familj 
och vänner och oväntade besök 
som får tillvaron att ta dramatiska 
vändningar. 

VArjE KApitEL FöLjEr  utveck-
lingen av covid-19 i Spanien i en 
underrubrik hämtad från tidnin-
garna El País, Sydkusten och Spa-
nien Riks. Detta är en fiktiv roman, 
men samtidigt ett tidsdokument 
över åren med pandemi. Förfat-
taren var själv i Spanien i mars och 
april 2020 då landet hade stängt 
och tillbringade även några veckor 
där under hösten samma år. 

Böckerna om Anna-Lisa är tre 
feelgoodromaner om att livet fak-
tiskt kan börja i sjuttioårsåldern. 
De två första böckerna är Mormor 
på rymmen och Mormors val. 
Mormor i karantän är som sagt den 
sista delen i trilogin, men boken 
går att läsa fristående. 

Författaren Kaj (Karin) Bran-
zell är bosatt i Karlstad med 
man och en finsk lapphund, men 
vistas långa perioder i Provence, 
i Spanien och i Indonesien. I sitt 
brokiga liv har hon i unga år jobbat 
som sjöman och cowboy i Austra-
lien, senare som lärare, kommuni-
katör och reporter. Nu ägnar hon 
sig åt skrivande på heltid. Mormor 
i karantän är hennes nionde ut-
givna bok.

boknytt

Coronakrisen som bröt ut i Spa-
nien i mars 2020 ledde bland 
annat till en hård och långvarig 
hemkarantän. Det krävde stora 
uppoffringar och medförde 
dessutom en mängd timmar att 

slå ihjäl. Några svenskar som 
genomlevt pandemin i Spanien 
har skrivit om sina upplevelser 
och givit ut det i bokform. Här 
tipsas om två sådana verk som 
nyligen kommit ut.

www.stellarforlag.se I

Två böcker om pandemin

En del av min 
sista tredjedel
Ulla Sandberg

i mars 2020 blev Ulla Sand-
berg och hennes sambo 
ofrivilligt ”strandsatta” i sitt 
paradis Almuñécar, i södra 
Spanien. pandemin hindrade 
dem från att åka hem till 
Sverige. Föga anade de att 
deras vistelse i Spanien skulle 
bli ett år längre än vad de hade 
planerat. 

Ulla Sandberg har under pandemi-
året som många följt nyhetsrap-
porter och information om viruset 
och allt som hänger samman med 
det – både från Sverige och Spa-
nien. Hon har även följt debatter 
på sociala medier. 

– Jag tror faktiskt att jag är mer 
påläst än de flesta – både spanjorer 
och svenskar – då det gäller corona-
viruset, säger hon till Sydkusten. 

Hon bestämde sig för att skriva 
en bok om pandemin. En del av 
texterna i boken är hämtade från 
någon av Ulla Sandbergs två blog-
gar och skrivna under den delen av 
det hon kallar sin sista tredjedel, då 
författaren varit tvungen att leva 
med lockdown och/eller restriktio-
ner. Många texter är omarbetade 
och det har även tillkommit nytt 
efter hörsägen, egna funderingar 
och efter allt som hon har upplevt 
och läst om andra människors 
upplevelser. 

– Jag har försökt varva fakta och 
mina egna funderingar med lite 
lättsammare berättelser om varda-
gen och trevliga utflykter som vi har 
gjort. Det har inte gått någon nöd 
på oss och vi har egentligen haft det 
bra, om vi bortser från ofriheten 
och att vi inte har kunnat ta oss 
hem till Sverige…  

Ulla Sandberg riktar i boken 
bland annat kritik mot den syn 

som härskar i Sverige då det gäl-
ler äldre människor, men även 
bristen på raka, klara besked och/
eller beslutsvånda samt bristande 
ansvarstagande från den svenska 
regeringen. 

– Stundtals har jag uppfattat res-
triktionerna i Spanien som hårda, 
men de har varit konsekventa och 
gällt alla – unga som gamla. 

MESt SägEr Sig Sandberg känna 
en stor ilska över beslut som fattas 
av politiker i hela världen som be-
skär vanliga människors möjlighet 
att bestämma över sina egna liv.  

– I efterhand har jag känt att 
mina och sambons upplevelser 
måste nå ut till fler människor. 
Jag har funderat, analyserat och 
kritiserat! Min bok är ett dokument 
över våra upplevelser av ofrihet, 
restriktioner, ordning och trygghet. 

Författaren har som sagt do-
kumenterat sig noggrant under 
pandemin och speciellt om situa-
tionen i Spanien.

– Ett stort tack vill jag rikta till 
Sydkusten som håller oss välinfor-
merade om allting som händer i 
Spanien och främst Andalusien. Jag 
läser webbsajten med glädje varje 
dag och har gjort så de senaste tre 
åren, poängterar Ulla Sandberg.

 ”En del av min sista tredjedel” 
finns på www.vulkanmedia.se 
liksom på AdLibris och Bokus. Den 
finns även som e-bok och ljudboken 
är på gång.

FörFAttArEn kAj (kArIn) BrAnzELL UppLEvDE SjäLv 
pAnDEMIn på COStA BLAnCA, I två OMGånGAr.
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Bolån i Spanien 
upp till 70% 
- Förhandsbesked på 24 t.
- Direkt med bank
- Ingen dokumentation

Kontakta Jimmy Heino  
vd på myBankFriend

+34 670 79 03 79 (WhatsApp)
hola@myBankFriend.com
www.mybankfriend.com
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har anlänt till Spanien

Även möjligheter till distribution
IBERIA

Bli återförsäljare nu

SNUS

Information & beställning
sales@nixsiberia.com
Whatsapp:  633 649 669
www.nixsiberia.com

NIXS ALL WHITE SNUS
All White är det perfekta alternativet om du vill
undvika tobak men fortfarande njuta av nikotin.

Välj mellan  era olika smaker och nikotinstyrkor. 
Högsta kvalitet till bästa pris - direkt från den 
svenska tillverkaren. Inga investeringar krävs!
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Sammanlagt 25 elever från Svenska skolan i 
Fuengirola tog studenten 18 juni vid en coronaan-
passad ceremoni vid skolans uteplats. Skolavslut-

ningen livesändes på Facebook och filmades av 
Sydkusten, så att alla föräldrar och bekanta kunde 
följa firandet online.

Foto: Richard Björkman

Studentfirande i pandemitider

vimmel

Den 18 juni var det vernissage för uställningen 
"Maps of Tension” på Wadström Tönnheim 
Gallery i La Campana (Marbella). Konstnä-
rerna denna gång var Konstantino Dregos 
(måleri) från Grekland och Matias Di Carlo 
(skulpturer) från Argentina. På bilden Mattias 
Tönnheim, Konstantino Dregos, Matias Di 
Carlo och Andreas Åkesson.

internationell konSt

Även "grundenterna" fick 
en live-sÄnd ceremoni.

wadstromtonnheim.se I
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www.sydkusten.es/tv/21003
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En svenskägd lyxrestaurang i hjärtat av Puerto 
Banús som erbjuder en unik och intim middags-
upplevelse. Vi erbjuder en populär à la Carte 
med klassiska rätter och hemlagade såser som 
är en ren fröjd. Denna kända Marbellareferens 
har betjänat mer än två miljoner gäster från 
hela världen sedan mer än 30 år.

Tel: 952 815 915 / 654 018 967

Vi firar 35 åroch är still going strong, på samma plats i Marbellaskända lyxhamn.

En svenskägd lyx-
restaurang i hjärtat 
av Puerto Banús som 
erbjuder en unik och 
intim middagsupplevelse. 

Vi erbjuder en populär 
à la Carte med klassiska 
rätter och hemlagade 
såser som är en 
ren fröjd. 

Öppet för middag 
från klockan 18.30.

Tel: 952 815 915

Muelle Ribera, 35
Puerto Banús • MARBELLA

Since 1986

Se fler erbjudanden och priser på www.baviera.golf 
Tel: +34 952 555 015      E-post: info@baviera.com

* Daglig greenfee 6€
I paketpriset ingår en voucher på 50€

Paketpris från och med två månader individuellt: 535€*
Paketpris från och med två månader, partners: 890€*

CALETA DE VÉLEZ – CosTA DEL soL
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Dagens unga är den första ge-
nerationen att ha det sämre än 
sina föräldrar. Det är ett vanligt 
påstående i dagens Spanien, i 
hög grad präglat av långvariga 
konsekvenser av förra finanskri-
sen och som grädde på moset, 
nu även en pandemi. Men hur 
mycket sanning ligger det 
egentligen i detta uttalande? 
Har dagens unga det verkligen 
sämre än sina föräldrar, när de 
var i samma ålder?

För att analysera hur unga männis-
kors liv har förändrats har tid-
ningen El Diario gjort en genom-
lysning av hur Spanien förändrats 
under tre generationer. De har 
samlat in och analyserat informa-
tion gällande tillgång till bostäder, 
arbetsmarknad, utbildning, fritid, 
värderingar, inflytande, traditioner 
samt hälsotillstånd för dem som 

var mellan 20 och 34 år på 1980-ta-
let, vid millenieskiftet samt idag. 

Den första gruppen tillhör till 
största delen den så kallade baby-
boomgenerationen. De är födda 
under befolkningsexplosionen 
under Francoregimen och är idag 
mellan 60 och 75 år. Den andra 
gruppen består främst av per-
soner som tillhör den så kallade 
generation X, som föddes under 
den spanska transitionen, det vill 
säga övergången från diktatur 
till demokrati. De är idag mellan 
40 och 55 år gamla. Samt grup-
pen som är ungdomar nu, födda 
kring millenieskiftet och delar av 
generation Z. 

De flesta av nedanstående indi-
katorer hänvisar till situationen för 
ungdomar mellan 20 och 34 år för 
åren 1981, 2001 och 2020. I några 
fall har åldersspannet utvidgats nå-
got och ibland används siffror från 

andra år fram till 1987, på grund av 
brist på tillgängliga uppgifter. Det 
har inte heller tagits hänsyn till 
mer subjektiva förändringar i sam-
hället, som de som är avhängiga 
de teknologiska framstegen eller 
kulturella förändringar.   

OM Vi BörjAr MED  att titta på 
utbildningsgraden så är dagens 
ungdomar betydligt mer utbildade 
än tidigare generationer. Att läsa 
på universitet och avsluta högre 
studier var på 1980-talet en lyx som 
endast några få kunde unna sig. 
Knappt en tiondel av ungdomarna 
mellan 25 och 34 år hade en högre 
utbildning 1981. Denna tendens 
har förändrats radikalt med de 
utökade utbildningsmöjligheterna 
de senaste 40 åren. 

Framstegen inom utbildnings-
systemet, utbyggnaden av antal 
universitet och det ökade utbudet 

av program, har lett till att nästan 
hälften av ungdomarna 2020 hade 
avslutat en högre utbildning. Siff-
rorna visar att tillgången till uni-
versiteten i Spanien har utvidgats 
exponentiellt de senaste decen-
nierna och dagens unga generation 
är alltså betydligt mer välutbildad 
än de tidigare.   

Går vi vidare och studerar 
bostadssituationen så sker frigörel-
sen från föräldrarna senare idag än 
tidigare. Även om det inte rör sig 
om några radikala förändringar, 
så kan man kanske tycka att det 
snarare borde ha gått på andra hål-
let. Att bo med sina föräldrar upp i 
30-års åldern är inte så vanligt som 
man kan tro i Spanien. Men det är 
vanligare idag än det var för 40 år 
sedan. 

Fler 20- och 30-åringar skjuter 
idag upp frigörelsen, på grund av 
svårigheterna att köpa eller hyra en 

reportage

Var det Verkligen bättre förr?
Spanska ungdomar har genomlidit två allvarliga kriser efter varandra.

SpAnSkA UnGDOMAr hAr DEt vISSErLIGEn BättrE 
än SInA FöräLDrAr hADE DEt när DE vAr UnGA, I En 
DEL ASpEktEr. MEn på FLErA pLAn hAr DErAS SItUA-
tIOn BLIvIt SäMrE DE SEnAStE 40 årEn.
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egen bostad. Idag bor 26 procent av 
dem mellan 30 och 34 år fortfaran-
de med sina föräldrar. År 1987 var 
motsvarande siffra 18 procent. Det 
samma gäller de mellan 25 och 29 
år. Idag bor 57 procent av dem med 
sina föräldrar, medan motsvarande 
siffra på 1980-talet var 44 procent. 

FAStigHEtSBOOMEN SOM 
rått i Spanien sedan 1990-talet 
har fått bostadspriserna att stiga 
kontinuerligt, utan att det följts 
av en motsvarande höjning av 
lönerna. På 1980-talet kunde man 
köpa en genomsnittsbostad på 94 
kvadratmeter för motsvarande tre 
bruttoårsinkomster, enligt cen-
tralbanken. En kostnad som har 
mångdubblats sedan dess. Om vi 
idag lägger alla våra intäkter på att 
köpa en bostad, tar det mer än sju 
år att betala av den. 

Går vi vidare till ungdomarnas 
hälsa så går de visserligen oftare till 
läkaren än tidigare generationer, 
men samtidigt uppfattar de själva 
sin egen hälsa som bättre. Vilket 
kan tolkas både som att sjukvår-
den är mer tillgänglig för alla idag 
och att dagens ungdomar bryr 
sig mer om sin hälsa än vad deras 
föräldrar gjorde när de var unga. 
Uppgifter från den årliga statliga 
hälsoenkäten visar att dagens unga 
går betydligt oftare till läkare än 
tidigare generationer. År 2017 hade 
80 procent av dem mellan 15 och 
34 år träffat en läkare under de 
senaste tolv månaderna. I slutet av 
1980-talet var motsvarade siffra 64 
procent. 

SAMMA ENKät  återspeglar även 
att dagens ungdomar uppfattar sin 
egen hälsa som bättre, både ur fy-
sisk, psykologisk och sociokulturell 
aspekt. Resultaten visar att hela 87 
procent av dem som var 25 till 34 
år år 2017 ansåg att de hade en god 
eller mycket god hälsa. 

Samtidigt har dock övervikten 
ökat. Mat- och levnadsvanorna i 
Spanien har förändrats radikalt 
under de senaste 40 åren. En av 
många indikatorer som återspeg-
lar hur ungdomar lever och äter 
är övervikten. Enligt den natio-
nella hälsoenkäten har andelen 
ungdomar med övervikt ökat med 
sex procentenheter, jämfört med 
i slutet av 1980-talet. År 2017 
uppvisade nästan en tredjedel av 
dem mellan 25 och 34 år, övervikt, 

medan andelen för två generatio-
ner sedan låg på 23 procent. 

När det gäller värderingar 
så visar ungdomarnas tro, flera 
decennier i förväg, den gradvisa 
sekulariseringen i Spanien. Har de 
unga slutat att tro på Gud? Enligt 
uppgifter från det sociologiska 
forskningscentret CIS (Centro 
de Investigaciones Sociológicas) 
gäller det för en majoritet. År 1981 
betraktade sig mindre än 20 pro-
cent av ungdomarna som ateister, 
agnostiker eller icke troende. 40 
år senare har andelen tredubblats 
och nästan 60 procent av Spaniens 
ungdomar befinner sig utanför 
religiones inflytande.  

Religionens fall sammanfal-
ler dessutom med ett minskat 
inflytande av de riter och traditio-
ner som associeras med katolska 
kyrkan i Spanien. En av de mest 
anmärkningsvärda förändringarna 
gäller äktenskapet. På 1980-talet 

var det mycket vanligt att en per-
son mellan 20 och 34 år redan hade 
varit på flera bröllop för jämnåriga 
vänner och även på sitt eget. Hela 
59 procent av ungdomarna var 
gifta 1981.  

Situationen har förändrats radi-
kalt på bara 40 år. Idag är äktenska-
pet snarare ett undantag än en regel, 
endast 16 procent av ungdomarna 
har valt att gifta sig. Av de få som 
ingår äktenskap är det än färre som 
gör det framför en präst. Bara ett av 
fem bröllop firades i kyrkan 2019. 

UNgDOMSArBEtSLöSHEtEN 
är kanske ett av de allra sorgligaste 
kapitlen i redogörelsen för ung-
domarnas situation över tid. Den 
upplevde endast en nedgång under 
bostadsbubblan, både före och 
efter den har ungdomarna käm-
pat mot en högre arbetslöshet än 
befolkningen generellt. Redan på 
1980-talet var ungdomsarbetslös-
heten sju procentenheter högre än 
den genomsnittliga arbetslösheten. 
För att vara exakt så låg den 1987 
på 27 procent, jämfört med snit-
tet på 20 procent. År 2020 var 23 
procent av dem mellan 20 och 34 
år, arbetslösa, jämfört med snittet 
på 16 procent. 

Som en konsekvens av låga 
löner, osäkra förhållanden, en 
instabil arbetsmarknad samt även 

kulturella förändringar och värde-
ringar, så får spanjorerna allt färre 
barn och allt senare i livet. År 1981 
var förstagångsmammorna i snitt 
24 år gamla, år 2001 var de 29 år 
och 2019 var genomsnittsåldern 31 
år. År 2019 nådde nativiteten histo-
riskt låga nivåer. På 1980-talet fick 
spanjorskorna i snitt 2,04 barn och 
i dagsläget ligger nivån på 1,24. 

När det gäller den traditionella 
rollfördelningen med kvinnan 
som ensam ansvarig för hushålls-
sysslorna, har kvinnans intåg på 
arbetsmarknaden dock förändrat 
mycket de senaste decennierna. 
Allt färre kvinnor väljer idag att av-
säga sig sin egen karriär och stanna 
hemma. I början av 1980-talet var 
endast 27 procent av kvinnorna 
aktiva på arbetsmarknaden. Idag 
har denna siffra fördubblats och 
ligger på 53 procent. 

Denna tendens syns även bland 
de yngre än 35 år. År 1987 arbetade 
57 procent av kvinnorna i denna 
åldersgrupp och i dagsläget är det 
71 procent. Det var just de som 
var unga på 1980-talet som gick i 
spetsen för denna förändring. För 
ett massivt kvinnligt inträde på ar-
betsmarknaden, efter flera decen-
nier av diktatur och i en kontext av 
spirande demokrati.

Forts. sid 12 >>>

ALLt FärrE kvInnOr väLjEr IDAG Att AvSäGA SIG SIn EGEn kArrIär OCh StAnnA hEMMA. I BörjAn Av 1980-tALEt vAr EnDASt 27 prOCEnt Av kvInnOrnA AktIvA på 
ArBEtSMArknADEn.

Fler 20- och 
30-åringar 

skjuter idag 
upp frigörelsen, 
på grund av 
svårigheterna 
att köpa eller hyra 
en egen bostad. 
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>>> Forts. Bättre förr

Arbetsdagarna i Spanien för-
kortas kontinuerligt, dels tack vare 
årtionden av reglering av arbets-
tagarnas rättigheter, dels på grund 
av en ökning av antalet deltidsav-
tal. År 1981 var den genomsnitt-
liga arbetstiden per anställd 41,3 
timmar per vecka. År 2001 hade 
snittet sjunkit till 38,3 timmar per 
vecka. År 2019 låg snittet på 36,7 
timmar per vecka. På senare tid 
har arbetsdagens längd åter blivit 
en omdebatterad fråga och en del 
företag har börjat experimentera 
med införandet av fyradagars ar-
betsvecka. 

En annan verklighet för dagens 
unga är att de i högre utsträckning 
bor i städer, jämfört med tidigare 
generationer. Allt fler unga väljer 
bort att bo i mindre samhällen på 
landsbygden. Utflyttningen från 
landsbygden kan sammanfattas 
med hur andelen människor mel-
lan 16 och 44 år som bor i kommu-
ner med färre än 10.000 invånare 
har förändrats. År 1981 var det 25 
procent och i dagsläget är det 18 
procent. 

De allra flesta väljer dock inte att 
bo i storstädernas centrum, utan 
föredrar städernas utkanter eller 
förorter. Just nu dras ungdomarna 
främst till att bosätta sig i krans-
kommunerna runt de stora stä-
derna som Madrid och Barcelona. 

UtFLyttNiNgEN FrÅN  lands-
bygden har även lett till en nedgång 
inom jordbrukssektorn i Spanien. 
Och vice versa, jordbrukssektorns 
kollaps har lett till att den allt min-
dre bidrar till sysselsättning, vilket 
i sin tur leder till avfolkningen av 
landsbygden. Oavsett vad som är 
hönan och vad som är ägget, arbetar 
dagens ungdomar i betydligt min-
dre utsträckning inom jordbruket 
jämfört med för 40 år sedan. 

Avindustrialiseringen sedan 
1980-talet och jordbrukssektorns 
minskade betydelse, har lett till att 
vikten för dessa två sektorer har 
minskat avsevärt bland den totala 
sysselsättningen för ungdomar 
mellan 20 och 29 år. 

Ytterligare ett minus för dagens 
unga är att de i dagsläget besitter 
färre maktpositioner än förr och 
därmed har mindre inflytande i 

samhället. Unga människors mins-
kade tillgång till beslutsfattande 
positioner (politiska, affärsmässiga 
och sociala) återspeglas bland an-
nat i kongressen. Efter det senaste 
riksvalet 2019 blev Marta Rosique 
(ERC), 23 år gammal, kammarens 
yngsta medlem. Hon tillhör en mi-
noritetsgrupp. I dagsläget är endast 
sex procent av kongressmedlem-
marna, 22 av totalt 350, yngre än 35 
år. Ungdomarnas representation 
i kongressen har minskat konti-
nuerligt. År 2001 utgjorde de elva 
procent av delegaterna och 1981 låg 
andelen på 13 procent. 

EN pOSitiV trEND  är dock att 
kongressen på dessa 40 år har ökat 
den kvinnliga representationen, 
inte minst efter antagandet av 
jämställdhetslagen 2007. År 1981 
utgjorde kvinnorna endast sex pro-
cent av kongressmedlemmarna, 20 
år senare utgjorde de en tredjedel 
och i dagsläget är de 44 procent. 

 Historiskt sett har trafikolyckor 
varit den främsta dödsorsaken 
bland unga människor. Förbätt-
ringar i trafiksäkerheten och trafik-

myndighetens informationskam-
panjer har dock minskat antalet 
dödsoffer i trafiken rejält. År 1981 
låg frekvensen över dödsolyckor i 
trafiken bland personer under 35 
år på 18,5 per 100.000 invånare. 
Tjugo år senare låg siffran på un-
gefär samma nivå. Sedan dess har 
dödsolyckorna i trafiken bland ung, 
sjunkit till 4,5 och är inte längre 
den främsta dödsorsaken. 

Självmord och självskador som 
tidigare låg på tredje och fjärde 
plats, har flyttats upp till andra-
platsen. Anledningen är dock inte 
att de ökat, utan att andra döds-
orsaker bland ungdomar minskat 
betydligt. 

Ytterligare en positiv trend är 
att tobaken idag inte lockar lika 

många unga som på 1980-talet. 
Mer än hälften av dem mellan 20 
och 34 år angav att de var rökare 
i den nationella hälsoenkäten. Av 
dem svarade mer än 20 procent att 
de rökte mer än 20 cigaretter om 
dagen. Hundratals antirökkampan-
jer, höjda skatter och flera antito-
bakslagar senare, har konsumtio-
nen halverats jämfört med för fyra 
årtionden sedan. I dagsläget röker 
endast en fjärdedel av ungdomarna 
regelbundet. 

Vi kan nog konstatera att livet 
för de spanska ungdomarna har 
förändrats på många sätt det 
senaste 40 åren, mycket till det 
bättre, men inte allt. Framför allt 
inte på arbetsmarknaden, när det 
gäller möjligheten att flytta hemi-
från samt bilda familj för dem som 
så önskar. Deras hälsa har dock 
blivit bättre, bortsett från övervik-
ten. Jämställdheten mellan män 
och kvinnor har ökat och allt fler 
unga människor är betydligt mer 
välutbildade än förr i tiden.

TexT: Carin OsvaldssOn
FOTO: shuTTersTOCk

Ett OMråDE Där DAGEnS UnGDOMAr tAGIt FLErA kLIv FrAMåt jäMFört MED på 1980-tALEt, är UtBILDnInGEn. UtBILDnInGSSyStEMEt är IDAG BEtyDLIGt MEr tILLGänG-
LIGt OCh häLFtEn Av DAGEnS UnGA hAr AvSLUtAt höGrE StUDIEr, jäMFört MED 10 prOCEnt För 40 år SEDAn.

De allra 
flesta ungdomar 

idag föredrar att 
bo i städernas 
utkanter, i 
förorterna eller 
på landsbygden. 
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Skribent

Jag har alltid upplevt att spanjorer är rätt så kritiska 
mot det egna landet, medan svenskar lite mer utgår 
ifrån att Sverige är bäst i många avseenden. Svenskar är 
duktiga och tycker det själva också. Vi är duktiga på att 
arbeta, på att organisera och vara effektiva. Vi är krea-
tiva, skapande, uppfinningsrika och bra på att leverera. 
Det är vi på ett individuellt plan, men även som nation.

Nu börjar dock svenskarna alltmer likna spanjorerna. 
Jag möter dessutom allt oftare svenskar som är väldigt 
radikala i sin kritik. Jag förstår att detta inte nödvändigtvis 
är symptomatiskt med vad svenskar i allmänhet anser. Det 
rör sig ju i hög grad om svenskar som 
valt att lämna landet i viss mån. Men jag 
tycker mig ändå se ett trendbrott. 

Kritikerna menar att Sverige inte 
är vad det var och att landet förstörts. 
Ett visst mått av självkritik tycker jag 
är sunt och ganska sympatiskt, det är 
väl “janten” i mig som tycker så. Men 
medan spanjorerna inkluderar sig själva 
i sin kritik när de talar med icke-span-
jorer, riktar de kritiska svenskarna sin 
kritik helt och hållet mot “de andra”. 
Det andra politiska lägret och inte 
minst de som kommer utifrån, det vill 
säga icke-svenskar. Det är alltid andras fel när något inte är 
bra i Sverige. 

Lite så kan visserligen spanjorer vara också, man skyl-
ler ofta på andra, framför allt politikerna som om de inte 
tillhörde folket. Samtidigt finns en kollektiv skuldaccep-
tans som man tar både med ro och med en dos humor. Vi, 
spanjorerna, är oorganiserade, ineffektiva, opunktliga, 
högljudda och slarviga. Exempelvis. 

Jag tycker absolut att det finns mycket som är bättre i 
Spanien än i Sverige, dock oftast inte samma saker eller 
på samma sätt som de svenska Sverige-kritikerna menar. 
Jag kan känna stolthet över det Spanien är bättre på, eller 
som är bättre i Spanien, precis på samma sätt som jag kan 
vara stolt över Sverige och det som är bättre i Sverige. 
Men Spanien utgår liksom från ett underläge och efter-
som förväntningarna är lägre blir upplevelsen en annan. 
Svenskarna har däremot extrema förväntningar på det 
egna landet. 

Under mina år som mäklare, som jag nu för övrigt åter-
går till, så lyfter jag såklart gärna fram det som är bättre i 
Spanien eftersom mitt jobb är att sälja Spanien. När nå-
gon börjar beklaga sig över hur hemskt det numera är att 
bo i Sverige, är det inte riktigt läge att försöka balansera 
med allt det som faktiskt inte är så bra i Spanien. Men jag 
har många gånger häpnat och måst bita mig i läppen. Man 
får ju ändå behålla perspektivet och allt är inte svart eller 
vitt. 

Rent objektivt ligger Sverige faktiskt långt före Spanien 
när det gäller välfärd. Basen är såklart att båda länderna, 
ligger väldigt högt om vi jämför med resten av världen. 

Solen skiner fler timmar i Spanien och 
ja det finns kanske fler poliser här och 
det är ju bra. Men det sker ju i ärlighe-
tens namn också på bekostnad av andra 
saker. Sånt som de flesta svenskar som 
flyttar hit, inte ser så mycket av. Barn-
bidrag, föräldraledighet, studiebidrag, 
a-kassa och socialbidrag exempelvis. 

Skattetrycket är relativt högt i båda 
länderna, men Sverige ligger fortfa-
rande en bit över. Man kan ju tycka 
vad man vill om det, men det är ändå 
så att om den gemensamma kassan är 
mindre så finns även mindre pengar att 

lägga på den gemensamma välfärden. Min helt personliga 
uppskattning är att Spanien prioriterar säkerhet och även 
vården högre, medan exempelvis bostads- och familje-
politiken väger tyngre i Sverige. Som sagt, det är en helt 
subjektiv värdering. 

I Spanien lever man ju väldigt bra om man kommer 
hit med sin svenska lön eller redan har klättrat högt på 
karriärstegen, driver eget bolag och har sina inkomster 
säkrade. Eller om man växer upp i en priviligerad kontext 
där familjen kan stötta ekonomiskt. Men att ta sig upp hela 
vägen från scratch på egen hand är långt ifrån självklart, 
oavsett hur intelligent du är eller hur mycket kämparglöd 
du än har. 

Spanien är fantastiskt. Men det är Sverige också. Jag 
önskar att ni som reser mellan länderna fokuserar på 
tacksamheten över att ha tillgång till båda, att ni kan lyfta 
blicken, se helheten samt bidra till ett konstruktivt utbyte. 
Vi har alla ett ansvar, både här och där.

självkritik vs. rent gnäll

CARIN OSVALDSSON

Carin Osvaldsson är både fastighetsmäklare 
och journalist, samt tillika mamma till Iván född 2013. 

Bosatt i Benalmádena och med stor kärlek till Málaga stad. 
Glorifierar ibland Sverige efter 17 år utomlands, 

men försvarar intensivt Spanien när det väl gäller.

