
Nr 3 september 2015 – 35 årgang

Club Nórdico har behållad den 
goda stämningen som har 
genom syrad klubben i 35 år.
Vad vill fremtiden bringa? 
 



2Nórdico Nytt Nr 2 April 2015 – 35 årgang www.clubnordico.comNr 3 september 2015 – 35 årgang



3 Nórdico Nytt Nr 3 september 2015 – 35 årgangwww.clubnordico.com

Club Nórdico de Torrevieja 
C/Bazán 4, 1F 
ES-03181 Torrevieja 

Tel. 966 704 661 

E-post: post@clubnordico.com 

Webbsida: www.clubnordico.com 

Faceboock: 
Club Nórdico de Torrevieja

Exp.tider: 
måndag-fredag 11–15 
Nationella och regionala helger 
stängt. 

STYRELSE: 
Carina Andersson Ordförande
Johan Amundsen  Vice ordf.
Barbro Carlsson Vice ordf.
Nanna Liset   Ledamot
Anne-Marie Hillerström     Ledamot
Britt-Mari Folkesson  Ledamot
Kim Blomster   Ledamot
Jens Timberlid    Suppleant
Åke Särenfors    Suppleant 
Gerd Eklund    Mar Menor
Gun-Britt Modigh   La Marina 

MEDLEMSAVGIFTER 2015
Årsavgift enskild 24 euro 
Årsavgift familj 35 euro 

CAJA MURCIA 
IBAN: ES 40 0487 0428 73 2007 000812 
BIC/SWIFT: GBMNESMMXXX

BETALNING FRÅN SVERIGE 
Bankgiro nr 5344-0616 
Club Nórdico de Torrevieja 
Swedbank konto 
8368-3 264 076 845-9 

OMSLAGSBILD 
Bakgrunnsbild är tagit av Tommy 
Palmqvist och visar Picos Jose.

WEBMASTER: 
Göran Edéus 
webmaster@clubnordico.com 

NÓRDICO NYTT 
Ansvarig utgivare: 
Styrelsen 
Club Nórdico de Torrevieja 

REDAKTION 
red@clubnordico.com 
Johan Amundsen Chefredaktör 

Redaktionella medarbetare: 
Eva Dahlqvist
Enrique Garcia Rebagliato 
Tommy Siverdal

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera 
inkomna manus. 

Club Nórdico må oppleves 
Man blir i et så feiende godt humör når 
man er medlem av denne klubben. Der-
for har jeg valgt å illustrere forsiden til 
dette nummer med noen flotte bilder. 
Det er likhetene som holder oss sam-
men i Club Nórdico – men det er ulikhe-
tene som gjör klubben til noe helt spe-
sielt, en klubb i særstilling. 
Denne utgave av tidningen som du nå 
holder i hendene er en illustrasjon på 
nettopp dette. 

Siden 1839 har fotografiet revolusjo-
nert all visuell kommunikasjon. Medi-
enes bruk av bilder fra alle kanter av 
verden – til og med fra månen – har tro-
verdiggjort journalistikken på en måte 
som tidligere ikke var mulig. Det har 
brakt informasjonen og menneskene i 
dem nærmere hverandre. I dag har den 
digitale revolusjonen bragt en ”tsuna-
mi” inn i våre stuer. ”Krigens förste of-
fer er sannheten” sa den amerikanske 
senatoren Hiram Johnson under förste 
verdenskrig. Det troverdige fotografiet 
kan meget vel bli et av den digitale me-
dierevolusjonens ofre, på bekostning av 
medienes generelle troverdighet. 

Nórdico Nytt trekker stadig nye lesere og 
med dagens foto- og formidlingsteknikk 
er målsettingen at tidningens lesere/
medlemmer og potensielle nye lesere/
medlemmer, liker det vi skriver på et 
språk som kan forstås. Store språklige 
forskjeller og kultur har vi ikke i klubben, 

Föreningsaktuellt 
på sidorna 

4, 6 - 7, 33, 34, 38 - 39, 42 – 43, 45 och 46

men det er forskjell på å vokse opp i 
Norge kontra for eksempel Sverige, 
Finnland og Danmark. Derfor skriver vi 
både på svensk, norsk og litt finsk. (Vi 
har ingen dansk medarbeider). 
Vet du at Nórdico Nytt er det eldste 
medlemsblad/tidning på Costa Blan-
ca? I hele 35 år har tidningen vært en 
viktig informator til klubbens medlem-
mer. Hösten er her. I dette nummeret 
finner du en rekke gode tips. 
Du är hjärtligt välkommen i ett lätt-
samt/enkelt umgänge. På vårt kontor 
får du hjälp med medlemskap, infor-
mation om resor och utflykter, kurser 
och övriga aktiviteter som t ex bridge, 
schack, petanca eller golftävlingar. 
Hos oss kan du köpa green-fee till re-
ducerat pris, likaså får du medlemsra-
batt i vissa butiker.
For oss er det viktig å lage et miljö der 
medlemerna vil komma till oss. Våre 
fine lokaler er et steg i riktig retning for 
å skape en god atmosfære.

Om du ikke finner noe å glede deg over 
i Club Nórdico, klarer du ikke å finne 
noe å interessere deg for, noe å ta del 
i, tja, da er jeg redd du ikke finner det 
noen andre steder heller. Men for alle 
andre er det en stor glede å si de gode 
ordene som passer så uvanlig godt: 
Velkommen til Club Nórdico. 

Johan Amundsen 
Chefredaktör

Nr 4 – 2015 
Sista annonsdag: 2 oktober
Sista materialdag: 16 oktober
Utgivningstid: Vecka 47

COPYRIGHT: Club Nórdico de Torrevieja
Kopiering av material från detta magasin 
är endast tillåtet efter avtal med ansvarig 
utgivare.
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Jag hoppas att ni alla har haft en bra 
sommar och njutit av att träffa familj 
och vänner i era hemländer. 
Som ni vet så kommer vi att fira Club 
Nórdicos 35 års jubileum den 24 ok-
tober på Restaurangen Las Colum-
nas i Torrevieja. Där vi har förberätt 
flera överaskningar till alla medlem-
mar som har möjlighet att vara med. 
Med olika uppträdande och musik. 

Ni kan erhålla mer information i den-
na tidning, Nórdico Nytt och även på 
den förnyade Hemsidan (www.club-
nordico.com) om vad som kommer 
att ske runt jubileumet och under 
hösten. 
Hans-Kristian Gustavsen, Göran 
Edeus, Peter Holmström , etc har 
gjort ett enormt jobb för att förnya 
hemsidan som idag kan ge er mer 
information om resor, nyheter och 
mycket mer. Det är en god ide att ta 
en titt. 

Med hjälp av alla som arbetar ide-
ellt i klubben och styreslemedlemmarna,  har vi för-
nyat dekorationen i lokalen i Torrevieja för mycket 
lite pengar, som ni redan har sett som har besökt 
klubben efter sommaren och nytt för er som kommer 
senare. 

Jag tackar alla er för er insats och engagemang. Och 
i detta fantastiska gäng forsätter vi att förbättra var 
dag klubben och information till allla medlemmarna. 

Under maj månad har klubben förnyat samarbets-
kontraktet med APYMECO i Torrevieja,  genom detta 
kan ni utnyttja de rabatter som erbjuds  till alla med-
lemmarna i många butiker och företag i Torrevieja, 
mer information finner ni här. 

Carina Andersson                                                                                                                                        
   Ordförande Club Nórdico

Toivon että teillä kaikilla 
ön ollut hyvä kesä olette 
tavanneet perheenjäseni-
änne sekä ystävienne.

Kuten tiedätte juhlimme 
CLUB NÓRDICON 35 
VUOTISJUHLAA 24 loka-
kuuta ravintola LAS CO-
LUMNAS torreviehassa.

Olemme suunnitelleet 
useita yllä-tyksiä joissa 
jäsennemme voivat osal-
listua sekä musiikkia.

Tietoa tästä enemmän 
NÓRDICO NYTT sekä 
kotisivultamme www.club-
nordico.com koko syksyn 
ajan.

Hans-Kristian 
Gustavsen,Göran Edeus, 
Peter Holmström  ovat teh-

neet suurisuuntaisen työn uusimalla kotisivumme 
joka antaa informaatiota matkoistamme, uusista 
tapahtumisista ja paljon muuta. hyvä idea katsoa.

Monet vapaaehtoiset sekä johtokunta ovat olleet 
mukana koristamassa klubiamme,pienellä rahalla 
on saatu paljon aikaan,huomaatte eron tullessanne 
klubille. Kiitos kaikille, hieno jengi tehdä klubistam-
me viihtyisä.
Toukokuun aikana olemme uusineet kontrak-
tin APYMECON kanssa käyttäkää hyväksenne 
alennuksia,joita on tarjolla klubimme jäsenille
enemmän infirmaatiota klubilla.

Carina Andersson 
Puheenjohtaja, Club Nórdico    

Kjära medlemmar Rakkaat jäsenet
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Den svenska konstnärinnan Inger 
Sörvik ställer ut på Club Nordico 
igen. När Nordico-Nytt träffar Inger 
säger hon: ”Det var väldigt trevligt 
att ställa ut på Club Nordico, och jag 
fick ett väldigt gott bemötande vid 
min förra utställning där i oktober 
2014 både av Club Nordicos perso-
nal och av alla besökare. Och dess-
utom går ju inte Kaféets räksmörgå-
sar av för hackor. Att jag dessutom 
sålde några tavlor gör ju inte saken 
sämre.”

Utställningen på Club Nordico 
äger rum mellan 26:e och 30:e 
oktober.

Sedan utställningen förra året har 
Inger hunnit med både Konstvan-
dringen på Marstrand, Sverige i 
påskas och utställningen på Inter-
nationella kvinnodagen här i Tor-
revieja. ”Att ställa ut på Marstrand 
är något alldeles speciellt. Det är 
tredje gången jag ställer ut där och 
andra gången med Konstvandring-
en. På Konstvandringen är vi tretton 
konstnärer som ställer ut på bl.a. 
Marstrandsön, och vandringen blir 
bara mer och mer populär. De som 
kommer till Konstvandringen på 
Marstrand är genuint intresserade 
av konst, och jag märker att det är 
ett speciellt sug efter föreställande 

Vad händer och har hänt på Club Nórdico?

Vi spelar bridge på tisdagar och 
torsdagar kl 16.00 och träffas se-
nast en kvart före. Alla är välkomna, 
såväl nybörjare som avancerade. 
Det är en generös och lättsam at-
mosfär så att alla skall trivas. Har ni 
inte någon bridgepartner så ta kon-
takt med oss så skall vi hjälpa till. 
Om ni har några frågor så ring eller 
maila till Club Nórdico, så tar någon 
från bridgeklubben kontakt med er.
Höstterminen börjar den 13 oktober.

Måndagen den 23 mars-15 hade 
Björn Wakman en föreläsning uppe 
på klubben. Vi var ca 25 stycken 
som kommit för att lyssna på ho-
nom. Vi serverades först vin eller 
öl samt lite chips och senare en  bit 
pizza under tiden som vi lyssnade 
på hans fascinerande berättelse 
om sitt liv. Till hösten kommer Björn 
tillbaka och berättar mera. Vi upp-
täckte att det blev mycket informa-
tion att ta in pâ en kväll. Vi kommer 
då att dela upp berättelserna på tre 
olika kvällar: En om Jugoslavien, en 
om Mellanöstern samt en om Afrika. 
Välkomna då att höra fortsättningen 
om Björn liv ute i världen. (BC)

”Björn Sandström och Inger Sör-
vik i konsulatets nya lokaler i Tor-
revieja”

”Samtal i Nerja”

Svensk konst på 
Club Nordico

konst, som jag ägnar mig åt” av-
slutar Inger, innan hon ilar iväg till 
Svenska konsulatet i Torrevieja för 
att diskutera en kommande utställ-
ning i konsulatets lokaler med kon-
sul Björn Sandström.

Välkomna 
till bridge 

Casaverde vill komma på klubben 
i Torrevieja och informera om sina 
erbjudande. Vi skrev litt om tilbu-
det i Pilar sist. I juli feiret Casaver-
de Guardamar sitt 5 års jubileum.

Infokväll med 
Casaverde 

Den 17 april träffades 25 personer 
till Club Nórdicos månadslunch på 
Restaurante Alingui i Los Balcones. 
Även denna gång besökte vi en för 
dom flesta ny restaurang. Vi blev 
serverade en tre-rätters lunch med 
dryck. Stämningen var som vanligt 
hög.  Alla verkade mätta och belåt-
na när vi gick därifrån. Åke Sären-
fors och Britt-Mari Folkesson vann 
varsin flaska vin i det numera tradi-
tionella vinlotteriet.           (BMF)

Månadslunchen
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Medlemsavgiften 
för 2015 har du 

väl betalt?
Årsavgift enskild 24 euro, 
Årsavgift familj 35 euro
Ni kan betala på följande sätt: 
Kontant direkt på kanseliet. 
Bank i Spanien Caja Murcia konto: 
Iban: ES 40 0487 0428 73 2007 000812 
BIC/Swift: GBMNESMMXXX 
BETALNING FRÅN SVERIGE 
Bankgiro nr 5344-0616, Club 
Nórdico de Torrevieja 
Swedbank konto: 
8368-3 264 076 845-9         Styrelsen         

Club Nórdico i Torrevieja har dessa 
öppetider i höst: 1 – 27 september: 
måndag och torsdag kl 11-15
28 sept startar vintersesongen: 
måndag-fredag kl 11-15 

Styrelsen

Hösten bliver spennande. Casaverde 
vill komma på klubben i Torrevieja 19 
oktober kl. 18.00 och informera om 
sina erbjudande. Inger Sörvik ställer 
ut mellan 26:e och 30 oktober.