            Ett 
visst mått av 
självkritik 
tycker jag är 
sunt och ganska 
sympatiskt.

Prenumeranter på sK 
Premium får en kolumn 
av Carin Osvaldsson 
VARJE VECKA!
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Vi är din skandinaviska 
mäklare i Malaga stad, 
med lång erfarenhet  
och unikt kontaktnät. 
Med personlig service 
hjälper Casa  Nordica 
Estates dig genom hela 
köp- och säljprocessen.

Vi är din nyckel 
till Malaga

Besök oss i hjärtat av Centro Histórico (intill marknaden  
Atarazanas): Calle Sebastian Souvirón 22, Málaga
+34 951 204 904, info@casanordicaestates.com
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regeringschefen pedro Sánchez 
framträdde 27 augusti för att 
annonsera att evakueringen ur 
Afghanistan är över. Det sista 
flygplanet med bland annat den 
spanska insatsstyrkan landade 
vid torrejón de Ardoz strax före 
klockan åtta på kvällen samma 
dag och därmed har de spanska 
myndigheterna lyckats eva-
kuera 2.206 personer.

Sánchez framförde vid sin press-
konferens lovord till alla de parter 
som deltagit i evakueringen, som 
skett under extrema förhållanden. 
Han poängterade att insatsen varit 
lyckad, mot bakgrund av att det 
från början planerades att eva- 
kuera omkring 800 personer. Spa-
nien beslöt dock snabbt att även 

undsätta personer med kopplingar 
till andra länder.

Ombord på det sista flygplanet 
fanns bland annat de diplomater 
och soldater som översett evaku-
eringarna, sedan dessa påbörjades 
16 augusti. Det rör sig om Spaniens 
ambassadör Gabriel Ferrán och 
sekreteraren Paula Sánchez, ett 
20-tal säkerhetspoliser som vakat 
vid ambassaden samt ett 50-tal 
militärer. Ingen vid den spanska 
insatsstyrkan skadades vid de två 
attentat som utfördes 26 augusti 
vid flygplatsen.

Ett FLErtAL MiNiStrAr, med 
regeringschefen Pedro Sánchez 
och försvarsministern Margarita 
Robles i spetsen, tog emot det sista 
flygplanet vid trappan på militär-

basen i Torrejón de Ardoz, norr om 
Madrid.

Evakueringarna från Afgha-
nistan har genomförts med tre 
militära plan av typen A400M, som 
utfört 17 flygningar mellan Kabul 
och Dubai, samt med tio större 
passagerarplan från Dubai till 
Torrejón de Ardoz som chartrats 
av Air Europa. Av de personer som 
undsatts uppges 47 procent vara 
kvinnor och 40 procent minder-
åriga.

Pedro Sánchez uppgav på 
frågor från journalister att han 
anser att det internationella ut-
trädet ur Afghanistan inte plane-
rats på bästa sätt och han tillade 
samtidigt att Spanien inte tänker 
lämna den afghanska befolknin-
gen åt sitt öde.

Spanien

SpAnIEn UtE Ur AFGhAnIStAn
Under tio dagar flögs 2.206 personer ut från Kabul.
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EvAkUErInGArnA Från AFGhAnIStAn hAr GEnOMFörtS MED trE MILItärA pLAn Av typEn A400M, SOM UtFört 17 FLyGnInGAr MELLAn kABUL OCh DUBAI, SAMt MED tIO 
StörrE pASSAGErArpLAn Från DUBAI tILL tOrrEjón DE ArDOz.

tiLLbaKs tiLL sKoLbänKen
Samtliga elever och studenter ska från 
och med september erhålla undervis-
ning med fysisk närvaro. Utbildnings-
ministern Pilar Alegría har gått igenom 
protokollen för den nya läsåret, som till 
stor del liknar den senaste terminen, 
men med några lättnader. Det kom-
mer fortfarande upprättas så kallade 
bubblor i de minsta åldrarna och för 
övriga gäller obligatoriskt munskydd. 
Säkerhetsavståndet mellan varje skol-
bänk minskas dock något från 1,5 till 1,2 
meter, vilket möjliggör fler elever i varje 
klassrum än tidigare.

FisKdöd i mar menor
Sammanlagt sju stränder vid La Manga 
del Mar Menor fick stängas 22 augusti 
på grund av den stora mängd död fisk 
som spolats in vid vattenbrynet. Nära 
fem ton död fisk och skaldjur fick 
bärgas. Regionalpresidenten i Murcia 
Fernando López Miras har bett reger-
ingen att förklara katastrofsituation 
i området. Officiellt skylls fiskdöden 
bristande syre i vattnet, men miljöorga-
nisationer anklagar sedan flera år det 
lokala jordbruket för att släppa ut tonvis 
med nitrater i Mar Menor. 

begränsningar För vtc
Regeringen gör en totalomvändning 
och inför restriktioner och kraftigare 
sanktioner för korttidshyrbilar med 
chaufför, så kallade VTC. Den nya lagen 
backar upp de inskränkningar som 
redan gäller i Katalonien samt Valencia 
och skärper straffpåföljderna för 
företag som Uber och Cabify. Den nya 
lagen inkluderar bland annat krav på att 
kunderna ska ha förbeställt transporten 
och signerat ett kontrakt en viss mini-
mitid innan resan påbörjas och förbud 
mot cirkulation för att leta upp kunder 
på gatan. 

nya varningstriangLar
Från och med 1 juli 
ersätts varnings-
trianglarna i bilen 
av en varnings-
lampa som fästs 
synligt på fordonet. 
Det rör sig om en ny trafiknorm som 
fastställts av trafikverket DGT och 
som syftar till att öka trafiksäkerheten. 
Förutom att varningslampan, av typen 
V-16, syns tydligare besparar den tra-
fikanterna den farliga uppgiften att ta 
sig bort från fordonet längs vägen, för 
att placera varningstrianglarna. Bytet är 
inte obligatorisk förrän 1 januari 2026. 

v16-LAMpA.

De sammanlagt nio katalanska 
separatistledare som dömts 
till långa fängelsestraff har 
fått sina straff så pass reduce-
rade av regeringen att 22 juni 
släpptes ut med omedelbar 
verkan. 

Separatistledarna är fortsatt 
belagda med ämbetsförbud och 
benådningarna är villkorade att de 
inte begår nya överträdelser under 
de närmaste åren.

Med undantag av regeringen har 
få öppet försvarat benådningarna. 

Det gäller även de mest radikala 
separatisterna, som endast ac-
cepterar en total amnesti. En av 
de gynnade, ERC-ledaren Oriol 
Junqueras, har uppgivit att benåd-
ningarna är ett svaghetstecken av 
den spanska regeringen.

SEpArAtIStLEDArnA vILLkOrIGt BEnåDADE
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ny transLag presenterad
Förslaget till ny translag godkändes av 
ministerrådet 29 juni och innebär, enligt 
regeringen själv, ett gigantiskt steg 
framåt för hbtq-kollektivet. Reformen 
innebär bland annat att personer från 
och med 16 års ålder själva kan bestäm-
ma sitt kön och underlättar målsman-
skap och assisterad reproduktion för 
transpersoner, lesbiska och bisexuella 
kvinnor. Den inkluderar även åtgärder 
mot påstådda behandlingar som syftar 
till att “omvandla” homosexuella. 

tusentaLs drunKnade
Under årets första sex månader har 
2.087 personer bekräftats döda eller 
anmälts försvunna i samband med 
sina försök att migrera till Spanien. Det 
är nästan lika många som under hela 
2020. Det visar statistik från frivilligor-
ganisationen Caminando Fronteras. Av 
alla de som förlorat livet har endast 87 
kroppar lokaliserats, det vill säga fyra 
procent. Bland offren finns 96 minder-
åriga, 346 kvinnor och 1.645 män. Inte 
alla av de få procenten som hittas har 
kunnat identifieras.

ignacio gonzáLez åtaLas
Den tidigare regionalpresidenten i 
Madrid Ignacio González (PP), liksom 
hans bror och svåger, kommer att åtalas 
för bland annat egenmäktigt förfa-
rande. Det rör sig om en av flera grenar 
i korruptionshärvan Lezo och som 
kretsar kring González. Konkret handlar 
det om upphandlingen som Madrid 
regionala vattenbolag Canal de Isabel 
Segunda utdelade 2006 för bygget av 
en offentlig golfbana och som befinns 
ha manipulerats för att tillfalla anhöriga 
till Ignacio González.

vox Frias om vaLaFFisch
Provinsdomstolen i 
Madrid har avslagit 
den anmälan som 
presenterats mot 
partiet Vox för den 
valaffisch som jäm-
förde kostnader för omhändertagandet 
av minderåriga invandrare med vad 
folkpensionärer lyfter. Affischen, som 
sattes upp i Madrids tunnelbana under 
kampanjen till regionalvalet i Madrid 
4 maj, slog ihop de påstådda total-
kostnaderna för omhändertagande av 
minderåriga. Domstolen menar dock 
att endast det rör sig om en ”valslogan”. 
Dessutom görs i utfallet gällande att 
de minderåriga invandrarna utgör ett 
”socialt och politiskt problem”.

vOx-AFFISChEn.

regeringschefen pedro Sánchez 
genomförde 10 juli en omfat-
tande regeringsomläggning, som 
innehöll ett flertal överraskningar. 
Många av de dittills inflytelseri-
kaste medlemmarna av kabinet-
tet slutade, bland dem första vice 
regeringschefen Carmen Calvo.

Det hade spekulerats en längre tid om 
att några ministrar skulle bytas ut, men 
reformen visade sig vara den särklas-
sigt största som hittills genomförts 
av Pedro Sánchez. Den berörde dock 
inte de fem ministrarna från Unidas 
Podemos, som samtliga sitter kvar på 
sina respektive poster.

Några av de ministrar som bytts 
ut har varit Pedro Sánchez närmaste 
förtrogna sedan han kom till makten. 
Det gäller bland annat första vice 
regeringschefen Carmen Calvo, som 
lett reformer som lagen om det de-
mokratiska minnet och flytten av dik-
tatorn Francos kvarlevor från Valle 
de los Caídos. Genom hennes avgång 
minskas antalet vice regeringschefer 
till tre, med finansministern Nadia 
Calviño nu som första vice regerings-
chef och med arbetsmarknadsminis-
tern från Unidas Podemos Yolanda 
Díaz som andra vice regeringschef.

En annan av Sánchez närmaste 
förtrogna som byts ur är näringsmi-
nistern José Luís Ábalos, som tillika 
lämnar posten som organisations-
sekreterare för PSOE. Det uppfattas 
som en av de största överraskning-
arna i regeringsomläggningen.

MEr VäNtAt VAr att utrikesmi-
nistern Arancha González Laya fick 
lämna posten, trots att hon suttit på 
den i mindre än två år. Laya har varit 
i hetluften för hanteringen av kon-
flikten med Marocko och misstan-
karna om att utrikesdepartementet 
hjälpt ledaren för Frente Polisario 
Brahim Ghali att anlända till Spanien 
och vårdas för Covid-19 på sjukhus, 
under falsk identitet.

En kabinettsmedlem som också 
varit i hetluften men som sitter 
kvar, är justitieministern Fernando 
Grande-Marlaska. Däremot har justi-
tieministern Juan Carlos Campo bytts 
ut, efter att ha haft den otacksamma 
uppgiften att behandla benådningen 

av de katalanska separatisterna. Ett 
annat hittillsvarande ankare som gått 
är utbildningsministern Isabel Celáa, 
efter att hon lyckats driva igenom en 
ny skolreform trots heta prostester 
från oppositionen. Vidare har tidigare 
astronauten Pedro Duque lämnat 
regeringen, där han suttit som forsk-
nings- och utvecklingsminister.

NÅgrA MiNiStrAr SittEr  kvar 
men med ändrade ansvarsområden. 
Den senaste att ansluta sig som 
ansvarig för territorialpolitiken, 
Miquel Iceta, har bytt departement 
och är nu kultur- och idrottsminister. 
Detta tolkas av vissa som en eftergift 
gentemot de katalanska nationalis-
terna, som inte uppskattar Iceta efter 
hans tid som oppositionsledare i det 
katalanska regionalparlamentet. 
Vidare sitter skatteministern María 
Jesús Montero kvar, men hon befrias 
från ansvaret som ministerrådets 
officiella språkrör.

En annan grundläggande föränd-
ring som inte omfattar själva minis-
terrådet är att Pedro Sánchez bytt ut 
sin närmaste personliga rådgivare 
sedan många år Iván Redondo. Han 
har ersatts av mångårige organisa-
tionssekreteraren i socialistpartiet 
Óscar López.

Regeringsomläggningen medförde 
slutligen inte, som många väntat, en 
minskning av antalet departement. 
Hela sju nya ministrar har utsetts, tre 
män och fyra kvinnor.

Sánchez största regeringsomläggning hittills.
FLErA tUnGA MInIStrAr UtE

rEGErInGSOMLäGGnInGEn OMFAttADE Ej DE FEM MInIStrArnA Från UnIDAS pODEMOS OCh DEt tOtALA 
AntALEt I kABInEttEt är FOrtSAtt 22, SAMt rEGErInGSChEFEn pEDrO SánChEz.
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de nya ministrarna:

FéLix boLaños
Presidentminister
Hittillsvarande generalsekre-
terare på presidentdeparte-
mentet.

josé manueL aLbares
Utrikesminister
Hittillsvarande spansk am-
bassadör i Paris.

piLar LLop
Justitieminister
Hittillsvarande talman i 
senaten.

isabeL rodríguez
Territorialminister + språkrör
Hittillsvarande borgmästare 
i Puertollano (Castilla-La 
Mancha).

raqueL sánchez
Näringsminister
Hittillsvarande borgmästare i 
Gavà (Barcelona).

piLar aLegría
Utbildningsminister
Hittillsvarande regeringsdele-
gat i Aragonien.

diana morant
Utvecklingsminister
Hittillsvarande borgmästare i 
Gandia (Valencia).
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Spanien

El retiro och paseo del prado, 
tillsammans kallat för “paisaje 
de la luz” (Ljusets landskap), 
har av UNESCO utnämnts till 
världsarv. Det första någonsin 
i Madrid stad.

Spanien har i och med utmär-
kelsen den 25 juli totalt 49 
olika platser med på listan över 
världsarv. Det senaste tillskot-
tet är det första i Madrid stad 
men inte i regionen, som sedan 
tidigare stoltserar med fyra. 
Nämligen El Escorial, Alcalá de 
Henares, Aranjuez samt Hayedo 
de Montejo. Det skriver tidningen 
La Razón.

Arbetet med att få med El Re-
tiro och Paseo del Prado inleddes 
redan för sju år sedan. Då med 
Ana Botella (PP) som borgmäs-

tare och det var hon som tog 
initiativet till projektet. Det var 
dock Manuela Carmena (Pode-
mos) som presenterade ansökan 
inför UNESCO. 

Slutligen var det nuva-
rande borgmästaren José Luis 
Martínez-Almeida (PP) som fick 
uppleva den tuffa och utdragna 

utvärderingsprocessen, som 
försenades med ett helt år på 
grund av Covid-19. Men som 
alltså slutade med ett positivt re-
sultat för Madrid-kandidaturen. 
Kriterierna uppges vara hårda 
och av totalt 25 ansökningar som 
kom 2020, godkändes endast tolv 
stycken.

Fn tILLrättAvISAr SpAnIEn
FN:s kommitté för mänsk-
liga rättigheter finner att den 
spanske domaren Baltasar 
garzón fråntogs sin titel på ett 
regelvidrigt sätt och uppmanar 
de spanska myndigheterna att 
kompensera garzón till fullo 
inom sex månader.

Det kritiska utlåtandet mot det 
spanska domstolsväsendet är re-
sultatet av en sex år lång utredning 
som startade med en anmälan av 
Baltasar Garzón själv, som åbero-
par en personlig förföljelse. Han 
dömdes 2012 av Högsta domstolen 
att bli fråntagen sin domartitel 
under elva år. Orsaken angavs vara 

att domaren låtit avlyssna häktade 
personer i Gürtelmålet när de träf-
fade sina advokater.

MäNNiSKOrättSKOMMittéN 
finner det anmärkningsvärt med 
ett så hårt straff för en åtgärd som 
hade rekommenderats av polisen 
och backats upp av åklagarämbetet. 
Det var Garzón som i egenskap av 
utredningsdomare i federala dom-
stolen Audiencia Nacional inledde 
Gürtel-processen, som kommit 
att avslöja omfattande korruption 
inom Partido Popular genom ett 
flertal rättegångar. Paradoxalt nog 
var dock Garzón den första att fäl-
las i Gürtelhärvan.

Anklagelserna om oegentlig-
heter i fråntagandet av Garzóns 
domartitel omfattar vidare 
bristande neutralitet hos ett fler-
tal medlemmar av domstolen, 
som ledde två närmast parallella 
rättegångar mot Garzón. Den 
andra gällde domarens beslut att 
utreda övergrepp under Fran-
coregimen, för vilket han dock 
friades.

FN-rapporten är inte bidande, 
men Spanien har förbundit sig att 
respektera utfallen i FN-organet. 
Baltasar Garzón har å sin sida 
annonserat att han kommer att 
kräva tillbaka sin tidigare post i 
Audiencia Nacional.

MADrID hAr äntLIGEn Fått Ett värLDSArv

tingsrätten i Ceuta har stoppat 
utvisningarna av minderåriga 
marockaner som är omhänder-
tagna i staden, efter att den 
funnit att de som utförts brutit 
mot gällande lagstiftning.

Både regeringen och det auto-

noma styret i Ceuta hade försvarat 
utlämningarna och försäkrat att de 
följt alla protokoll. Domstolen ger 
dock människorättsorganisationer 
rätt, när de påvisat att de minder-
årigas rättigheter ej respekterats. 
De har bland annat rätt till en indi-
viduell granskning av sin situation, 

vilket enligt domstolen i Ceuta inte 
skett i något fall.

De spanska myndigheterna 
avtalade i mitten av augusti med Ma-
rocko utlämningen av 15 minderåri-
ga om dagen, efter anstormningen av 
Ceuta i slutet av maj, då bland annat 
800 minderåriga tog sig in.

UtLäMnInGAr BEFInnS vArA rEGELvIDrIGA

dömd För utpressning
Ordföranden för konsumentorganisa-
tionen Ausbanc Luis Pineda har dömts 
till åtta års fängelse för bland annat 
utpressning av banker och andra 
finansinstitut. Federala domstolen 
Audiencia Nacional finner det styrkt att 
Ausbanc fungerat som en kuliss för att 
erhålla stora mängder pengar. Officiellt 
försvarade organisationen bankkunder-
nas intressen, men i praktiken pressade 
den ett flertal banker att betala stora 
summor i form av bland annat an-
nonspengar för att undvika att negativ 
information om dem offentliggjordes.

abascaL icKe önsKvärd
Det autonoma styret i Ceuta har förkla-
rat ledaren för högerpartiet Vox San-
tiago Abascal som icke önskvärd, tack 
vare att PP-ledamöterna i kammaren 
lade ned sina röster. Abascal anklagas 
för att sprida hat och ha försökt splittra 
befolkningen i Ceuta, i samband med 
att han under flyktingskrisen i maj be-
sökte enklaven två gånger med endast 
fem dagars mellanrum. Vid det andra 
besöket kallade han den muslimska be-
folkningen i Ceuta för ”marockodyrkare” 
och ”femtekolonnare”. 

gripen med 1,3 ton KoKain
Brasiliansk polis har gripit en spansk 
man ombord på ett privatflygplan, 
i vilket det återfunnits sammanlagt 
1.304 kilo kokain fördelat i 24 väskor. 
Tillslaget skedde under en mellanland-
ning i Fortaleza och spanjorens identitet 
har till en början inte offentliggjorts. 
Han uppges ha förnekat kännedom om 
lasten och har gripits tillsammans med 
de fyra besättningsmännen, som liksom 
det privata jetplanet härstammar från 
Turkiet. De anlände till Brasilien via mel-
lanlandning i Málaga.

urdangarín sLipper ut
Kungens svåger 
Iñaki Urdangarín 
har beviljats tjäna 
de resterande elva 
månaderna av 
sitt fängelsestraff i 
villkorlig frihet. Tillståndet är villkorat att 
maken till prinsessan Cristina fortsätter 
att utföra samhällstjänst och har regel-
bunden närvaroplikt, men däremot slip-
per han elektronisk fotboja. Urdangarín 
började sitta av ett straff på nära sex 
års fängelse 18 juni 2018 och beviljades 
i december öppen anstalt. Det innebär 
att han sedan dess endast behövt sova 
i fängelset måndag-torsdag. 

Rapport ifrågasätter avstängningen av känd domare.
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IñAkI UrDAnGArín.

pArqUE DEL BUEn rEtIrO I MADrID, LIkSOM pASEO DEL prADO InGår I UnESCO:S LIStA övEr värLDSArv 
SEDAn 25 jULI.
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missLycKad undervisning
Nästan 90 grundskolor i Castilla-La 
Mancha, Castilla y León och Navarra 
lämnar det tvåspråkiga programmet. 
Många kommunala skolor som erbjudit 
undervisning på både spanska och  
engelska överger tvåspråkigheten. 
Detta då barnen uppges varken lära sig 
engelska skolämnena. Ett av problemen 
enligt lärarna, är att både vokabulären 
och grammatiken i läroböckerna i exem-
pelvis naturvetenskap har en betydligt 
högre nivå än den engelska samma 
elever håller på att lära sig. 

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!

”Gröngul tät färg. Fin färsk och positiv 
doft av sommarblommor, färsk mandel och 
hasselnötssmör. Smaken är krämig, tjock 
och välmående i mitten samt en ökande 
pepprighet i eftersmaken med lite bitter 
tistel-ton. Bra längd, ren och intensiv frukt. 
Bra till grönsaker, grillad fisk och ljust kött. 
Poäng 15 (20). 

Fin och spännande nos, krämig men ändå 
bra stuns och attityd på slutet. Mycket bra.”

Finca Solmark Aceite de Oliva Virgen Extra 
2020-2021 

Köp den goda olivoljan på 
fincasolmark.com

johan blanche

FINA RECENSIONER PÅ
FINCA SOLMARKS EGEN OLJA!

jorge Fernández Díaz, inrikesmi-
nister i rajoy-regeringen under 
åren 2011-2016, tvingas sitta 
på de åtalades bänk i Kitchen-
målet men däremot undgår ett 
flertal andra höga pp-represen-
tanter inledningsvis åtal.

Utredningsdomaren i federala 
domstolen Audiencia Nacional 
Manuel García-Castellón har sam-
manställt målet, i ett utfall som 
blivit föremål för kritik och som ska 
prövas av domstolens egen gransk-
ningsnämnd. Många kritiserar att 
varken den dåvarande regerings-
chefen Mariano Rajoy eller PP:s 
generalsekreterare vid tidpunkten 
María Dolores de Cospedal ställs 
till svars. Det gör däremot, förutom 
Fernández-Díaz, den tidigare stats-
sekreteraren i inrikesdepartementet 
Francisco Martínez samt ett flertal 
höga polischefer.

Domaren finner det styrkt att 
ledningen för inrikesdepartementet 
organiserade en hemlig polisiär 
operation för att spionera på Par-
tido Populars tidigare kassör Luís 
Bárcenas och hans familj. Syftet 
var att komma över och förstöra de 
dokument som komprometterade 
Partido Popular, då de bevisade 
den svarta bokföring som bland 
annat Bárcenas ansvarade för. Det 
framstår också som att aktionen 
uppnådde sitt mål, då Bárcenas 
mutade chaufför lyckades finna och 
lägga beslag på dokumenten som låg 
gömda i ett lönnfack, i en byrå i den 
ateljé som brukades av den tidigare 
kassörens hustru Rosalía Iglesias.

DEN SLUtSAtS SOM  García-
Castellón sålunda drar är att 
operationen skulle ha genom-
förts av inrikesdepartementet 
för att skydda Partido Popular, 

utan varken partiledarens eller 
generalsekreterarens kännedom. 
Utredningsdomarens neutralitet 
ifrågasätts från en rad håll, baserat 
på att han under sammanlagt 17 år 
haft priviligierade förtroendepos-
ter för vilka han handplockats av 
PP-regeringar. 

tidigare minister åtalas
Skandalen Kitchen når inte den högsta PP-ledningen.
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FamiLjen pujoL åtaLas
Efter flera års utredningar har utred-
ningsdomaren i Federala domstolen 
Santiago Pedraz annonserat rättegång 
mot den mångårige katalanske regio-
nalpresidenten Jordi Pujol och hans fa-
milj. Sammanlagt 19 personer kommer 
att tvingas sitta på de åtalades bänk i 
Audiencia Nacional. De är, förutom Jor-
di Pujol och hans sju barn, ytterligare 
elva personer. Bland dem inflytelserika 
företagare som misstänks ha betalat 
mutor för offentliga uppdrag. Däremot 
undgår Pujols hustru Marta Ferrusola 
åtal, då hon befinns lida av avancerad 
demens.

separatister Får böta
Riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas 
håller sammanlagt 39 tidigare höga 
poster i den katalanska förvaltningen 
personligen ersättningsskyldiga för 
sammanlagt 5,4 miljoner euro som ska 
ha förskingrats av allmänna medel. 
Pengarna ska enligt Tribunal de Cuentas 
ha tagits otillbörligen från den kata-
lanska regionalkassan för ett projekt 
som syftade till att ge Katalonien en 
självständig internationell status.

Lägsta utsLäppen på 30 år
Minskad trafik och reduktionen av den 
smutsiga energin på grund av pande-
min har gjort att växthusgaserna 2020 
hamnade på en nivå under den för 
1990. Dels användes mindre mängder 
fossila bränslen för fordonen på grund 
av rörelserestriktionerna, dels genere-
rades generellt mindre mängd energi. 
Minskningen låg på 17 respektive 34 
procent. Även industrin minskade sina 
utsläppsnivåer. Jordbrukssektorn var 
den enda som ökade något, med 1,2 
procent. Spanien släppte ut totalt ut 
271,5 miljoner ton växthusgaser 2020. 

ny Ledare För podemos
Nuvarande social-
ministern Ione 
Belarra valdes 13 
juni som väntat till 
ny generalsekre-
terare för Podemos. 
Hon efterträder därmed Pablo Iglesias, 
som lämnat alla politiska uppdrag. 
Belarra stöddes av 89 procent av de 
röstberättigade partimedlemmarna, vid 
Podemos fjärde partistämma som hölls 
traditionsenligt i Vistalegre, norr om 
Madrid. I sitt utnämningstal hyllade den 
nya Podemos-ledaren sin företrädare 
Pablo Iglesias, som hon menar varit 
avgörande för partiets uppkomst.

IOnE BELArrA.

Spanien

Det blev som väntat ett flertal 
temperaturrekord i Spanien 
under värmeböljan i mitten av 
augusti, inkluderat den högsta 
noteringen någonsin i hela Spa-
nien, på 47,4 grader.

I princip hela Spanien, inkluderat 
Balearerna och Kanarieöarna, har 
lidit den värsta värmeböljan som 
någonsin registrerats i Spanien och 
som varat i fem dagar. De högsta 
temperaturerna registrerades i 
Guadalquivirdeltat i Andalusien, 
där Montoro i Córdoba 14 augusti 
noterade 47,4 grader i skuggan. 
Det är den högsta temperaturen 
som uppmätts i Spanien sedan de 
nuvarande mätningarna startade 

för mer än 60 år sedan. Det tidigare 
rekordet noterades 13 juli 2017, 
alldeles intill Montoro.

Det noterades temperaturer på 

mer än 45 grader på flera håll i Spa-
nien, främst i Andalusiens inland 
och mer än ett dussintal lokala 
värmerekord har slagits.

i januari 2020 utlystes kli-
matnödläge i Spanien. Det 
bestämdes att koldioxidutsläp-
pen skulle minskas till nästan 
noll procent senast år 2050. Men 
att nå det målet ligger nu längre 
bort än det borde, när regeringen 
satsar 3,6 miljarder euro på att 
bygga ut flygplatserna El prat i 
Barcelona och Barajas i Madrid. 

Den spanska regeringen och det 
katalanska regionalstyret kom i 
början av augusti överens om att 
bygga ut Barcelonas flygplats El 
Prat för sammanlagt 1,7 miljar-
der euro, trots att de saknar EU:s 
godkännande. Planen är att göra El 
Prat till en internationell knyt-
punkt med fler långdistansflyg. Det 
skriver tidningen Diario Sur.

Den nya delen av flygplatsen 
kommer att uppföras i kommunen 
Llobregat, i ett naturområde med 
biologisk mångfald som är skyddat 
av EU:s nätverk Natura 2000. Trots 
det har regeringen tills vidare inte 
presenterat hur utvidgningen kom-
mer att påverka miljön.

Den annonserade utbyggnaden i 
ett skyddat naturområde har väckt 
en kritikstorm.

– Vi kommer att vidta alla åtgär-
der vi kan för att stoppa expande-

ringen av El Prats flygplats, citeras 
borgmästaren i Llobregat Lluís 
Mijoler, i tidningen Diario Sur.

äVEN DEt StAtLigA  forsknings-
rådet CSIC är kritiskt till den an-
nonserade utbyggnaden av flygplat-
sen i Barcelona.

– Det är en motsägelse som 
saknar motstycke, citeras CSIC-
forskaren Fernando Valladares, i 
tidningen Diario Sur. 

– Detta skulle innebära att vägen 
ut ur krisen inte kommer att vara 
grön, tillägger han. 

Regeringen framhåller att ett 
stort antal jobb kommer att skapas 
och att tillväxten generellt gynnas.

– Med El Prats utvidgning skapas 

det 85.000 fasta arbetstillfällen, 
plus de som genereras vid själva 
byggandet. Alla spanjorer borde 
vara glada för det, citeras regerin-
gens talesperson Isabel Rodríguez i 
Diario Sur.

Passagerarflygen i Spanien gick 
från att generera 13,7 miljoner ton 
koldioxid 2013 till att släppa ut 19,8 
miljoner år 2018. En ökning med 
hela 30 procent. Av dessa genereras 
84 procent av internationella flyg-
ningar, just sådana som El Prat vill 
locka till sig i ännu större grad. 

Globalt släppte den kommer-
siella luftfarten ut mer än 900 mil-
joner ton koldioxid år 2018, enligt 
statistik från Internationella rådet 
för rena transporter, ICCT.

Varmare än någonsin i spanien
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DEt nyA värMErEkOrDEt I SpAnIEn hAr SLAGItS I MOntOrO, SOM LIGGEr vID GUADALqUIvIrFLODEn I CórDOBA-
prOvInSEn, IntE LånGt Från DEn pLAtS Där DEt tIDIGArE rEkOrDEt SLOGS 2017. 

FLyGpLAtSprOjEkt krItISErAS
Utbyggnad av både el Prat och Barajas hot mot miljön.

FörUtOM rISkEn För ökADE UtSLäppt hOtAr UtByGGnADEn Av BArCELOnAS FLyGpLAtS EL prAt En AnGränS-
AnDE nAtUrpArk. 
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När du läst den 
här annonsen har 
tillräckligt med sol 
nått jorden för att 
täcka Marbellas 
energibehov i 146 år.

Lyft blicken! På bara 90 minuter tar vi emot mer energi 
från solen än vad planeten gör av med under ett helt år. 
Ren, obegränsad energi. Om vi kan frigöra den kraften 
tillsammans så förändras allt. Därför startade vi Svea 
Solar. Vi är Sveriges största solcellsleverantör och jobbar 
för att befria planeten från fossila bränslen och ta oss in 
i en hållbar framtid, även i Spanien. Byt till solceller idag. 
Det är inte bara bra för planeten utan också för plånboken. 
Se hur mycket du kan spara på sveasolar.se
 
 

 
Källa: IEA, EPA och SCB



Covid-19

vaccinmåLet missades
Spanien uppnådde inte riktigt målet 
att färdigvaccinera 70 procent av 
befolkningen före slutet på augusti, 
då vaccineringstakten avsevärt sjönk 
i augusti. Den minskade vaccintakten 
skylls dels sommarsemestern och dels 
större skepsis bland den återstående 
delen av befolkningen som ännu ej 
erhållit doser. Från början sattes målet 
att uppnå flockimmunitet innan skol-
staren, men på grund av den betydligt 
smittsammare deltavarianten menar 
experter att det nu snarare krävs 
85-90 procents andel av befolkningen 
immuniserad. Trots det missade målet 
är Spanien ett av de länder i världen 
som snabbast vaccinerat sin befolk-
ning mot Covid-19. 

inget pass på disKo
Den andalusiska regionaldomstolen 
har avslagit ansökan från Junta de 
Andalucía om att få införa krav på 
Covid-intyg för att få komma in på 
nattklubbar och diskotek. Domstolen 
finner åtgärden vara diskriminerande 
och oproportionerlig, i förhållande till 
de förväntade effekterna. Den medger 
samtidigt att även om åtgärden skulle 
inskränka grundläggande rättighe-
ter så är de av ringa karaktär. Den 
andalusiska expertgruppen antog 
åtgärden 3 augusti och det annonse-
rades inledningsvis att kravet skulle 
träda i kraft tre dagar senare. Beslutet 
var dock avhängigt av klartecken från 
regionaldomstolen, som alltså avslagit 
åtgärden. 

amning ger antiKroppar
Modersmjölken 
hos mammor 
med Covid-19 eller 
som vaccinerats 
mot sjukdomen, 
innehåller antikrop-
par men inget virus.  Bröstmjölk kan 
komma att bli ett viktigt vapen i kam-
pen mot coronaviruset. Två nyligen 
presenterade spanska forsknings-
studier visar att mjölken hos både 
infekterade och vaccinerade kvinnor 
innehåller höga nivåer av antikrop-
par. Däremot har inga spår av viruset 
hittats. Båda studierna har gjorts av 
forskare vid Hospital Clínico i Valencia. 
De ingår i projektet MilkCorona, 
vars huvudsyfte är att studera vilka 
effekter viruset SARS-CoV-2 har på 
bröstmjölken via infektion på naturlig 
väg och via vaccinering.

AMnInGEn GynnSAM.

barnen aVgörande 
för flockimmunitet
Deltavarianten kräver att även de yngsta vaccineras.

Coronaviruset blir allt mer 
smittsamt och många experter 
menar nu att den efterlängtade 
flockimmuniteten ej kommer 
att uppnås om inte även barnen 
vaccineras.

Sedan pandemin startade har 
två nyckelord brukats flitigt för 
att besegra viruset. Vaccin och 
flockimmunitet. Det senare är den 
grad av resistens hos befolkningen 
som hindrar viruset från att kunna 
sprida sig. Denna har bedömts 
ligga kring 70 procent av befolk-
ningen resistent, antingen genom 
vaccinering eller att de genomgått 
sjukdomen.

Den ursprungliga beräkningen 
har dock varit baserad på smittgra-
den hos det ursprungliga viru-
set. Den senaste Deltavarianten 
befinns vara upp till fyra gånger så 
smittsam som den ursprungliga 
och därmed menar allt fler exper-
ter att flockimmuniteten inte kom-

mer att nås förrän drygt 90 procent 
av befolkningen blivit resistent.

För att uppnå detta i Spanien 
krävs att även barn under tolv 
år vaccineras, då de utgör elva 
procent av befolkningen. Det finns 
dock ännu inget preparat mot 
Covid-19 som godkänts på EU-nivå 
för barn och det är långt ifrån det 
enda problemet. Ju längre ned i 
åldrarna desto mindre är nämligen 
riskerna för allvarliga men av Co-
vid-19. Samtidigt finns teoretiska 
biverkningar av vaccinet, som även 
om de är ovanliga så är de större 
i proportion till fördelarna i de 
lägsta åldrarna.

BEHOVEt AV Att vaccinera en 
så stor andel av befolkningen som 
möjligt stöter också på hindret att 
det än så länge är frivilligt och att 
inte alla är villiga att låta injicera 
sig. I Spanien är andelen vaccin-
motståndare bland den lägsta i 
världen, omkring fyra procent, 

men tillsammans med de som inte 
kan vaccinera sig av bland annat 
medicinska skäl försvårar detta 
ytterligare möjligheten att uppnå 
flockimmunitet.

Obligatorisk vaccinering mot 
Covid-19 har hittills inte varit på 
tal i Spanien, med undantag av att 
regionalpresidenter som Alberto 
Núnez Feijóo (PP) i Galicien efter-
lyst detta. Forskaren José Jiménez, 
vid departementet för smittsamma 
sjukdomar i King´s College i Lon-
don, citeras i tidningen El País:

– Flockimmunitet är något högst 
teoretiskt och man bör därför inte 
fixera sig vid konkreta andelar av 
befolkningen. Den bästa strategin 
är att försöka vaccinera så många 
som möjligt.

Andra forskare menar att vikti-
gare än debatten om vaccinering av 
barn är att nå en omfattande grad 
av vaccinering runt hela jordklotet 
och inte bara som i dagsläget i de 
länder som har störst resurser.

SpAnIEn UppGES IntE kUnnA nå FLOCkIMMUnItEt UtAn Att vACCInErA ävEn ynGrE än tOLv år, MEn jU LänGrE nED I åLDrArnA DEStO MInDrE är FörDELArnA I FörhåL-
LAnDE tILL rISkErnA. 
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sportpubLiKen tiLLbaKa
Hälsovårdsdepartementet har avtalat 
med de autonoma regionerna nor-
merna för att tillåta publik från och 
med augusti, både på fotbolls- och 
basketmatcher. Gränsen för andel upp-
tagna läktarplatser har fastställts till 40 
procent i fotbollsarenor och 30 procent i 
basketarenor. De senare begränsas mer, 
då de är inomhus. Redan vid försom-
maren bestämdes att publik åter skulle 
tillåtas från och med den kommande 
säsongen, efter mer än ett år med 
tomma läktare. Förutom en begränsning 
av maximiantalet åskådare gäller dis-
tanskrav på minst 1,5 meter mellan icke 
samboende, påbud på munskydd och 
förbud att både röka, äta och dricka på 
läktarna. Hälsovårdsministern Carolina 
Darias poängterar att det fortfarande 
kommer att gälla restriktioner och att 
publiken i första hand bör bestå av abon-
nenter och sålunda hemmapublik, för 
att undvika förflyttningar och kontakter 
mellan personer från olika områden.

FLera gravida döda
Ett flertal gravida kvinnor har omkom-
mit de senaste veckorna i Spanien 
och ett flertal andra har drabbats 
av allvarliga komplikationer, efter att 
de smittats av Covid-19. Ledande 
gynekologer efterlyser en brådskande 
prioritering av vaccinering av gravida 
kvinnor, då dessa uppges genomleva 
den allvarligaste situationen sedan 
pandemin startade. Åtskilliga missfall 
har konstaterats efter Covid-smitta 
och i andra fall har brådskande kejsar-
snitt fått utföras, för att rädda barnet. 
De kvinnor som avlidit uppges ej ha 
varit vaccinerade eller endast hunnit 
erhålla en dos.

ej vaccinerade smittas
Regeringschefen 
Pedro Sánchez 
uppgav 21 juli i en 
tv-intervju att 80 
procent av de som 
i dagsläget smittas i 
Spanien av Covid-19 är personer som 
ej vaccinerats ännu och endast fem 
procent hade erhållit full dos. Sánchez 
intervjuades av Reuters i samband 
med ett besök i USA och han poängte-
rade att det faktum att en majoritet av 
de smittade inte är vaccinerade beror 
främst på att de tillhör åldersgrupper 
som ännu inte haft tillgång till injek-
tionerna och inte att det skulle röra sig 
om vaccinvägrare.
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höGStA DöDStALEt på 100 år
Förra året dog 492.930 perso-
ner i Spanien. Det är den högsta 
siffran på hundra år. Under 2020 
avled drygt 74.000 fler än året 
före, vilket motsvarar en ökning 
med nära 18 procent.

Pandemin har onekligen lämnat 
kraftiga demografiska spår efter 
sig. Dödstalet för 2020 är det 
högsta på det senaste seklet, endast 
överträffat av 1920, då spanska sju-
kan bidrog till att ta hela 494.540 
liv. Det visar statistik från INE som 
presenterats i tidningen El Diario. 
Under fjolåret registrerades om-
kring 5.000 fler dödsfall än under 
inbördeskrigets värsta år, 1938. På 
den tiden var invånarantalet dock 
lägre än idag, så procentuellt sett 
var effekten lägre 2020.

Den största ökningen inträf-
fade i mars och april, i början av 
pandemin. Antalet står för 57 
procent av årstotalen och är drygt 
78 procent högre än siffrorna för 
samma månader 2019. Under den 
andra pandemivågen märktes 
också en tydlig ökning, med 21 
procent högre döstal i oktober och 
november, jämfört med samma 
period året före.

Den värst drabbade ålderskate-

gorin jämfört med föregående år 
var 75 till 79 år, både för män (en 
ökning på 25 procent) och kvinnor 
(en ökning på 22,4 procent). Även i 
gruppen 85+ ökade antalet dödsfall 
med 20 procent. I jämförelse med 
dödssiffrorna för 2015, är det den 
åldersgrupp som drabbats värst av 
pandemin.

i EN jäMFörELSE  mellan snittet 
för åren 2015 till 2019 och siffran 
för 2020, har dödstalen ökat i 

samtliga regioner. Störst ökning 
uppvisar Madrid (37,8 procent), 
Castilla-La Mancha (30,6 procent), 
Castilla y León (26,8 procent) och 
Katalonien (19,2 procent). 

De provinshuvudstäder som 
toppar listan är Segovia, Albacete, 
Guadalajara, Salamanca, Cáce-
res, Ciudad Real, Cuenca, Soria 
och Madrid. Samtliga ligger på 
en mellan 40- och 60-procentig 
ökning, jämfört med snittet för 
2015-2019.

Under 2020 avled 18 procent fler i Spanien än året före.

FjOLårEt AvLED 492.930  pErSOnEr I SpAnIEn. DEt vAr DEn höGStA SIFFrAn SOM rEGIStrErAtS I LAnDEt SEDAn 
1920.

pEDrO SánChEz I tv.

Det spanska läkemedelsföre-
taget Hipra har fått klartecken 
att börja testa sitt preparat mot 
Covid-19, med kodnamnet pHH-
1V, på människor.

Regeringschefen Pedro Sánchez 
firar att spanska läkemedelsverket 
godkänt nästa fas av testerna och 
betonar att forskningen stöds av 
de statliga myndigheterna. Det 
handlar om det första spanska 
vaccinet mot Covid-19 som når 
testfasen på människor.

Hipra är från början ett veteri-
närbolag och detta är deras första 
preparat för människor. PHH-1V 
anses ha stor potential, då det kan 
förvaras i temperaturer upp till 

åtta grader. Det ses därför som en 
viktig resurs för att sprida vaccine-
ringen även till utvecklingsländer. 
Vaccinet skulle kunna vara klart 
att tas i bruk i början av 2022 och 
samma år skulle det kunna fram-
ställas 400 miljoner doser.

ENDASt NÅgrA VECKOr  tidigare 
avslogs en ansökan om test på 
människor av ett annat preparat, 
som uppgivits vara det mest lovan-
de av de som håller på att utvecklas 
i Spanien. Skälen till att testerna 
stoppats framgår inte. Rykten om 
att en av sammanlagt tolv apor som 
brukats i tester skulle ha avlidit 
förnekas av ledaren för forsknings-
gruppen Mariano Esteban, vid 

Nationella Bioteknologicentret 
CSIC.

Vaccinprojektet är baserat på 
samma preparat som brukats för 
att utrota smittkoppor och har sys-
selsatt sammanlagt elva forskare, 
med en budget på tre miljoner 
euro. De hade just börjat söka efter 
totalt 112 personer som skulle ingå 
i de första testerna på människor, 
samordnade från sjukhuset La 
Paz i Madrid. Meningen var att 
testerna skulle utökas till 20.000 
frivilliga före årsskiftet.

Vaccinet uppgavs inledningsvis 
ha en effektivitet mot Covid-19 på 
hundra procent, med två doser, 
men nu är det oklart om projektet 
kommer att fullbordas.

SpAnSkt vACCIn tEStAS på MännISkOr
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Covid-19

En oenig författningsdoms-
tol har förklarat de hårdaste 
restriktionerna under det första 
nationella nödläget våren 2020 
som författningsvidriga. Det 
gäller framför allt hemkaran-
tänen, som tvingade miljontals 
spanjorer att stanna hemma 
under flera månader. Beslutet 
innebär att sanktionerna mot 
de som bröt mot hemkarantä-
nen ogiltigförklaras.

Sex domare av totalt elva röstade 
14 juli för att annullera några av 
punkterna i det lagdekret som cen-
tralregeringen införde, i samband 
med att pandemin bröt ut 2020. 
Närmare bestämt den 14 mars. 

Domen stödjer åtgärderna i sig, 
men slår fast att det rent juridiskt 
skulle ha behövts ett undantags-
tillstånd, inte ett nödläge för att 
genomföra dem. Detta då det inte 
enbart handlade om begränsningar 
utan om upphävande av grundläg-
gande mänskliga rättigheter. Det 
skriver tidningen El País.

Domstolens ställningstagande 
är ett svar på ett överklagande 
från högerpartiet Vox. Utfal-
let fastställer att beslutet om en 
total lockdown från första början 
skulle ha tagits av kongressen, inte 
av regeringen. Deklarationen av 
dekretet som författningsvidrigt 

ställer dock inte regeringen till 
svars för den skada som företag 
och näringsidkare led på grund av 
nedstängningen, då dessa åtgärder 
försvaras av domstolen. Däremot 
kan privatpersoner som bröt mot 
utegångsförbudet och bötfälldes 
för detta, begära pengarna tillbaka.

DOMStOLEN BEHöVDE  två 
olika plenarsammanträden och 
totalt 15 timmars debatt för att 

nå fram till domen, som alltså 
inte föregicks av någon konsen-
sus. Utfallet, som delvis finner 
nödlägesdekretet ha att gå emot 
konstitutionen, blir prejudice-
rande för framtiden. Om det vid 
något tillfälle skulle finnas behov 
av en ny lockdown måste reger-
ingen hädanefter be kongressen 
att utlysa undantagstillstånd.

Regeringen försvarar hemkaran-
tänen med att den räddade 450.000 

liv. Den nyutnämnda justitieminis-
tern Pilar Llop säger att de respek-
terar men inte delar domstolens 
ställningstagande. Jurister och 
experter på författningsrätt poäng-
terar behovet vid tidpunkten av 
att agera snabbt och det faktum att 
regeringen vid tidpunkten kritise-
rades för att inte reagera tillräckligt 
snabbt. Ett undantagstillstånd, 
menar de, skulle ha försenat åtgär-
derna ytterligare.

delar aV nödläget annulleras

DEt FörStA nAtIOnELLA nöDLäGEt MED AnLEDnInG Av pAnDEMIn GäLLDE MELLAn 14 MArS OCh 21 jUnI 2020. UnDEr En StOr DEL Av DEnnA pErIOD vAr SpAnjOrErnAS 
rörLIGhEt krAFtIGt BEGränSAD. 

Kontroversiellt utfall i Författningsdomstolen försvårar framtida åtgärder.
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Spanjorerna bekymrar sig allt 
mindre för den pågående pan-
demin och är därmed inte lika 
benägna att vidtaga försiktig-
hetsåtgärder.

En studie som gjorts av hälsoinsti-
tutet Carlos III uppger att mindre 
än hälften av de tillfrågade, 48 
procent, fortfarande är allvarligt 
bekymrade för coronapandemin. 
En konsekvens är att allt fler igno-
rerar normerna och rekommenda-
tionerna för att undvika smitt-
spridning, trots att en majoritet 
är införstådda med att pandemin 
inte är över. Endast en tredjedel, 

32 procent, uppger att de fortfa-
rande är strikta med att undvika 
socialt umgänge.

En positiv konsekvens av den 
växande likgiltigheten är att den 
psykiska stressen minskat för 
många. Endast 36 procent uppger 
att de känner sig deprimerade 
på grund av pandemin, mot 44 
procent i den förra enkäten. Den 
har genomförts varannan månad 
sedan ett år tillbaka.

Studien påvisar dock stora skill-
nader i allmänhetens uppfattning 
om pandemin. Medan andelen 
personer som upplever att det 
förekommer massiv smittsprid-

ning sjunkit från 69 procent för 
två månader sedan till 43 procent 
i dagsläget, uppger 40 procent av 

de tillfrågade att de känner rädsla. 
Det senare är snarlikt den tidigare 
enkäten.

OrOn För pAnDEMIn AvtAr BLAnD BEFOLknInGEn

FOrtFArAnDE SES MånGA MUnSkyDD UtOMhUS, MEn ALLt FLEr UppGES SLAppnA Av I SIn vArSAMhEt. FOtOt är 
tAGEt I BEnIDOrM.
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Upplev vår nya italienska trattoria 
i hjärtat av Nueva Andalucìa

+34 952 90 60 70fatmamatrattoria info@fatmama.esfatmamarbella

Nueva Andalucía, Calle El Califa, Edif. Las Lolas Bloque C 29660 Marbella
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Spanien

Spanien har en av de lägsta 
brottsfrekvenserna i Europa, 
men samtidigt ett av de högsta 
fängelsetalen. Det könsrela-
terade våldet är i dagsläget 
den tredje vanligaste orsaken 
bakom fängelsedomarna i 
Spanien. Det visar siffror som 
presenterades av kriminalvår-
den, instituciones penitencia-
rias (iipp), i juli.

Uppgifter från inrikesdeparte-
mentet visar att Spanien har en 
låg kriminalitet, vid en interna-
tionell jämförelse. Det gäller även 
för beläggningen på de spanska 
fängelserna, som uppgår till knappt 
68 procent. Det kan jämföras med 
det europeiska genomsnittet på 87 
procent. 

Sedan 2010 har antalet interner 
i Spanien minskat med 25 procent, 
från nästan 80.000 frihetsberövade 
för ett decennium sedan, till 55.000 
idag. Den sjunkande beläggningen 
förklaras med att fler personer 
numera döms till samhällstjänst el-
ler alternativa straffpåföljder. Det 
skriver tidningen Público. 

Trots den låga brottsfrekvensen 
i Spanien - 44,8 brott per 1.000 
invånare - jämfört med det euro-
peiska genomsnittet på 62,2 brott 
per 1.000 invånare, så har Spanien 
ett av de högsta fängelsetalen på 
kontinenten, 123,3 per 100.000 
invånare. Motsvarande siffra i EU 
i fjol uppgick till 106. Fängelse-
straffen i Spanien är även i snitt 
betydligt längre än i andra länder, 
20,2 månader, jämfört med det 
europeiska genomsnittet på 10,1 
månader. 

FöräNDriNgArNA  i samhället 
har lett till att profilen för den ty-
piska fängelsekunden har föränd-
rats. Från tusentals unga männis-
kor som sattes i fängelse på grund 
av heroinrelaterade brott, till allt 
fler från den nya grupp som alltså 
döms för könsrelaterat våld, men 
även för bedrägerier mot försäk-
ringskassan eller andra ekobrott. 
Den vanligaste orsaken att bli satt i 
fängelse är dock fortfarande drog-
relaterade brott. 

Generalsekreteraren för IIPP 
Ángel Luis Ortiz framhåller att 

minskningen av antalet fängel-
sekunder i stor utsträckning beror 
på att det blir allt vanligare med 

samhällstjänst som ett alterna-
tiv till fängelse, samt med olika 
behandlingsprogram. Förra året 

hanterade IIPP mer än 100.000 
domar av denna typ. 

Bland utmaningarna för fram-
tiden lyfter Ortiz vikten av att 
fortsätta fördjupa och utveckla be-
handlingen samt att erbjuda varje 
person i fängelset resurser som gör 
att de kan lämna det med bättre 
förutsättningar än de hade när 
de kom dit. Samt även att förnya 
strafflagstiftningen i enlighet med 
de förändringar som har införts i 
brottsbalken genom åren. 

DEN trEDjE VANLigAStE 
orsaken att sättas bakom lås och 
bom idag är alltså en dom för 
könsrelaterat våld. I fjol polisan-
mäldes i Spanien 29.135 personer 
för könsrelaterat våld. Av dem 
dömdes 25.436 personer till någon 
form av straffpåföljd. Samma år 

vAr trEDjE IntErn DöMD 
För könSrELAtErAt våLD

SpAnIEn hAr En IntErnAtIOnELLt SEtt LåG krIMInALItEt MEn DärEMOt SättS En StörrE AnDEL Av BEFOLknInGEn I FänGELSE OCh UnDEr LänGrE tID, än DEt EUrOpEISkA 
GEnOMSnIttEt.

Trots låg brottsfrekvens är mansvåldet utbrett.

SIFFrOr Från krIMInALvårDEn vISAr Att DEn trEDjE vAnLIGAStE OrSAkEn Att SättAS I FänGELSE För I SpAnIEn 
är könSrELAtErAt våLD.
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gjordes 5.578 anmälningar av våld 
i hemmet, varav 5.180 slutade med 
en dom. Det rör sig alltså om totalt 
37.494 offer.  

Fram till i slutet av juli i år 
hade 28 kvinnor mördats av sina 
partners eller före detta partners, 
i Spanien. Sedan 2003, när denna 
typ av statistik började föras, rör 
det sig om totalt 1.106 kvinnor. 
Dessutom har minst fyra minder-
åriga mördats i år. Totalt 41 barn 
har mist livet på grund av denna 
typ av våldshandlingar sedan 2013. 

Juni månad var särskilt tragisk 
med hela nio mördade kvinnor. 
Siffran är betydligt högre än snittet 
för juni, som ligger på 5,1 döds-
offer. Juni var också den värsta 
månaden hittills i år, efter maj då 
sju kvinnor bragtes om livet.  

När DEt gäLLEr  nödtelefonen 
016 som är i drift sedan september 
2007, hade den fram till halvårsskif-
tet i år mottagit nära en miljon sam-
tal totalt. Bara i juni i år kom det in 
drygt 9.000 relevanta samtal, vilket 
är den näst högsta siffran någonsin 
för en månad och 5,7 procent fler 
än i juni 2020. Det kom dessutom 

in över hundra rop på hjälp via mail 
och nära 600 via WhatsApp. 

Kvinnor som utsätts för könsre-
laterat våld kan ringa telefonnum-
mer 016, maila 016-online@igual-
dad.gob.es eller skicka WhatsApp 
på nummer 600 000 016. Dessa 
linjer är operativa dygnet runt, alla 
dagar i veckan. 

ViA tELEFONLiNjEN 016  går det 
att få råd kring de resurser som 
finns tillgängliga, information om 
offrens rättigheter samt juridisk 
rådgivning mellan klockan 8.00 
och 22.00, sju dagar i veckan och på 
52 olika språk. I en akut situation 
går det även att ringa larmcentra-
len på 112 eller polisens nödnum-
mer; Policía Nacional (091) och 
Guardia Civil (062). 

I de fall det inte går att ringa 
kan en signal skickas via appen 
ALERTCOPS. Samtliga kanaler 
kan nyttjas både av offret och av 
andra personer som känner till el-
ler misstänker att någon utsätts för 
könsrelaterat våld.

TexT: Carin OsvaldssOn

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

Francisco Velasco
Spansk advokat
Delägare ansvarig
juridik

Jesús González
Delägare ansvarig 
skatt och redovisning 

Ana Rodriguez  
Jurist 

José Alcalá 
Spansk advokat  

Pedro Martín 
Redovisningskonsult

Elena Arévalo 
Skattejurist

Patricia Vázquez 
Spansk advokat 

María José Molina
Administratör
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Obegränsat rent mjukt vatten i ditt hem,  
fritt från bakterier, kemikalier,  

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

nIO Av tIO jOBB SOM FörSvAnn I DE tIDIGA StADIErnA Av krISEn hAr åtErhäMtAtS OCh SAMtIDIGt ArBEtAr nU 
FärrE hEMIFrån. 

Enligt den senaste kvartals-
enkäten återhämtar sig den 
spanska arbetsmarknaden 
starkt sedan coronapandemins 
utbrott 2020, liksom jämfört 
med första kvartalet i år. 

Totalt 464.900 jobb skapades 
under andra kvartalet och förbätt-
rade siffrorna avsevärt, jämfört 
med första kvartalet. Det visar den 
senaste statliga kvartalsenkäten 
EPA, som är den som ligger till 
grund för EU-jämförelser. 

Årets andra kvartal är traditio-
nellt sett en bra period på arbets-
marknaden, eftersom fler jobb nor-
malt skapas inför den kommande 
turistsäsongen. Jämfört med andra 
kvartalet förra året, när botten 
orsakad av pandemin nåddes, har 
1,06 miljoner jobb återskapats. Det 
innebär att Spanien i dagsläget har 
19.671.700 yrkesverksamma. 

jäMFör MAN MED  den lägsta 
punkten under pandemin har 
Spanien återhämtat cirka nio av 
tio jobb som försvann i de tidiga 
stadierna av krisen. Arbetslöshe-
ten uppgick till 15,26 procent av 

den arbetsföra befolkningen under 
andra kvartalet, efter en minsk-
ning med 110.100 arbetssökande. 
Det skriver El País.

Den ökade sysselsättningen 
är generell i de olika autonoma 
regionerna, mellan april och juni. 
I Andalusien, som har den högsta 
arbetslösheten i Spanien, ökade 
antalet sysselsatta med 102.400 
personer.

rAppOrtEN BELySEr  vidare att 
det har skett en betydande minsk-
ning av antalet tillfälligt permit-
terade från sina jobb, det senaste 
kvartalet. Likaså sjönk antalet 
distansarbetande.

– Siffrorna för andra kvarta-
let var bättre än väntade, vilket 
indikerar att ekonomin återhämtar 
sig stadigt, citeras Javier Blasco, di-
rektör för Adecco Group Institute, 
av El País. Han tillägger dock att 
det fortfarande finns riskfaktorer 
för den ekonomiska återhämt-
ningen, som de olika varianterna 
av coronaviruset. En annan fråga 
är hur den internationella ekono-
min kommer att påverkas när EU:s 
stödfonder uttömts.

åtErhäMtnInG på 
ArBEtSMArknADEn

eLpriset sLår reKord
Den dagliga auktionen på energimark-
naden fastställde ett nytt rekordhögt 
grossistpris i Spanien till 26 augusti; 
122,76 euro per megawattimme. Det 
tidigare rekordet slogs 13 augusti, när 
grossistpriset hamnade på 117,29 euro 
per megawattimme. Elpriset har radat 
upp ett flertal toppnoteringar sedan 
juni och grossistpriset är i dagsläget 
mer än tre gånger så högt som för ett 
år sedan.

en miLjard För miLjön
Transportdepartementet har annonse-
rat ett anslag på en miljard euro för 
att omvandla kommuner med mer än 
50.000 invånare till mer miljövänliga, 
genom främst minskade utsläpp. Lagen 
om klimatförändringar, antagen i maj, 
fastställer att alla samhällen med mer 
än 50.000 invånare senast 2023 måste 
ha så kallade lågutsläppsområden, ZBE. 
De nu avsatta anslagen är avsedda 
att underlätta upprättandet av dessa 
områden och bör inkludera satsningar 
på exempelvis elbussar, cykelbanor och 
utökade utrymmen för fotgängare. 

ny Fastighetsboom
Låga räntor, fram-
tidsoptimism, och 
ackumulerade 
besparingar under 
coronapandemin 
bidrog till att näs-
tan 65.000 bostäder 
såldes i juni i år, vilket är den högsta 
siffran på ett decennium. De visar färska 
siffror från nationella statistikinstitu-
tet, INE. Siffrorna för juni är näst intill 
oöverträffade och slår till och med juni 
2019 med hela 42 procent. Inte sedan 
2010 har det sålts så många fastigheter 
i juni månad. 

procent är den nya beräk-
ningen som EU-kommissionen 
skrivit upp tillväxtförvänt-
ningarna för Spanien till i år. 
prognosen är 0,3 procent-
enheter högre än tidigare. 
Optimismen grundar sig i den 
snabba vaccinationstakten 
och EU-stödet på 19 miljarder.