Spanska:
Startar 5 oktober.
Måndag  kl. 11 - 13, fortsättning 1  
Onsdag   kl. 11 - 13, forsättning 2
Fredag   kl. 11 - 13, Nybörjarkurs
Eduardo Nino 
Schack:
Tisdag kl.12.00  
Träning/turnering 
Gunnar Bekkelund
Bridge:                 
Startar 13 oktober. Tisdag och tors-
dag kl. 15.45, Spel kl. 16.00 
Ulla Raaschou 
Linedans: 
Vi forsetter med linedans i klubbens 
lokaler 7 oktober kl. 18.00. Man er 
ikke avhengig av å ha med en partner. 
Alle kan delta när treningen starter. 
Ändringar och omkastningar i pro-
grammet vil förekomma.
Anmälan görs hos klubbvärden.
Gör det i så god tid som möjligt så att 
vi kan planera grupper, nivåer etc!
Anmälan är bindande. Vid anmälan 
betalas 10 € i anmälningsavgift som 
sedan tas av från  kursavgiften. An-
mälningsavgiften betalas inte tillbaka. 
Detta på grund av att vi ordnar kur-
serna efter anmälningar och det har 
förekommit att flera som anmält sig 
inte har kommit till inskrivna kurser.   
Om du har synpunkter eller önskemål 
vänligen hör av dig till oss på tel. 966 
704 661 eller till Jens mob. 693 793 414.

Rabattavtalet med 
apymeco är förnyad

Avtalet med apymeco har varit till 
nytta för flera medlemmar.  apymeco  
är en köpmannaförening för ett par 
hundra små och medelstora affärsfö-
retag i Torrevieja och avtalet ger Club 
Nórdicos medlemmar rabatt vid köp 
i 132 av de butiker som är medlem-
mar i apymeco. Förteckning över de 
butiker som deltar i samarbetet finns 
i alla våra tre klubblokaler. Se upp för 
apymeco-märkningen i butikerna och 
ta med ditt medlemskort i Club Nór-
dico nästa gång du skall handla!

Carina Andersson och Caridad Sal-
meron Martinez förnyar rabattavtalen.

Club Nórdicos 
rabattavtal 

Har du tagit del av 
våra olika rabattavtal? 
I tillegg til at klubben har tegnet en av-
tale med APYMECO har vi sponsorer 
derfra som gir gode medlemmstilbud/
medlemsförmån. Bl.a Optica Llamusi, 
se sida 5 och Óptica Mar, se sida 23.  
Ech Seguros har spesialpriser till 
medlemmar i Club Nórdico på bil – 
och hem försikringar och Rodas Con-
sulting, se sida 28. 

Bil uthyrning: 
Centauros biluthyrning erbjudar 8% 
rabatt till Club Nórdicos medlemmar 
mot uppvisande av giltigt medlem-
skort.

Matboden: 
Avtalet med Matboden om 5 % rabatt 
till Club Nórdicos medlemmar. Matbo-
den erbjuder ett stort urval av skandi-
naviska matvaror och godsaker.  

Sänk din el-kostnad !?
Liksom hemma i Norden kan man i 
Spanien fritt välja leverantör av el-
energi. Club Nórdico har tecknat en 
överenskommelse med edp om bästa 
möjliga villkor för medlemmarna vid 
val av edp som el-leverantör. Förde-
larna relativt medlemmarnas nuva-
rande elavtal blir individuellt beroende 
av installerad effekt, förbrukning, be-
hov av erbjuden service, mm. 

Parkering vid Alicante flygplats
Ett nytt avtal ger Club Nórdicos med-
lemmar rätt till 10 % rabatt på Royal 
Parkings redan attraktiva priser. 
Royal Parking erbjuder en väl fung-
erande parkeringsservice vid Alicante 
flygplats med shuttle-bus till och från 
terminalen.

Restaurang Niki Beach
Avtalet med Restaurang Niki Beach 
i Torrevieja om 10 % rabatt till Club 
Nórdicos medlemmar. 

Avtal med TT-Line 
För dem som bilar till och från Spanien 
kan färjan från och till Trelleborg ge en 
lämplig första eller sista övernattning, 
eller en stunds vila från bilkörningen. 
Avtalet ger Club Nórdicos medlem-
mar rätt till 10 % rabatt på TT-Lines 
färjelinjer mellan Trelleborg och Tra-
vemünde, Rostock och Swinoujscie. 

NB! Ta väl hand om ditt medlemskort, 
alltid ha det med dig. Kom ihåg och 
visa det fram före du handlar.

Vad händer och har hänt på Club Nórdico?

Klubbens öppettider

Klubbens erbjudanden 
på sida 43.

Viktigt telefonnummer  

Svensk 
polismyndighet 

+46 77 114 1400. 
Detta nummer 
ringer man från 
utlandet, till Sverige.

Höstens resor 

Höstens kurser
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Har ni hört! 
Statsminister Mariano Rajoy an-
tar at Spanias ökonomiske vekst 
blir på 2,9 prosent i år og 2016 
vil kunne få den samme veksten. 

Alle Spanias regioner skal nå 
fölge det nye klassifikasjonsreg-
lementet for hotellstjerner, som 
de fleste EU-land, skriver Infor-
macion. 

25. oktober starter Ryanair å fly 
fire ganger i uken mellom Alican-
te Elche-flyplassen og Køben-
havn. 

Spania vil gjøre Alicante til et 
knutepunkt for høyhastighets-
toget AVE. Togstasjonen skal få 
flere spor som muliggjør flere 
avganger mellom Valenciana 
og Madrid samt Murcia og Bar-
celona. Med det nye tilbudet vil 
kapasiteten kunne økes med 60 
prosent. 

I sommer har veien mellom San-
ta Pola og Elche hatt en daglig 
trafikkbelastning på 30.000 biler. 
Derfor har regionsmyndighetene 
nå satt av penger till å utbedre 
denne stamveien. 

Broen over N-332 som er ad-
komstveien til Guardamar på CV-
91 slår nå sprekker og bystyre-
gruppen til Esquerra Unida(EU) 
har bedt kommuneledelsen ta 
kontakt med veimyndighetene 
for å få forbedret skadene. 

Som Vikingposten tidligere har 
meddelt lages det nå nye syk-
kelstier i Campoamor, La Zenia 
og Cabo Roig på Orihuela kys-
ten. I Cabo Roig er sykkelstiene 
blitt malt opp midt i gaten. Går 
det an?

Pilar de la Horadada kommune 
har fått 260.000 Euro fra regje-
ringen til å fikse de verste ska-
dene efter vårens uvær. 

Här hjälper man till med allt inom bilbranschen. Inte bara reparationer 
av bilen utan även med besiktning, omregistrering, bärgningsbil, hyrbil 
och man har också mobil bilmekaniker. Man samarbetar med olika för-
säkringsbolag. Ägaren ”Korre” talar även svenska. (BMF). 

Matkassen är en ny svensk butik, cafe, restaurang och bar i La Zenia 
nära Boulevarden. Pia och Niclas säljer skandinavisk mat, snacks, tid-
ningar och nu är även ett större sortiment med lösgodis på ingång. I 
baren kan man köpa både spanska och skandinaviska drycker och med 
en barrista i huset så serverar dem kaffe utöver det vanliga här nere. 
Dem har även otroligt god kulglass som dem serverar med husets hem-
magjorda tilltugg. Kaffe och te i lösvikt för försäljning är nu nästa projekt 
i baren.
Just nu serveras frukost, ett stort lunchutbud med baguetter med olika 
röror, sallader, svenska tapas och ofta en Dagens Husman eller Soppa. 
Matkassen är handikapp anpassad och dem levererar även ut mat på 
förfrågan. På bild ser man fv. Niclas, Michael Kjellman och deras kock 
Leila Dahlborg från Sveriges Mästerkock. 
Ni får hålla utsikt på Facebook GILLA sida “matkassenspanien1” för in-
formation om event, beställa varor, menyer mm. Matkassen har skandi-
navisk tv där dem visar sport eller något annat på förfrågan. 



9 Nórdico Nytt Nr 3 september 2015 – 35 årgangwww.clubnordico.com

Har ni hört! 

I San Miguel de Salinas har svens-
ke Nila Jepsson öppnad köttbutik i 
C/Pablo Picasso 2 (bredvid post-
kontoret och barneskolan). Här får 
man kvalitets varor till bra priser. 
Dom hemlagade korvarna bör pro-
vas. 

Denne syv etasjer höye bygget i 
bydelen Nueva Torrevieja som har 
stått uferdig siden 2008 har kom-
munen fått renovert og 14 leilig-
heter er nå lagt ut for salg, til stor 
glede for naboene.

Restaurant Henrik Ibsens eier, Tore Johnny Dale har sammen med Mina Mountajy åpnet sitt eget suppekjøk-
ken, ” La Zupperia de Johnny” i Calle San Pascual 298. Her forberedes alle måltider fra grunnen kun med de 
beste råvarer. Dagens suppe serveres fra kl. 12.00 men flere alternativer finnes på a la carte-menyen. 
Planen er at alt skal være enkelt, raskt og rimelig. Hva med en ”Hot dog” inklusiv cola/fanta + dessert til 2,50 
euro? På bildet skimtes svenske Jonas Engman bak Mina og Tore Johnny. Suppekjøkkenet som ligger vis-a-vis 
Henrik Ibsen har åpent fra kl. 08.00 til midnatt hele uken og klokken 12-19 på søndager.

22. september kommer cruiseskipet MS Ameda 
på besøk till Torrevieja. Skipet vil ligge til ankers 
foran Dique de Levante mellom kl.16.00 og 23.00. 
Passasjerene blir fraktet i land med to mindre bå-
ter. Kommunen håper på flere besøk fremover. 

Hospital Quiron har fått en ny ambulans. Den kan hantera 
alle typer av nödsituasjoner och ger sjukhuset möjlighet 
till en heltäckande service för sina patienter. 

Torreviejas nye ordfører heter 
José Manuel Dolón og er fra miljø-
partiet Los Verdes(De grønne). 
Han har samme etternavn som 
den avgåtte ordføreren som nå er 
under etterforskning i en korrups-
jonssak. 

Illustrerend foto
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Hva skjer med kjøpesentret 
Gallerian i Torrevieja? 

Profesjonell tolk 
Ved en glipp glemte vi å få med 
denne lille notis i april tidningen.
Maria Sonja har arbetat som tolk 
sedan 1988, de sista 8 åren i sitt 
företag med norska, svenska, 
spanska och engelska. Hon driver 
professionell service. Hon hjäl-
per till med köp och försäljning av 
egendom inklusive alla pappersar-
beten, samt notaries service. Den-
na service inkluderar också besök 
hos advokat.
Andra områden: 
· Hjälp till all kontakt med läkare  
 och sjukhus
· Telefonservice och kontakt med 
 myndigheter mm
·  NIE – nummer
·  Ansökan om att bli resident
·  Körkort
·  Mäklare
·  Testamente
·  Ärenden hos polisen
Maria Sonja som träffas på tele-
fon (0034) 686 189114 - msdc@
telefonica.net har sin annons med 
I denna tidning på sida 22. Red.

Tekst og foto: Johan Amundsen 

Alexander och Lotta Ottosson som 
har hatt lokaler i Gallerian de siste 
ti år har flyttad til Calle Acacio Re-
bagliato Pamies 11, Casa Grande 
(se sida 41). Her har dom fått be-
dre plass og ser lyst på fremtiden. 
Vi vil presentere lokalene i novem-
ber. 

Tidligere senterleder Hassan Mirzakhan eier fremdeles restauranten på 
Gallerian men vet ikke når driften kommer i gang igjen.

Lege- og helsesenteret Scandi-
care har holdt stengt i sommer og 
åpner igjen i september, men om 
det blir på Gallerian eller et annet 
sted, vet jeg ikke enda sier koordi-
nator Bo Löfgren til Nórdico Nytt. 

Gallerian – det skandinaviske 
shoppingsenteret i Torrevieja som 
har vært preget av et skandinavisk 
mangfold, ble i mars solgt. Det er 
Solvia som eies av banken Saba-
dell som har tatt over Gallerian. 
– Vi har lenge forsøkt å løse pro-
blemene her ved senteret. Det er 
manglende innbetaling av husleie 
fra flere leietakere som fikk oss i 
en vanskelig situasjon. Vi forsøkte 
å få banken med på å gi oss to av-
dragsfrie år på lånet for å komme 
opp på bena igjen, noe banken 
først sa ja til, men som de senere 
gikk tilbake på. Da hadde vi ikke 
annet valg enn å selge, sier Has-
san Mirzakhan til Vikingposten. 

Hassan forteller til Nórdico Nytt at 
Solvia planlegger å starte renove-
ring av lokalene nå i september, 
før nye leietagere slipper til. Dan 
Selin og Moritz som er gamle tra-
vere på senteret, driver som før.
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Hva skjer med kjøpesentret 
Gallerian i Torrevieja? 

Under denna rubrik presenterar 
jag några maträtter som är väldigt 
populära i Spanien (åtminstone i 
detta hörn). Några av dem kanske 
har ni sett på restauranger eller 
barer. T.o.m. har ni ätit dem men 
inte vågat att laga själva. 
Jag är inte kock, inte heller be-
traktar jag mig som ”expert” eller 
sakkunnig men jag lagar mat var-
je dag och dessa maträtter som 
jag skall skriva om har jag lagat 
många gånger. Det kommer att bli 
framfört allt fisk, skaldjur och grön-
saker. Lite kött.