6,2

MOMSEn 
på EL Sänkt 
regeringen godkände 24 
juni en sänkning av momsen 
på el, från 21 till tio procent. 

Reduktionen gäller fram till 
slutet av året för konsumenter 
med max tio kW kontrakterat, 
så länge priset på grossistmark-
naden överstiger 45 euros per 
megawattimme, samt generellt 
för alla ekonomiskt utsatta 
familjer. Regeringen annullerar 
även skatten på sju procent på 
elproduktionen, under årets 
sista kvartal.

Åtgärderna syftar till att så 
snabbt och effektivt som möj-
ligt få till stånd en lösning, om 
än tillfällig, på de allt dyrare 
elpriserna. Detta medan reger-
ingen arbetar på mer beståen-
de och strukturella reformer, 
för att få ned kostnaden för 
konsumenterna.

Lagförslaget syftar till att 
sätta punkt för de intäkter som 
elbolagen får genom särskilda 
koldioxidavgifter, även när 
elen kommer från källor som 
inte utsöndrar koldioxid. 
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Fler yrkesverksamma än någonsin.

ByGGMAtErIAL 
ALLt DyrArE
Cement, betong, järn, trä och 
plast har blivit betydligt dyrare 
de senaste månaderna. 

Den ekonomiska återhämtningen 
ökar efterfrågan samtidigt som 
produktionskapaciteten ännu är 
låg på många håll i välden. Den 
kraftiga prisuppgången hotar 
lönsamheten för nybyggnationer 
och kan komma att pressa upp 
bostadspriserna.

Kostnaden för järn, trä, plast, 
aluminium, koppar och cement 
har varit på uppgång under flera 
månader i hela världen. Det uppges 
få två omedelbara effekter. Den 
första är att fastighetsutvecklarna 
tjänar mindre på de bostäder som 
redan är reserverade, då margina-
lerna minskar.

hUSAFFär.
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hUSSkAtt I jUrIDISk LIMBO Fattigdomen utbredd
Enligt en ny studie om levnadsförhål-
landen gjord av statistikinstitutet 
INE, led vid årsskiftet sju procent av 
spanjorerna allvarliga materiella brister. 
De senaste siffrorna överstiger vida 
andelen fattiga på 4,7 procent som 
registrerades 2019 och ligger endast 
marginellt under maxnivån på 7,1 pro-
cent som uppnåddes 2014. De statligt 
finansierade permitteringarna och 
andra bidrag till de mest utsatta har 
förhindrat än värre siffror, orsakade av 
den omfattande nedgången i aktivitet 
under fjolåret.

LöneKLyFtan minsKar
Löneskillnaden mellan män och kvinnor 
i Spanien minskade under 2019 mer än 
tidigare år det senaste decenniet. Det 
uppges främst bero på att minimilönen 
höjdes till 900 euro per månad, vilket i 
högre grad gynnat kvinnorna. Skillnaden 
i genomsnittlig årslön mellan män och 
kvinnor sjönk till 19,5 procent under 
2019, vilket är nästan två procentenhe-
ter lägre än året före och därmed den 
största minskningen på tio år. Genom-
snittslönen uppgick till 1.743 euro, i form 
av 14 utbetalningar om året, med störst 
ökning för de lägsta lönerna.

Många kommuner efterlyser fortfarande mervärdesskatten.
För fyra år sedan annullerade 
konstitutionsdomstolen kravet 
på att betala den lokala mer-
värdesskatten plusvalía, vid 
försäljning av en bostad som 
minskat i värde. Frånvaron av en 
formell lagändring har dock lett 
till stor förvirring och en enorm 
belastning på domstolarna.

Medan en del kommuner fortsät-
ter att fakturera Plusvalía även vid 
förlustförsäljningar, har andra låtit 
bli. Många dock utan att formellt 
avskriva betalningskraven. Strax 
innan preskriptionstiden på fyra 
år, nu löper ut, har flera av dem 
börjat skicka ut sina fordringar. 
Det enda de drabbade kan göra 
är att anmäla fallen till domstol. 
Enligt en artikel i tidningen Diario 
Sur berör 80 procent av överkla-
ganden gällande skattefrågor, 
mervärdesskatten.

Förutom de nya fallen finns även 

tusentals fakturor som tillfälligt 
stoppats. Enligt Diario Surs beräk-
ningar kan det röra sig om så mycket 
som 50 miljoner euro bara i Málaga-
provinsen.

i FEBrUAri 2018  fanns ett avtal 
mellan finansdepartementet och 
kommunernas samfällighet FEMP 
som materialiserades i ett lagförslag. 

Datumet på utkastet gick dock ut i 
mars 2019 utan att det hade god-
känts av kongressen. 

Problemet för domstolarna är inte 
bara mängden anmälningar, utan 
svårigheten att lösa dem då de å ena 
sidan måste ta hänsyn till gällande 
lagstiftning, å andra sidan till de 
prejudicerande fallen där det dömts 
till skattebetalarnas fördel.
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                           Nina & Jan
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sPeCialiserad PÅ FasTigheTsaFFÄrer OCh arvsÄrenden

hjälp och vägledning i den spanska byråkratin

rOgners advisOrs 2017 - CiF: B932664241

trOtS prEjUDICErAnDE UtFALL I FörFAttnInGSDOMStOLEn 2017 råDEr FOrtFArAnDE StOr FörvIrrInG OM 
hUrUvIDA MErvärDESSkAtt kAn krävAS vID FörSäLjnInG Av FAStIGhEt MED FörLUSt.
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regeringen och arbetsmark-
nadens parter har lyckats nå 
en överenskommelse om att 
reformera flera nyckelaspekter 
av pensionerna. pakten innehål-
ler dels flera åtgärder för att 
med hjälp av både morot och 
piska skjuta fram spanjorernas 
pensionsålder, både den reella 
och den lagstadgade. Konsu-
mentprisindex kommer vidare 
att användas som referens för 
att upprätthålla köpkraften hos 
pensionärerna.

Den första delen av pensionsre-
formen är definierad och överens-
kommen. Det viktigaste i denna 
fas är incitamenten att fördröja 
pensionsåldern, genom att på olika 
sätt gynna dem som skjuter fram 
sin pensionering och tvärtom för 
dem som går i förtidspension. För-
handlingarna mellan regeringen, 
arbetsgivarna och fackförening-
arna hade kommit långt redan före 
mötet den 28 juni, då en slutlig 
överenskommelse nåddes som alla 
parter uppges vara nöjda med. Det 
skriver tidningen El País.

Detta första reformpaket av 
totalt två, har EU:s stöd och består 
av tre grundpelare. Det rör sig dels 
om en omvärdering av pensio-
nerna som hädanefter ska anpas-
sas till konsumentprisindex (KPI) 
och uppdateras vart femte år. Om 
KPI går ned ska pensionerna dock 

hållas intakta. Dels fastställande 
av åtgärder för att den verkliga 
pensionsåldern ska närma sig den 
lagstiftade. Slutligen upphävandet 
av den så kallade hållbarhetsfak-
torn, som är en mekanism som 
kopplar pensionsförmånerna till 
den förväntade livslängden. 

AVtALEt iNNEBär  vidare att 
Försäkringskassans underskott 
överförs på statens budget. Det 
innebär att drygt 22 miljarder euro 
ska bekostas med hjälp av skatter, 
istället för med sociala avgifter. 
Med denna åtgärd avser regering-
en tydliggöra pensionssystemets 
ekonomiska situation och minska 
oron för de framtida pensio-
nerna. Från och med nu kommer 
även vissa poster som stöd till 
förtidspensionering, reducerade 
socialförsäkringsavgifter för att 
stimulera arbetsmarknaden samt 
gynnsamma villkor för exempelvis 
lantbrukare eller moderskapstil-
lägg, att betalas av staten.

I nästa steg måste ytterligare 
frågor lösas för att den andra delen 
av reformen ska kunna genom-
föras. Detta uppges bli än mer 
komplicerat. Det gäller bland an-
nat kalkylen för hur antalet yrkes-
aktiva år ska påverka den framtida 
pensionen, höjningen av maxnivån 
för pensionsinbetalningarna, att 
egenföretagarnas inbetalningar 
till Försäkringskassan ska base-

ras på deras reella inkomst samt 
förändringar gällande maxnivån på 
pensionerna.

För Att gyNNA DE  som för-
länger sitt yrkesaktiva liv har 
regeringen utarbetat bonusar som 
utbetalas årligen för varje år som 
personen i fråga väljer att fortsätta 
arbeta, efter att ha uppnått den 
lagstadgade pensionsåldern. Dessa 
extra utbetalningar ska ligga på 
knappt 4.800 euro för de med lägst 
pension upp till drygt 12.000 euro 
för de med maxpension.

Ett annat incitament för att få 
spanjorerna att arbeta längre är att 
minska pensionen i förhållande till 
antalet månader som de tidigareläg-
ger sin pension. Hur mycket den 
sänks beror även på antal månader 
som personen betalat in till syste-
met. Reduktionen uppgår som max 
till 21 procent för någon som pen-
sionerar sig 24 månader i förtid och 
arbetat i mindre än 38 år, 13 procent 
för någon som arbetat i 44,5 år och 
cirka tre procent för någon som går 
i pension en månad i förtid.

Uppvärderingen av pensionerna 
enligt KPI, innebär enligt uppgift 
en ökad kostnad för staten på 2,5 
procent av BNP. Detta ska till stor 
del täckas med att pensionerna 
skjuts upp. Den kanske allra vikti-
gaste åtgärden för regeringen är att 
närma den reella pensionsåldern 
som nu ligger på 64,6 år, till den 
lagstadgade som i år ligger på mel-
lan 65 och 66 år.

MiNiStErrÅDEt ANtOg  24 
augusti den första delen reformen 
som avtalats med arbetsmarkna-
dens parter och som åter säkrar 
pensionärernas köpkraft. För att 
i möjligaste mån minska belast-
ningen på statskassan ska den 
verkliga pensionsåldern i största 
möjliga mån närma sig den offici-
ella. I dagsläget är pensionsåldern i 
Spanien 66 år (den fortsätter stiga 
en månad per år tills den når 67 
år), men den reella pensionsåldern 
ligger på 64 år.

Reformen måste nu antas i 
parlamentet.

nytt pEnSIOnSSyStEM på väG
Regeringen når avtal med arbetsmarknadens parter.
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rEGErInGEn hAr Fått IGEnOM DEt FörStA Av två rEFOrMpAkEt SOM FrAMFör ALLt SyFtAr tILL Att FörLänGA 
SpAnjOrErnAS yrkESLIv. 

ekonomi

stor satsning på eLbiLar
Regeringen kommer att injicera nästan 
4,3 miljarder euro för att främja tillverk-
ningen av elbilar. Ministerrådet godkände 
13 juli det första så kallade PERTE - 
Strategiskt projekt för återhämtning 
och ekonomisk omvandling - en formel 
särskilt skapad för att Spanien enklare 
ska få tillgång till EU:s fond “Next Gene-
ration”.  Statens omfattande investering i 
bilindustrin, gäller i ett första skede fram 
till 2023 och går ut på att omvandla den 
och förbereda den för design och tillverk-
ning av elfordon. Planen har förberetts 
under flera månader av regeringen och 
industridepartementet, tillsammans 
med representanter från branschen.

Första eu-stödet Framme
EU-kommissionen överförde 17 augusti 
nio miljarder euro till Spanien, som utgör 
den första betalningen av det avtalade 
stödet för att stimulera återhämt-
ningen efter pandemin. Utbetalningen 
är den första av två planerade före 
årsskiftet och utgör 13 procent av de 
sammanlagt 69,5 miljarder euro som 
Spanien beviljats inom ramen för pro-
jektet Next Generation. För att erhålla 
hjälpen har Spanien fått presentera en 
detaljerad plan för hur anslagen ska 
brukas och kommande utbetalningar är 
avhängiga av att planen följs.

stor Konsumtion
Spanjorerna har inte bara återhämtat 
sig efter krisen utan konsumtionen var i 
juli 20 procent högre än samma månad 
2019, före pandemin. Det skylls att 
allmänheten inte kunnat spendera som 
vanligt under de många pandemimåna-
derna och nu unnar sig desto mer. Enligt 
en studie från storbanken BBVA var 
utläggen med betal- eller kreditkort i juli 
28 procent högre än 2019. Jämförelsen 
görs ej med förra året, på grund av den 
rådande pandemin. Uttagen i banko-
mater var å sin sida endast tre procent 
lägre än 2019, vilket innebär att totalt 
spenderades 20 procent mer i år.

Få utLägg Förra våren
De spanska hushållen spenderade i 
genomsnitt 28,2 procent mindre mellan 
mars och juni förra året, jämfört med 
samma period året innan. Statistikin-
stitutet INE specificerar i en ny rapport 
den ekonomiska omfattningen av 
hemkarantänen, som ledde till en kraf-
tigt minskning av konsumtionen. Det 
berodde inte så mycket på att hushållen 
upplevde en lägre köpkraft som att de 
inte hade tillfälle att spendera pengar. 
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grossistpriset på energi regist-
rerade i augusti ett flertal topp-
noteringar. Det har nått en nivå 
som är tre gånger så högt som 
för ett år sedan och orsaken är 
ett flertal strukturella problem, 
som är svårlösta på kort sikt. 
regeringen har hittills endast 
lindrat symtomen genom bland 
annat en tillfällig sänkning av 
momsen på el.

Det är inte bara i Spanien som 
marknadspriset på el skjutit i 
höjden, men det är endast i Italien 
som det överstigit de 117,29 euro 
per megawattimme som energin 
nådde i mitten av augusti. Andra 
EU-länder som Grekland och 
Kroatien ligger inte långt efter 
Spanien, medan energipriset i län-
der som Frankrike och Tyskland 
ligger på drygt 90 euro per mega-
wattimme. 

Elmarknaden är komplex och 
svår för gemene konsument att 
begripa. Marknadspriset fastställs 
dagligen inför nästa dygn, genom 
en så kallad blind auktion. De om-
kring 300 elleverantörerna i Spa-
nien presenterar sin efterfrågan 
på energi samt priset de är beredda 
att betala, medan elproducenterna 
presenterar sina priserbjudanden. 
Baserat på detta fastställer Iberiska 
energimarknadsoperatören Omie 
det officiella marknadspriset för de 
olika tidsintervallerna påföljande 
dygn. 

DEt KAN jU FörEFALLA som 
ganska tydligt, men det är ett flertal 
andra faktorer som spelar in och 
som är föremål för stor debatt. 
En av dem är att marknadspriset 
är samma oavsett energikälla 
och dessutom är det alltid den 
dyraste formen som styr priset 
för all energi. Det innebär att när 
efterfrågan är särskilt stor och 
dyrare energikällor måste tillgripas 
skjuter priset i höjden. De dyraste 
energikällorna är fossila bränslen 
som gas, som dessutom är belagda 
med extra miljöskatter. 

Priset på gas är för tillfälligt 
särskilt högt på grund av bristande 
tillgång. Konsumtionen i vintras 
var nämligen rekordstor, orsakad 
av särskilt låga temperaturer och 
stormar som Filomena. 

Många menar att en förklaring 
till de höga marknadspriserna 
är den bristfälliga satsningen på 
grön energi. Vattenkraft, vind- och 
solenergi är inte bara skonsam för 
miljön utan även billig att produ-
cera. Men när dessa och exempel-
vis kärnkraft inte räcker till för att 
täcka behovet tillgrips även fossila 
bränslen. Trots att de ofta täcker 
endast en bråkdel av det totala 
behovet så styr de alltså mark-
nadspriset. Konsumentföreningar 
jämför fenomenet med om vi hos 
slaktaren skulle inhandla kyckling-
bröst, korv, fläskkotletter samt en 
liten bit oxfilé och slaktaren sedan 
vägde allt tillsammans och slog in 
priset för oxfilén. 

ExpErtEr är öVErENS  om att 
det krävs grundläggande struk-
turförändringar och att dessa inte 
uppnås över en natt. De är däre-
mot oense om det bästa receptet. 
Hittills har regeringen endast 
behandlat symtomen, genom att 
tillfälligt sänka momsen på el samt 
skatten för elbolag. Det leder vis-
serligen till en billigare elräkning, 

men endast på kort sikt och med 
minskade statliga intäkter som 
konsekvens. Dessutom har elpriset 
stigit så kraftigt sedan momsen på 
el sänktes från 21 till tio procent, 
att det ätit upp två tredjedelar av 
besparingen. 

Konsumentorganisationer 
som Facua uppger att abonnen-
ternas möjligheter att spara på 
elräkningen genom att se över sin 
konsumtion är ytterst begränsade 
och att det är elmarknaden som 
måste regleras. Regeringspartnern 
Unidas Podemos efterlyser ett 
statligt elbolag, något som redan 
finns i bland annat Frankrike, men 
som enligt experter inte löser alla 
problem. 

I takt med att marknadspriset på 

el tredubblats jämfört med för ett 
år sedan har den rörliga andelen 
av räkningen ökat från knappt 30 
procent till nära hälften. Det gör 
att sparsamhet och smart konsum-
tion är allt viktigare, om man vill 
hålla nere elkostnaderna. Genom 
de olika tarifferna för olika tidsin-
tervaller på dygnet har abonnenter 
med flexibelt kontrakt möjlighet 
att spara in genom att konsumera 
mest när priset är som lägst. Men 
det kräver en hel del planering 
och apparater som kyl- och frys 
måste som bekant vara på hela 
dygnet. Sedan råder högsta taxan 
typiskt nog alltid när det är dags 
för matlagning (vardagar klockan 
10-14 och 18-22), så den som gillar 
ugnsrätter samt att baka bör främst 
ägna sig åt det på helgerna..! 

För att summera står vi inför 
ett komplext problem som inte 
har någon lösning på kort sikt. 
Situationen på elmarknaden tyder 
dessutom på att priserna kommer 
att vara fortsatt höga åtminstone 
en bra bit in i 2022.

TexT: maTs Björkman
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ekonomi

DEt är IntE BArA I SpAnIEn SOM MArknADSprISEt på EL SkjUtIt I höjDEn, MEn DEt är EnDASt I ItALIEn SOM DEt övErStIGIt DE 117,29 EUrO pEr MEGAwAttIMME SOM 
EnErGIn nåDDE I AUGUStI.

DärFör är ELprISEt Så höGt
Grossistpriset i augusti tre gånger så högt som förra året.

Hittills har 
regeringen endast 

behandlat symtomen, 
genom att tillfälligt 
sänka momsen på 
el och skatten för 
elbolag. 
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säregen bergsuppleVelse
Väster om Ronda lockar klippor och en av Andalusiens mest spännande grottor - La Cueva del Gato.
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Nära byn Montejaque, väs-
ter om Ronda, finns en av de 
mest spektakulära grottorna 
i hela Andalusien - Cueva del 
Gato. För att korsa den drygt 
fyra kilometer långa grottan 
krävs både tillstånd och er-
farenhet, men för amatörer 
finns ett alldeles utmärkt 
smakprov i form av den korta 
vandringsleden till Cueva del 
Hundidero.

Text & foto: Mats Björkman

En vandringsled behöver inte nödvändigtvis vara 
dussintals kilometer lång och ta minst en halv 
dag att uppleva. Kort är inte heller alla gånger 
synonymt med slätstruket. Den här gången tar 
Sydkusten med dig på en spännande tur som inte 
är mycket mer än en kilometer lång, men som in-
kluderar både bergsvandring och grottforskning.

Cueva del Hundidero är en massiv grotta, som 
förbinds med den mer kända ”Kattgrottan” (Cueva 
del Gato). Den senare är mer än fyra kilometer 
lång och går tvärs igenom bergsmassivet norr om 
samhället Montejaque, vid Málagaprovinsens 
västra utpost. Detta är ett dramatiskt vackert och 
naturskyddat område, med rikt natur- och djurliv. 
Dessutom finns historiska grottmålningar, i den 
närliggande Cueva de la Pileta. Ett besök i den är 
ett utmärkt komplement till vandringsleden, för en 
späckad äventyrsdag. 

Parkeringsområdet består av ett öppet fält, som 
är skyltat på höger sida om vägen om man kommer 
från Ronda. Undvik helst söndagar för besöket, då 
detta är ett populärt utflyktsmål för familjer och det 
i perioder kan vara trångt både på parkeringen och 
stigen.
 

Forts. sid 36>>>

ANDALUSIEN TILL FOTS

säregen bergsuppleVelse
Väster om Ronda lockar klippor och en av Andalusiens mest spännande grottor - La Cueva del Gato.

väStEr OM rOnDA FInnS En Av DE kOrtAStE OCh änDå MESt 
SpännAnDE vAnDrInGSLEDErnA I hELA AnDALUSIEn.
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>>> Forts. Andalusien till fots

Trots den korta sträckan är 
vandringsleden fysiskt krävande, 
på grund av stor höjdskillnad. 
Vyerna är fantastiska från första 
början, med dramatiska berg, fro-
dig grönska och en reservoar som 
nu för tiden inte rymmer några 
större mängder vatten. Här häckar 
många fåglar och bland de vanli-

gaste som kan skådas är gåsgam 
och även örn.

Från vattenreservoaren vidtar 
en kraftig nedstigning via sten-
trappor. Här finns kabelräcke att 
hålla sig i, men på sina håll har både 
vajern och delar av stenläggningen 
rasat. Det är inte ovanligt att man 
möter sällskap med både barn och 
hundar, så det gäller att vara försik-
tig och inte frånta blicken från var 
man sätter ned fötterna.

"Man behöver endast gå in ett 50-
tal meter för att förnimma hur 
majestätisk grottan är"

DEttA är Ett ELDOrADO För FåGELäLSkArE. GåSGAMAr SynS näStAn kOntInUErLIGt OCh MED LItE tUr kAn 
MAn ävEn Få Syn på örnAr OCh AnDrA rOvFåGLAr.

En StEntrAppA LEDEr nED I 
DALEn OCh MAn är OMGärDAD 

Av MAjEStätISkA kLIppOr.

vID InGånGEn tILL GrOttAn CUEvA DEn hUnDIDErO FInnS En tOrr BrUnn.
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Väl nere i dalen kommer vi 
snart fram till grottan. En skylt vid 
ingången varskor om att det krävs 
tillstånd för att uppleva grottan, 
men det räcker att man går in ett 
50-tal meter för att förnimma hur 
majestätiskt hålrummet är.

Den som vågar sig in ytterligare 
behöver pannlampa, eller an-
nan typ av belysning. På grund av 
fukten är många klippor såphala, 
så man måste vara ytterst försiktig 
och gå i sällskap. Efter en strapats-
fylld sträcka på cirka 200 meter i 
pannlampans sken kommer man 

fram till en avsats, från vilken man 
kan beskåda en underjordisk källa.

Detta är slutmålet för alla som 
inte är erfarna och välutrustade 
grottvandrare, med vederbörligt 
tillstånd. Grottan anknyter som 
sagt med Cueva del Gato och 
bjuder på en unik underjordisk 
upplevelse i mörker och till stora 
delar i vattendrag, som leder ut på 
andra sidan bergsmassivet, strax 
norr om byn Benaoján.

TexT & FOTO: maTs Björkman

MAn MåStE hA tILLStånD För 
Att tA SIG In I GrOttAn, MEn MAn 

BEhövEr EnDASt tIttA In En LItEn 
BIt För Att UppLEvA  

DESS SkönhEt.

Cueva del Hundidero (gato)
GPS: 36.757621, -5.237783
Längd: 2,3 km t/r (Linjär)
Höjdskillnad: 175 meter
Svårighetsgrad: MedelUnGEFär 300 MEtEr In I GrOttAn når MAn En Av-

SAtS, Från vILkEn MAn SEr En UnDErjOrDISk käLLA.

DryGt 50 MEtEr In I GrOttAn krävS pAnnLAMpA, OM MAn SkA Gå vIDArE. MånGA kLIppOr är SåphALA, Så MAn 
MåStE vArA MyCkEt FörSIktIG.

ävEn OM DEt är FråGA OM En kOrt vAnDrInGS-
SträCkA krävS GOD FySIk OCh vArSAMhEt.

InGånGEn tILL GrOttAn är En UtMärkt pICknICk-
pLAtS.

www.sydkusten.es/tv/21002
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fÖretagSnytt

Efter år av drömmar och längtan 
slog jan och Nina Hallén till 2019 
och köpte sin egen lilla Bed & 
Breakfast mitt ute på landet, 
nära byn Montefrío i granada-
provisen. De totalrenoverade 
anläggningen och fastställde 
ett invigningsdatum; 1 april 
2020…

Det var inget dåligt aprilskämt Jan 
från Sverige och Nina från Norge 
råkade ut för, nämligen den värsta 
pandemin på hundra år. Någon 
invigning blev det inte fråga om.

– Vi hade inbokat till 60 pro-
cent de första tre månaderna. Allt 
ställdes in, berättar Jan Hallén 
resignerat.

– Det blev hemkarantän istället. 
Själv lämnade jag inte gården på 
79 dagar, tillägger Nina Tonning 
Hallén.

De hade verkligen maximal osis, 
även om Jan och Nina inte ser det 
fullt på det viset.

– Det finns många som genom-
levt karantänen i betydligt sämre 
förhållanden än vi, konstaterar 
Nina. Hon ser ut över olivlundarna 
som omger gården, som heter 
Cortijo La Fé och som betyder 
”tron”. Det är en gammal olivgård, 
byggd 1947 och omgjord 2000 av 
ett franskt par till lanthotell. Det 
var av dem som Jan och Nina köpte 
anläggningen för två år sedan.

BÅDA VAr SEDAN LäNgE slut-
körda, både fysiskt och mentalt. 
Deras respektive jobb tog inte bara 
upp en stor del av deras vardag 
utan höll dem mestadels avskilda 
från varandra. Nina som flygvär-
dinna på SAS med bas i Norge och 
Jan som kringresande försäljare i 
ett flertal olika länder, i tryckbran-
schen, med bas i Sverige.

– Vi har båda genom jobbet bott 
på många olika hotell och har delat 
drömmen om att driva eget, i liten 
skala. Vi började så smått leta runt 
om i södra Spanien, bland annat i 
Rondatrakten, berättar Nina.

Många drömmar förblir just 
det. I Jans och Ninas fall inträf-
fade dock något som gav dem den 

definitiva impulsen att göra slag i 
saken.

– Jag fick opereras akut för ett 
medfött hjärtfel, berättar han.

Det förefaller ju vara allt annat 

än lyckosamt att starta ett hotell 
just som en pandemi bryter ut. 
Men Jan och Nina upplever ändå 
att de haft enorm tur. De har inte 
bara funnit sin idyll på den anda-

lusiska landsbygden utan har även 
lärt känna en mängd vänliga och 
hjälpsamma människor.

– Vi har fantastiska grannar och 
alla hantverkare som vi anlitat har 
varit så proffsiga, berättar Jan.

Trots att de själva talar ytterst 
lite spanska, vilket de jobbar på 
med lektioner hos grannen Eva 
som tillika är verksam som deras 
massör på hotellet, har de lyckats 
 lösa de flesta ärenden relativt 
smärtfritt. Jan och Nina har endast 
vänliga ord om befolkningen i 
Montefrío med omnejd.

pÅ COrtijO LA Fé  sköter de all-
ting själva. Trots att pandemin inte 
är över börjar bokningarna åter 
komma in och gästerna hittills är 
saliga. Gården erbjuder fullständig 
avkoppling och här finns exempel-
vis ingen tv. Istället finns det gott 
om liggstolar vid utomhuspoolen, 

Hotellstarten fick skjutas upp
Jan och Nina tvingades tillbringa hemkarantänen själva i sitt nya Bed & Breakfast.

COrtIjO LA Fé LIGGEr MItt BLAnD OLIvLUnDAr OCh ErBjUDEr tOtAL rELAx. här kAn MAn SvALkA SIG I pOOLEn 
OCh LIGGA I En SOLStOL UnDEr Ett MAnDELträD.
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här I GrAnADAprOvInSEn, OMGIvnA Av OLIvträD (150 Av DEM DErAS EGnA) OCh AnDrA FrUktträD, tILLBrInGADE jAn OCh nInA hALLén hEMkArAntänEn SjäLvA. DEn 
pLAnErADE hOtELLInvIGnInGEn FICk SkjUtAS Upp på OBEStäMD tID.
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från vilka man kan njuta av utsik-
ten över olivodlingarna och berget 
La Maroma söderut. Från en 
utsiktsplats kan man även skymta 
Sierra Nevada i öster.

Gården har två unika inslag. 
Det är dels ett eget kapell (därav 
gårdens namn), där det går att an-
ordna bröllop och dels ett arabiskt 
hamam. Gäster kan boka in sig och 
njuta av varmvattensbassängerna 
privat. Det kan som sagt kombine-
ras med massage, för total relax, 
vilket många av gästerna söker.