Habas con jamon 
(bondbönor med skinka)

Habas är en grönsak som odlas i 
” la huerta” och kommer till mark-
naden när det börjar att blir kallt i 
december/januari. Den är mycket 
populär. Och det har den varit 
ännu mer i det förflutna i medel-
havsområdets norra del. Den kan 
användas som komplement till an-
dra rätter eller som jag skall laga 
den idag. Man kan laga den som 
en förrätt. Jag brukar att köpa 
färska bönor på fredags- markna-
den. Det finns också konservera-
de på burk året runt. Men de har 
inte samma smak. Den här rätten 
åt jag ofta redan som pojke. Råa 
habas med salttorkad torsk och ett 
glas rött vin var min mors favorit 
aperitif. Ingen sofistikerad sådan 
alltså. Men inte alla gillar ”habas”. 
Kanske den mest kända person 
som ogillade dem var den grekis-
ke filosofen och matematikern Py-

Enrique’s kök 

thagoras (580-480? f.K) Från sin 
skola som han grundade i södra 
Italien (Kreton) predikade han och 
hans lärjungar mot att äta ”habas”. 
Varför? 
Det är inte klart vilka motiv han 
hade men historikerna föreslår 
några möjliga: att ”habas” produ-
cerade gaser; att man använde 
dem som röstsedlar vid val av of-
fentliga tjänstemän vilket system 
han ogillade, att ”habas” odlings-
platser var en tillflykt för själarna 
som ville lämna helvetet.......men 
den mest trolig förklaringen är att 
han och några av hans lärjung-
ar var allergiska mot dem eller 
hade ”favism”och reagerade med 
starkt illamående när de åt dem. 
Sitt motstånd mot ”habas” var så 
starkt att man påstod att han sa ” 
jag vill hellre dö än att gå igenom 
ett ”habas” fält.” Man kan äta ”ha-
bas” råa, tillaga dem färska eller 
koka dem torkade Den sistnämn-

Text och foto: Enrique Garcia Rebagliato

da varianten är ganska populär i 
Murcia och i hela ”huertan”. Den 
kallas ”michirones”. Jag rekom-
menderar att om ni åker till Murcia 
eller till andra småbyar i närheten 
prova dessa ”michirones” som på 
vintern serveras som ”tapa.”

Ingredienser:

1 kilo färska bönor
1 stor färsk lök (Vad skulle det 
spanska köket vara utan sina lö-
kar i dess olika varianter!!!!)
200 gram serranoskinka
Olivolja

Vid spisen:

1.- Det första som jag gör är att 
skala bönorna. Sedan kokar jag 
dem i vatten i en kastrull och låter 
dem koka 8-10 minuter. Jag häller 
av vattnet och lämnar bönorna att 
torka.

2.- Jag hackar löken och skinkan i 
strimlor. Man kan hacka dem som 
man vill i större eller mindre bitar. 
Efter det lägger jag den strimlade 
löken i en panna och friterar den. 
Tillägger inget salt eftersom skin-
kan är saltad.

3.- När löken är färdig tilläger jag 
bönorna och efter fem minuter 
också skinkan. 2-3 minuter till och 
rätten är färdig,

Rätten kan serveras med vitt 
bröd och rödvin.
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Poolen - till glädje för gammal
och ung - men kräver skötsel

Någon annan valde att  
titta på en brun åker vid 
E4 för samma peng.

FASTIGHETSBYRÅN I TORREVIEJA, 966 925 281 / ALBIR/ALTEA, 966 864 694
ALICANTE/GRAN ALACANT, 607 046 852 / FASTIGHETSBYRAN.SE/UTLAND

Köp i Spanien, med samma trygghet som hemma.
Det behöver inte vara svårt att köpa hus i Spanien. Långt ifrån. Men det underlättar 
såklart om man anlitar rätt mäklare. Vi har fler kontor på plats än någon annan och är 
därmed svårslagna när det kommer till lokalkännedom och kunskap om marknaden. 
På vår sajt hittar du en köpguide, som går igenom hur ett köp går till steg för steg. 

Kommunikasjonsjef i SAS, Trine 
Kromann-Mikkelsen, sier at GO 
Light produktet vil fra 8. september 
bli ca. 100 kroner billigere enn det 
velkjente SAS GO produktet, hvor 
bagasje er inkludert. Reiser man 
bare med håndbagasje så er det 
mulig å spare noen kroner ved det 
nye produktet.
Om der så i praksis blir snakk om 
at SAS GO stiger i pris, fremfor at 
SAS GO Light faller i pris, må vi 
vente med å se til prisene blir offent-

SAS endrer sine tilbud når GO Light nå innføres

liggjort. Men utgangspunktet er at 
GO Light skal synke i pris i forhold 
til idag siger hun til Bonusfeber.dk.

Til forskjell fra for eksempel Luft-
hansa-gruppen, så gir SAS sine 
Diamant, Gull og Sølvmedlemmer i 
EuroBonus den fordelen at de også 
på disse billige billettene kan ta med 
de ekstra stykker bagasje som de-
res medlemskap hittil har gitt som 
fordel. Utover bagasjegebyret, så er 
det ikke noen endringer i produktet 

i forhold til det SAS GO produktet vi 
kjenner i dag. Det er stadig mulig å 
reservere sete ved check-in 22 timer 
før avgang, og statusmedlemmer 
kan gjøre det allerede ved booking. 

Dette nye konseptet vil bli testet på 
ruter til Spania, Frankrike, Holland, 
Finland, Hellas og Irland i løpet av 
høsten, og hvis det er en suksess 
som SAS regner med, så vil det 
senere bli rullet ut på de øvrige eu-
ropeiske ruter. Disse endringene 
som SAS nå introduserer med det 
nye GO Light konseptet, er ganske 
som forventet. Det stiller dog noe 
større krav til gatepersonalet om å 
håndheve håndbagasjereglene enn 
i dag. Med mere håndbagasje om-
bord kan det plutselig bli kamp om 
plassen i hattehyllene og allerede 
idag ser vi ofte at passasjerene tar 
mye mere håndbagasje med om-
bord enn tillatt. 
Vi krysser fingrene for at denne nye 
billettypen følges opp av en bedre 
håndhevelse av håndbagasjereg-
lene. (JA)  
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Först lite om badandets historia
Det började redan hos romarna 
med kejsarna. Det berättas att i 
Rom fanns det under 300- talet elva 
kejserliga badhus, 856 mindre bad-
hus, femton monumentala fontäner 
och ungefär 1300 kvartärs- fontä-
ner.  Elva akvedukter försåg anlägg-
ningarna med ett konstant flöde av 
sötvatten. Spillet spolades miltals 
mot floden Tibern.
Det var Marcus Agrippa, en av kej-
sar Augustus närmaste män, som 
lät uppföra stadens första offentliga 
badhus. Det invigdes förmodligen 
år 19 före Kristus samtidigt som ak-
vedukten Virgo, som faktiskt fortfa-
rande är i bruk. Det är nämligen den 
som förser den berömda Fontana 
di Trevi med vatten. Badhusen var 
också en mötesplats och en plats för 
sport.  Det fanns väldiga uppvärm-
nings -anordningar för varmbaden, 
dessutom fanns kallare bad och 
rena simbassänger. Toalettfrågan 
löstes på samma sätt som poolerna 
med att avloppet gick i kanaler till 
floden Tibern.  Badkulturen spreds 
med det romerska rikets erövringar 
runt Medelhavet. Ett romerskt tale-
sätt sade om den som ansågs vara 
en dumskalle:” Han som varken kan 
läsa eller simma.”

Hur ska man sköta sin pool?
Det allra viktigaste är enligt Bob, 
professionell poolskötare, att alltid 
se till sin pool. Låt den inte läm-
nas vind för våg. Då kan bakterier 
växa till, likaså alger som gör vatt-
net grönt. Ett rätt skött poolvatten 
behöver bara bytas om det uppstår 
stora problem. Det bästa är att fö-
rebygga problemen. För det första 
ska man duscha innan badandet 
för att skölja bort lösa hudpartiklar. 
Har man dessutom använt sololjor 
eller solkrämer måste de tvättas 
bort med tvål. Sololjorna flyter i vat-
tenytan och klibbar sedan igen filter. 
Dessutom fastnar hår, växtdelar 
och insekter lättare i en klibbig yta. 
Schemat för poolskötsel innehål-
ler minst fem olika steg med olika 
ventiler som öppnas och stängs be-
roende på momenten. Det största 
filtret innehåller sand som bör bytas 
efter några år. Den sand och smuts 
som fastnar på botten ska rent me-
kaniskt plockas upp med håv och 

Poolen - till glädje för gammal
och ung - men kräver skötsel

sedan med dammsugning.
Själva poolvattnet ska testas re-
gelbundet för att se över den ke-
miska balansen mellan klorhalt, 
pH- värde mm. För låg klorhalt gör 
att bakterier och alger växer till. För 
hög klorhalt gör att kakelfogarna 
fräts sönder och dessutom kan de 
underjordiska rören frätas hål i. Då 
kan det bli läckage i poolen med 
högre vattenförbrukning som följd.

Hur ska säkerheten 
ordnas runt poolen?
Bob påpekar att glasbitar som kan 
falla i poolen är en stor fara. Det är 
svårt att se dem och kunna plocka 
upp bitarna. Barn ska alltid hållas 
under uppsikt! En barnpool är en 
lika stor drunkningsfara som en 
djup pool. Poolerna har också en 
upphöjd kant för att förhindra snub-

belolyckor. Det finns regler runt byg-
gandet av poolen för att säkerställa 
säkerheten.

Njut av din pool!
Ett härligt ställe att leka med barnen 
eller barnbarnen är förvisso poolen. 
Vatten har en särskild dragnings-
kraft på oss. Att utmana sin rädsla 
och våga gå ner i vattnet är härligt. 
För äldre med ledbesvär är vattnet 
till hjälp, det har en skön lyftkraft. 
Gymnastik i vattnet känns lättare 
än på en hård yta.  Kan man sedan 
värma vattnet så ger det en skönare 
känsla. Uppvärmning med sol är det 
naturliga men att värma med luft-
värmepump eller solceller är inte så 
kostsamt och ger en betydligt längre 
badsäsong. Som komplement kan 
man dra över ett pooltäcke som hö-
jer temperaturen 3-4 grader. 

Text: Eva Dahlqvist
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Vad har hänt? 

Det internasjonale penge-
fondet (IMF) har nok en 
gang oppjustert de økono-
miske prognosene for Spa-
nia i år. Forventningene til 
at landets bruttonasjonal-
produkt vil fortsette å vok-
se gjelder også for 2016. 

Spania topper også i år lis-
ten over land i verden med 
flest godkjente strender. 
I år fikk hele 577 strender 
det blå flagget. 

Trafikken på Alicante-El-
che-flyplassen fortsetter 
med å øke. Det er flest bri-
ter som benytter flyplassen 
foran nederlendere. Den 
tredje største gruppen er 
nordmenn. Sverige kom-
mer på 6 plass. 

Cafe Hudik i Torrevieja har 
blitt solgt. Jennifer Milton 
er det nye ansiktet som 
møter kundene hos restau-
rant Melkersson som den 
nå heter. 

Påskaftenen feiret HEIDI 
frisør sitt 10 års jubileum 
for sin butikk på Horizonte. 
Frisørsalongen i Torrevieja 
har holdt på i vel 15 år. 

Orihuela Costa har fått fjer-
net 200 kubikkmeter med 
rusk fra inngangen til Bar-
ranco Rubio og gaten Na-
zaries. Det lokale politiet 
skal nå overvåke området.

18 – 24 mai arrangerte Arroces de Torrevieja for tredje gang en uke tileg-
net lokale risretter. 

Feria de Mayo har holdt på i 27 år og regnes som den viktigste kulturbe-
givenheten i Torrevieja i mai. Höydepunktet er alle hesteopptredende og 
hesteekvipasjene. 

Mannskoret ”Kor e vi” fra Harstad startet sin Torreviejatur 12 mai ved å 
besøke Trudes kafé i San Miguel. Turen ble avsluttet med deltagelse i 17 
maifeiringen i Saltbyen. 
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Vad har hänt? 

Som så ofte för heiste Eduardo Dolón EU flagget på 
EU dagen 9 mai. Club Nórdico var representert ved 
Vice ordförande Johan Amundsen. 

I årets 17 mai tog deltok over 3.000 personer langs 
veien mot Torreviejas Parque de las Naciones. Her 
var Tore Johnny Dale kokk og serveringsansvarlig. 

Et leskur er nå kommet på plass i Avenida de Baracal-
do i San Luis. Flere av Torreviejas bussholdeplasser 
vil nå kunne få slike med skjermer for å kunne gi infor-
masjon om ankomst og forsinkelser. (Håper vi.)

Etter en 2 års rettsak har Orihuela Costa fått lov til å 
rive ned en ulovlig oppsatt mur. Strandpromenaden 
Agua Marina fra Cabo Roig til Campoamor er nå blitt 
en offentlig ferdselmulighet. 

Den 40 måls store parken på El Chaparral i Torrevieja 
har endret utseende. Forbredelsene gir mulighet for 
sportsaktiviteter samt lekeplass for barn.
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República del Perú
Text och malerier: Ingrid Smedberg

En vän frågade: ”Hur är det att bo 
i Peru?” 
Ja, vad svarar man på en så stor 
fråga. Peru är Sydamerikas tredje 
största land, efter Brasilien och 
Argentina.  Så alltså ganska stort. 
Svaret blir förstås ”Fantastiskt”. 
”Jaha, men vad har Peru, då”? 
kommer det blixtsnabbt. 
Jag vill då citera dansken Carsten 
Korch, grundaren av websidan 
Living in Peru: ”Peru är det enda 
land i världen som skulle tåla att 
man stängde alla gränser och det 
skulle klara sig ändå.”Ett stort ut-
talande men här finns guld, silver, 
koppar, andra mineraler, olja, gas, 
tobak- och chokladproduktion, 
fisk, kött samt otroliga mängder 
exotiska frukter och härliga grön-
saker. Ja och 3000 olika slags po-
tatisar, den kom ju från Peru! Ja 
helt enkelt det som behövs. Vidare 
så har Peru nästan alla klimatzo-
ner som finns eftersom de har tre 
olika regioner.  Kusten, med nära 
300 stränder, de mäktiga Anderna 
och den underbara djungeln med 
ett otroligt djurliv för att inte tala 
om alla orchidéer och övriga blom-
mor. Efter sex och ett halvt år som 
utlandssvensk i Lima och med 
otaliga resor ligger landet nära 
mitt hjärta. 
När spanjorerna kom till Lima 
1523, med Fransisco Pizarro som 
härförare, dödade de den siste In-
kahövdingen, Tupac Amaru, 1572 
och tömde landet på allt synligt 
guld och silver.  På grund av ock-
upationen blev spanska landets 
nya språk. Men den 28 juli 1821 
proklamerades Peru fritt, men det 
genomfördes först 1824. Dock 
hade José de San Martin redan 
1819 designat den första Peruan-
ska flaggan; röd och vit. 
Landet har en historia som troligen 
sträcker sig så långt som 20.000 
år tillbaka enligt stenfynd från bl.a.  
Piquimachay och Lauricocha. Helt 
säkert är dock att i Caral, lite norr 
om Lima, fanns en civilisation från 
3000 f Kr. Här kan man idag be-
skåda bland annat sju pyramider. 
Men landet har också huvudsta-
den Lima, Paracas med Ballestra-
öarna det s.k. ”lilla Galapagos”, 

Cusco -Inkafolkets huvudstad, 
Inkaleden till Machu Picchu, Inka-
folkets heliga dal, Nascalinjerna,  
Colca Canyon, Arequipa, Puno 
med Titikaka-sjön, Trujillo, och inte 
minst djungeln - som är en lisa för 
själen. I söder Puerto Maldonado 
och i norr Iquitos.
Sist men inte minst maten; i det 
kök som har erövrat hela världen 
finns mängder av smaker att upp-
leva. Tre peruanska restauranger 
är bland de 50 bästa i världen, 
därav Astrid Gaston i Lima på 14:e 
plats. 
Slutligen inte att förglömma; de 
underbara varma människor som 
vi mött.  