Boendet inkluderar en oslagbar 
frukostbuffet och några dagar i 
veckan erbjuds en middagsmeny, 
som bäst avnjuts på terrassen 
under vinrankorna. Det är Nina 
som styr i köket och hon står även 
bakom den trivsamma dekoratio-
nen av hotellet, som inkluderar 
vackra akvareller som hon själv 
målat.

jAN är BÅDE VAKtMäStArE 
och administratör. Han förklarar att 
medan mental ansträngning ibland 
kan orsaka honom yrsel, så gör 
fysisk ansträngning bara gott. Han 
bränner bland annat mycket energi 
vid deras köksträdgård, där de odlar 

och skördar sina egna grönsaker 
som gästerna kan njuta av.

Cortijo La Fé har sex rum av 
olika storlekar och sammanlagt 
14 sängplatser. Det går att boka in 
hela anläggningen för eget bruk, 
men då helst för minst en vecka.

– Vi har en del förhållningsreg-
ler, men på ett så pass litet hotell 
som detta måste man som värd 
naturligtvis vara flexibel och för-
söka tillgodose gästernas önskemål 
i den mån det är möjligt, menar 
Nina.

Både Jan och Nina älskar att lära 
känna nya människor. Något annat 
hade varit otänkbart om man ska 
driva Bed & Breakfast. På Cortijo 
La Fé bjuder de sina gäster på både 
service och konversation. De älskar 
att tipsa om sevärdheter, som 
omfattar allt från den charmiga 
närliggande byn Montefrío till 
Granada med palatset Alhambra, 
Córdoba med sin Mezquita och 
Málaga som bland annat lockar 
med Caminito del Rey. Hotellet 
ligger knappt 90 minuters bilresa 
från Málaga flygplats.

TexT & FOTO: maTs Björkman

COrtIjO LA Fé (trOn) hAr FörUtOM SEx rUM ävEn EGEt SpA OCh, SOM nAMnEt AntyDEr, Ett kApELL Där DEt 
BLAnD AnnAt kAn FörrättAS BröLLOp.

www.cortijolafe.com I
DEt Går Att BOkA Ett FAntAStISkt ArABISkt hAMAM 
För prIvAt BrUk.

COrtIjO LA Fé LIGGEr åttA kILOMEtEr SöDEr OM DEn 
vACkrA Byn MOntEFríO.
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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!
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fÖretagSnytt

Folk blir mer och mer beresta. 
trenden är att turister i allt 
större grad söker efter annor-
lunda upplevelser när de besö-
ker en plats. Någonting bortom 
det mest uppenbara. Det har 
danskan pia Bruun tagit fasta 
på när hon lagt upp rutterna 
för sitt vandringsföretag Mijas 
Secrets. “Vi vill vara med och 
skapa aktiviteter på Costa del 
Sol, för dem som söker något 
mer än stränder och barer."

Pia Bruun är utbildad vandrings-
guide och lokalguide och bor i 
Andalusien sedan 1985. Hon berät-
tar hur hon alltid älskat naturen, 
idrott och utomhusaktiviteter. 
Under många år vandrade hon, red, 
cyklade och gjorde utflykter till de 
vackra andalusiska byarna på sin 
fritid. I grunden fanns ett starkt 
intresse för den spanska kultu-
ren, livsglädjen, arkitekturen och 
folket. Så en dag bestämde hon sig 
för att förvandla sin största hobby 
till sitt arbete. Hon känner sig som 
världens lyckligaste person när hon 
kan dela sin passion för upplevel-
ser med andra. 

När Sydkusten talar med Pia på 
telefon befinner hon sig i Danmark 
för att slippa undan den värsta 
spanska sommarhettan. Inte ens 
där kan hon dock hålla sig stilla, 
utan arrangerar byvandringar i 
Ebeltoft på Jylland. Från och med 
september är hon dock tillbaka i 
Mijas igen och här ägnar hon sig åt 
natur- och byvandringar på heltid. 
Pia samarbetar bland annat med 
utlänningsavdelningen i Mijas för 
att främja närturismen. Faktum 
är att hon främst riktar in sig på 
boende i kommunen, hel- eller 
deltidsresidenta. Både spanjorer 
och utlänningar. 

piA LEDEr HiStOriSKA, kultu-
rella byvandringar i Mijas Pueblo, 
etnologiska turer på landet förbi 
gamla cortijos, vandringar på te-
mat Al-Andalus, konsthantverks-
turer och promenader som följer i 
vattnets spår. 

– Mijas var fram till 1975 berömt 
för sina många källor, berättar Pia. 
Det var en kommun rik på vatten. 

Byn ligger precis där den gör för 
att det var där vattnet bröt ut ur 
klippan. 

På turen följer Pia vattnet, där 
det gick för 100 år sedan, till antika 
vattendepåer, gamla vattenmöllor 
och resterna av totalt 20 mil vat-
tenkanaler som fanns på 1700-ta-
let. Mijas är Pias egen hemkom-
mun och hon är själv fascinerad av 
det historiska kulturarv som finns 
här. 

– Det går ju ända tillbaka till 
långt före romarna. Det finns så 
många olika historiska etapper 
som vi inte har i Norden; romerska 
riket, visigoterna, araberna, den 
katolska perioden. På inget annat 
ställe i Västeuropa är det möjligt 
att uppleva historiens vingslag på 
det viset. 

Pia fortsätter: 
– Andalusien var arabiskt under 

800 år. Det avspeglar sig i nutidens 
samhälle. Genom historian kan vi 

pIA hAr FörvAnDLAt 
hOBByn tILL SItt yrkESvAL

pIA BrUUn är UtBILDAD vAnDrInGSGUIDE OCh LOkALGUIDE OCh BOr I AnDALUSIEn SEDAn 1985. hOn LEDEr FörEtAGEt MIjAS SECrEtS OCh ArrAnGErAr UppLEvELSEr 
LänGS hELA COStA DEL SOL.

UnDEr MånGA år vAnDrADE pIA BrUUn, rED, CykLADE OCh GjOrDE UtFLyktEr tILL DE vACkrA AnDALUSISkA 
ByArnA på SIn FrItID. Så En DAG BEStäMDE hOn SIG För Att FörvAnDLA SIn StörStA hOBBy tILL SItt ArBEtE.

Mijas Secrets arrangerar kultur- och naturupplevelser.
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lättare förstå den spanska varda-
gen idag. 

Och det är just det som driver 
Pia. Hon brinner för att dela med 
sig av kulturskatten. 

– Jag är säker på att många 
spanjorer och utlänningar som har 
bott här i många år, inte känner 
till Mijas historia och många av de 
mindre kända delarna av kommu-
nen. Med större insikt i historian 
är det lättare att få förståelse för 
kulturen, att lära känna sitt nya 
hemland på riktigt. 

Pia talar om den nya globala 
trenden bland turister som rest 
jorden runt, känner sig klara och 
vill veta mer. Perspektivet är ett 
annat än det var förr, det ska vara 
miljövänligt och det ska vara fokus 
på upplevelser som gör att vi blir 

en del av platsen vi är på. Som tar 
oss till en annan nivå. 

– Det räcker inte att ligga på 
stranden, folk vill något mer, söker 
större interaktion och mer kultu-
rellt innehåll. 

Pias grupper är blandade med 
många olika nationaliteter, främst 
européer och många skandinaver, 
spanjorer, britter och tyskar. De 
flesta är i åldrarna mellan 40 och 
75 år. 

Mijas Secrets är namnet på 
företaget, men Pia lägger även 
upp rutter utanför Mijas. Det kan 
exempelvis vara historiska och 
kulturella naturvandringar i när-
liggande landsbyar eller naturom-
råden. Precis innan sommarupp-
ehållet gjorde Pia en konstnärstur 
till Tolox. Men hon erbjuder 
även historiska stadsvandringar i 
Málaga stad, med fokus på 1800-ta-
lets storhetstid. Hon berättar och 
visar bilder på hur Málaga såg ut 
på 1800-talet och om de personlig-
heter som var med och byggde upp 
det moderna Málaga. 

TexT: Carin OsvaldssOn

Pia riktar 
främst in sig på 

boende i kommunen, 
hel- eller deltids-
residenta. Både 
spanjorer och
utlänningar. 

hikingandalucia.es I

Skandinavisk läkarmottagning

Varmt välkommen!

Klipp ut annonsen och
ta med vid ditt första
besök så bjuder vi
på patientavgiften!

(OBS! Gäller endast ett besök/
person t o m 31/10 2021.)

ScandClinic Costa del Sol
2 Calle Rodrigo de Triana
29640 Fuengirola
info@scandclinic.com

www.scandclinic.com

Följ oss på Facebook: 
ScandClinic Costa del Sol

Öppnar 20 september
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fÖretagSnytt

böter För erte-FusK
Den spanska arbetsinspektionen har 
funnit oegentligheter i vart sjätte fall av 
tillfällig permittering med statliga bidrag. 
De så kallade Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) har brukats 
i stor omfattning under pandemin, för 
att undvika regelrätta uppsägningar. I 
dagsläget har omkring 5.500 företag 
bötfällts för bidragsfusk till ett belopp av 
sammanlagt 26 miljoner euro. Det rör sig 
i många fall om företag som permitterat 
sina anställda samtidigt som de tvingats 
arbeta, vilket i praktiken inneburit att ar-
betsgivaren låtit staten täcka deras lön.

misstänKt banKFiFFeL
Konkurrensverket CNMC granskar fyra 
av Spaniens ledande banker för miss-
tänkt fiffel med de statliga låneansla-
gen ICO. Det rör sig om fyra banker, 
Banco Sabadell, Santander, CaixaBank 
och Bankia som anmälts av kunder. De 
ska bland annat ha krävt att för att 
bevilja de statligt garanterade lånen 
skulle kunderna teckna extra tjänster, 
som en försäkring. Andra misstänkta 
oegentligheter gäller att bankerna 
skulle ha utnyttjat de statliga anslagen 
för att likvidera egna släpande ford-
ringar med kunder och ersätta dem 
med ICO-lån, där staten tar på sig 80 
procent av risken.

banKFusion KLar
Regeringen har givit sitt definitiva sam-
tycke till samgåendet mellan Unicaja 
och Liberbank. Godkännandet från 
finansdepartementet, som leds av 
ministern Nadia Calviño, meddelades 
19 juli och är den slutliga och definitiva 
välsignelsen för fusionen. Samgåen-
det innebär att Unicaja blir den femte 
största banken i landet, med tillgångar 
på mer än 110 miljarder euro. De har en 
80-procentig närvaro över hela Spanien, 
mer än 4,5 miljoner kunder samt en le-
dande position i sex autonoma regioner. 

reKordsmäLL För varuhus
El Corte Inglés 
noterade en förlust 
på nära tre miljarder 
euro under pande-
min. Den ledande 
varuhuskedjans 
bokföringsår går från mars till februari 
och för första gången har El Corte Inglés 
registrerat förluster. Det rör sig dess-
utom om 2.945 miljoner euro, orsakade 
av ett fall av omsättningen med nära 
en tredjedel, jämfört med året före. Det 
skylls de  många restriktionerna.

EL COrtE InGLéS.

Den svenska klädfirman H&M:s 
filial i Spanien gick visserligen 
med vinst även under pandemi-
året 2020, men den minskade 
med hela 68 procent jämfört 
med 2019. Försäljningen mins-
kade i sin tur med 40 procent 
mot föregående år och antalet 
anställda med 1.000 personer.

De stora kedjorna drabbades 
hårt av nedstängningen under 
förra årets lockdown. H&M var 
en av dem som tvingades slå igen 
samtliga sina butiker i Spanien. 
Även efter att det första nödläget 
upphört, påverkades verksamhe-
ten i omgångar i hög grad av de 
olika åtgärderna i kampen mot 
viruset. Allt detta återspeglas i 
H&M:s bokslut för 2020, som 
uppvisar en vinst på 3,84 miljoner 
euro. Det kan jämföras med 11,99 
miljoner euro året före. Det skriver 
tidningen El País.

Vinsten var inte det enda som 
påverkades av Covid-19. Omsätt-
ningen gick ned till 398,6 miljoner 
euro, mot 666 miljoner euro 2019. 
Som en konsekvens av det mins-
kade även skatterna som H&M 
betalade in till spanska skattemyn-

digheten, till drygt 521.000 euro i 
vinstskatt, mot nära tre miljoner 
euro föregående år.

äVEN pErSONALKOStNADErNA 

minskade från 140,5 miljoner euro 
2019 till 106,5 miljoner euro förra 
året. Företaget varslade i april i 

år 1.100 personer i Spanien och 
meddelade beslutet att 30 butiker 
slås igen. Även om uppsägningarna 
senare minskade till knappt 400 
hade H&M redan i fjol nästan 1.000 
färre anställda jämfört med året 
före. De allra flesta av dem var per-
sonal med tillfälliga kontrakt.

kLäDkEDjOr Ej FörSkOnADE
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ny ExkLUSIv kLUBB För FörEtAGSLEDArE
Charlotte Serres, VD för VOi i 
Frankrike och Spanien, valdes 13 
juli till ordförande för Svensk-
Spanska Handelskammarens 
nya satsning, Club CEO CCHS. 
Klubben samlar ledare för 
framstående svensk-spanska 
företag.

Klubben består av företrädare 
från ett brett spektrum av olika 
sektorer, såsom fordonsindustrin, 
detaljhandeln, telekombranschen 
och tjänstesektorn. Bland medlem-
marna finns exempelvis Volvo Car 
España, Scania, Alfa-laval, SKF, 
Envac, IKEA, Fagerhult, Ericsson, 
Securitas och Fastighetsbyrån. 
Syftet är att dela visioner och erfa-
renheter för att uttrycka intressen, 

passioner och idéer, utbyta infor-
mation i en miljö präglad av jäm-
likhet, förtroende och stöd. Club 
CEO CCHS kommer att genomföra 
tre årliga lunchevenemang, med 
möjlighet för företagsledarna att 
träffas samt med speciellt inbjudna 
gäster.

CHArLOttE SErrES VALDES vid 
klubbens första träff på Sveriges 
ambassad i Madrid, till den första 
ordföranden. Ordförandeskapet är 
årligt och roterar bland medlem-
marna.

– Med detta initiativ skapas ett 
unikt forum där VD-ar får möjlig-
het att utbyta idéer och dela erfa-
renheter. Det kan bidra till Team 
Swedens arbete för att främja 

bilaterala handelsförbindelser 
mellan Sverige och Spanien, citeras 
ambassadören Teppo Tauriainen i 
ett pressmeddelande.

VOI är ett svenskt företag som 
erbjuder en app där det bland 
annat går att hyra elscooter, eller 
elsparkcykel. Företaget började sin 
verksamhet 2018 i Stockholm, men 
har sedan expanderat till fler stä-
der i Europa. I dagsläget finns VOI i 
60 städer i elva olika länder. 

– Det är en stor ära att utses 
till ordförande för detta initiativ, 
citeras VD-n Charlotte Serres. Det 
kommer utan tvekan bidra till att 
skapa synergier, diskutera idéer 
och söka innovativa lösningar.

TexT: Carin OsvaldssOn

H&M tvingades permittera tusen personer i Spanien 2020.

h&M:S vInSt I SpAnIEn FörrA årEt vAr 68 prOCEnt LäGrE än 2019, på GrUnD Av pAnDEMIn. 
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i juni tog Susanne Kjellsson från 
Helsingborg över lilla pittoreska 
Hotel pueblo, i lika idylliska Be-
nalmádena pueblo. "Man måste 
nog vara lite knäpp för att sälja 
allt man har och köpa ett hotell 
mitt i en pandemi. Men jag följer 
oftast min magkänsla och den 
brukar inte slå fel. Hade jag 
väntat ett år till hade jag inte 
kunnat ta över till samma pris."

Snett mitt emot torget på genom-
fartsgatan i charmiga Benalmá-
dena Pueblo, ligger Susannes lilla 
hotell. Vitkalkad fasad såklart och 
smyckat med blå krukor med rosa 
och röda pelargoner. Baksidan 
vetter mot ett annat torg, Plaza de 
Andalucía, med palmer, fontän och 
uteservering. 

Hotellet har tio rum eller sviter, 
flera av dem med egen balkong el-
ler terrass, några med eget pentry. 
Alla med sin egen unika inredning. 
På bottenvåningen bredvid recep-
tionen ligger vardagsrummet, där 
det serveras frukost till dem som 
förbeställt. Här går det även att 
ta sig en drink eller förse sig med 
en bok från det lilla biblioteket. 
Det känns som hemma, tryggt och 
vänligt. 

Det sägs att man ska satsa i 
dåliga tider för att göra en bra affär. 
Men för Susanne handlade det om 

mycket mer än så. Hon har jobbat i 
resebranschen i många år och rest 
mycket till Spanien. Redan i början 
på 1990-talet började drömmen 
om att bo utomlands att gro. Familj 
och barn kom emellan och pla-
nerna fick vänta. Men nu är yngsta 
dottern 18 år och plötsligt flaggades 
det för att Hotel Pueblo var till salu 
i Susannes flöden på Internet. 

SUSANNE KONtAKtADE  dåva-
rande ägarna Roger och Christine 
och bokade första flyget ned. Det 
var i juni förra året. 

– När jag kom in i byn kände jag 
bara att "här vill jag bo”. Allting 
stämde. Jag fick en känsla av att 
det var för bra för att vara sant, att 
blir inte detta av kommer jag bli så 
ledsen. 

Trots oron över att affären inte 
skulle gå i lås, tog Susanne det 
väldigt lugnt och bestämde sig för 
att avvakta tills de värsta restrik-

tionerna hävdes, innan hon tog 
över. Hon köpte inte direkt grisen 
i säcken heller, då hotellet har en 
bra bokningshistorik med ett stort 
flöde av återkommande gäster. 

– Det blev en väldigt lång pro-
cess på grund av pandemin, vilket 
inte var meningen från början. 
Men det var inte ekonomi att ta 
över något som stod still. 

Susanne fortsätter: 
– Men jag hade kontakt med 

Roger och Christine hela tiden och 
var här i omgångar. De blev som 
mina mentorer och jag levde med 
hotellet i mitt sinne och i min var-

dag. Det gav mig en chans att växa 
in i rollen. 

Susanne beskriver hotellägar-
skapet som en livsstil. Det bästa är 
mötet med människor, blandning-
en av olika nationaliteter, få ta del 
av varför de är här och se till att de 
kommer tillbaka. 

– Känslan av att vara stolt över 
sin by och sitt hotell. 

Vad är det bästa med byn? 
– Kombinationen av de vänliga 

människorna och den skimrande 
byn. Den är så otroligt pittoresk. 
Du hittar det genuina, det spanska 
här. Det är inte så turistiskt, finns 
inga tingel tangel-butiker. Även 
om du möter turister så är det på 
dagarna, de bor inte här. De mysiga 
gränderna. Blommorna. Allt är så 
välskött och man blir alltid vänligt 
bemött. 

TexT & FOTO: Carin OsvaldssOn
www.hotelpueblo.es I

SUSAnnE kjELLSSOn tOG övEr hOtEL pUEBLO 1 jUnI, Ett år EFtEr Att hOn FUnnIt SIn DröM SOM FICk hEnnE Att SäLjA ALLt OCh FLyttA tILL SpAnIEn.

DröMMEn OM EGEt hOtELL 
BLEv SAnn UnDEr krISEn

hOtEL pUEBLO LIGGEr MItt I BEnALMáDEnA pUEBLO 
OCh hAr tIO rUM MED tOtALt 23 BäDDAr.

När jag 
kom in i byn 

kände jag bara 
att här vill jag 
bo.  Allting 
stämde.
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En ny skandinavisk livsmedels-
butik har sedan i somras öppet i 
Las Chapas, öster om Marbella. 
Norrlands Scandinavian gour-
met har förutom de typiska 
svenska produkterna även ett 
stort sortiment av rökt fisk och 
viltkött.

Norrlands Scandinavian Gourmet 
ligger alldeles bredvid motorvägen 
A-7 vid avfarten till El Rosario, 
öster om Marbella. På byggnadens 
långsida som vetter mot motorvä-
gen sitter en gigantisk skylt med 
ett avbildat älghuvud. En bra taktik 
för att få bilisterna ute på motorvä-
gen att haja till. 

– Många ser skylten med älghu-
vudet och kommer in i lokalen för 
att ta en titt, säger skåningen Peter 
Hellberg, som tillsammans med sin 
kollega Rikard öppnade mataffären 
i juni i år.

Det breda sortimentet av vilt-
kött och rökt fisk skiljer Norrlands 
från de övriga nordiska matbuti-
kerna på kusten. I en av frysdiskar-
na finns bland annat älgkalvfiléer, 
ren- och hjortinnanlår samt vilds-
vinskött. I en annan ligger det rökt 
fisk som makrill, lax, torsk och ål. 

– Viltköttet och fisken vi säljer 
är av högsta kvalitet. Vi köper köt-
tet från en känd svensk grossist 
som levererar till nobelmiddagen i 
Stockholm och fisken kommer från 
ett fiskrökeri i Helsingborg, berät-
tar Peter.

På butikshyllorna finns även ett 

stort utbud av de klassiska svenska 
produkterna, exempelvis inlagd sill, 
knäckebröd och falukorv. En liten 
avdelning erbjuder ekologiskt när-
producerade frukter och grönsaker. 
Duon har även gjort plats för ett 
vinotek med spanska viner. Men det 
är godiset som de säljer mest av.

– Kexchokladen går åt som smör 
i solsken, men det mesta i vårt 
Candy Land säljer riktigt bra, säger 
Peter.

i NOrrLANDS CANDy LAND  står 
svenske Patrik och plockar lösgodis 
i en påse. Han är förstagångsbesö-
kare i både butiken och Marbella. 
Han hörde talas om affären av några 
kompisar han delar villa med. 

– De satt och åt svenskt godis 
så jag frågade var de köpt det. De 
berättade var lokalen ligger och 
sedan åkte jag hit på en gång. Jag 
älskar svenskt godis, säger han med 
ett leende.

Peter och Rikard lärde känna 
varandra när de skulle hämta sina 
barn som går på samma skola. Till 
en början småpratade de med var-
andra i väntan på att barnen skulle 
bli klara.

– Rikard såg att jag hade en 
snusdosa i fickan, antog att jag var 
svensk och frågade mig om han 
fick ta en snus och så började det, 
minns Peter.

De bestämde sig för att ordna en 
grillkväll tillsammans med sina fa-

miljer. Rikard slängde på en älgen-
trecote på grillen som Peter tyckte 
var fantastiskt god. Den entrecoten 
ledde till att de så småningom kom 
på idén att starta eget. Eftersom de 
båda har ett förflutet i restaurang-
branschen planerade de först att 
öppna en restaurang.

– Så kom coronaviruset och på 
grund av restriktionerna bestämde 
vi oss för att öppna en matbutik så 
att vi kunde ha öppet som vi ville, 
förklarar Peter.

Norrlands har öppet måndag-
fredag 10-19, lördag 10-17 och 
söndag 10-14.

TexT & FOTO: sTeFan ZOuagui

SvEnSkt MED FOkUS på FISk OCh vILt

nytt SErvICEkOntOr För SkAnDInAvEr I MAnILvA
Den svenska bostadsförmedla-
ren Semesterbostaden invigde 
2 juli sitt nya kontor i La Duque-
sa, på västra Costa del Sol.

En av besökarna var Manilvas 
borgmästare Mario Jiménez Rod-
ríguez som välkomnade det nya 
kontoret. 

– Vi behöver nya aktörer som 
hjälper oss att återhämta turismen 
i området, särskilt efter coronavi-
ruspandemin. 

Semesterbostadens koncernchef 

och grundare Joel Hansson gläds åt 
att kunna öppna det nya kontoret 
för att kunna ge bättre service till 
turistande skandinaver, men även 
de nordbor i området som vill hyra 
ut sin bostad. 

– Vi ser att det finns en större 
efterfrågan på våra tjänster så det 
känns väldigt kul att kunna öppna 
kontor i Manilva. 

Det nya kontoret i La Duquesa 
är ett första steg i Semesterbosta-
dens expansionsplan. Företaget 
har som mål att expandera till 

fler orter längs med den spanska 
kusten, bland annat Nerja och 
Torrevieja, men även till orter som 

Vilamoura i Portugal.

nOrrLAnDS SCAnDInAvIAn GOUrMEt är En ny LIvSMEDELSBUtIk I MArBELLA SOM nISChAt In SIG på vILtkött OCh rökt FISk IMpOrtErAD Från SvErIGE.

fÖretagSnytt

www.norrlands.es I

MAnILvAS BOrGMäStArE MArIO jIMénEz rODríGUEz tILL vänStEr, SEMEStErBOStADEnS kOnCErnChEF jOEL 
hAnSSOn I MIttEn OCh kOntOrSChEFEn kIEnAAM hAn tILL höGEr.
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www.semesterbostaden.se I
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Kontaktuppgifter:
Tel: 952 81 52 98. 
La campana, nueva andalucía.
e-post: info@scandisupermarket.com
Hemsida: www.scandisupermarket.com

Scandi Supermarket
efter en varm sommar ser vi nu fram mot hösten. på Scandi Supermarket håller vi hyllorna fulla och bjuder 
på en hel del nyheter. Lägg bland annat märke till hur vi utvecklat sektionen med lösgodis. 
allt för att erbjuda det bästa sortimentet på kusten! 

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



svensK dog vid svensexa
En 26-årig svensk avled 20 juni i en 
villa i Rio Real, i Marbella, efter att 
han bland annat inhalerat lustgas 
under en fest. Policía Nacional 
finner att dödsfallet orsakats av 
en olyckshändelse utan inbland-
ning från tredje part. Obduktionen 
ska ha avskrivit både drunkning 
och bruten nacke som dödsorsak, 
utan det ska ha varit en reaktion 
på inhalerad lustgas som fick 
26-åringen att förlora medvetan-
det och falla i poolen. Offret upp-
ges ha hyrt en lyxvilla för att fira 
en svensexa, tillsammans med ett 
gäng andra svenskar som befann 
sig tillfälligt i Marbella.

Färre FLyKtingbåtar
Till skillnad mot många andra om-
råden i Spanien registrerar Mála-
gaprovinsen en kraftig minskning 
av antalet anländande migranter 
i båtar. Fram till slutet av augusti 
hade sammanlagt 178 migranter 
ombord på 16 båtar nått Mála-
gakusten och fått omhändertas. 
Visserligen återstod drygt fyra må-
nader av året men det rör sig om 
endast en tredjedel av de 49 båtar 
som nådde provinsen 2020 och en 
femtedel av de 941 flyktingar som 
omhändertogs förra året. Minsk-
ningen skylls skärpt bevakning vid 
Gibraltar sund av de marockanska 
myndigheterna, vilket i sin tur lett 
till att flyktingströmmen till stor 
del förflyttats. 

idrottsarenan rivs
Marbellas 
fotbollsarena 
måste rivas i sin 
helhet, enligt 
en studie som 
beställts av kom-
munledningen 
efter en läktarolycka i våras. Nu 
planeras uppförandet av en helt ny 
idrottsanläggning för 14,5 miljoner 
euro, som preliminärt ska påbörjas 
2023. Den nya idrottsplatsen ska 
rymma 10.000 åskådare, en fot-
bollsplan med naturgräs, ett gym 
och en för tävlingar godkänd lö-
parbana, vilket den hittillsvarande 
inte varit. Den nuvarande idrotts-
anläggningen är stängd sedan maj 
månad. De som vill se Marbella 
FC:s fotbollsmatcher måste tills 
vidare bege sig till Marbella Foot-
ball Center, i Nueva Andalucía.

StADIOn I MArBELLA.

CoSta del Sol

knarkHärVa med sVensk-
spanska kopplingar

LIGAn BEFInnS hA SMUGGLAt In nArkOtIkA vIA COStA DEL SOL OCh trAnSpOrtErAt DEn BLAnD FLyttGODS tILL SvErIGE. IntäktErnA InvEStErADES I FAStIGhEtEr på 
kUStEn OCh övrIGA SpAnIEn.
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En knarkliga ledd av grovt krimi-
nella gängmedlemmar från Sveri-
ge har sprängts i Marbella. Hittills 
har 71 personer från olika länder 
gripits av spansk och svensk po-
lis. intäkterna från verksamheten 
befinns till stor del ha investerats 
i fastigheter i Spanien. En nyckel-
roll i härvan tillskrivs ett svenskt 
flyttbolag som brukades för ett 
flertal narkotikatransporter från 
Spanien till Sverige.

Det maffialiknande nätverket 
bestående av bland annat tungt 
kriminella svenskar opererade 
genom ett svenskt flyttföretag med 
baser i San Pedro Alcántara och 
Torrevieja. Droger smugglades in 
från Marocko i bland annat under-
redet på båtar och surfbrädor och 
transporterades sedan till Sve-
rige och andra europeiska länder 
gömda i flyttgods. 

Tidningen La Opinión de 
Málaga rapporterar att upp till 

64 fastigheter till ett sammanlagt 
värde av mer än 55 miljoner euro 
beslagtagits. De ligger huvudsak-
ligen på Costa del Sol, men även 
Costa Blanca, Ávila och Granada. 
Fastigheterna ska ha köpts genom 
bulvanföretag och med hjälp av 
ett avancerat nätverk ska hyres-
kontrakt ha upprättats till ägarna 
själva, för att tvätta en stor del av 
narkotikapengarna. Det är själva 
fastighetsaffärerna och hyreskon-
trakten som ska ha lett till den 
genomsökning som bland annat 
gjorts i kontoret till mäklaren Lars 
Broberg, gift med Marbellas borg-
mästare Ángeles Muñoz. Dessutom 
har en av Brobergs söner från ett 
tidigare äktenskap häktats i Brasi-
lien, där han väntar på utlämning 
sedan i våras.

LigAN SKA HA BrUKAt  ett känt 
svenskt flyttföretag med säte i Mel-
lansverige och bas både på Costa 
del Sol och Costa Blanca, för att 

smuggla narkotika från Spanien 
till Sverige. Den gömdes i allmänt 
flyttgods, men efter långvarig 
bevakning kunde polis göra flera 
beslag och gripa de inblandade på 
bar gärning. Det ledde bland annat 
till häktandet av ägaren till flyttbo-
laget och dennes son. Den senare 
ska enligt La Opinión de Málaga ha 
levt ett excentriskt liv på Costa del 
Sol, där han bland annat åkte runt i 
en Hummer.

Utredningen av flyttbolaget 
startade 2018 och det första tillsla-
get mot en transportbil skedde i 
Stockholm. Där beslagtogs 55.000 
opiumpiller som brukas som 
substitut för heroin. Några dagar 
senare hittades i Göteborg 85 kilo 
hasch i några möbler som hämtats i 
San Pedro Alcántara.

Tillslagen i Sverige ledde till att 
spansk polis slog till mot flyttfir-
mans bas på Costa del Sol, just som 
ytterligare 265 kilo hasch höll på att 
lastas för transport till Sverige.

Narkotikapengar tvättades på Costa del Sol.
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sKaLv Kändes på Kusten
Två skalv i Granadaprovinsen på 
torsdagskvällen 12 augusti kändes 
av i fyra olika provinser i Andalu-
sien, bland annat i Málaga. Det 
kraftigaste av skalven uppmätte 
en styrka på 4,5 grader på Rich-
terskalan och inträffade dessutom 
nära jordskorpan. Det uppstod 
klockan 23.27 på torsdagskvällen 
vid Cihuela. Två minuter senare 
skakade marken åter, denna gång 
med en styrka på 3,1 grader och 
med epicentrum på tio kilometers 
djup, vid Santa Fé. Även om mar-
krörelserna kunde kännas av utan 
behov av mätinstrument uppges 
inledningsvis inga personer ha 
skadats och ej heller allvarliga 
materiella skador ha uppstått. 
Det hindrade dock inte att larm-
tjänsten 112 mottog ett hundratal 
samtal från oroliga människor.

brist på LoKFörare
Ett flertal avgångar av pendeltåget 
på Costa del Sol har i augusti fått 
ställas in, på grund av akut brist 
på lokförare. Sammanlagt 26 tåg 
förblev vid perrongen 12 augusti och 
ytterligare 16 på fredagen 13 augusti. 
Fackföreningen CGT höll på freda-
gen en punktstrejk för att protestera 
mot personalbristen och det som 
uppges vara bristfälliga arbetsvillkor. 
Talesmän för järnvägsbolaget Renfe 
talar om tillfälliga incidenter och 
poängterar att passagerare som 
mest fått vänta 20 minuter extra, 
på följande avgång.

stor beLasting vid maro
Miljöorganisatio-
nen GENA varnar 
för den negativa 
påverkan som 
den massiva 
tillströmningen av 
besökare har på naturstränderna i 
Maro. Den har i ett brev till regional-
myndigheten bett att begränsnin-
gar införs. Pandemin har medfört 
att många, både turister och lokala 
badgäster, i allt högre grad söker 
sig till stränder med mindre folk. 
Det gäller bland annat för strän-
derna i naturparken Maro-Cerro 
Gordo i Nerja och Almuñécar.  Den 
relativt svårtillgängliga terrängen 
till trots uppges området ha ett 
mycket stort besöksantal, som når 
så många som 3.000 strandgäster 
per dag under högsäsong. 

StrAnD vID MArO.

Enligt vårdförbundet Satse 
har rekryteringen för det nya 
sjukhuset i Estepona ännu inte 
inletts. Det uppges inte heller 
finnas några pengar för det i 
årets budget.

Den andalusiska regionalpresi-
denten Juanma Moreno in-
vigde 8 februari de efterlängtade 
installationerna, som i första 
steget skulle avlasta sjukhuset i 
Marbella genom att ta hand om 
Covidpatienter. Löfte gavs då om 
en gradvis öppning under inne-
varande år av resterande funktio-
ner, med siktet inställt på oktober 
för en fullständig aktivitet. 

Vårdförbundet i Andalusien 
rapporterar dock att regional-
myndigheten varken har påbör-
jat anställningsprocessen eller 
avsatt ekonomiska medel för 
att sätta sjukhuset i drift under 
2021. Det finns inte heller något 

nytt datum för när detta ska 
kunna ske.

Till de fackliga protesterna har 
även anslutit sig socialistpartiet i 
Málagaprovinsen, med José Luis 

Ruiz Espejo i spetsen. Han bekla-
gar att sjukhuset ännu inte är 
fullt operativt, vilket förhindrar 
avlastningen av sjukhuset Costa 
del Sol i Marbella. 

MISStänkt MörDArE DöD I COvID-19

Britten Westley Capper, 44 år, 
uppges ha avlidit på sjukhuset 
Costa del Sol i Marbella av ett 
slaganfall, orsakat av Covid-19.

Capper var son till en förmögen af-
färsman i Essex. Nyheten om hans 
död publiceras av tidningen The 
Daily Mail. Capper var indragen i 
två uppmärksammade fall på Costa 
del Sol, men trots ömse rättegångar 
hade han klarat sig undan med 
lindriga straff. 

Den 9 maj 2016 körde Capper 
ihjäl den bolivianska trebarnsmam-

man Fátima Dorado vid ett över-
gångsställe på boulevarden i San 
Pedro Alcántara, i Marbella. Han 
flydde från platsen i sin fars Bentley 
men greps några timmar senare i en 
bar i Estepona. Rättegången hölls 
i januari förra året och Clapper 
undvek fängelsestraff, efter att det 
styrkts att han på eget bevåg ersatt 
Dorados familj ekonomiskt.

äVEN i EN tiDigArE  rättegång i 
maj 2019 klarade sig Capper undan 
med lindriga straff, den gången gäl-
lande den lettiska kvinnan Agnese 

Klavinas försvinnande. Hon sågs 
sist 6 september 2014 när hon 
lämnade nattklubben Aqua Mist i 
Puerto Banús, i sällskap av Capper. 
Trots misstankar om att hon mör-
dats har kroppen ej kunnat hittas 
eller andra bevis som kan styrka 
brott.

Capper åtalades därmed enbart 
för olaga frihetsberövande, vilket 
han även lyckades undgå. Nu har 
han alltså fallit offer för Covid-19, 
som han enligt The Daily Mail 
sannolikt erhöll under ett besök 
nyligen i Storbritannien.

nytt SjUkhUS ännU UtAn öppnInGSDAtUM
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Den kontroversiella skyskrapan 
som redan fått klartecken att 
uppföras vid kryssningspiren i 
Málaga kan eventuellts stoppas 
av det statliga kulturdeparte-
mentet.

Enligt en rapport som just presen-
terats av departementet som leds 

av kulturministern Miquel Iceta 
hotar det planerade hotellet att 
allvarligt skada Málagas kulturarv, 
främst stadsbilden när det gäller 
den gamla stadskärnan i förhål-
lande till havet. Departementet 
förklarar att just detta särdrag är 
förklarat som av allmänt kulturin-
tresse (BIC) av Junta de Andalucía.

Det är regionalmyndigheten 
som ansvarar för kulturmärkning-
arna, men det statliga kulturde-
partementet äger rätt att ingripa, 
om det befinner att det föreligger 
risk för bestående skador. Málagas 
hamndirektör Carlos Rubio (PP) 
har annonserat att rapporten kom-
mer att överklagas i domstol.

SkySkrApAn kAn StOppAS Av rEGErInGEn

trOtS Att SjUkhUSEt I EStEpOnA vArIt kLArt LänGE OCh I BörjAn Av årEt tOG EMOt COvID-pAtIEntEr Från 
MArBELLA, SkjUtS DESS OFFICIELLA öppnAnDE FOrtSAtt på FrAMtIDEn.

Capper kopplas till två våldsamma dödsfall på kusten.
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CoSta del Sol

FLer än 10.000 inLagda
Beläggningen på sjukhusen i Mála-
gaprovinsen sjunkerw stadigt men 
fortfarande tvingas Covid-patienter 
söka vård. Det totala antalet inlägg-
ningar i provinsen sedan pandemin 
startade översteg i slutet av augusti 
10.000. Av dessa har 953 legat på 
intensiven. Antalet covid-patienter 
har under slutet av sommaren 
sjunkit stadigt, men fortfarande 
behöver nya personer läggas in. 

oLycKsFörare på psyKet
Tingsrätten har beslutat formellt 
släppa den 30-årige man som 19 
juli rammade två uteserveringar 
i centrala Marbella med en bil. 
Beslutet fattas mot bakgrund av 
att mannen är inlagd på sjukhus 
för psykiatrisk behandling och för-
väntas bli där en längre tid. Det var 
klockan 15.25 som mannen körde 
rakt in i två uteserveringar på 
Avenida Miguel Cano, intill Alame-
daparken, en sträcka på omkring 
50 meter. Hans föräldrar satt med 
i bilen och uppgav till polisen att 
sonen lider av psykiska problem. 
Elva personer fick föras till sjukhus, 
en av dem i allvarligt tillstånd.

KyrKogården räddas
Stiftelsen Unicaja har signerat ett 
samarbetsavtal med stiftelsen 
som driver Engelska kyrkogården i 
Málaga. Det nytillkomna stödet ska 
stoppa dess förfall och främja nya 
kulturella aktiviteter. Avtalet löper 
inledningsvis över två år och innebär 
att stiftelsen Unicaja går in och stöt-
tar Spaniens äldsta protestantiska 
kyrkogård, som utgör en historisk 
enklav i staden. Kyrkogården invig-
des 1831 och har lidit ekonomiska 
svårigheter sedan de brittiska myn-
digheterna 2006 hävde sitt stöd.

cudecas grundare död
Brittiskan Joan 
Hunt avled 24 
juni vid en ålder 
av 92 år. Hunt 
har sedan mer 
än 25 år lindrat 
smärtan för ett 
otal cancerpatienter och deras 
familjer, genom stiftelsen Cudeca. 
Den erbjuder vård till mer än tusen 
obotligt sjuka patienter på Costa 
del Sol varje år. En begravningsce-
remoni hölls enligt hennes önske-
mål i kyrkan El Rosario i Fuengirola.

jOAn hUnt.

Med den nya klassificeringen av 
Sierra de las Nieves som na-
tionalpark följer en diger lista 
på aktiviteter som anses vara 
oförenliga med områdets nya 
status. Däribland förbjuds all 
slags jakt, fiske, flyg på låg höjd 
och byggnation.

Den statliga nyhetsbulletinen BOE 
publicerade 2 juli den officiella ut-
nämningen av Sierra de las Nieves 
till nationalpark. Deklarationen 
var efterlängtad och firad, då den 
väntas innebära ett ekonomiskt 
uppsving för området. Men med 
utnämningen följer även en rad 
krav och nya normer att följa. 

Bland annat får det inom parken 
inte finnas någon som helst bygg-
bar mark, med undantag från de 
installationer som anses nödvän-
diga för att garantera driften och 
för att nå de mål som satts upp för 
området.

Vidare förbjuds all slags jakt och 
fiske. Detta kan hädanefter endast 
godkännas av myndigheterna i 
form av olika punktinsatser, för 
att kontrollera eventuella invasiva 
arter. I parken får inte heller upp-
föras någon form av infrastruktur 
såsom kraftledningar, vindparker, 

mark- eller flyganläggningar, liftar, 
vattenkraft eller vägar som ej är 
förenliga med parkens syfte. På 
detta tillkommer begränsningar 
för att flyga över området, vilket 
endast är tillåtet på en höjd på 
minst 2.926 meter. 

När DEt gäLLEr DE  aktivite-
ter som redan existerar och som 
inte anses vara förenliga med de 
nya reglerna, har den ansvariga 
administrationen maximalt fem 
år på sig att avlägsna dem. De 
enda undantag som accepteras är 
aktiviteter som betraktas som in-

kompatibla men som samtidigt har 
en allmännytta, som dock måste 
anpassas för att undvika negativ 
miljöpåverkan.

Vidare måste de som bor inne i 
nationalparken ska de stödjas för 
att utveckla ekonomisk och kom-
mersiell verksamhet för allmän 
användning och landsbygdsturism. 
BOE fastställer, förutom de nya 
begränsningarna, även skadestånd 
för dem som drabbas av restriktio-
nerna samt möjligheter till olika 
bidrag och subventioner till dem 
som bedriver verksamhet i natio-
nalparken.

tuffa regler för ny nationalpark
Byggrestriktioner och förbjuden jakt i Sierra de las Nieves.

De andalusiska hälsovårdsmyn-
digheterna har inlett anbuds-
förfarandet för färdigställandet 
av utbyggnaden av sjukhuset 
Costa del Sol i Marbella.

Det handlar om ett projekt som 
stått still i tio års tid och vars 
återupptagande annonserats vid 

ett flertal tillfällen. Nu har dock 
budgeten avsatts för färdigstäl-
landet och anbudsperioden upphör 
25 augusti. Mer än 53 miljoner 
euro från EU-fonden React_UE ska 
investeras i ett projekt som enligt 
beräkningarna ska ta 21 månader 
att färdigställa, när bygget väl 
dragit igång.

Utbyggnaden av Marbellasjuk-
huset inkluderar både ett helt 
nytt annex samt ombyggnad av 
delar av den gamla byggnaden. Det 
kommer att upprättas 62 bäd-
dar för hittills icke existerande 
specialiseringar, som mentalvård 
och palliativ vård. Vidare kommer 
akutmottagningen fördubblas.

BUDGEt AvSAtt För SjUkhUSAnnEx

SIErrA DE LAS nIEvES är nUMErA nAtIOnALpArk, vILkEt InnEBär En rAD nyA BEGränSnInGAr OCh FörBUD.

trots att testkörningen av 
det nya reningsverket i Nerja 
äntligen fullföljts framförs en 
mängd klagomål på både oljud 
och dålig lukt.

Borgmästaren José Alberto Armijo 

(PP) har hållit ett möte med repre-
sentanter för både den lokala före-
tagssektorn och boendeföreningar, 
för att behandla deras anmärk-
ningar. Klagomålen gäller buller 
och stank från reningsverket.

Armijo poängterar att kommu-

nen ännu inte erhållit kontrollen 
över driften och att reningsverket 
sålunda fortfarande lyder under 
energidepartementet. Han förbin-
der sig dock att göra allt som står i 
hans makt för att komma tillrätta 
med de påtalade bristerna.

nyA rEnInGSvErkEt I nErjA FörpEStAr MILjön
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Laude San Pedro International College
Av. La Coruña 2, San Pedro Alcántara (Marbella) | 952 799 900 | www.laudesanpedro.com

Innovativ inlärning. Internationell mentalitet.

R E S U L T A T  N I V Å  A  2 0 2 1 ( I ) G C S E  R E S U L T A T  2 0 2 1

Fantastiska resultat
23%

av uppnådda betyg var

A*

60%
av uppnådda betyg var

A*-A

83%
av uppnådda betyg var

A*-C

26%
av uppnådda betyg var

9 (A*)

49%
av uppnådda betyg var

9-7 (A*-A)

90%
av uppnådda betyg var

9-4 (A*-C)

A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A*

Sara de la C.
IE University, Madrid

Anna G.
Universidad Carlos III

Marina G
WHU – Otto Beisheim School

10 A*-A 9 A*-A 9 A*-A

Mia A. Tyra H. Rula I.

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

Börja skolan med 
ett hälsosamt

LEENDE
moonz.com

ÖVERSIKTLIG

GRATIS
ORTODONTISK

KONTROLL
Förebyggande
Tandreglering
Barnortodonti

Boka din tid! 952 774 332
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För 15 år sedan log många 
överseende åt benämningen 
Málaga Valley och ambitionen 
att staden skulle bli Europas 
motsvarighet till Silicon Valley. 
Nu är det färre som ifrågasätter 
kommunens dröm, som är på 
väg att förverkligas. Vodafone 
är det senaste storföretaget att 
avisera sin etablering i Málaga. 
Beskedet kommer bara måna-
der efter att google meddelat 
att de valt Málaga för sitt nya 
cybersäkerhetscenter. tillsam-
mans befäster de Costa del Sols 
huvudstad som ett allt viktigare 
teknologiskt säte i Europa.

I informationsteknikens tider finns 
ingen stad eller kommun som inte 
intresserar sig för att locka till sig 
teknikföretagen. Såväl mjukvaru-
industrin som de företag som han-
terar den fysiska delen av Internet 
(datacenter, undervattenskablar, 
satelliter) erbjuder stabila anställ-
ningar och högkvalitativa jobb. De 
skapar dessutom ringar på vattnet, 
då de tenderar att samlas på ett 
och samma ställe för att utnyttja 
synergier sinsemellan. Lockar du 
en, lockar du oftast flera. 

Det finns inte en europeisk hu-
vudstad som inte vill ha ett Google. 
I konkurrens med Paris, London, 
Berlin och även inom Spanien med 
Madrid, Barcelona och Sevilla, har 
Málaga lyckats med flera på varan-
dra följande framgångar.

i SLUtEt pÅ MAj  bekräftade 
Vodafone att de väljer Málaga för 
att upprätta ett europeiskt utveck-
lingscentrum. Detta efter en flera 
månader lång utvärdering, i vilken 
sju städer från fem olika länder 
deltog. Vilka de övriga var har före-
taget inte velat avslöja, men det ska 
röra sig om stora europeiska hu-
vudstäder. Málaga gick dock hem 
med vinsten och därmed skapas 
600 nya högkvalitativa tjänster. 
Det skriver tidningen El Diario.

Det multinationella telekombo-
laget är det andra stora företaget 
som väljer att etablera sig i Málaga 
i år. Så sent som i februari med-
delade Google att de valt Málaga 
för att här öppna sitt nya cyber-
säkerhetscenter. Förutom att 
utveckla nya lösningar för skydd av 
IT-system, ska centret fungera som 
accelerator för startups på euro-
peisk nivå. Sätet i Málaga ingår i 

en satsning på totalt 530 miljoner 
euro som Google planerar göra i 
Spanien under de närmaste åren.

Enligt Google är valet av Málaga 
inte någon tillfällighet, utan hänger 
ihop med att det finns stor talang 
i området, ett vibrerande ekosys-
tem av startups, inkubatorer och 
acceleratorer för företag, som har 
givit näring till den teknologiska 
strukturen under lång tid. Samt ett 
universitet med den forskning och 
utbildning av personal som sektorn 
efterfrågar. Málagas universitet 
var även en av nycklarna till att 
det japanska företaget TDK i mars 
annonserade att de här öppnar sitt 

första kompetenscentrum i värl-
den för artificiell intelligens och 
maskininlärning.

I Málaga finns omkring 60 ut-
ländska företag etablerade. Nästan 
alla finns i Málaga Tech Park (Par-
que Tecnológico de Andalucía), 
som samlar 621 företag och mer 
än 20.000 anställda. Förutom den 
industriella teknologiska struk-
turen och universitetet, hänvisar 
Vodafone till att Málaga fick det 
högsta betyget tack vare faktorer 
som livsstil, tillgång till kompe-
tens med nödvändig teknologisk 
kunskap, arbetsvillkor, transporter, 
statligt stöd samt andra fördelar 
och lockbeten för de anställda.

DEt är ONEKLigEN  många som 
anser att Málaga kan erbjuda ett 
komplett utbud. Förutom den 
rena teknologin och tillgång till 
kvalificerad arbetskraft, värderar 
företagen sådant som livskvalitet, 
kulturellt utbud, oslagbart klimat 

och bra infrastruktur. Flygplatsen 
är den fjärde största i Spanien, 
räknat till antal passagerare, med 
omkring 20 miljoner resenärer 
2019. 

Många uppges uppskatta även 
de tjänster som fötts som en kon-
sekvens av den redan höga andelen 
utländska invånare i provinsen. 
Exempelvis förekomsten av 
utländska officiella skolor, däri-
bland brittiska, franska, tyska och 
svenska.

Men att Málaga lyckats bli ett 
teknologiskt centrum av hög kali-
ber är inte slump, utan ett resultat 
av många års medvetet arbete från 
kommunens sida under slogan 
“Málaga Valley”. Kommunen lyfter 
dock fram att de senaste etable-
ringarna också är en konsekvens av 
nära samarbete med och stöd från 
både det andalusiska regionalsty-
ret och centralregeringen.

TexT: Carin OsvaldssOn
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allt fler gigantbolag 
lockas till málaga

MáLAGA hAr kOMMIt Att BLI En pOpULär StAD För DE StOrA tEknOLOGIFörEtAGEn. BLAnD OrSAkErnA FInnS InFrAStrUktUrEn, kOMpEtEnSEn OCh UnIvErSItEtEt MEn 
ävEn LIvSkvALItEtEn, kLIMAtEt OCh tILLGånGEn tILL UtLänDSkA SkOLOr. FOtOt vISAr tEknOLOGIpArkEn.

Málaga Valley har gått från dröm till verklighet.

CoSta del Sol

Så sent som 
i februari 

meddelade Google 
att de valt Málaga 
för att här öppna 
sitt nya cyber-
säkerhetscenter. 
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AHN Fuengirola/Mijas
Spansk-Nordiska Föreningen • Asociación Hispano-Nórdica

En ideell förening på Costa del Sol

AHN Golfkalender (Kalendern ligger på AHNs hemsida, där du kan boka in dig för de olika tävlingarna.)

Tel: +34 952 474 750     E-post: info@ahn-fuengirola.net     www.ahn-fuengirola.net    www.facebook.com/spansknordiska

1968 2018

Expedition & klubblokal har öppet tis-fredag kl. 12-15. 
Adress: Las Rampas - Fuengirola

PREMIÄRER:

• AHN veckogolf (måndagar på Mijas): 
27 sept. på Los Olivos

• AHN cup: 
19 okt. på Lauro

• Golfhäftet Trophy: 
22 okt. på Santa Clara

• AHN Eclectic Traveller Club: 
9-11 nov. på Montecastillo
Två dagars spel med en kulturdag emellan. Värdar för den 
senare är Björn och Ewa, som tar oss med Cádiz, en av 
Europas äldsta sjöstäder, där lokal guide möter.
Viktigt med bokning i god tid!

Välkommen att spela golf med AHN!
Vi har avtal om mycket förmånligt greenfee på ett 20-tal 
av de mest populära klubbarna på Costa del Sol.

AHN Medlem
Bli medlem i AHN, en ideell förening på Costa del Sol.
Medlemskortet kostar bara 30 € per år. 
Beställ här: www.ahn-fuengirola.net/medlem

Upptäck alla medlemsförmåner och verksamheter, 
som aktiverar våra medlemmar, på hemsidan 
www.ahn-fuengirola.net och följ oss på 
Facebook www.facebook.com/spansknordiska 

Månadens restaurang
September – Oktober - November
YAYA, en ny restaurang med italienskt mat och svensk 
personal. Välkomna till Fuengirolas hamn. Restaurangen 
ger 15% rabatt på restaurangnotan vid uppvisande 
av AHN-medlemskort.

Den 17 september kl.18 är det invigning av den nya svenska 
restaurangen, med en trubadur från Sverige. Gratis inträde.

Resor & Utflykter
Den 2 oktober är det en dagsutflykt till en ekologisk vingård i 
Ronda. AHN-medlemmar har rabatt. Anmälan på hemsidan.

Klubbkvällar 
i AHN:s klubblokal Las Rampas (Fuengirola).
Sjukhuset Vithas Hospital Xanit Internacional representanter 
kommer att informera om de förmåner AHN medlemmar 
får på klubbkvällar under oktober.

Onsdagen den 22 sept kl 18:  
Spaniens Historia, med Sven Källström

Bridge
AHN-bridgen startar tisdag den 5 oktober kl. 15.30. 
Därefter spelar vi varje tisdag och fredag, samma tid

Hälsa och Sjukvård
AHN har tecknat avtal med det toppmoderna sjukhuset 
Vithas Hospital Xanit Internacional i Benalmádena och 
Vithas vårdcentral i Fuengirola.

AHN- medlemmar får mellan 30 och 70% rabatt vid vård, 
mot uppvisande av AHN-medlemskort. Sjukhuset har en 
svensktalande tolk och även tidsbokning på svenska.

AHN Klubblokal & Reception
Receptionen håller öppet tisdag till fredag kl.12-15, 
från den 14 september.

Alhaurín Golf 
GF 45€ inkl. buggy
samt lunch m. dryck

Rio Real
GF 50€
Bokning via hemsidan

Utnyttja våra fina 
greenfeepriser!<< >>



En ny svensk förskola har slagit 
upp sina dörrar i torreblanca, i 
Fuengirola. Här erbjuds barn 1-6 
år aktiviteter på flera språk och 
enligt svensk läroplan.

Förskolan heter Lilla Snigel, som 
anknyter till den populära barn-
sången. Bakom verksamheten 
finns Pilar Sanhueza och Christian 
Burgi. Pilar är född i Chile och har 
arbetat många år i Stockholm, först 
som förskolelärare och de senaste 
åren som biträdande rektor i flera 
förskolor. Hon är nu rektor för den 
nya skolan.

– Jag vill skapa en plats för 
lärande där barnen ska stå i fokus 
och deras tankar och intressen ska 
synas i verksamheten, berättar 
hon.

Christian är assistent och barn-
skötare, men även kökschef. Han 
har arbetat många år i kök i olika 
delar av världen och närmast på 
en grundskola i Huddinge kom-
mun. Precis som Pilar är Christian 
inte från Sverige från början, utan 

föddes i Schweiz och har tyska som 
modersmål, även om han bott i 
Sverige sedan 1992.

– Undervisning för barn ska vara 
något lekfullt. Vi vill skapa glädje 
och gemenskap i en demokratisk, 
stimulerande och utmanande 
miljö! Tillsammans!

Lilla Snigel har två pedagoger 
som tar hand om max 14 barn, upp 
till sex års ålder. Skolan har öppet 
vardagar 09.00-13.00 alternativt 
09.00-15.00. Miljön är flerspråkig. 
Musik är ett viktigt redskap, de lä-
ser sagor, målar, dansar och skapar 
på både svenska och spanska och 
meningen är att det även ska vara 
lekfulla inslag på engelska.

– Alla barn som lämnar Lilla 

Snigel ska ha med sig fina erfaren-
heter av kollektivt lärande utifrån 
en svensk läroplan, betonar Pilar.

Förskolan vänder sig till svenska 
familjer i Fuengirola med om-
nejd. Vid sidan av det ordinarie 
förskoleschemat planeras efter-
middagsaktiviteter för en bredare 
målgrupp. 

– Med ett drop-in bibliotek och 
lekstationer vissa eftermiddagar i 
veckan, erbjuder vi barnens famil-
jer och andra besökare en plats för 
lek och lärande i våra lokaler. Här 
finns bland annat pysselbord, le-
gomatta och olika spel, liksom vårt 
mångkulturella bibliotek, berättar 
Christian.

Andra planerade verksamheter 
är kurser i bakning för föräldrar 
och barn liksom fysiska aktiviteter 
som rörelsekurser. Dessutom vill 
Lilla Snigel organisera föreläs-
ningar för familjer och pedagoger i 
samverkan med andra skolor.

TexT: maTs Björkman

på LILLA SnIGEL LäSEr BArnEn SAGOr, MåLAr, DAnSAr OCh SkApAr på BåDE SvEnSkA OCh SpAnSkA. MEnInGEn är Att DEt ävEn SkA vArA OLIkA LEkFULLA InSLAG på 
EnGELSkA.
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www.lillasnigeln.com I

Undervisning för 
barn ska vara något

lekfullt. Vi vill skapa 
glädje och gemenskap 
i en demokratisk, 
stimulerande och 
utmanande miljö!

präStBytE I 
FUEnGIrOLA
Vikarierande kyrkoherde vid 
Svenska kyrkan i Fuengirola 
Åsa Ström Broman lämnar 
över till Anders roos, som tar 
vid efter sommaruppehållet 
och fram till årsskiftet.

Svenska kyrkan skriver i sitt 
senaste nyhetsbrev att förhopp-
ningarna är att utredningarna 
kring kyrkans arbete ute i världen 
ska vara klar till hösten. Det ska 
så småningom möjliggöra rekry-
teringen av en ny kyrkoherde för 
stationering i Fuengirola på tre 
eller fem år, från 1 januari.

Anders Roos kommer till Costa 
del Sol för att hjälpa till med sin 
erfarenhet och kompetens efter 
att ha varit kyrkoherde i och runt 
Stockholm i många år. Han är 
skåning, född och uppvuxen vid 
Hanöbukten, norr om Österlen. 
Det mesta av sitt liv som präst har 
han dock levt i Stockholmsområ-
det. I en egen text i brevet skriver 
han att möten med människor, 
kulturer och religioner fascinerar 
honom, inte minst sedan han 
levde några år i Jerusalem. 

rOOS HAr äVEN HAFt en kon-
tinuerlig kontakt med Svenska 
kyrkan utomlands. Han beskriver 
det som en förmån att få följa 
arbetet i svenska församlingar 
i utlandet och att frågor kring 
Svenska kyrkan utomlands har 
varit något av hans hjärtebarn i 
hans arbete i kyrkomötet.

– I höst ska jag få möta och lära 
känna församlingsborna. Det ser 
jag fram emot. Ett nytt land, nya 
människor, ny miljö. Jag är nyfiken! 
Samarbete och ansvar är nycklar i 
ett församlingsliv.