Ingrid och Rolf Smedberg; nedanför Inkaenes tapte by Machu Picchu.

Faktaruta: 
Språk: Spanska. Quechua, som 
var inkaspråket.
Pengar: Nya soles
Invånare: Drygt 30 miljoner
Yta: Ca tre gånger så stort som 
Sverige.
Tidsskillnad: 6 eller 7 timmar be-
roende på sommartid/vintertid.
Vaccinationer: Gula feber om 
du skall besöka djungeln, annars 
vanligt reseskydd.
Reseroute: Direktflyg från Madrid. 
Statskick: Republik med val vart 
femte år.
Religion: Katoliker i majoritet.
Medellivslängd: 70 år 

Suckarnas bro i Barranco, Lima. Lake Sandoval i Puerto Maldonado
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Vuelta a España (Spania rundt) 
er et sykkelritt. Det er et av de 
tre store etapperittene som 
hvert år blir arrangert i Europa. 
Rittet regnes som det tredje vik-
tigste, etter Tour de France og 
Giro d’Italia. Vuelta a España, 
som ble arrangert for förste 
gang i 1935 går over tre uker i 
variert terreng i Spania. For för-
ste gang i rittets historie startet 
en etappe fra Torrevieja. Mål-
gangen på avslutningsetappen 
er tradisjonelt lagt til Madrid. I 
år mangler rittet flere kjente pro-
filer som står over p.g.a. helse-
problemer og forberedelser til 
sykkel-VM 19. september. Bl.a. 
sveitseren Fabian Canselara, 
fjorårets vinner spanske Alber-
to Contador og de norske.

Det hele startet 22. august med en 
lagtempo i Puerto Banús i Marbel-
la som amerikanske BMC Racing 
Team vant. Feltet startet med 219 
ryttere og bærer preg av mange 
uerfarne unge syklister. Med dröyt 
30 kilometer igjen av den andre 
etappen var det en stor massevelt 
med mange hardt skadede. Vinne-

Tekst og foto: Johan Amundsen

Peter Sagan fra Slovakia ble skadet og bröt rittet etter å 
ha blitt påkjört av en kamerasykkel. Rittet består av mange 
slike motorsykler.

Sky rytterne gjorde en fantastisk fin 
jobb etter signering da de hjalp Tour 
de France vinneren Chris Froome 
frem til en fin annen plass på etappen 
fra Torrevieja.

Alejandro Valverde fra Movistar Team 
vant rittet i 2009. Som spansk lande-
veissyklist har han vokst opp i Murcia 
regionen. Han ble nr. 3 i årets Tour de 
France. Etter 9 etapper ligger han på 5 
plass. Foto:AFP PHOTO/Jose Jordan

9nde etappe startet i Torrevieja 30. august. Starten for denne etappen 
var nede ved havnen. Så syklet deltagerne nordover forbi Cura- og 
Los Locosstranden mot La Mata, ut på N332 mot Alicante og avsluttet 
efter 168,3 km. i Cumbre del Sol, Benitachell. 

ren av Spania rundt i 2010 Vincen-
zo Nibali, som ble forhindret i vel-
ten, ble kastet ut av rittet etter å ha 
hengt for lenge på sin fölgebil opp 
mot hovedfeltet. Efter 9 etapper 
har 37 ryttere brutt. Den belgiske 
toppsyklisten Kris Boeckmans hol-
des i kunstig koma etter å ha vel-
tet stygt på den åttende etappen. 
Amerikanske Tejay van Garderen 
er også ute etter å ha brukket hö-
yre skulder på den samme etap-
pen.

Andre og sjette etappe vant Jo-
han Esteban Chaves fra Colum-
bia. Peter Sagan vant den tredje 
etappen men ble slått av spanske 
Alejandro Valverde på den fjerde 
etappen. Det femte rittet vant aus-
tralske Caleb Ewan mens neder-
lenderne Bert-Jan Lindeman og 
Tom Dumolin vant den syvende og 
niende etappen. Belgiske Jasper 
Stuyven vant den åttende etap-
pen med brudd i håndleddet. Kon-
trastene har vært store, og det blir 
spennende å se hvem som vinner 
årets Vuelta a España.
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SCANDINAVIAN
MANAGEMENT

S.L.

Din referenspunkt i spanien

Genom vår expertkunskap hjälper vi dig 
gärna inom något av följade områden

• Köp och försäljning av Spansk bostad
• Testamenten och arvsskiften
• Skatter och deklarationer 
• Finansiella tjänster
• Fullmakter 
• Lagfarter

C/ Ramón Gallud 39, 03181 Torrevieja (Alicante) Spanien www.scandtax.com

Tel +34 966 702 413 . +34 966 702 902

info@scandtax.com

Tekst og foto: Johan Amundsen
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Nelly og Ben har sitt hjem i båt 
Tekst og foto: Nanna Liset

I Torrevieja bor det folk fra flere 
nasjoner og de har mange forsk-
jellige måter å bo på. Her bor man 
i villa, i rekkehus, i leilighet og 
noen bor i husvogn. Nelly og Ben 
er fra Holland og de bor i båt. Det 
har de gjort i 8 år nå, og de angrer 
ikke på at de byttet ut landjorda 
med böljan blå.

Her fölger deres 
egen historie:                                               

De har alltid elsket å seile, og den 
31 fot store ”Victoire” var deres 
store stolthet og glede og de dro ut 
med den alle helger og fridager. Da 
de hjalp en venn med å ta hans båt 
fra Estépona i Spania til Holland, 
startet drömmen om å seile i Mid-
delhavet.
Da Nelly och Ben var blitt pensjo-
nister og barna var flyttet ut av hei-
men og bestemte de seg for å leve 
ut sin dröm. De begynte å söke etter 
en passende båt och fant ”Regina”, 
en sterk og solid bygget båt fra öya 
Orust i Sverige. Det er ikke bygget 
så mange av denne båt-typen og 
den var svært dyr.  Dermed solgte 
de ”Victorie”, huset og alt som var 
i det og klarte å reise kapital for å 
kjöpe sin ”Regina”. Sammen med 
gode venner, seilte de den fra Sve-
rige til Holland og de fölgende to 
år bodde de i båten i Holland, noe 
som også var mye billigere enn å 
bo i hus.
For å kunne sette kursen ut på ”de 
syv hav”, måtte de begge ta nöd-
vendige navigasjons- og V.H.F. 
kurs. De forlot Holland. Fra Ymvi-
den krysset de Nordsjöen til Brigh-
ton i England og dro videre langs 
kysten til Falmouth og derfra gikk 
turen over Biscaya-bukten. Dette 
er et töft farvann, som alle seilere 

har stor respekt for, fordi været kan 
vare svært uforutsigbart og her kan 
det blåse fort opp til storm. 
Nelly og Ben var heldig med over-
farten sin. Været var det beste med 
månelyse netter og de fikk til og 
med se hval. Etter tre dögn ankom 
de La Coruña og de fölte seg som 
jordomseilere! Turen gikk videre 
langs Galiciakysten, rundt Portugal 
og inn gjennom Gibraltar, til de fant 
en marina hvor de tilbragte sin för-
ste spanske vinter. Havnen var i Al-
mería i Andalucía. Der hadde de en 
fin tid sammen med ca 100 andre 
”bo-ombord-folk”. I dette området 
fikk de også en ny stor glede: Å gå i 
fjellet, noe som var svært morsomt 
og spennende for Nelly og Ben, 
som kom fra det flate Holland.
Den fölgende våren seilte de langs 
kysten helt til Torrevieja, hvor de 
besökte en ex-kollega av Ben, för 
de dro videre till Balearene. De for-
teller at de hadde en herlig tid der 
med å oppdage små steder hvor 

de kunne droppe 
anker, svömme 
i krystallklart 
vann och lære 
å snorkle. Nelly 
sier at det föltes 

som å vaere en del av et akvarium.
Når de ligger i havn bruker de 
solcelle-panel til energi, noe de er 
godt förnöyd med. De sier at det er 
ikke så mange som bor i båt nå, slik 
de selv gjör. Man må være villig til 
å leve mye på naturens premisser. 
Når man bor i båt må man spille 
på lag, med vær och vind, og selv 
i havn kan det bli harde tak om det 
virkelig blåser opp til storm. Da er 
det ingen spök å sitte ankervakt.
Den store ”Regina” har de nå byttet 
ut med en mindre båt, ”Jeanneau 
Sun Odyssey 40,3”, som de nå bor 
i. Det er en godt utstyrt båt. Her 
savnes ingenting. Om sommeren 
seiler de fra fastlandet til öyene i 
Middelhavet, men når de besöker 
venner og familie i Holland, får bå-
ten hvile i havn og de tar fly. (Det 
ville ta omtrent 1 mnd. å seile den 
til Holland.) 
Vi tror at det er mange som sitter 
med en dröm om å ”gjöre noe an-
net”, men for de fleste av oss blir 
det nok med drömmen. Det er så 
herlig at noen klarer å realisere  
sine drömmer.

Stor takk til Nelly og Ben for at de 
ville dele litt av sin historie med oss.
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Tekst og foto: Johan Amundsen
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Skandinavisk hjärtmottagning 

 Konsultation  
 Vilo- och arbets-EKG 
 Ultraljudsundersökning 
 Långtids EKG registrering 
 Långtids blodtrycksregistrering 
 Kontroll av pacemaker 
 Arrytmidetektorn 

Miguel Quintana, Hjärtspecialist, Klinikchef vid Torrevieja sjukhus   

Adress: Calle Zoa 51, i Torrevieja, Alicante 
Telefon: 965 268292 – 678 723 481 

e-mail: quintana.miguel@telefonica.net  

Modern utrustning och senaste teknologin 

Tel Mail 

www.no-cb .com

24 timmars service

OMSORG
NORDISK

COSTA BLANCA
www.no-cb.com
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Tomas Tranströmer 
- en hyllad Nobelpristagare är död
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Ta med annonsen och få dette erbjudande: 
Certifiserande, antireflexsive progressive 
linser med panoramasyn inklusiv ett present-
kort for progressive solglas-
ögon med samma kvalitet. 379Euro

Tomas Tranströmer 
- en hyllad Nobelpristagare är död

www.opticamar.es
info@opticamar.es

Erbjuder också gratis test för grå starr (glaucoma). Avtala tid i förväg!

Den svenske poeten och Nobel-
pristagaren Tomas Tranströmer 
dog den 27 mars i år. När han 
fick Nobelpriset i litteratur 2011 
hade han nämnts i spekulatio-
nerna sedan 1980-talet. Vad är 
då hans storhet? 

Det är lätt att läsa hans poesi, 
dikterna har ofta sin utgångs-
punkt i en resa eller skogsprome-
nad eller blåsipporna i skogen. 
Därför har han som få nått den 
breda publiken och hans dikter 
är översatta till mer än 60 språk. 
På engelska finns översättningar 
t.o.m. i tre eller fyra versioner.   

Poesin beskrivs som musikalisk, 
vilket Tomas Tranströmer själv 
var. Det finns en öppnande in-
gång för läsaren. Människan är 
gränslös och nya rum upptäcks 
hela tiden. Bland hans mest kän-
da diktverk är Sorgegondolen, 

Text och bild: 
Eva Dahlqvist

skriven 1990 efter en stroke, 
Romanska bågar och Carillon. 
Jag har valt ut några strofer 
ur två diktverk, som jag tycker 
mycket om. 

Blåsipporna
Att förtrollas - ingenting är enk-
lare. Det är ett av markens och 
vårens äldsta trick: blåsipporna. 
De är på något vis oväntade. 
De skjuter upp ur det bruna fjol-
årsprasslet på förbisedda plat-
ser där blicken annars aldrig 
stannar. De brinner och svävar, 
ja just svävar, och det beror på 
färgen. Den där ivriga violettblå 
färgen väger numera ingenting. 
Här är extas men lågt i tak. 

Carillon (det betyder klock-
spel) Madame föraktar sina 
gäster därför att de vill bo på
hennes sjaskiga hotell.
Jag har hörnrummet på andra 

våningen: en usel säng, en 
glödlampa i taket.
Egendomligt nog tunga 
draperier där en kvarts mil-
jon osynliga kvalster är på 
marsch.