Svenska kyrkan startar höstsä-
songen 12 september.

www.svenskakyrkan.se/costadelsol  I

AnDErS rOOS 
tAr övEr SOM 
vIkArIErAnDE 
kyrkOhErDE I 
FUEnGIrOLA, EF-
tEr åSA StröM 
BrOMAn.
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rOLIGt på trE OLIkA Språk
Ny svensk förskola etablerad i Torreblanca del Sol.
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De två ledande svenska sko-
lorna på Costa del Sol inleder 
höstterminen med nya rektorer, 
båda kvinnor. Medan skolan i 
Fuengirola just annonserat an-
ställningen av Maria Eneqvist är 
det Sara Viljosson som tar över 
som rektor för Svenska skolan i 
Marbella.

Viljosson kommer närmast från 
posten som rektor på Engelska 
Skolan Järfälla, en fristående 
mellan- och högstadieskola med 
580 elever och 64 anställda. I sina 
tidigare roller har hon arbetat 
både i fristående och kommunala 
skolor, inom grundskolan och på 
gymnasiet.

– Att se varje elev utvecklas till 
sin fulla potential och att se män-
niskor komma samman och arbeta 
mot ett gemensamt mål är vad 
som driver mig. Jag har ett särskilt 
intresse för läsning, språk och för 
hur vi med hjälp av IT kan ut-
veckla undervisningen och främja 
lärande, säger Sara Viljosson i ett 
pressmeddelande.

Den nya rektorn kommer liksom 
sin företrädare att driva skolan 
i samarbete med skolans led-
ningsgrupp, bestående av Cecilia 
Edenbrandt-Hamberg, Isabel 
Saunders-Lagrilliere samt Peter 

Johansson. Sara Viljosson tar över 
efter Denise Jiménez-Norrestad, 
som varit rektor i Marbella de 
senaste fyra åren.

DE SENAStE ÅrEN  har Svenska 
skolan i Marbella anställt fler 
spansktalande pedagoger, för att ge 
eleverna större möjlighet att möta 
det spanska språket och även kul-
turen för att på så sätt underlätta 
integreringen av eleverna i det 
spanska samhället. Skolan har även 
breddat sin profil till att erbjuda 
handledning till både högstadieele-
ver och gymnasieelever i samarbe-
te med Sofia Distans och Hermods, 

förutom förskola och grundskola 
upp till årskurs 6. I dagsläget får 
ett 40-tal elever handledning, 
extra idrott samt ett socialt sam-
manhang. Distansundervisningen 
uppges vara väldigt efterfrågad och 
allt fler väntar i kö.

Marbellaskolan har dessutom 
sedan ett år tillbaka tagit över en 
padelklubb som ligger i direkt 
anslutning. Tillgången till pad-
delklubben, skolans egen konst-
gräsplan liksom utomhuspool har 
möjliggjort upprättandet av en 
särskild idrottsprofil. Allt detta har 
lett till att skolan växt och nu har 
mer än 200 elever. Den är därmed 
en av de största svenska utlands-
skolorna i världen. 

i MittEN AV AUgUSti  annon-
serade även Svenska skolan i 
Fuengirola anställningen av Maria 
Eneqvist som ny rektor. Hon tar 

över efter Mattias Kerttu, som 
slutade i våras för att flytta tillbaka 
till Sverige efter fem år.

Maria Eneqvist flyttar till Costa 
del Sol tillsammans med sin familj 
och beräknas tillträda sin nya 
tjänst i slutet av september. Hon 
uppges i ett pressmeddelande ha 
lång erfarenhet inom skolvärlden 
och kommer närmast från en post 
som förvaltningschef. Dessförin-
nan har hon arbetat som strategisk 
rektor på Nyköpings högstadium. 
Andra tidigare erfarenheter är 
VD/rektor i eget bolag där hon 
drev friskola, förskola samt F-9 i 
många år, vilket lärt Maria att det 
är oerhört viktigt att vara flexibel, 
tydlig och coacha sina medarbetare 
till stordåd. 

ViDArE HAr MAriA  Eneqvist 
erfarenhet av divisions- och kom-
munledning. Hon har varit tillför-
ordnad skolchef samt arbetat som 
chef för arbetsmarknadsenhet/
vuxenutbildning. Maria har stor 
vana att driva, förskola, grundskola 
och vuxenutbildning i såväl kom-
munal- som privat regi och även 
föräldrakooperativ. 

– Jag vill tillsammans med 
personalen fortsätta utveckla 
skolan enligt den utvecklingsplan 
som är lagd. Att skapa delaktighet, 
trygghet och att få vara med att 
bidra till det livslånga lärandet är 
det som motiverar mig som rektor. 
Ser verkligen fram emot att börja 
arbeta som rektor på skolan med 
allt vad det innebär, säger Maria 
Eneqvist i ett pressmeddelande 
som skickats ut av Svenska skolans 
styrelse 17 augusti.

TexT: maTs Björkman

nyA rEktOrEr på kUStEn

nyA rEktOrn på SvEnSkA SkOLAn I FUEnGIrOLA hEtEr MArIA EnEqvISt OCh väntAS tILLträDA pOStEn I SLUtEt 
Av SEptEMBEr.

Kvinnor i ledningen för de två ledande svenska skolorna.

SArA vILjOSSOn tAr övEr LEDnInGEn För SvEnSkA SkOLAn I MArBELLA OCh kOMMEr närMASt Från En 
FrIStåEnDE SkOLA I järFäLLA.

sites.google.com/skolan.es I
svenskaskolanmarbella.com I

Rådgivning i Spanien med svensk mentalitet

www.mgconsulting.es 
info@mgconsulting.es

+34 952 609 009

Málaga 
MaRbella

StockholM
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Många skandinaver lider av 
mögel och fuktproblem i sina 
spanska hem. problemen skiljer 
sig oftast mot dem i de nordiska 
länderna. Framför allt är det 
den annorlunda byggtekniken 
och höga temperaturerna som 
gör att man måste finna andra 
lösningar i Spanien.

Jag har bott på Costa del Sol i åtta 
år och blir med jämna mellanrum 
kontaktad av andra nordbor som 
undrar hur de skall åtgärda sina 
fukt- och mögelproblem i sina 
småhus eller lägenheter. Oftast är 
bostaden endast utrustad med en 
manuell köksfläkt och den an-
vänds vanligtvis endast när spisen 
brukas. Som mest finns även en 
ventil i väggen nere vid golvet, som 
skall förebygga vid en eventuell 
gasläcka. Båda fungerar dåligt för 
att motverka fukt, men även om 
ventilationsproblemet är stort är 
det inte så svårt att lösa.

Många småhus och radhus som 
är byggda på sluttande mark lider 
av fuktproblem i den yttervägg som 
vetter mot sluttningen. Detta skylls 
bristfällig dränering, om det över-
huvudtaget finns någon. Lösningen 
är att gräva upp en del i grunden på 
utsidan och montera in en platon-
matta, vars uppgift är att undvika 
att fukt och regnvatten tränger 
igenom. Dessutom bör man sätta 
in ett dräneringsrör som leder bort 
regnvatten, så att det inte rinner 
mot eller under fastigheten. 

HUr KäNNEr MAN DÅ  igen ett så-
dant problem? Jo, vid kraftigt regn 
rinner vatten ner mot ytterväggen. 
De porösa fasaden suger till sig 
vattnet och när det torkat kan man 
skönja en fuktgräns på ytter- och 
insidan av väggen. Dessutom släp-
per färgen på väggens insida.

Fukt och mögelproblem i inom-
husmiljö är också väldigt vanligt, 
men inte så svårlöst. Problemet 
grundar sig i dålig ventilation. I 
Spanien är problemet betydligt 
större än i de nordiska länderna, 
beroende på den höga utomhus-
temperaturen och även delvis att 
många bostäder inte är bebodda 
under långa perioder. 

För att få en bra inomhusmiljö 
bör bostaden ha en luftomsättning 
på 0,5, vilket innebär att hälften av 
luften skall bytas ut varje timme. 
Det är viktigt att se till att självdra-
get fungerar och för detta måste 
det finnas fullgott tilluftsflöde och 
en fungerande frånluft. I Spanien 
kan detta inte ske utan hjälp av 
mekanisk frånluft. 

Det naturliga luftflödet är att 
varm luft stiger uppåt och kalluft 
pressar sig nedåt. Det förutsätter 
dock att utomhustemperaturen är 
lägre än inomhustemperaturen. 
Tyvärr råder detta alldeles för få 
dagar och timmar i Spanien för att 
självdraget skall fungera. Därmed 
uppstår två problem; självdraget 
kan inte fungera och fuktprocen-

ten blir för hög, med även mögel 
som en vanlig konsekvens. 

Här KräVS SOM SAgt  mekanisk 
ventilation. Förstärkt frånluft på 
mekanisk väg är viktigt i ett hus 
som saknar självdrag. Det rekom-
menderas speciellt i kök, våtut-
rymmen och klädkammare. Om du 
förresten lämnar bostaden för en 
längre tid, se till att lämna dörrarna 
till klädkammaren öppna!

I köket bör det finnas en modern 
köksfläkt som alltid kan fungera 
på lågvarv. I badrum och klädkam-
mare (ofta sovrum) å sin sida en 
Fresh Intellivent, som kostar runt 
2.000 kronor och fungerar perfekt. 
Den kan ställas in bland annat på 
luftfuktighet, men har även många 
andra funktioner. En luftfuktighet 
på omkring 40 procent är lagom för 
inomhusmiljö. 

Lycka till med lösningarna. Om 
problemen ändå består är du väl-
kommen att kontakta mig.

leiF kumlin
kumlinleif@gmail.com

råd & tipS
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Ett vAnLIGt prOBLEM är FUktSkADOr I yttErväGGAr SOM vEttEr MOt SLUttnInGAr, på GrUnD Av BrIStFäLLIG 
ISOLErInG.
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Så UnDvIkEr DU FUktprOBLEM I SpAnIEn

FUktprOBLEMEn I BOStäDEr SpAnIEn SkILjEr SIG tILL StOr DEL Från DEM I SvErIGE. MEn ävEn OM DE är vAnLIGA Så är LöSnInGArnA GAnSkA EnkLA EnLIGt LEIF kUMLIn, 
SOM SjäLv BOr I SöDrA SpAnIEn SEDAn åttA år.
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GrUnDtIpS!
• En lågvarvad köksfläkt samt meka-
nisk frånluft i våtutrymmen och 
klädrum. Svårare är det inte! 

•  Om du misstänker att du har mögel 
i huset, lägg en yllesocka på golvet 
i ett hörn. Låt den vara kvar någon 
timme. Har du mögel i rummet så 
känner du det när du luktar på yl-
lesockan.

• Svartmyror är en av de bästa fuktin-
dikatorerna. Finns det svartmyror så 
finns det fukt. Om de strömmar in i 
huset, strö kanel där de kommer in så 
är problemet löst!

• I Norden har det oorganiska isole-
ringsmaterialet blivit ett stort 
problem, som glasull och stenull. Det 
blir även allt vanligare i Spanien. 

• En grundförutsättning i en bostad 
är alltid en friskluftsventil per rum 
och 25 kvadratmeter! Den skall sitta 
15 centimeter från undertak och 
minst 15 centimeter från fönstrets 
övre hörn. Aldrig direkt över eller 
under ett fönster.

Leif Kumlin är författare och 
känd på energibesparingsfron-
ten. Han har föreläst för över 
50.000 villaägare i Sverige, 
skrivit hundratals artiklar i olika 
tidningar och samlat på sig erfa-
renheter från tusentals energibe-
siktningar. Han har bland annat 
givit ut boken ”Energibesparing 
för småhus – på rätt sätt och i 
rätt ordning”.
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Kvinnonätverket SWEA Mar-
bella klarade sig igenom coro-
napandemin tack vare video-
möten, men tappade en del 
medlemmar som åkte hem till 
Sverige. Nu till hösten drar de 
igång verksamheten igen och 
slår dessutom på stort med 
festligheter, då nätverkets 
lokalförening på Costa del Sol 
fyller i 30 år i oktober.

I mars förra året när coronapande-
min bröt ut och regeringen införde 
utegångsförbud fick säsongen ett 
abrupt slut för SWEA Marbella. 
Föreningen bygger på personliga 
sammankomster en till två gånger 
per vecka och plötsligt kunde med-
lemmarna inte träffas. Program-
met fick avbrytas, men som för 
så många andra blev videomöten 
räddningen. 

– Jag ordnade fyra-fem möten 
i april och bjöd in lokala sweor i 
Marbella att hålla i mötena, vilket 
var uppskattat, säger SWEA Mar-
bellas ordförande Monica Tinggård 
till Sydkusten. 

Det större nätverket SWEA 
International tog också tag i situa-
tionen och utarbetade ett digert 

program som drog igång redan i 
april 2020. 

– De ordnade webbinarier en 
gång i veckan och bjöd in författa-
re, politiker och ambassadörer från 
olika länder. Det var kul när tjejer 
från 30 olika länder deltog samti-
digt i videomötena, men visst, det 
är ju inte som att träffas på riktigt, 
berättar Monica. 

i OKtOBEr FörrA ÅrEt  började 
lokala sweor i Marbella att träffas 
på riktigt, men i mindre skala och 
med färre deltagare. Det handlade 
främst om luncher utomhus med 
ordentligt avstånd mellan deltagar-
na. Några vandringar genomfördes 
också. Så fortsatte det fram till i 
våras, när det traditionella som-
maruppehållet vidtog. 

– Vi tappade en del medlemmar 
under restriktionerna, särskilt de 
äldre som åkte hem till Sverige men 
vi hoppas att de kommer tillbaka nu 
till hösten, om smittan går ner. 

Och just till hösten planerar 
Monica Tinggård ett fullspäckat 
program med främst utomhus-
aktiviteter. Ett 30-tal punkter är 
planerade. Monica har tillsam-
mans med kollegan Birgitta Huss 

sedan en tid slipat på en mini-
filmfestival som omfattar skåde-
spelare som exempelvis Max von 
Sydow, som avled förra året. De 
vill också ordna en författarafton 
med föreningsmedlemmen och 
författarinnan Vibeke Ekroth, 
som är domare i Norge, liksom en 
båtutflykt i Estepona. 

Dock är det en punkt på program-
met som Monica ser fram emot extra 
mycket. Den 14 oktober firar SWEA 
Marbella nämligen 30 år. 

– Vi vill ordna en riktig fest med 
god mat och underhållning. Det 
blir extra kul eftersom medlemmar 
som var med och startade nätver-
ket kommer att vara där. Vi hoppas 
verkligen att vi kan genomföra 
festen. I värsta fall så fall får man 
ändra, men vi är inriktade gå att 
genomföra den. 

SWEA Marbella är en lokalav-
delning till SWEA International, 
som är en global ideell kvin-
noförening med omkring 6.000 
medlemmar fördelade på ett 70-tal 
avdelningar i cirka 30 länder på 
fem kontinenter. 

TexT: sTeFan ZOuagui

höSt MED MånGA UtMAnInGAr

FO
T

O
: S

W
E

A
 M

A
R

B
E

LL
A

SWEA Marbella gör nystart och firar även 30-årsjubileum.

För två år SEDAn FIrADE SwEA IntErnAtIOnAL 40 år OCh LOkALAvDELnInGEn SwEA MArBELLA SkA I höSt UppMärkSAMMA SItt 30-årSjUBILEUM. 

marbella.swea.org  I
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Spanien är inte känt för sina 
filosofer. Det är oftast bara två 
spanjorer som brukar komma på 
tal om man summerar filosofins 
historia: josé Ortega y gas-
set (1883-1955) och Miguel de 
Unamuno (1864-1936). Den 
senare var dock betydligt mer 
än en filosof. Unamunos insats 
ligger lika mycket, om inte mer, 
inom det litterära området. idag 
är han främst ihågkommen som 
romanförfattare och essäist, 
även om han också skrev poesi 
och drama. 

I den spanskspråkiga världen är 
Unamuno fortfarande en läst och 
välkänd klassiker, men han har 
också spelat en roll i Spaniens 
politiska historia och en berömd 
episod ur hans liv kunde nyligen 
ses på vita duken. I den spansk-
argentinska film-produktionen 
Mientras dure la guerra (While at 
War) från 2019, av den prisbelönte 
regissören Alejandro Amenábar, 
skildras hur den åldrige Unamuno, 
under sitt sista levnadsår, plötsligt 
hamnade i de politiska händelser-
nas centrum under det spanska 
inbördeskrigets inledningsfas. 

Under de kaotiska åren mel-
lan 1931 och 1936, då höger och 
vänsterregeringar utkämpade en 
alltmer våldsam strid om vilken 
typ av land Spanien skulle vara, var 
Unamuno såsom rektor i Salaman-
ca och internationellt erkänd intel-
lektuell en man vars åsikter många 
ville ta del utav. Unamuno hade 
alltid varit konservativ men var 
notoriskt politiskt svårdefinierbar. 
Det finns ingenting systematiskt 
eller ideologiskt i hans filoso-
fiska texter. Istället förespråkade 
Unamuno en livsfilosofi inspirerad 
av Don Quijotes godhjärtade galen-
skap. Till slut uttalade han sig dock 
positivt om Francos fasciströrelse 
som för honom framstod som det 
enda som stod emellan det kristna 
Spanien och en Sovjet-inspirerad 
socialistisk revolution. Han förstod 
emellertid snart sitt misstag och 
tog tydligt avstånd ifrån de planer 
Franco hade för landet. Efter att ha 

blivit konfronterad av den fascis-
tiske generalen José Millán-Astray, 
som vid tillfället ska ha utropat de 
makabra orden ”Död åt intelligen-
sen! Leve döden!”, gav Unamuno 
vid universitetet i Salamanca 
inför en publik full av skränande 
falangister ett berömt och modigt 
försvarstal för den fria tankens 
okränkbarhet. På detta sätt fick 
Unamuno sin heder åter och 
uppfattas idag som en tänkare och 
författare i Cervantes, Erasmus 
av Rotterdams, Kierkegaards och 
Dostojevskijs humanistiska, ironis-
ka och paradoxfyllda tradition. 

 
För OSS i SVErigE  har det dock 
länge varit svårt att bekanta sig med 
Unamuno på vårt språk. 2006 kom 

Spanska tänkare under 1900-talet: 
en introduktion av Inger Enkvist, 
där Unamuno analyseras som 
filosof och författare. Dessförin-
nan, på slutet av 20-talet, hade två 
romaner, Dimma: nivoll (Niebla, 
1914) och Moster Tula (La tía Tula, 
1920), blivit översatta till svenska, 
var fram till i år de enda som fanns 
tillgängliga på svenska språket. I 
år (2021) har dock ännu en roman 
blivit översatt till svenska, vilket 
innebär en synnerligen värde-
full kulturgärning för alla som är 
intresserade av litteratur och av den 
spanskspråkiga världens kulturhis-
toria. Kortromanen Abel Sánchez 
utkom 1917 och har nu träffsäkert 
och stilrent översatts till svenska av 
Ulla Ericson och Henrik Bahari. 

Romanen fokuserar på rela-
tionen mellan två män: Abel och 
Joaquín och på den avund som den 
senare hyser mot den förstnämnde 
redan från barndomen. Givetvis är 
det bröderna Kain och Abel från 
Första Mosebok som utgör roma-
nens resonansbotten. Efter att ha 
vuxit upp tillsammans blir Abel en 
hyllad och framgångsrik konstnär 
medan Joaquín blir en förbittrad 
och ensam läkare som stöter bort 
alla han kommer i kontakt med. 
När Joaquín är förälskad i sin kusin 
är det Abel hon ger sig åt och sedan 
gifter sig med. Läsaren får sedan 
följa hur denna infekterade rela-
tion utvecklar sig över en livstid. 

Abel Sánchez är på många sätt 
en roman om den banala ondska 
som de allra flesta av oss bär inom 
oss och som representerar den 
pinsamma skugga av oss själva som 
vi inte vill kännas vid: bitterheten 
över att bli överglänst, avunden 
mot en vän, viljan att själv bli 
avundad. I sin gnagande bitter-
het bär Joaquín ett nära släktskap 
till Dostojevskijs Källarmänniska 
från kortromanen Anteckningar 
från källarhålet (1864) och liksom i 
denna ryska klassiker vilar det nå-
got makabert och ändå obehagligt 
välbekant över den inre värld som 
Unamuno målar upp. Det är ett 
lysande porträtt av en själsligt sjuk 
människas kamp mot sig själv och 
av jagets vilja att samtidigt dölja sig 
och avslöja sig själv inför sig själv. 
För Joaquín är det som att allting 
tycks kunna avslöjas som varande 
sin raka motsats, och Unamuno 
drar skoningslöst läsaren med 
ner i detta inferno av existentiell 
osäkerhet.  

I en samtid där en tänkare som 
Jordan Petersson populariserat 
Nietzsches idéer om ”ressenti-

reportage

Filosofen och akademikern Miguel de Unamunos verk översatt till svenska.

UnAMUnO räknAS tILL DEn Så kALLADE 98-GEnErAtIOnEn I SpAnSk LIttErAtUr, DEt vILL SäGA DE FörFAttArE 
SOM UtFOrSkADE DEt FOrnA SpAnSkA IMpErIEtS SjäL, EFtEr Att DEt FörLOrAt SInA SIStA kOLOnIEr.

Unamuno 
förespråkade 

en livsfilosofi 
inspirerad av Don 
Quijotes godhjärtade 
galenskap. 

abel sáncHez – en studie i aVund
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ment” och där uttryck som ”god-
hetspoäng” och ”virtue signaling” 
blivit en del av den offentliga 
debatten ger Unamunos roman 
även intressanta perspektiv på hur 
avund, mindervärdeskomplex, 
ödmjukhet och arrogans hänger 
samman i det mänskliga psyket. 
När Joaquíns hembiträde i kristen 
nit vägrar att möta hans förolämp-
ningar med annat än ödmjukhet, 
utbrister han rasande: ”Hon ska 
inte använda mig som ett redskap 
för att samla bra poäng i himlen! 
Där har du verkligt hyckleri!” 
Samtidigt är han, men kanske även 
läsaren, osäker. Vem är egentligen 
hycklaren? Är det Joaquín? Är det 
hembiträdet? Båda två?  

UNAMUNO räKNAS  till den så 
kallade 98-generationen i spansk 
litteratur, det vill säga de förfat-
tare som efter det att det spanska 
imperiets hade förlorat sina sista 
kolonier i Kuba, Puerto Rico och 
Filipinerna 1898, ville utforska 
Spaniens själ. Liksom sina förfat-
tarkollegor brottas Unamuno i sina 
verk med ”problemet Spanien”. 
Varför ligger landet så långt efter 
övriga länder i Europa? Vart är 

landet på väg? Varför är det så 
motsägelsefullt? Kan Spanien enas, 
liksom övriga europeiska länder har 
gjort eller är regionerna dömda att 
glida allt längre isär? Det går att läsa 
Abel Sánchez som en allegori över 

de motsägelsefulla krafter 
som så tydligt slogs om 
Spaniens framtid under 
Unamunos tid, och som 
även fortsätter att göra det 
i dagens Spanien. Denna 
läsning är emellertid 
endast en av många sätt 
att förstå romanen. Det är 
detta som gör det tidlös 
och ständigt aktuell. 

pÅ prADO-MUSéEt i 
Madrid hänger en tavla 
av Goya som kallas för 
Duelo a garrotazos, vilket 
betyder ungefär ”Duell 
med påkar”. Två pojkar 
eller unga män (kanske 
är de bröder?) står i ett 
tidlöst landskap, till knä-
na nedsjunkna i någon 
form av sörja, i färd med 
att puckla på varandra i 
en tillsynes evig och me-
ningslös kamp. Det är en 

sådan brödrastrid som Unamuno 
målar upp, även om den i romanen 
in i det längsta är en mental och 
outtalad strid, där Abel och Joaqu-
ín på ytan är goda vänner men vars 
vänskap har byggts på en grund av 

primitiva känslor av hat, svartsjuka 
och avund. Vid ett tillfälle skriver 
Joaquín i sin anteckningsbok: ”[…] 
är inte hatet mot en själv, mot ens 
blodsfrände, den enda boten mot 
att hata andra? Det står i bibeln 
att Esau och Jakob slogs redan i 
Rebeckas livmoder. […] För detta 
är människans tragedi, och liksom 
Job är varje människa ett barn av 
motsägelser”. 

Avslutningsvis kan jag med 
glädje säga att översättningen 
av Abel Sánchez är en utmärkt 
inkörsport till den spanska litte-
raturen på svenska, dessutom i en 
vacker utgåva med ett informativt 
efterord. Glädjande nog har det 
nybildade förlaget Marisma fler 
spanska klassiker på gång såsom 
Gustavo Adolfo Bécquers Legen-
der, Benito Pérez Galdós Marianela 
och Huset Ulloa av Emilia Pardo 
Bazán; alla tre ypperligt läsvärda 
1800-talsromaner som är guld 
värda för den som vill få en djupare 
och historiskt grundad förståelse 
av den spanska kulturen. 

viCTOr WahlsTröm
Fil.dOkTOr i sPanska med 

liTTeraTurveTenskaPlig inrikTning 

DEt nyBILDADE FörLAGEt MArISMA UppGES hA FLEr SpAnSkA 
kLASSIkEr på GånG, på SvEnSkA.

Närmare 
drömläget.
Med mer än 160 års erfarenhet av Private Banking har vi 
stor förståelse för både utmaningarna och möjligheterna när 
du bor utomlands.

Oavsett om du nyligen flyttat hit eller har bott i Spanien 
länge, så kan SEB Private Banking hjälpa dig med de banktjänster 
du behöver.

Letar du efter drömfastigheten, eller är du intresserad 
av experthjälp inom investeringar anpassad till dina 
internationella behov?

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig.

Maj-Britt Möller +352 26 23 22 38
Humberto Corvera Kallas +352 26 23 28 11
contact@sebgroup.lu
sebgroup.lu/privatebanking

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B39819
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GAMLA StAn I tOrrEMOLInOS 
OMkrInG 1974.

#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.

FOtO Från 1958, när höGhUSEn I 
CEntrALA MáLAGA vAr tOppMODErnA.

Ett Av DE pOpULärAStE vAttEnhåLEn (BOkStAvLIGt tALAt) I AnDALUCíA LA nUEvA 
(MArBELLA), SOM hEttE Så I BörjAn. kOrtEt är Från SLUtEt Av 1960-tALEt.

vilka helgdagar är eltaxan lägre?
Fråga: jag undrar vad som räknas som helgdagar när det gäller eltarif-
ferna? är det bara nationella helgdagar eller även regionala? jag frågar 
för att om jag förstått rätt så gäller ju den billigaste tariffen på vardagar 
mellan 24.00-08.00 samt på helgerna och helgdagar. /Varm och nyfiken
Expertsvar: Det är endast nationella heldagar med fast datum som räknas för 
lägsta taxa. De är sammanlagt åtta stycken på året: Nyår, 1/1, Långfredagen, 
Arbetarnas dag, 1/5, Día de la Hispanidad, 12/10, Allhelgonadagen, 1/11, Författ-
ningsdagen, 6/12, Día de la Inmaculada, 8/12, Juldagen och 25/12. /MB

Böter för icke besiktad bil?
Fråga: Läste artikeln om att man kan få dryga böter om man inte besik-
tar bilen. Vi reste till Sverige efter att ha suttit i första karantänen 2020 
och har sedan inte kunnat resa till Spanien. Min bil som står i ett garage 
och inte används förstår jag kan ändå kan drabbas av dessa böter. Då 
bilen inte går att ställa av i Spanien som jag förstår det så vet ju inte 
myndigheten att den inte används. Finns det något sätt undvika dessa 
eventuella böter då jag inte kan besikta bilen förrän september? /Mats
Expertsvar: Det är nog föga troligt att du får böter så länge bilen står i ett ga-
rage, då det krävs att polisen ser bilen. Dock finns en liten risk att du stoppas 
när du kommer ned och kör den till ITV, möjligen har polisen då förståelse om 
du har en tid för besiktning bokad. Här kan du läsa om utgången besiktning: 
itv.com.es/itv-caducada /CO

Behöver jag nie-nummer?
Fråga: Ska resa runt i Spanien och stanna lite här och där under kom-
mande 11 månader. Har en vän med hus i Alicante-området och utgår 
därifrån. jag har läst att jag måste skaffa NiE-nummer om jag är 
här längre än tre månader och den processen verkar segdragen och 
krånglig. Måste jag verkligen? /Helen
Expertsvar: NIE-nummer är ett spanskt id-nummer för utlänningar som du 
behöver om du ska ha någon form av ekonomisk eller juridisk aktivitet här. 
Det vill säga om du arbetar, startar företag, köper en fastighet, etc. Du behö-
ver inte det för att turista i landet. /CO

deklaration av såld fastighet?
Fråga: jag sålde min fastighet den 22/06 2021. jag tror att jag måste 
betala min del av ovannämnda skatten nästa år senast 31/12 2022. 
Ska jag använda modelo 210 som jag har hittills gjort och skriva på 
devengo 22/06/2021? resten räknas automatiskt av Agencia tribu-
tarias system? /Sk
Expertsvar: Ja, du är skyldig att lämna in deklarationen för "No Residente" 
2022, för de dagar som du har ägt din bostad under 2021. Du måste själv 
göra de uträkningar som motsvarar de dagar du har ägt och ange dessa 
siffror i modell 210. /Nacho Mata, MG Consulting

krav för att besöka gibraltar?
Fråga: Någon som vet reglerna runt ett besök på gibraltar via Spa-
nien? tester, vaccinationsintyg..? /Lars
Expertsvar: Det råder i skrivande stund inga krav på test vid landgränsen från 
Spanien, så länge du inte har varit i ett annat klassat riskområde de senaste 
tio dagarna. Läs mer: www.visitgibraltar.gi/covid-19 /MB

fråga Sk

Sydkustens unika rådgivningsforum berör  
allt som har med Spanien att göra och  
innehåller trådar med svar på tusentals frågor. 
Konsultera och skicka även egna frågor på: 
www.sydkusten.es/faq

58         SK – SEP | OKT | NOV 2021



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

Siktet inställt  
på ny normalitet!
El Paraiso Golf, torsdag 18 november.

anmälan till Sydkusten på tel: 952 863 375 eller e-post: golf@sydkusten.es - mer info: www.sydkusten.es/golf

Kanonstart.

80€/person
inkl. greenfee, catering, 
trerätters lunch och 
stor prisutdelning.

Huvudsponsor:
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jag har lite svårt att överhuvud-
taget resa någonstans utan att 
göra ett lokalt vingårdsbesök. 
Så också denna gång då jag med 
några vänner skulle tillbringa 
några dagar för golfspel på pgA 
Catalunya, nordost om Barce-
lona.

Spaniens nordöstligaste vindistrikt 
är Empordà, även kallat Ampurdán 
eller Empordà-Costa Brava. Det 
ligger nära gränsen mot Frankrike, 
vilket har influerat vinproduk-
tionen här vad gäller druvor och 
produktionsmetoder. Det sägs att 
här planterades de första vinrank-
orna på den iberiska halvön. Vin-
området är relativt litet och totalt 
finns runt 22 bodegor med en total 
odlingsareal på cirka 2.500 hektar, 
så det produceras inte så mycket 
vin här. 

Många av bodegorna ligger på en 
höjd av 200 meter över havet. Kva-
liteten på vinerna är dock generellt 
hög. Kombinationen av medel-
havsklimat och mycket kalksten 
i jorden ger goda förutsättningar 
för vinodling. Utöver traditio-
nella viner görs här även ”vin doux 
naturel” på samma sätt som vid 
den franska grannen Banyuls. Det 
görs genom att druvorna soltorkas 
innan jäsningen. Denna avbryts 
sedan genom tillsats av vinsprit, 
vilket ger både mycket sötma och 
hög alkoholhalt.

EFtEr Att HA LySSNAt  runt lite 
om vem som gör de ”bästa” och 
mest intressanta vinerna i Em-
pordà föll valet av vingårdsbesök 
på Celler Can Sais. Vingården lig-
ger vackert vid bergskanten, precis 
ovanför byn Vall-Llobrega. Gården 
drivs av Marta Arenas, som bor 
där med sin familj. Produktionen 
är enbart 2.000 buteljer per år, så 
övriga familjen får livnära sig på 
andra sysslor. Marta är en mycket 
livlig och entusiastisk kvinna som 
arbetar hårt i vingården. Av för-
ståeliga själ är resurserna små så 
det mesta görs manuellt, men hon 

bemödar sig om att verkligen göra 
allt grundligt. Till och med en liten 
halvautomatisk buteljeringsma-
skin har införskaffats för att själv 
kunna producera färdiga flaskor. 

Produktionen är ekologisk och 
inga bekämpningsmedel används. 

Inte ens svavel tillsätts i toppvi-
nerna. Hon håller noga reda på 
stjärnornas läge för att avgöra när 
och vad som ska göras i vingården. 
Så visst finns det en dragning åt 
det biodynamiska hållet vad gäl-
ler produktionen. Biodynamisk 

vinodling bygger ju på principen 
att hela vingården är en levande 
organism och att man ser den som 
ett självförsörjande kretslopp. 

En del i detta bygger också 
på astrologi. Som en extra udd 
erbjuds besökare vidare vinterapi 

EkOLOGISk FAMILjE-
ODLInG I EMpOrDà

viner

www.sydkusten.es/tv
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Prenumeranter på sK 
Premium får ett vintips 
av Björn Andersson 
VARJE VECKA!

2018 CanSais Mestral 
Ett ljusgult, fruktigt vin med 
lite mineral och sälta och där 
smaken avslutas med en torr syra. 
Gjort på Malvasia, Xarel-lo och 
Garnatxa Blanca. Kostar cirka tio 
euro

2012 CanSais Selecció 
Doftar källare, läder och multna 
löv. Har en kraftig kryddig smak 
med långa mjuka tanniner. Håller 
15 procent alkohol och är lagrat 
ett år på gamla franska ekfat. 
Druvor: Merlot, Garnatxa Negra 
och Ull de Llebre. Kostar cirka 13 
euro.

2018 CanSais Migjorn
Stor doft av mörka bär. God smak 
med balanserad syra, frukt och 
mjuka tanniner. Gjord på en cuvée 
av Garnatxa Negra, Merlot och 
Ull de Llebre. Ett lite lättare vin än 
ovanstående och kostar cirka tio 
euro. 

Cabernet Franc och Syrah växer på de små 
lotterna, som ligger vackert vid bergets 
kant i fint söderläge. Jordmånen är skiffer 
och lera. Närheten till havet en knapp 
mil bort skapar ett bra mikroklimat med 
lagom nederbörd, värme och svala nätter. 
Svala nätter är ju en helt avgörande faktor 
för att få fräscha viner med en fin syra. 

För Att BArA VArA  en liten vingård 
görs en mängd olika vintyper: vitt, rosé, 
röda, söta och även mousserande, på en 
garnatxa-klon som lokalt kallas Lledoner. 
En slags katalansk variant av ”blanc de 
noir” således. Topprodukterna får dock 
anses vara rödvinerna. Selecció som är 
elegant och komplext, samt Expressió 
som är en riktig smakbomb med lång 
eftersmak. Av det senare vinet fick vi testa 
årgång 2011 från en testflaska utan etikett. 
Gott redan nu, men med en ännu större 
lagringspotential. Efteråt fick vi även pro-
va en 2008 som styrkte detta antagande. 

Med den valda framställningsmetoden 
får man anse det nästan som ett naturvin. 
Detta understryks till och med av etiket-
ten som är gjord av naturkork! Mycket 
elegant och miljövänligt. Vinerna kan vara 
svåra att få tag på, men vill man krydda sin 
resa med ett välsmakande och intressant 
vingårdsbesök så ligger Celler Can Sais 
bara drygt femton minuters bilfärd från 
Girona! 

på gården. Man blir insmord med olika 
vinprodukter och får terapibehandlingar 
av en sjukgymnast. Detta fick dock anstå 
den här gången, nu var det full koncen-
tration på vinerna. 

Det är mest de traditionella kata-
lanska druvorna som odlas. Garnatxa, 
Cariñena, Ull de Llebre (Tempranillo), 
Malvasia, Xarel-lo och även lite Merlot, 

Björn 
Andersson 
Vinkännare

MArtA ArEnAS SkötEr ALLt I GårDEn CELLEr 
CAn SAIS SjäLv, Från vInODLInG tILL GUIDnInG.

Mina favoriter från 
Celler Can Sais:

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

Tel. Sverige 0176-159 84 • Tel. Fuengirola +34-687 801 733
Vi kan även transportera din bil mellan spanien och sverige.

info@retab.se - www.retab.se
Följ oss på Facebook!
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Skribent

Min senaste kolumn avslutades med att jag önskade alla en 
skön sommar. För många närmar sig semestern nu sitt slut, 
medan den för mig i skrivande stund inte ens har påbör-
jats. Jag tänker inte sticka under stol med att det har varit 
en speciell och annorlunda sommar. Det beror inte på att 
jag tar ut min semester först i slutet av augusti, det brukar 
jag göra. Jag tror däremot att jag börjar bli upp i åren och 
både tröttheten samt speciellt värmen sliter. Vidare undrar 
jag om jag kanske också påverkas av situationen med 
pandemin, som hos liksom alla andra tar musten ur mig. 
När jag däremot tänker efter så inser jag att den verkliga 
anledningen till att denna sommar är mer ansträngande än 
vanligt är att min dotter Lola om några 
dagar reser för att studera vid universi-
tetet i Jönköping.

Ni som känner mig vet vilka nära band 
jag har med Sverige. Andra kanske har 
läst någon av mina tidigare kolumner 
och har noterat att jag är förälskad i ert 
land. Det har hunnit gå många år nu 
sedan jag började arbeta med svenska 
kunder och resa regelbundet till Sverige, 
främst till Stockholmsområdet, där jag 
bodde med min fru och barn under ett 
år. För flera år sedan började jag studera 
svenska som hobby. Min lärarinna insisterar på att jag nu 
kan hävda att jag behärskar språket, även om det ännu är på 
ett mycket bristfälligt sätt. Sant är dock att det blir bättre 
för varje dag. Jag tror att lektionerna i svenska har hjälpt 
mig att bättre förstå ert land, era sedvänjor och er menta-
litet. För mig är det dessutom ett sätt att visa den respekt 
och förkärlek jag har för Sverige. När jag ibland får höra om 
svenskar som har bott i Spanien i många år och som inte 
talar vårt språk tänker jag att det skulle hjälpa dem att förstå 
så mycket av vår kultur och vårt sätt att se på livet. Jag vill 
därför uppmuntra er alla att lämna er ”comfort zone” och 
börja läsa spanska.

Min fru och jag har funderat många gånger på att köpa 
en liten lägenhet i Stockholm och utnyttja den, på samma 
sätt som många av er har ett hus i Spanien för att kunna 
tillbringa olika säsonger i båda länderna. Kanske den dagen 
kommer, men under tiden roar jag mig med att se på Hem-

net och samtidigt konstatera att huspriserna i Stockholm 
inte gör annat än stiger! 

Lolas resa nu tror jag kommer att utgöra ett vägskäl. Hon 
har alltid sagt att hon velat studera ekonomi och internatio-
nella relationer utomlands. Det var hon som beslutade i slu-
tet av förra året att hon skulle till Sverige. Efter att ha sökt 
på olika universitet som erbjöd de ämnen som intresserar 
henne på engelska, fann hon läroverket i Jönköping och för-
sta året ska hon gå en anpassningskurs i Gränna. De senaste 
månaderna har Lola visat att hon vet vad hon vill och hon 
längtar efter att få börja. Det hindrar dock inte att hon, när 

det väl drar ihop sig, plötsligt känner en 
del tvivel och är ledsen över att behöva 
ta farväl av oss och sina vänner. Jag 
föreställer mig att livet i en liten by som 
Gränna under detta första år kommer 
att skilja sig mycket mot det som exem-
pelvis väntar några av hennes vänninor i 
Madrid eller Granada. I slutänden är det 
dock erfarenheterna som räknas, de nya 
dörrar som öppnas och som kommer att 
utgöra stora möjligheter för henne.

Som far kan jag inte förneka att de 
här sista dagarna före hennes resa är 

förknippade med inte så lite svårmod. Hur mycket jag än 
försöker utge mig för att vara världsmedborgare, så är jag 
väldigt mycket spanjor. Och vi spanjorer har svårt att släppa 
taget om våra barn. Sant är att vi hemma försökt uppfostra 
våra i frihet att göra vad de själva vill och få dem att inse att 
det finns så mycket mer än enbart livet under södra Spa-
niens sol. Därav vår ”galna idé” att bo i Stockholm under ett 
år, som gav oss enbart positiva erfarenheter. Lola återvänder 
till landet där hon som väldigt liten fick lära sig att det inte 
spelar någon roll var du föds, vilket språk du talar, vilken ras 
du tillhör eller vilken tro du har. När allt kommer omkring 
delar vi alla samma känslor och har mycket mer gemensamt 
än vad som skiljer oss åt. 

Så här vill jag för dig Lola önska lycka till! Jag vet att du 
kommer att ta vara på och njuta av tillfället, att du kommer 
att finna nya vänner och, framför allt, känna dig hemma. För 
i vår familj är Sverige en viktig del av vårt hem.

lOla återvänder "hem"

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.

           Att bo 
i Stockholm 
under ett år 
gav oss enbart 
positiva 
erfarenheter.
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SK Premium är den mest kompletta 
nyhetstjänsten för skandinaver i Spanien. 
För endast 10€ i månaden eller 100€ om året 
får du varje morgon, alla dagar i veckan, 
ett nyhetsbrev per e-post. 
det innehåller senaste 
nytt om Spanien, 
liksom exklusivt 
material som mats 
björkmans vlogg, 
carin osvaldssons 
kolumn, vintips, 
unika reportage m m.

www.sydkusten.es/premium

[läs mer]



handgjort sideboard inkl spegel  Gjort 
i Indien, mycket fint skick. H. 77 cm, L.79 
cm, D.38 cm och spegel.  Pris 310 euro.  
E-mail: emelie-jensen@hotmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elsparkcykel xiaomi  Vit Endast använd 
två gånger. Inköpt för 450 euro. Pris 250 
euro.  Tel: +46766102123 (Martin)  
E-mail: odmanmartin@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sängbord 2 st  Brunsvart sängbord 
Malmen säljes. Pris 40 euro.  
Tel: +46708159321 (Anna)  
E-mail: anna.loohagen @gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 x Lamino fåtölj med pall  Bok 
och fårskinnsklädsel. Pris för båda 
stolarna och pallarna: 500 euro.  Tel: 
+460701620120 (Jonas ) E-mail: 
Jrman800@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Div. möbler  Tv bänk, soffbord, byrå mm, 
liknande möbler. Vi finns i Almuñécar. 
Säljes styckvis el allt tillsammans. Pris 
Från 50 euro.  E-mail: eva@olofssons.org 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Säng 160 Ikea  Malm, brunsvart 160x200 
plus resormadrass sultan + bäddmadrass. 
Två sängbord i samma serie, 2 lådor 
med mått 40x55 svartbrun. Pris Sängen 
220+40 euro.  Tel: +46708159321 (An-
na) E-mail: anna.loohagen @gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sänggavel beige  Ny Jotex 160 bred 
125 hög med bed 2 st 15 hög. Pris 265 
euro.  Tel: +46708159321 (Anna) 
E-mail: anna.loohagen @gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samsung Mobil och tablet  Samsung 
Galaxy S7 Edge och Galaxy Tab A 7” 
Bägge lite använda med bra batteri. 
Finns i Fuengirola 90 + 90 euro. Pris 
180 euro.  Tel: 659664567 (Stefan) 
E-mail: stefanjutbo@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tv  LG 42 tum, 4 år Pris 100 euro.  Tel: 
654570840 (Fred Håkanson) E-mail: 
fred@playwow.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Golfklubbor  Önskar köpa begagnat 
golfset, ett för för herrar och ett för 
damer.  Tel: +46734245761. E-mail: 
fayez@chhrstan.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Utomhusbord   Söker ett utomhusbord 
i glas eller trä till min terass. Fördelakigt 
om det är robust och gärna med sex till-
hörande stolar (eller fyra). Dimensioner 
runt 150 - 200 cm x 60-100 cm.  E-mail: 
christiansen.nicholas@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lägenhet med 2 sovrum  Söker ett nytt 
hem för mig och mina två snälla katter. 
Omöblerad lägenhet med två sovrum 
och en balkong/terrass. Ett välutrustat 
kök är också ett måste. Helst vill jag bo 
nära tågstationer, för att jag inte har bil. 
Benalmádena, Torremolinos och dylikt. 
Jag har även referenser fran min tidigare 
hyresvärd. E-mail: hellu66@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Garage önskas hyra  Garage önskas 
hyras i Arroyo, Benalmádena Costa eller 
El Pinillo. Tel: 619326588 (J Nilsson) 
E-mail: janne@jlnilsson.com

parkering La reserva  Önskas hyra.   
E-mail: georg.gustafsson@home.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parkering okt-april  Vi vill lämna vår 
bil i närheten av Málaga över komman-
de vintern. Någon som har en plats för 
den att hyra ut?   Tel: +46706488570 
(Christer Backström ) E-mail:  
chris.backstrom@telia.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

koordinator - Customer Experience  
Cooach CX (https://cx.cooach.io/), söker 
en person till vårt kontor i Fuengirola. 
Jobbet innebär rekrytering av shoppers 
genom mailutskick, kontakter med 
shoppers, stötta projektledare i beman-
ning av mystery shopping uppdrag m.m. 
Engelska är språket. Då vi väntas starta 
en verksamhet även i Spanien, så är 
spanska ett plus. Arbetet kan med tiden 
komma att utföras helt digitalt. E-mail: 
fredrik.carlqvist@cooach.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
job vaccany insurance agency  Hy-
potienda is a driven, customer-oriented 
company with over 10 years of experience 
as insurance intermediary in Spain. We are 
looking for High level of empathy & Custo-
mer Service.  Fluently Swedish and English 
spoken, other languages are a plus. No 
experience necessary, in-house training. 
Send your motivation letter by mail.    
Tel: 951319383 (Hypotienda) E-mail: 
ilse@hypotienda.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kompanjon sökes för finansiell site  
Vi hjälper företag och entreprenörer 
att söka och hitta externt kapital, 
investerare via vår rådgivande styrelse 
och vårt investerarnätverk. Konceptet 
innehar multipla kanaler som kan och 
ger intäkter. Vi söker en kompanjon, 
entreprenör och ?stjärna? med expertis 
i att locka kunder med innehåll som 
är utformat för att locka kvalificerade 
kunder Maila oss för mer info. https://
nyemission.info/kompanjon  E-mail: 
petter.hedberg@nyemission.info
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Söker anställning!  Carina, 50 år från 
Åland. Jobbat inom rederibranschen 
större delen av mitt liv. Jag blir klar 
fastighetsmäklarassistent i augusti via 
via Svenska mäklarsamfundet. Är glad, 
klipsk och arbetsvillig kvinna! Flyttar 
ner permanent i mitten av september. 
Jag läser spanska, både på egen hand 
och med en spansk privatlärare.   
E-mail: Cina93@yahoo.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
vård  Jag tar hand om och vårdar äldre 
personer, eller om någon behöver en 
”extra mormor” för barnpassning? 
Lönen kan vara 200 euro i veckan 
inklusive husrum och mat. Jag är 
utbildad inom vård och omsorgspro-
grammet, har egna barn och barnbarn, 
är 52 år gammal.  Pris 200 euro.  Tel: 
+381628223336 (Lidija Manfredi) 
E-mail: lidija_2@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
hemtjänstjobb  Undrar om det är 
möjligt att jobba inom hemtjänsten i 
Spanien, framför allt Málagaområdet. 
Jag är utbildad och erfaren inom 
behandling och personlig assistent.   
Tel: +46739225120 (Parvaneh Jalali) 
E-mail: baban61@outlook.com

Städhjälp sökes  Hjälp behövs om-
gående till villa i La Sierrezuela, Mijas.   
Tel: 693502023 E-mail:  
sten_martinsson@yahoo.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Långtidsuthyrning i La heredia  
Vi hyr ut (långtid) vårt stora hus 
(200+m2, 3 ensuite sovrum, 3 altaner, 
egen trädgård, egen pool) i La Heredia 
(Benahavis) från 7:e september. Läs 
mer om huset här; www.casasoleado.eu. 
Priset + el och vatten: 1.750 euro.  
Tel: +46708572288 (Mats Gerlam)  
E-mail: mats@gerlam.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
vinterhus i Salobreña  Fint, bekvämt 
hus i lugnt område i Salobreña. 50 mi-
nuter till stan. 3 sovrum (4 sovplatser), 
2 badrum, vardagsrum med kokvrå, 
terrass med dusch, kök och toa. Fem 
minuters promenad till saluhallen, 
banker, bibliotek och allehanda affärer. 
Femton minuters promenad till stran-
den. Vacker utsikt. (september till juni). 
Pris 500 euro.  Tel: 686848724 (Carmen) 
E-mail: montes@acett.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

önskas hyra  Lägenhet eller hus from 
november och några månader. Málaga 
stad, Benalmádena, Fuengirola eller 
Marbella. E-mail:  
sierrablanca00@gmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
önskar hyra i Benalmádena  Någon 
som har en lägenhet/radhus med ga-
rageplats att hyra på långsikt i området 
Benalmádena till Torreblanca? Jag bor 
i Marbella (Malaga sedan 2015) men 
önskar flytta inom kort. 1-2 sovrum + 
terass.    Tel: +34615119574 (Martin) 
E-mail: martin.mmphoto@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Söker lgh Marbella  Vi är en familj 
på 4 personer som söker boende från 
ca 15 september och några månader 
fram, kanske till och med till maj. Tel: 
+46705542909 (Sundstrom) E-mail: 
angelasundstrom@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
önskar hyra Marbella  10/10-25/11 
söker vi hyresbostad. Ett sovrum, ter-
rass. I närheten av Las Brisas golfbana, 
Nueva Andalucía. Ring. Pris Ca 800/
mån euro.  Tel: +46709625701
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
önskar hyra villa el lgh  Svensk familj 
önskar hyra villa el lgh 2-9 okt 2021 på 
Costa del Sol med närhet till strand. 3 
sovr, 2 badr, vardagsrum, bra utrustat 
kök. Tel: 693502023 E-mail:  
sten_martinsson@yahoo.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lägenhet med 2 sovrum sökes.  I 
Málaga eller Benalmádena. Vi är två 
svenskar från Norrköping som har valt 
att flytta till Spanien och jobba där. Pris 
1400 euro.  Tel: +46708469139 (Emil.T) 
E-mail: emiltorsson@outlook.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transport Skåne-Fuengirola?  Vi har 
eventuellt en transportbil (Mercedes 
Vito) som går tom från Skåne till 
Fuengirola i höst/vinter. Lastutrymmet 
är ca 2 x 1,5 x 1,5 så möbler och kar-
tonger får plats. Pris 500 euro.  E-mail: 
j.arvedson@gmail.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 publiceras i SK, på Sydkustens hemsida och i nyhetsbrevet 
Club SK. En radannons på max 300 tecken kostar endast 20€ + iVA. 
Den kan även gå in gratis. Läs mer: www.sydkusten.es/radannons

evenemang

SäLjES

jOBB

ANNAt

SöKES

KöpES

BOStAD

BOStAD SäLjES

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

(bakom Mercacentro)
Tel: 643 384 725

kyrkan öppnar igen 
12 september. 
Se hemsidan för 

fler uppgifter.

Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

radannonSer

Den mest kompletta nöjesguiden finner du här:
www.sydkusten.es/evenemang

Aires de Mujer
Flamenco med Manuela Carrasco klockan 21.30. 

www.teatrocervantes.com

Málaga
Teatro Cervantes 29/9

Raphael 6.0
Den spanske sångaren Raphael firar 60 år som artist 
med en turné. Han uppträder i basketarenan Martín 

Carpena i Málaga klockan 21.30.

Málaga
Martín Carpena 5/11

 Open de España
Europatourens "Race to Costa del Sol" för damer 

avgörs på Los Naranjos Golf, i Andalucía 
Costa del Sol Open de España 2021.

Marbella
Los Naranjos Golf 25-28/11

Expocan
Stor hundutställning. Se hemsidan för mer informa-

tion: www.expocan.net

Torremolinos
Palacio de Congresos 20-21/11
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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 ett presentkort på 100€ på Fat Mama Trattoria, Nueva andalucía. Priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/11/2021.  
Lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. Vi söker en produkt! Vinnare i förra SKrysset: THOMAS HEDRÉN
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presos machistas 
Cada tres internos en las cárceles 
españolas han sido condenados 
por violencia de género. Mientras 
los crímenes bajan, la violencia 
doméstica no cesa.                pág. 26

evitar humedades
Las viviendas españolas se 
diferencian de las nórdicas, 
pero muchos de los problemas 
comunes de humedades y moho 
tienen fácil solución.      pág. 54-55

unamuno en suecia
Sale traducido al mercado 
sueco la obra "Ábel Sánchez", 
del afamado catedrático. Su 
vida ha sido interpretada recien-
temente en el cine.       pág. 56-57

cueva deL hundidero
Proponemos un paseo por esta 
maravillosa ruta, que enlaza con 
la Cueva del Gato.          pág. 34-37

bodega FamiLiar
En la zona de Empordà se en-
cuentran los viñedos de Celler 
Can Sais, donde de producen 
unas 2.000 botellas al año de 
manera artesanal.         pág. 60-61

COnFInADOS En SU hOtEL
Cuando jan y Nina Hallén adqui-
rieron su propio hotel rural en 
Andalucía y fijaron la inaugura-
ción para el 1 de abril de 2020, 
no sabían lo que les esperaba.

La peor pandemia en 100 años echó 
por tierra los planes de esta pareja 
escandinava. Pero no hay mal que 
por bien no venga. El confinamiento 
lo vivieron en su cortijo granadino, 
rodeados de olivos y otros árboles 
frutales.

Poco a poco se están retomando 
las reservas para su exclusivo hotel, 
que consta de seis habitaciones y 
tiene su propio hamam y capilla. 
Aquí se ofrece relax total y para 
poder atender no sólo a extranjeros 
Jan (sueco) y Nina (noruega) se han 
puesto a estudiar español.

El Cortijo La Fé está en un paraje 
privilegiado, a pocos kilómetros de la 
pintoresca localidad de Montefrío y 
a corta distancia tanto de la Alham-
bra como El Caminito del Rey. Y no 
se requiere un estado de alarma para 
autoconfinarse unos días.     Pág. 38-39

Se dice que los jóvenes de hoy 
son la primera generación en  
vivir peor que sus padres. Com-
probamos con datos verídicos si 
esto es cierto.

Los nacidos en España alrededor del 
2000 han sufrido dos crisis mundia-
les consecutivas. A la financiera  
que estalló en 2008 le siguió la 
pandemia. Ambas han tenido 
consecuencias devastadoras para 
las posibilidades de conseguir un 

empeo estable y poder emanci-
parse. Sin embargo no en todos los 
aspectos los jóvenes de hoy viven 
en peores condiciones que sus 
padres o abuelos. Lo corroboramos 
con una serie de datos.         Pág. 10-12

Resumen en castellano de esta edición

españa deja aFganistan
Pedro Sánchez proclama 
"misión cumplida" tras evacuar 
a más de 2.200 personas de 
Kabul durante diez días. España 
recibió varios elogios.          pág. 16

La Luz más cara jamás
El precio mayorista de la energía 
ha alcanzado este verano nive-
les récord y varias circunstan-
cias hacen que la luz sea de las 
más caras de Europa.         pág. 32

su hobby como trabajo
La danesa Pia Bruun se ha for-
mado como guía local y orga-
niza experiencias diferentes en 
Mijas y otros puntos de la Costa 
del Sol.                                    pág. 40-41

manjares deL norte
La tienda de alimentos sueca 
Norrlands acaba de abrir en el 
El Rosario (Marbella).  Ofrecen 
solomillo de alce o reno y distintos 
pescados ahumados.            pág. 44

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 2021

Spanien ute ur 
afghaniStan
Mer än 2.200 
personer undsatta.

elpriSet Slår 
nya rekord
Därför är energin 
så dyr i Spanien.

Så undviker du 
fuktproblem
Enkla metoder 
håller mögel borta.

Desde 1992 líder en información a nórdicos en España

ETT LIV på LANDET
Pandemin försenade deras Bed & Breakfast.

Säregen bergS-
upplevelSe
Följ med till den 
kända Kattgrottan.

En español:
 pág. 66

Var det bättre förr?Vi granskar hur dagens
ungdomar har det

jämfört medtidigare.

  REPORTAJES

  TEMÁTICOS

  EMPRESAS

en eSpaÑol

¿DE QUÉ VAMOS?

¿DE vErDAD tODO FUE MEjOr AntAñO?
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Köpa bostad utomlands
Att köpa bostad utomlands är både spännande och roligt men kan vara förknippat med vissa utmaningar som 
vi inte är vana vid. Oavsett var och varför man köper bostad i utlandet, är det viktigt att vara juridiskt 
förberedd. 

Vi hjälper dig med en trygg framtid 

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

 och hjälper till att förbereda dig på bästa juridiska sätt. 

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

Lagstiftningen i olika länder skiljer sig ofta mer än man tror. 
Även inom EU är skillnaderna förvånansvärt stora. Därför är 
det viktigt att se över sin juridiska situation om du planerar att 
köpa bostad eller redan har bostad utomlands.

Genom att göra rätt från början och ordna med viktiga doku-
ment kan du undvika problem som är svåra, ibland omöjliga, 
att lösa när det oförutsedda väl har hänt och du varken har 
dokument eller lagen på din sida. Juridiken kan vara snårig 
nog när man bara ska ta hänsyn till svensk lagstiftning vid köp 
av bostad. När ytterligare ett lands lagar och regler blandas in 
är det tryggt att ha en kunnig jurist till sin hjälp. Juridiken och 
kulturen skiljer sig mellan länder.  

Lagfart ska till exempel finnas på både lägenheter och hus för 
undvika obehagliga överraskningar. I Spanien säger lagen att 
den som står som ägare av bostaden den 1 januari är 
betalningsskyldig av fastighetsskatt för hela året.

• Kan jag köpa en fritidsfastighet utomlands genom 

en svensk fullmakt? Eller krävs det att fullmakten 

uppfyller de regler i det landet där egendomen är 

belägen? 

• Är det tillräckligt med ett undertecknat privat 

köpeavtal i Spanien, exempelvis för att registrera 

äganderätten?

• Vilket lands lag gäller om jag bor delar av året         

utomlands?

• Kan jag vara folkbokförd i ett EU-land och ha hem-

vist i ett annat EU-land. 

• Vilket lands lag gäller vid arv och vilket lands dom-

stol/myndighet är behörig att ta upp frågan om arv? 

• Många länder har kvar arvsskatt och gåvoskatt. Hur 

påverkar det vid till exempel ett dödsfall?

• Vad krävs för att testamente och äktenskapsförord 

ska gälla i ett annat land? 

BRA ATT TÄNKA PÅ

Per Näsman Ewa-Maria van der Kwast Vanessa Quero 
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Vi inreder. 
Och ser till att allt  
kommer på plats.

Skandinavisk design på solkusten
Boka en kostnadsfri rådgivning så berättar vi mer  
om hur vi kan hjälpa dig i ditt inredningsprojekt.

Dan Önnerlid
dan@addentityinterior.es 
+46 733 335020

Gratis  
designkoncept!
Fota mig och läs mer