Utanför drar en gågata 
förbi med lång-
samma turister, 
snabba skolungar, 
arbetsklädda män, 
som leder skram-
lande cyklar.
De som tror att 
de får jorden att 
snurra och de som
tror att de hjälp-
löst snurrar i 
jordens grepp.
En gata där vi 
alla går, var myn-
nar den ut?
Tomas Tran-
strömer 1983
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En andalusisk by
Text och foto: Enrique Garcia Rebagliato

Varje gång jag reser till Andalu-
sien påminns jag om den miss-
uppfattning som jag som pojke 
hade om regionen. Då kände 
jag bara till en liten del av Al-
meria som var (och är) ganska 
torrt och på vissa ställen näs-
tan påminner om en öken eller 
ett månlandskap. Jag tänkte att 
resten av Andalusien var lika-
dant. Jag resonerade så efter-
som det låg söderut och nära 
Afrika....... Men denna föreställ-
ning förändrades när jag, några 
år senare, åkte till Sevilla och 
upptäckte att jag hade fel : land-
skapet  var mycket grönare än 
jag trodde.

Förutom det gröna domineras 
landskapet också av en annan 
färg. Den vita. I många byar är 
alla hus vitmålade. Kontrasten är 
slående på långt avstånd mellan 
den gröna växtligheten och de vita 
husen. Det är inte konstigt att den 
regionala flaggan innehåller dessa 
två färger. Men väl inne i en by är 
det en färg som gör kontrast med 
den vita: den svarta. Fönstergal-
ler, lyktor och smågrindar är alla 
målade i svart.

Andalusien är en region för sin-
nena. Man går över från synsinnet 
till smaksinnet snabbt. Vi går till en 
liten restaurang i byn och bestäl-

ler det som är typiskt att äta och 
dricka i området där vi befinner oss 
i gränstrakterna mellan Sevilla och 
Cordobaprovinserna. Två specia-
liteter är nästan obligatoriska, till 
aperitivo ett ”Montilla-Moriles” vin 
och för att äta, ”salmorejo”. Vad 
är det för något? Det är en kall 
soppa som liknar ”gazpacho” men 
med vissa skillnader. ”Salmorejo” 
har färre ingredienser: tomater, 
vitt bröd, vitlök, olja och salt.Detta 
gör att den ser lax rosa ut (i stället 

för röd)  och den har mer konsis-
tens. För mig är det en kräm inte 
en soppa. Den kan garneras med 
kokta ägg och serranoskinka i bi-
tar. Vi lämnar restaurangen och 
promenerar i staden som har låga 
hus, breda gator, små torg med 
bänkar under apelsinträden, folk 
hälsar: ”buenas tardes”vilket kom 
som en överraskning eftersom vi 
var främlingar i byn. I början trod-
de jag att de hälsade på någon 
annan men snart upptäckte jag att 
folk hälsade på oss! Det var fram-
förallt människor över 50 år inte 
ungdomar. Det förde mig mer än 
50 år tillbaka i tiden. Denna hjärt-
lighet kände jag igen från många 
små städer och byar runtom i Spa-
nien. Efter det hälsade vi tillbaka 
och försatte gladare vår prome-
nad.

Varje stad försöker hitta sina röt-
ter så långt tillbaka i tiden som 
möjligt. I det aktuella fallet påstod 
några att byn var grundad av en 
romare som hette Aulo Cornelio 
Palma år 105 F.K. Jag är lite skep-
tisk till detta Men det är säkert 
att romana byggde några broar 
för att kunna korsa Guadalquivir 
och Genilfloderna som passerar 

Jag hittade också en kvinnostaty från romarnas tid.

Palma del Rio har drygt 21.000 invånare.
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Text och foto: Enrique Garcia Rebagliato

nära byn. Det är också säkert att 
man nära staden har hittat arkeo-
logiska fyndplatser som tyder på 
att man tillverkade amforor för att 
magasinera eller transportera olja 
och vin.  

Efter den romanska perioden gick 
byn igenom de vanliga perioderna 
i Spanien: gotiska , muslimska  
ock krisnta kungariken. Det finns 
några arkeologiska exempel från 
dessa tider. Det finns rester av en 
försvars mur som byggdes under 
det  muslimska styret . Det finns 
också en intressant kyrka Iglesia 
de la Asuncion som har en fasad 
med torn ovanpå vilken byggdes 
under barock perioden. Vi bod-
de i ett franciskanerkloster som 
har förvandlats till hotell. Klostret 
byggdes i början av 1500 talet. 
Det är ganska stort och består av 
två delar avgränsade av arkader 

i två plan. I dessa arkader fanns 
munkarnas celler. I dag utgör cel-
lerna gäst rummen med alla be-
kvämligheter som vi är vana vid. 
När vi går runt i byn, märker jag 
klart och tydligt två saker. Det för-
sta är att språket har en mjukare 
ton än på andra håll i regionen. An-
dalusien är ganska stort (87.598 
Km) och dialekterna är olika från 
provins till provins. Jag upplever 
att Granadadialekten är ”hårdare” 
än den man hör i tex Cordoba och 
Sevilla. 

Den andra iakttagelsen är att byn 
har en jordbrukskaraktär till 100%. 
Närheten till floderna Guadalquivir 
och Genil och ett milt klimat gör 
att dess jord är mycket bördig. Det 
odlas majs och vete men framfö-
rallt apelsiner. Tidigare skickade 
man apelsinerna till Valencia för 
att säljas därifrån men nu säljer 
man direkt från byn.

Staden består av en ”gammal” 
kärna och två perifera bostads-
områden. Dessa byggdes i början 
av 60-talet för att be-
folka nya landsom-
råden där man hade 
planterat apelsiner 
på stora arealer. Det 
finns också en del 
olivträd, vilkas frukter 
används för tillverk-
ning av olja.

På väggarna i en bar 
där vi tog en kaffe 
fanns många fotogra-
fier av en tjurfäktare 
som heter ”El Cor-
dobes”. Jag frågade 
mannen i baren om 
vi var på en ”beund-

Soppan salmorejo. rarklubb” eller något liknade. Han 
tittade förvånat på mig och sa ”Vet 
du inte – och pekade på ett av foto-
na - att han föddes här i byn?” Nej 
det visste jag inte. ”El Cordobes” 
var mycket populär i landet på 60-
70 talet. Han väckte passioner pga 
sin stil på tjurfäktningsarenan och 
trots att jag inte är  intresserad  av 
tjutfäktning  kan jag komma ihåg 
att han var en mycket massmedial 
person i  modern bemärkelse.

Min korta beskrivning av denna by 
slutar nu. Jag har  ännu inte avslö-
jat  vad byn heter. Jag har lämnat 
några ledtrådar i texten (”mellan 
floderna Guadalquivir och Genil”; 
”mellan Sevilla och Cordoba”; 
”Aulo Cornelio Palma”; födelseort 
till El Cordobes”....) Har ni gissat 
rätt? Så klart att ni har gjort det!! 
. Det handlar alltså om Palma del 
Rio. Och varför var vi där? Vi var 
inbjudna som gäster när en av 
mina kusiners söner gifte sig med 
en flicka från byn.

 I bussen på väg tillbaka till Tor-
revieja efter tre härliga dagar, 
börjar det att mulna. Kanske pga 
det eller kanske för att jag känner 
mig lite trött tänker jag på att alla 
mynt har två sidor. När det gäller 
AndaIusien är baksidan av myntet 
att regionen har den största arbet-
lösheten i Spanien, med 33,6% 
enligt det spanska arbetmarknads 
departamentet (mars 2015) och 
att regionen har den största kor-
ruptionen i landet enligt tidningen 
”El Mundo” (16/XII/2014). 114 poli-
tiker befinner sig i rättsliga proces-
ser; 32 är redan dömda och 4 är i 
fängelse.

Iglesia de la Asuncion Hotellet/klosteret byggdes på 1500 talet.
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Tekst og foto: Johan Amundsen 

Svensk 
kundsupport! Suomalaista  

asiakaspalvelua!

Centro Comercial Torremarina

Försäkringar –  
för alla dina behov! 
Vakuutuksia –  
kaikkiin tarpeisiisi!

Hyrbil till förmånligt pris -  
rabatt till dig som försäkringskund!

Vuokra-auto edulliseen hintaan –  
alennusta vakuutusasiakkaillemme!

lars@easyinsurance.se 
tuija@easycover.net    

.se www.easyoption.com 

EasyOption

Vardagar
Arkisin 10 - 13.30
övr. tid enl. ö.k - muu aika sovittava

KITCHENS
Emilio

EMILIO KÖK

Din specialist på inpassade kök och garderober! Komplett med ugn, elektriska tillbehör
hällar, utdragare, tvättställ och kranar.

Alla modeller finns i lager.

NU KAN VI ÄVEN ERBJUDA
LUSTHUS, PERGOLAS, CARPORTS,

TRÄSTUGOR, GOLV,
TERRASSER OCH BASSÄNGER I IPE

Alt snickararbete är gjort för att passa.
vi gör den design du önskar.

Alla uppskattningar utan förpliktelser.

info@kitchensemilio.com
www.kitchensemilio.com

C/ San Mateo 9, Los Montesinos
Steve: 609 180 418

Kitchen
Emilio
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Er du avhengig av sukker? 

En voksen person inntar i snitt 
29 kg sukker i året. Over halv-
parten kommer fra brus, saft, 
godterier og kaker, altså matva-
rer med höyt innhold av tilsatt 
hvitt sukker. Klarer man å kutte 
ned på disse matvarer, vil man 
raskt merke endring i form av 
vektreduksjon, bedre blodsuk-
kerbalanse og mer energi. 
Sukker som finnes naturlig i 
frukt, grönnsaker og melk, har 
de samme egenskapene som 
hvitt sukker, men når vi spiser 
disse matvarene, vil kroppen 
samtidig få i seg andre viktige 
næringsstoffer som vitaminer 
og mineraler. 

Verdens helseorganisasjon og 
ernæringsfysiologer fokuserer og 
advarer stadig på sukkerinntaket. 

- Sötsug kan komme av at 
 man kjeder seg. 

- Ved å redusere inntak av 
 sukker, vil man venne seg til 
 en mindre söt smak og få 
 en preferanse for ting som 
 ikke er så söte. 

- Hvis sötsuget melder seg 
 om kvelden, er kveldsmat 
 et godt alternativ. 

- Stress trigger sötsuget og er 
 et ”tröstebehov” ofte fordi 
 man glemmer å spise 
 regelmessig.

Ernæringsfysiologer hevder at det 
viktigste du gjör er å spise regel-
messig. Start med frokost og spis 
deretter hver tredje-fjerde time. 
La hvert av måltidene bygges opp 
av ett eller flere av næringstoffene 
som stabiliserer blodsukkeret og 
forebygger sötsug. Grovt korn el-
ler grönsaker, egg, nötter, olje, 
avokado eller oliven samt magre 
matvarer fra dyr, fisk og fugl. 

Er du sukkeravhengig eller har 
sötsug, gjör noe med det. (JA) 
(Saken er opprinnelig publisert på 
: klikk.no)
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C/Ravel 4, La Siesta, 03180 Torrevieja
Telefon: 966 789 296 Fax: 966 789 548
Vakttelefon: 630 932 976
E-post:torrevieja@sjømannskirken.no
Web-side: www.sjomannskirken.no/torrevieja

 Finska kyrkan  
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Espanjassa, Costa Blanca 

Seurakuntakoti ja kahvila avoinna 
Maanantaista torstaihin klo 10-14 
Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja 
Puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256 
www.suomenkirkkoespanjassa.net

Prästen har vigselrätt och utför tjänster och kyrkliga handlingar som i Sverige.
Prästgårdens  adress: James Ensor 2 A,  Urb. El Caparral, 03184 Torrevieja. Tel/Fax: bostad  966 786 535, 

mobil: präst 690 261 431, diakon 676 353 368. Kyrkans Adress: C/Luis Cásovas Rodriques 4 Torrevieja

Kyrkans telfon 966 260 833

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/costablanca  Email: costablanca@svenskakyrkan.se

Costa Blanca
 Gudstjänster
 06/09 sön kl 11.00  Högmässa, kaffe med smörgås

 20/09 sön kl 11.00  Gudstjänst, kaffe med smörgås

 04/10 sön kl 11.00  Gudstjänst, kör från Hässleholm, lunch, föranmälan

 11/10 sön kl 11.00  Högmässa, Coro Nordico medverkar 

      Lunch, pris 12 eur, föranmälan. 

	 18/10	sön	kl	11.00		 Gudstjänst,	Lovisakören	(en	finlandssvensk	kör)	medv.	
      Kaffe med smörgås

 25/10 sön    Kyrkan ej öppen

 01/11 sön kl 11,00  Minnesgudstjänst, Coro Nordico medverkar, lunch.  

   Pris 20 euro för medlem, icke medlem 25 euro, föranmälan.

 08/11 sön kl 11 00  Högmässa, kyrkkaffe med smörgås  

 15/11 sön kl 11.00  Gudstjänst, bazar,servering, lotteri,brödförsäljning m.m

  22/11 sön    Kyrkan ej öppen

 29/11 sön kl 17.00  Adventsgudstjänst i La lnmaculada, Coro Nordico medv. 

 Inga gudstjänster den 30/08, 13/09, 27/09 

Kyrkans öppettider
1sept -30 sept: Söndagar vid gudstjänst, tisdag och torsdag kl 13.00 - 16.00 

öppet hus med servering,

1okt. -15 dec: Söndagar vid gudstjänst, måndag och onsdag kl 13.00 - 16.00 

öppet hus med servering, tisdagar kl 18.00 programkvällar med kvällsmat, 

torsdagar kl.13.00-16.00 öppet hus med våfflor och fredagar kl 13.00 -16.00 

lunchservering

Menyn presenteras på vår hemsida/facebook och anslagstavlan.

Besök gärna kyrkans second-hand avdelning en trappa ner.

Hej och
välkommen

till oss!
                             Vi finns här för 

er skandinaver måndag-fredag 9-14. 
Anki som är svensk undersköterska och 
apotekstekniker, började hos oss i 2014. 
Hon är en erfaren undersköterska från 

vårdcentral och sjukvård samt de 
senaste 10 åren inom apotek i Sverige.
Mirja som är finsk har jobbat hos oss i 
5 år och pratar förutom finska svenska 

spanska även tyska och franska.
Förutom läkemedel, naturläkemedel och homo-
patiska mediciner så utför vi blodprover: Koles-
terol Glukos Gikt INR (PK), Blodtryck samt vikt.

Uthyrning och försäljning av permobiler, 
rullstolar och rulllatorer. Vid bokning av tid 
finns även medicinsk fotvård samt dietist.

AVENIDA GREGORIO
MARANON NO 50. 

03185 (TORREVIEJA),
965 70 45 19.

Välkommen till ert 
skandinaviska

apotek i Torrevieja!
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Deklarera era egen-
domar i annat land

Deklarationen formulär 720 
– egendomar i ett annat land 
– det är en skyldighet att in-
formera skattemyndigheterna 
i Spanien, men är endast som 
information. Denna deklara-
tion är klassad i tre olika egen-
domar:

• Bankkonto i ett annat land.
• Aktier, rättigheter, försäkringar 
och sparkonton, som ni har i ett 
annat land.
• Fastigheter och rättigheter över 
en fastighet i ett annat land.
Denna skyldighet att presentera 
formulär 720 gäller alla personer 
som är residenter i Spanien, före-
tag eller andra organ som nämns 
i Artikeln 35.4 av lagen 58/2003 
(enheter som saknar rättslig per-
sonlighet).
Innehavare (ägare), represen-
tant, med fullmakt, mottagare, 
person eller företag som har till-
handahållare eller är ägare av 
ett bankkonto i ett annat land 
är skyldiga att deklarera detta. 
Även aktier, rättigheter, försäk-
ringar och sparkkonton i ett an-
nat land. Plus alla fastigheter.
Så det är inte endast er skyldig-
het att deklarera för endast det 
som ni är personlig ägare av i 
ett annat land, utan även för det 

Text: ANDERSSON Y RAMON S.L

som ägare (även om ni inte är 
rättsligt ansvariga), för  egendo-
mar  (som ni administrerar) och 
det som ni representerar. Till ex-
empel, det finns ett bankkonto 
i ett annat land, där ni är ägare 
och resident i Spanien och där 
även er fru/make är “delägare”, 
så skall båda makarna utföra de-
klarationen, den ena som ägare 
och den andra som har fullmakt.
Men det är inte er skyldighet att 
utföra deklarationen om ni tillhör 
den grupp som inte överstiger 
50.000 euros. I de grupper som 
överstiger denna summa är skyl-
diga att deklarera alla sina egen-

domar. De följande åren skall en 
ny deklaration utföras om ni till-
hör gruppen som har en ökning 
av era egendomar med 20.000 
euros, som överstiger den före-
gående deklarationen.
Till slut vill vi varna er att även 
om detta är endast information 
till skattemyndigheterna om era 
egendomar i annat land och inte 
för att få in mera skatter, men om 
ni ej gör det i tid eller om informa-
tionen ej är riktig, kan det vara al-
varligt. Till exempel om deklara-
tionen ej har utförts, kan böterna 
vara mínimum 10.000 euros och 
upp till 30.000 euros.

ANDERSSON Y RAMON SL
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Djuvfeldts TRANSPORT AB
Djuvfeldts Transport AB transporterar 
flyttgods mellan Sverige och Spanien 

allt från enstaka kubik till full lastbil. 

Kontakt Sverige      0733-499260    Niclas  
Kontakt Spanien     628-942090  Torbjörn

www.djuvfeldtsakeri.se

Lagring i Sverige och Spanien

Tekst: Johan Amundsen 

14 år på  
COSTA BLANCA 

Kvalité hela vägen!

Som officiell  
Panasonic installatör
Förlängda garantier

Kompressor 7 år
Elektronik 4 år

Swedtec S.L.
C.C Bella Vista - Lokal 8

Cabo Roig - Orihuela Costa
www.swedtec.com
info@swedtec.com

+34 966 761 770

KYLA - VÄRME

VENTILATION GOLVVÄRME

VATTENRENING

OFFICIAL PARTNER

Po. Industrial Casa Grande
C/Acacio Rebagliato Pamies 13 A

965 706 621   -   606 012 668   
GPS  37.987006 - 0,680606

• Bilservice
• Motorrenoveringar
• Växellåda
• Koppling
• Bromsar
• AC
• Däck
• Data-felsökning
• Plåt/lackering
• Rekonditionering
• Besiktning (ITV)
• Omregistrering
• Hyrbil
• Bärgningsbil

Vi samarbetar med de flesta 
försäkringsbolagen!

www.autoprestanda.com

Vi pratar  
Skandinaviska

Erbjudande - Vi utför oljebyten 
 inklusive oljefilter för endast 50 €.  
Välkomna in! 

Din svenska BILVERKSTAD i Torrevieja
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Tekst: Johan Amundsen 

Skönheten öppnade dörren för 
henne till  ”Det ljuva livet”och 
badet i fontänen.

Hon föddes i Malmö, Sverige, 29 
september 1931. Skönhetstäv-
lingen Fröken Sverige vann hon 
som tjugoåring och var också fo-
tomodell vid den tiden. Vinsten tog 
henne till Miss Universum i USA. 
Där stannade hon och fick en roll i 
”Krig och fred” år 1956. 

Hon berättar själv att hon umgicks 
med de stora på den tiden, som 
Lauren Bacall, Tyrone Power och 
Clark Gable. Hon spelade i mer än 
30 filmer fram till 1980-talet. Hen-
nes mest kända filmroll är dock 
för alltid förknippad med Italien 
och Rom. Det var en roll i Frede-
rico Fellinis film La Dolce Vita (Det 
ljuva livet), som gjorde henne till 
stjärna. I Rom finns många fontä-
ner, den mest kända är Fontana di 
Trevi. Scenen där hon badar i en 
vacker klänning med djup urring-
ning har blivit klassisk. Motspelare 
var Marcello Mastroianni. 

Efter succéfilmen bosatte hon sig 
i Rom. Så berömd är scenen att 
efter 55 år kan man köpa bilder 
av henne i souvenirstånden intill 
Fontana Di Trevi. Jag hajade till 
när jag upptäckte detta under mitt 
besök i Rom förra året. Hennes 
eget privatliv  innehöll annat än 
ljuvligheter. Detta har hon berättat 
i olika intervjuer för svenska medi-
er. Hon hade en egen timme som 
sommarpratare i radions ”Sommar 
i P1” för tio år sedan. Där berätta-
de hon bla att hennes pappa aldrig 
skulle ha tillåtit att hon ställde upp 
i skönhetstävlingen i Malmö. Hen-

Skådespelerskan Anita Ekberg dog den 11 januari i år
nes äktenskap med Anthony Steel 
varade bara i tre år. Hon berättade 
att hon var inte gift med en man 
utan med en whiskypanna. Man nr 
två, Rik Van Nutter, var heller inte 
bra för henne. 

En natt för 40 år sedan  blev hon 
rånad i sitt hus. Sedan den nat-
ten var hon fruktansvärt rädd att 
somna och hade alltid sina fyra 
hundar hos sig. På frågan om barn 
svarade hon att hon aldrig velat ha 
barn, hon var nöjd med att ha sina 
hundar hos sig. Men, i en intervju 
när hon fyllde 75 år,  berättade hon 
att hon ångrade att hon inte hade 
fått barn, helst en son tillsammans 
med sitt livs stora kärlek (Agnelli). 
Han var på den tiden Fiats ägare 
och dog när Anita var 72 år. 

Mot slutet av sitt liv var hon plågad 
av sjukdomar, bl a diabetes och 
cancer. Hon var också rullstolsbu-
ren efter att ha brutit benen. I en 
intervju i P4 Extra berättade hon 
om sin kärlek till Italien. ” Jag äls-
kade omedelbart landet! Under-
bara människor, underbart land!” 
Hon sade också att hon ville bli 
begravd i Italien - kremeras och 
spridas i Medelhavet. 

Begravningen skedde i Tyska 
evangeliska kyrkan i Rom, alldeles 
intill Via Veneto där filmen La Dol-
ce Vita utspelade sig. Släktingarna 
i Sverige önskade att hon skulle 
begravas i Skåne, på Skanörs 

gamla kyrkogård där hennes bror 
ligger begravd. Hennes brorsdot-
ter Christina Ekberg önskar hämta  
hem urnan med hennes aska från 
Italien. 

När testamentet öppnades i fe-
bruari var det vännen som vårda-
de henne som får en del av arvet, 
men också släktingar i Sverige. 
Där står att hon önskar bli gravsatt 
i Skanör. I april var ännu inte ur-
nan förd till Sverige. Den står hos 
en begravningsbyrå i Genzano, 
staden där stjärnan hade sin villa. 
Oenighet har uppstått om vem 
som ska stå för kostnaden att föra 
urnan till Sverige (1100 euro) och 
detta var inte löst i april månad 
uppger Kvällsposten. 

Jag har lyssnat på hennes pro-
gram, den hesa rösten och det 
stänk av bitterhet som kommer 
när hon säger till 
svenska jouna-
lister att lämna 
henne i fred. 

En sak ång-
rar hon med 
sitt liv: att inte 
ha en man att 
växa samman 
med och åldras 
tillsammans 
med. PS: Fil-
men La Dolce 
Vita finns att 
köpa som DVD. Text: Eva Dahlqvist



32Nórdico Nytt Nr 3 september 2015 – 35 årgang www.clubnordico.com

Sophies historia 
av Jojo Moyes, 

Orginalets titel är The girl you left 
behind. Bestsellerförfattaren är en 
brittisk jornalist på 45 år.  Översätt-
ningar av hennes många romaner 
har gjorts till 11 olika språk.

Berättelsen innehåller två delar. 
Del ett startar med en händelse 
som väcker Sophie mitt i natten. 
Hennes syster väcker henne.  Det 
är skrik och höga rop utanför hu-
set. Hon rusar förskräckt ut och 
finner sin lillebor Aurélien på mar-
ken med soldater runt om, som 
slår med gevärskolvarna mot hans 
kropp. Händelserna som följer be-
rättas i jagform. Så småningom 
förstår man att Sophie och hennes 
familj genomlider första världskri-
get. Året är 1916 och Frankrike 
har ockuperats av tyskarna. Till-
sammans med sin syster driver 
hon familjens hotell i hemstaden.  
Deras män är utkallade i kriget 
och kvinnorna vet inget om deras 
öden. Till staden har det kommit 
en ny kommendant som Sophie 
försöker vara vänlig mot för sin 
familjs skull. Hennes make Edou-
ard och kärleken mellan dem finns 
hela tiden i hennes tankar. Maken 
var konstnär och de levde tillsam-

Text: Eva Dahlqvist

mans i Paris innan kriget bröt ut. 
Han målade ett porträtt av sin 
unga hustru, som fängslar henne 
alltjämt för känslan när den måla-
des fyller henne med kärlek.

Detta porträtt hänger hon i hotel-
lets bar, där alla kan se det. Den 
tyske kommendanten får syn på 
tavlan och ställer frågor till henne. 
Hon oroas av detta och flyttar tav-
lan till den bakre hallen där inte 
alla kan se den. Hennes syster 
Hélène oroas ändå av placeringen 
och ber henne gömma undan den. 
De vet att tyskarna antingen brän-
de konstverk eller konfiskerade 
konst som de ville ha. Men Sophie 
envisas med att hon berämmer 
själv vad hon vill titta på. Hennes 
sturska sätt hjälper henne ibland 
mot Der Kommendant, men hän-
delserna i byn, där illvilja och ryk-
ten börjar sprida sig, får till slut 
ödesdigra konsekvenser. 

I del två befinner vi oss i London 
hos en ung kvinna vid namn Liv 
Halston. Året är 2006 och den 

unga kvinnan sörjer sin döde 
make. Hon känner sig förvirrad 
och ensam, men i hennes sovrum 
hänger en tavla av en ung kvinna 
med en sällsynt utstrålning. Så 
småningom förstår man som lä-
sare att det är den tavlan målad 
av Sophies make Edouard, som 
nu finns i hennes hem. Vi får föl-
ja Liv Halstons liv och öde innan 
ett slumpartat möte med en viss 
man gör att hennes äganderätt till 
konstverket ifrågasätts. Hon för-
står ingenting men beslutar sig för 
att kämpa för sin rätt till tavlan. Det 
blir en utdragen kamp med mycket 
lidande. 

Romanen gav många insikter i 
vad krig kan göra med människor 
men ändå finns kärlekens kraft. 
Den gav också funderingar om hur 
lagen tolkar äganderätt och det 
ekonomiska värdet, när nästan ett 
sekel har förflutit. Berättelsen är 
fängslande och det blir ett myste-
rium hur konstverket till slut hade 
hamnat i London.      

en bokrecension
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Club Nordicos 35-årsjubileum 
kommer att avhållas på restaur-
ang Las Columnas, som ligger i 
den norra ändan av Playa de la 
Cura i Torrevieja. Området var 
tidigare i mycket dålig kondition 
och ett tillhåll för missbrukare. 
Folk drog sig från att gå här. 
Kommunen var mycket intres-
serad av och stöttade den upp-
rustning som skedde. 

Nu efter upprustning har det blivit 
ett mycket populärt strövområde.
Jag talade med en av delägarna 
Fernando Martinez, som egentli-
gen är advokat och har advokat-
kontor i Murcia och Los Balcones. 
Han förklarade att restaurangen 
efter ett omfattande renoverings-

Las Columnas 
Text: Tommy Siverdal

arbete öppnades i juli 2014. I re-
noveringsarbetet har man bland 
annat anlitat en inredningsarki-
tekt, som presenterade iden med 
den svampliknande träinredning 
i böjträ, vilket sätter en speciell 
prägel på hela restaurangen. 
Man vänder sig till en bred kund-
krets, alltifrån den som bara vill 
komma och ta en drink, en lättare 
rätt, pizza etc. till dem som vill fira 
något speciellt eller äta en riktigt 
god måltid och dricka ett riktigt gott 
vin. De arbetar med internationellt 
kök, men med huvudinriktning på 
medelhavsmat. Varje dag erbjuds 
en dagens rätt för € 7,50.                                                                                                          
Vill man ha det lite speciella kan 
man få en biff från Kobe (Japan) 
eller en Angus-biff (en speciell 

amerikansk biffko) eller fritt fångad 
fisk från Medelhavet. Detta till-
sammans med ett högkvalitativt 
vin. Fernando anser att kvaliteten 
är viktigast, både avseende råva-
ror service etc. och att de arbetar 
mycket med dessa frågor. Exem-
pelvis kontrolleras alla färska rå-
varor, när de levereras till restau-
rangen, så att färsk fisk, grönsaker 
m.m. har rätt kyltemperatur m.m. 
Personalen utbildas kontinuerligt i 
vinkännedom, service etc. De ar-
betar även med öppet kök, så att 
vem som helst kan se hur maten 
hanteras och tillagas.  Menyn byts 
2 gånger per år och då testar man 
sig mycket noga fram till att kom-
binationen i maten, samt mat och 
dryck passar perfekt ihop. På lör-
dagar har man levande musik. All-
deles intill restaurangen har man 
också en glasseria (Gelato), där 
man serverar fransk glass, fram-
ställ på enbart naturliga råvaror. 

  

Restaurangen är uppkallad efter de kolonner som man kan se på piren 
mot havet.

Text: Eva Dahlqvist
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La Marina
Club Nórdico 

Vi som bor någramil norr om 
Torrevieja behöver inte alltid 
åka till huvudkontoret för att 
ta del av Club Nórdicos glädje 
och gemenskap. Givetvis är vi 
också medlemmar i huvudklub-
ben och kan ta del av dess ak-
tiviteter och utflykter. Kontoret 
är beläget på Parque Nalon i La 
Marina. Här kan ni träffa någon 
från styrelsen för att förhöra er 
närmare om våra aktiviteter, bli 
medlem eller bara sitta ner och 
få lite förfriskning. Vid frågor 
kontakta någon i styrelsen via 
mail nordicolamarina@gmail.
com 

Vägbeskrivning till kontoret:
Kör N 332 norrut och förbi Guar-
darmar. Efter Mercadona och 
Merca China tar ni till vänster i 
rondellen (2:a utfarten höger). Kör 
förbi Lidl på din vänstra sida, och 
fortsätt ca 3 km över 5 fasta fart-
hinder. Sväng höger till Calle Hel-
sinki och fortsätt ca 250 meter så 
ni ser petancabanorna på höger 
sida och klubblokalen ligger mitt 
emot banorna.

Styrelsen i La Marina: 
Ordf:  Gun-Britt Modigh 
V-ordf:  Christer Lundqvist
Kassör:  Mats Monié 
Sekr:  Anny Larsdottir
Övriga:  Gunnel Andersson
              Kirsti Krencker
              Keld Hartman
             

För närvarande har vi 
följande aktiviteter på gång.

Petanca:
Träning tisdagar och torsdagar 1:a 
april till 31:a oktober kl. 10:00.
1:a november till 31:a mars kl. 
13:00.
Ev kan lokal tävling kan förekom-
ma på söndagar, meddelande 
sätts då upp i lokalen.
Petancatävlingar och seriespel 
vänder du dig till Lars-Erik Lång-
bergs på tel. 966 795 461 eller Kaj 
Andersson på tel. 686 629 898.
Tävlingskommittén består av 
Lars-Erik och Kaj.

Biblioteket: 
Öppet tisdagar och torsdagar 
12:00-12:45 med fn ca 1300 titlar.

Bingo: 
Varje onsdag kl. 17:00 
vår och höst.
Vid frågor: 
Gustav Lärka 
966 796 991 och 
Gunnel Anders-
son 686 629 898

Hobby-
gruppen: 
Måndagar jämna 
veckor kl 11:00 
i vår lokal.
Vid frågor: 
Wenke Dahl 
966 769 227

Resor:
Vid frågor: Lars-Erik Långbergs 
966 795 461

Spanska kurser: 
Måndagar kl. 13:30 för försätt-
ningskurs och 14:30 för nybörjare.
Dessa kurser hålls i vår lokal.

Övrigt: 
Petancabanorna och ansvarig för 
träningsspelet tis. - och torsdagar: 
Peder Lundin

Baren: 
Elisabeth Långbergs och Pauline 
Lärka.

Festkommitten: 
Wenke Dahl, Anny Larsdottir, Tony 
Villardsen och Kirsti Krencker.

reducerat pris. Golf Delux anordnar även egna tävlingar. Vi har 

Golf Delux
Calle Seneca, 1

Polígono Industrial Los Alcázares
 30710 Los Alcázares, Murcia

English, Spanish, Swedish spoken

www.golfdelux.eu

info@golfdelux.eu
(+34) 968 584 221”Äventyrsgolf Golf Delux, som är kopior på tradionella 

golfbanor, är ett golfspel med bare putting och kan spelas av 
alla. Föreningar, Pentanca-klubbar och grupper med 20 spelare 
eller �er kan ordna egna tävlingar till reducerat pris. Vi har bar 
och restaurang med enklare rätter” 

Golf Delux 
Calle Seneca, 1 

Poligono Ind. Los Alcázares
30710 Los Alcázares, Murcia 

GPS: 37.737119,-0.885124

 Tel: (0034) 96 679 0068 
www.zafiraspain.com 
info@zafiraspain.com 

 

Yvonne Sandström erbjuder följande service: 
 Advocat/Revisor 
 Arkitekt 
 Överlåtelse/Lagfart 
 NIE/Residencia/Sip Cards 
 Testamenten/Arvsfrågor 

 Alla typer av Fösäkringar 
 Vvs/Byggnad 
 Översättningar 
 Skattedeklarationer 
 Körkort/Trafico 

Parque del Nervion 141, Urb. La Marina, 03177, San Fulgencio 

KUNDAR VÄNTAR 
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För er som
letar lösningar

på era hälsofrågor!

www.nordenclinica.com
Calle Pintor Antonio López, nr. 2.
03140 Guardamar del Segura, Alicante.
Tlf resepsjon: 965 72 93 83.
norden@nordenclinica.com

GPS  38º 04’ 51.4” / 38.080936, -0.654544

Medicinska specialister
• Invärtes Medicin.
• Allmän läkare.
• Kirurg.
• Tandläkare.
• Hjärtspecialist.
• Invärtes medicin.
• Gynekolog.
• Estetisk medicin och kirurgi.
• Hudläkare.
• Psykolog.
• Sjukgymnast.
• Dietist.
• Fotvård.
• Laboratorium.

Norden Wellnes
• Meditation.
• Reiki, Yoga.
• Lymfmassage, Rosenterapi.
• Kinesologi.
• Kiropraktor.
• Zonterapi.

Norden Natural
• Naturmedicin.
• Homeopat.
• Akupunktur.
• Anti-Agingbehandling.

Konsultera 

vår sjuksköterska 

mellan må - fr 

10.00 – 12.00

T. 966 23 99 58

Och även de små 

har en plats  

i vår värld :

w
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Eurocentro Clinica Veterinaria
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Mandag:  Elche, Orihuela, San Pedro del Pinatar og Santa Pola.
Tirsdag: Alicante, Benijófar, Los Alcázares, Mil Palmeras, Orihuela og San 
Fulgencio.
Onsdag: Benidorm, Cartagena, Elche, Guardamar, La Mata, La Ribera og 
San Muguel del Salinas.
Torsdag: Alicante, Cabo Roig, Gran Alacant, Dolores, Urb. La Marina, Roja-
les, San Javier og Torre de la Horadada.
Fredag: Dolores, Crevillente, El Pilar de la Horadada, Los Montesinos, Orihu-
ela og Torrevieja.
Lørdag: Alicante, Almoradi, Campoverde, Catral, Elche, Mazarron, Playa Fla-
menca og Santa Pola.
Søndag: Benidorm, Elche, La Manga, Mar Menor, Orihuela, Puerto Mazarron, 
The Lemon Tree (Campo de Guardamar), Urb. La Marina og Zoco Marked.

Markeder 

Festivaler

September –,Musica en los Barrios (Torrevieja og omegn)
    – Virgen de Fátima
 – Virgen del Remedio(San Fulgencio)

2–7 oktober – Virgen del Remedio(San Fulgencio)
7. oktober  – Virgen del Rosario (Stor festdag i Torrelamata)
9. oktober  – Valenciaregionens dag
12. oktober  – Columbusdagen / Spansk grunnlovsdag 
 – Dia de la Hispanidad

November  – Santa Cecilla – Musikernes dag 
    (Torrevieja og omegn samt Costa Orihuela)
1. november  – Alle Helgens Dag – Dia de todos los Santos

6. desember  – Den spanske nasjonaldagen 
 – Dia de la Constitución Española                                                       
8. desember  – Jomfru Marias Unnfangelsesdag 
 – Inmaculada Concepsión

Nedenfor har vi samlet noen 
morsomme sitater. Håper 
du finner noe å le av. 

Barn 
snakker 
om 
kjærlighet 

Spiller det noen rolle 
hvordan man ser ut?

Dersom du vil bli elsket av 
noen utenom din familie, er 
det bra å være vakker. 
Anita, 8 år

Det gjør ingen ting hvordan man 
ser ut. Se på meg, jeg er stilig som 
bare det, og jeg har ikke funnet 
noen å gifte meg med ennå. 
Brian 7 år 

Hvordan oppfører kjærester seg? 

Når en person blir kysset for før-
ste gang, faller han sammen og 
reiser seg ikke på minst en time. 
Wendy, 8 år 

Plutselig får de filmfeber så de 
kan sitte sammen i mørket. 
Olav, 8 år 

Hvorfor holder kjærester hver-
andre i hånden så ofte? 

De vil være sikre på at ringene 
ikke faller av ettersom de sikkert 
har betalt ganske mye for dem. 
Tommy, 8 år 

Hvordan få noen til å 
bli forelsket i deg? 

Si at du eier en godtebutikk. 
Henrik, 6 år 

Vrikk på hoftene og 
håp på det beste. 
Camilla, 9 år 

Rop ut at du elsker henne… og 
bry deg ikke om at foreldrene 
står ved siden av og ser på. 
Manuel, 8 år

Morsomme sitater 
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Mar Menor
Club Nórdico 

Mar Menorklubbens verksam-
het är koncentrerad kring tät-
orten Los Alcázares med ca. 
15.000 permanent boende, i 
huvudsak spanjorer. Los Alcá-
zares-kommunen växer kraf-
tigt genom nya urbanisationer 
och genom våra närområden 
La Ribera, La Manga, Roda, 
San Javier, Pilar de la Horada-
da, El Valle, Mosa m.fl. Dessut-
om  har vi 10  golfbanor innom 
en radie på 3 mil.

Vår klubblokal Oasis Center är 
öppen onsdagar och lördagar kl. 
16.00 -19.00. När klubben är öp-
pen kan du alltid köpa greenfee-
biljetter av jourhavande styrelse-
ledamot. Övriga tider tag kontakt 
med klubbens ordförande Gerd 
Eklund tel. 638 192 894. 

Hur hitta vår klubblokal
Klubblokalen är belägen i Urb. 
Oasis, Centro Comercial, med 
serviceföretag och restauranger 
som grannar. Kommer du via 
motorvägen från Cartagena eller 
Alicante Väljer man Los Alcáza-
res norte. I den första rondellen 
svänger man in till Oasis men 
förbi  den s.k. ”pärleporten”  till 
parkeringarna utanför Centro 
Comercial Oasis. Vår lokal är be-
lägen till höger innanför OASIS 

BULEVAR och har en skylt på fa-
saden med Club Nórdico och de 
nordiska flaggorna.

Boule eller Petanca
Interesset för petanca er stort 
bland klubbens lokalavdeling 
Mar Menor.
Varje fredag samlas vi på vår ut-
märkta och välskötta bana med 
plats för tolv spelfält. 
Anmälan till spel görs numera på 
boulebanan senast kl. 10.30. Vi 
är 25 – 40 spelare varje fredag. 

Golf
Varje tisdag kl. 10.00 spelar vi 
golftävlingar på banor runt om 
vårt område. Ring och boka 
deltagande senast torsdag före 
speldag. Kontaktpersoner är 
Hans Boström, tel 652 297 127, 
hb@nosologolf.es och Lars 
Schyler, tel 693 793 525, efk.
ab@telia.com 

Bibliotek
I vår klubblokal finns ett ganska 
stort utval av böcker av skilda 
slag som du kan låna och ställa 
tillbaka med eget ansvar. Det 
finns även tillgång till videofilmer 
på samma vilkår.

Aktuelle program
Aktuellt program finns uppsatt i 
vår klubblokal. Där kan du läsa 
vilka programpunkter som är ak-
tuella,  men du finner det också 
på Club Nórdicos hemsida under 
rubriken Mar Menor. På www.
clubnordico.com kan du även se 
resultat från tävlingar i golf och 
petanca.

Club Nordico Mar Menor har 
HLR och D/hjärtlungräddning 
med defibrilator/hjärtstartare för 
utlärning. Vid förfrågning: Tel. 
638 192 894 eller på mail till: ek-
lund@stromsnas.com 

Syrelsen i Club Nórdico 
Mar Menor

Ordf. Gerd Eklund
Ledamöter Karin Franck, 
Carl-Erik Ericsson, 
Per-Gunnar Skoog, 
Thomas Doxryd.
Suppleanter: Maj Britt Ellström, 
Solveig Sundberg.
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Golfprogram 
Club Nórdico Mar Menor

 

SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ 

no685 765 763
Costa Zenia SHOPPINGCENTER, VID BASSUS

LA ZENIA

MATKASSENSPANIEN

no685 765 763
Costa Zenia SHOPPINGCENTER, VID BASSUS

LA ZENIA

MATKASSENSPANIEN

Välkommen till Club Nórdico Mar 
Menor, vi spelar golf varje tisdag vid 
10-tiden på olika banor i området, 
se bifogade spelprogram.
I oktober gör vi en resa till Las Pi-
naillas i Albacete med övernattning, 
två dagar golf med god mat och 
många skratt.

Klubbmästerskap spelar vi under två 
tisdagar, 17 och 25 november på Roda 
och La Serena.
Hos oss köper ni också greefee’s till 
marknadens bästa priser i vårt klubb-
hus i Los Narejos, öppet onsdagar och 
lördagar.
Anmälan till tävlingarna gör ni via mail 
till: hb@nosologolf.es

SEPTEMBER  
22 Roda Golf
29 La Serena

OKTOBER
06 Altorreal
13-14 Hemliga resan till Albacete
20 La Serena
27 Saurines

NOVEMBER
03 Altorreal
10 Hacienda del Alamo
17 Roda Golf (KM)
24 La Serena (KM)

DECEMBER
01 Altorreal
08 IRM Mar Menor
15 Roda Golf
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Nödnummer (även engelsktalande) .............................112
Ambulansnödnummer ..................................................061
Guardia Civilsnödnummer ............................................062
Policía Locals nödnummer ...........................................092
Policía Nacíonals nödnummer......................................091
Brandstationens nödnummer .......................................085

NB! Når det gjelder ambulansebehov, ta først kontakt
med offentlige legevakt ellers må du betale 
transporten selv med kontanter.

Ambassader
Danska, Madrid ..............................................914 318 445
Finska, Madrid ................................................913 196 172
Isländska, Bilbao ............................................944 315 013
Norska, Madrid ...............................................914 363 840
Svenska, Madrid .............................................917 022 200

Konsulat
Danska, Alicante .............................................965 207 938
Finska, Pilar de la Horadada ..........................966 766 412
Isländska, Benidorm .......................................965 850 863
Norska, Torrevieja ...........................................966 704 501
Svenska, Torrevieja ........................................965 705 646

Sjukhus
Hospital de Torrevieja ...............965 721 200, 965 721 400
Quirón (San Jaime), Torrevieja .......................966 921 313
Alicante (Hosp. de Universidad) .....................965 938 300
Elche...............................................................966 679 000
San Juan ........................................................965 938 665
San Vicente ....................................................965 660 512
Vega Baja .......................................................965 877 500
Los Arcos, San Javier .....................................968 565 000

Santa Maria, Cartagena .................................968 325 000
Naval, Cartagena............................................968 327 400

Salud (vårdcentral/legevakt)
El Acequión.....................................................966 707 143
La Loma, akutintag/legevakt...........................966 703 011
La Mata...........................................................966 926 034
Urb. La Marina ................................................966 746 281
Patricio Pérez .................................................965 711 541
San Luis/La Siesta..........................................966 784 404
Benijófar .........................................................966 714 704
Ciudad Quesada.............................................966 792 290
Guardamar .....................................................965 729 500
Los Alcázares .................................................968 575 800
Los Montesinos ..............................................966 721 488
Orihuela Costa................................................965 322 966
Pilar de la Horadada .......................................966 767 137
Rocío del Mar .................................................965 708 072
Rojales............................................................966 715 759
San Fulgencio.................................................966 794 231
San Javier ......................................................968 192 333
San Miguel......................................................965 720 000
Santiago de la Ribera .....................................968 335 901

Veterinär
Torrevieja ........................................................965 714 940
Los Alcázares .................................................968 171 991

Flygplats
Alicante ...........................................................966 919 000
San Javier.......................................................968 172 000

Taxi
Torrevieja ...................................965 711 026/965 712 277
Orihuela Costa...............(Radio)902 300 292/965 351 624
Los Alcázares .................................................968 248 800

  Viktiga telefonnummer
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ALLT INOM SOLSKYDD
Calle Acacio Rebagliato Pamies 11  031 83  Torrevieja

Showroom & fabrik: måndag - fredag 9.00 - 14.00

Tel +34 693 700 007     e-mail info@markisemannen.es       www.markisemannen.es
        
        markisemannen1                  markisemannen                 @markisemannen1

2015
FIRAR

VI
10 års
jubileum
2005 - 2015

Kunskap och kvalitet genom erfarenhet. 
Vi har arbetat med utvändiga & invändiga solskydd på Costa Blanca i Spanien sedan 2005. 

NY ADRESS
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Asturien och Picos 
de Europa Text och foto: 

Tommy Palmqvist

Hit till Iberiska halvöns norra kust-
områden kom en gång i tiden ro-
mare och några hundra år senare 
även västgoter. Den sista gotiska 
kungen kom att bli Don Rodrigo, 
för på 700-talet började araberna 
invaderade stora delar av halvön. 
Det var år 712 som araberna in-
tog detta landområde och deras 
bas här på kusten blev Gegio 
(dagens Gijón). Befolkningen 
blev tvingade att underkasta sig 
berben och guvenören Munuza, 
som stod i befäl under Córdoba.                                                                            
Ett uppror bland urbefolkningen år 
718 misslyckades och många his-
torier eller legender finns om detta. 
Men det var efter slaget vid Cova-
donga år 722 som adelsmannen 
Don Pelayo tillsammans med sina 
300 män till sist besegrade ara-
berna. Detta kom att bli den första 
segern över de arabiska styrkorna 
på halvön, La Reconquista den s k 
återerövringen.
I dessa ganska otillgängliga bergs-
trakter bildades därefter det kristna 
kungariket Asturien och Don Pe-
layo styrde det till sin död år 737 i 
Cangas de Onís, som sedan blev 
rikets ”huvudstad”. Favila, Don 
Pelayo´s son blev efterträdare, 
därefter kom Alfonso I av Asturien 
och et dynasti följde därefter.
Man säger att det var här i Co-
voadonga som det första kristna 
kungariket Spanien föddes. 

El Principado de Asturias är idag 
en av de 17 självstyrande regio-
nerna i Spanien, med bara drygt 
en milion invånare. Huvudsta-
den blev med tiden Oviedo, en 
blomstrande vacker medeltida 
stad. Medan Gijón, som ligger vid 
kusten idag har en större befolk-
ning. På gamla kartor kan man se 
två riken, Asturias de Ovideo och 
Asturias de Santillana, det senare 
blev Cantabrica med den mäktiga 
huvudstaden Santander.

Det var kung Juan I av Kastilien 

som år 1388 instiftade titeln Prin-
cipe de Asturias, för att bäras av 
arvtagaren av kungakronan. Don 
Filipe hade denna titel intill förra 
året då han utropades till kung 
Filipe VI. Därmed gick denna titel 
vidare till prinsessan Leonor de 
Borbon, Princesa de Asturias. I 
från Asturien och Oviedo kommer 
också Spaniens nya drottning.  

    

Eftersom man är pensionär och 
inte ska ha så bråttom kan man 
njuta av en dagsresa med tåg 
upp till norra delarna av Spanien. 
Man slipper alla problem med in-
checkning av bagage och besvär-
liga säkerhetskontroller, man sitter 
bekvämt, gott om plats och man 
kan gå och röra på sig.

Innan man kommer till Asturien 
och dess huvudstad passerar 
tåget genom vackra gröna land-
skap, sedan kämpar tåget vidare 
upp genom ofantliga bergsomrâ-
den. Ibland täcker molnen de dju-
pa dalgångarna. Efter Asturiens 
kustlinje finner man ett hundratal 

stränder, vikar och laguner. Playa 
de Silencio som ligger lite väster 
om Gijón och stränderna omkring 
semesterorten Llanes.

Huvudstaden Oviedo med anor 
från medeltiden är också kosmo-
politisk med ståtliga byggnader 
och vackra parker, mycket väl värd 
att besöka några dagar.  Arvet ef-
ter Indios, familjer som skapade 
förmögenheter i Västindien, som 
sedan återvände och uppförde 
dessa rikt utsmyckade byggnader 
här i Oviedo liksom i andra städer i 
Asturien och i Cantabrica.
Vi reste vidare med FEVE-tåget 
utefter kusten mot Santander, ett 
tåg som bara går två gånger om 
dagen, dessutom långsamt och 
stannar nästan vid varje ”mjölk-
pall”. Vi passerar små orter, ge-
nom ”gröna” tunnlar och ibland 
utsikt över havet. 

I den lilla staden Arriondas steg vi 
av för att vandra till den gamla hu-
vudstaden Cangas de Onis, belä-
gen där floderna Sella och Güeña 
flyter samman. Ännu en vacker 
gammal stad med en stabil ro-
mersk bro. Efter asturisk lunch och 

Den romerske bron I Cangas de Onis.       

En resa med tåg
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Höstens resor

Text och foto: 
Tommy Palmqvist

Mallorca-resan är flyttat till 4-7 oktober. Pris inkl. ut-
flykter: 470 Euro  

Cartagena-resa 9 oktober 
Vi tar en buss hemifrån och kommer till Los Nietos. 
Där stiger vi på ett litet tåg. Vi åker genom ett område 
med industrihistoria.  Efter cirka 35 minuter kommer 
vi till Cartagena. Här finns en båt som ska ta oss med 
på en tur i hamnen.
Pris: 40 Euro Bokning innan 25/9. 

Bodegabesök 29 oktober 
På den här turen kommer vi att besöka två vinprodu-
center i trakten av Novelda -- Villena.
Pris: 65 Euro Bokning innan 15/10. 

Elche den 13 november 
På en promenad genom gamla stán får ni veta mer 
om dess historia och sevärdheter. Om tid och intresse 
finns, besöker vi ett av Europas största outlet, när det 
gäller skor och lädervaror.
Pris: 45 Euro Bokning innan 30/10. 

Madrid och Toledo 
19-22 november 
Avresa från respektive påstigningsplats på morgo-
nen. Tåget avgår 08.45 från Alicante/Renfe. 
Stadsrundtur med lokalguide i båda städerna. 
Pris: 415 Euro Bokning innan 19/10. 

27 november – endagsresa 
till Mazarron & Mojácar 
Vi åker söderut och besöker två små städer utefter 
kusten, Mazarron / Puerto de Mazarron i regionen 
Murcia och Mojacar i regionen Andalusien. 

Bokning av resor kan göras:
Direkt på klubbens kansli
Via telefon: +34 966 704 661
Via e-post: post@clubnordico.com

Vid bokning via telefon eller e-post: anmälningsavgif-
ten alternativt hela summan betalas 
inom 4 dagar. 

BostadCostaBlanca

Olika historier finns om hur kvarlevorna efter Don 
Pelayo sedan flyttades hit upp till grottan La Santa 
Cueva de Covadonga. Det var ju här i denna grotta 
som de kristna gömde sig undan araberna. Här finns 
ett litet kapell, en helgedom som många pilgimmer 
besöker. 

besök i lockande ostaffärer vandrade vi vidare mot 
vårt logi i byn Covadonga.
Vi befinner oss vid porten till nationalparken Picos de 
Europa, ett av Spaniens stora bergsområden, tand-
formade berg med ibland snötäckta toppar, ca 2500 
m ö h. På lång avstånd ser man tidigt den stâtliga 
kyrkan Parroquia de España högt upp på en klippa 
i  Covadonga, byn som bara har ca 60 invånare men 
som dagligen fylls på med pilgrimmer. Ett vattenfall 
springer ut från en brant klippa och har man krafter 
kvar kan man ta den långa trappan upp till kapellet i 
grottan La Santa Cueva de Covadonga. 
Vi bestämte att vandra mot bergssjöarna Los Lagos 
de Covadonga. Med ryggsäck packad med regnklä-
der, tröja och smörgâsar begav vi oss av. Enligt upp-
gift, en lätt vandring pâ ca12 km. Möjligen ”fågelvä-
gen” då, tänkte vi, när vi på slingrande stigar och med 
en ständig uppförsbacke gjorde vår promenad. Men 
med frisk luft, fint väder och vackra landskap gav oss 
krafter. Ibland påhejade av en grupp tävlingscyklis-
ter, på träning inför La Vuelta de España se sida 27. 
Ibland följde vi en fårskock eller nyfikna kossor och en 
gång blockerade en tjur vår väg.

Som belöning pâ 1.200 m höjd ser man sjöarna Enol 
och Ercina omgivna av snötäcka bergstoppar som 
speglar sig vackert i det lugna vattnet. Här finns som 
tur en bar med en liten restaurang.
Tidigt följande dag fick vi skjuts med skolbussen till 
Arriondas igen och vi fortsatte vår långsamma tåg-
resa mot Cantabrica.
Nästa stopp blev Puente de San Miguel för att däri-
från vandra till Altamira, en annan mycket berömd 
grotta, innan fortsatt färd mot Santander, Bilbao och 
San Sebastian – men det är en annan historia.  
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Volvo Ocean Race

Göteborg förvandlades till en seg-
lingsmetropol en vecka i juni. Staden 
och Volvo laddade för en folkfest, då 
världens största seglingstävling gick 
i mål i Göteborgs Hamn. Frihamnen 
hade förvandlats till en enda stor 
festivalyta om 97 000 kvadratmeter. 
Området var öppet för allmänheten 
och de 2 första dagarna noterades 
90 000 besökare. Endast vissa 
paviljonger var reserverade för de 
tävlande, speciellt inbjudna gäster, 
press etc. I hamnområdet fanns 
en mängd olika aktiviteter alltifrån 
sponsorer, utställare, restauranger 
m.m. till scenuppträdanden och 
barnaktiviteter.

Sedan starten den 4 oktober 2014, 
efter nästan 39 000 nautiska mil runt 
jorden, avslutades världens största 
segeltävling i Göteborgs Hamn den 
22 juni. Målgången blev lite dra-
matisk på grund av svaga vindar – 
inget bra seglingsattribut. Mållinjen 
flyttades ut till Älvsborgs fästning i 
hamninloppet i stället för, som först 
planerats, i Frihamnen. De nyckfulla 
vindarna gjorde att segraren i sista 
etappen ”Team Alvimedica” blev 
stående still i 20 minuter bara något 
hundratal meter från mållinjen. Till 
sist fick de dock så pass vindpust 
att de tog sig över mållinjen. 

Några axplock från en presskonfe-
rens med skepparna på de sju del-

Text och foto: Tommy Siverdal

tagande båtarna:
Arrangörerna ville ha möjlighet att 
följa tävlingarna live hela tiden och 
hade därför krävt att få ha kamera-
utrustning på båtarna. Man fick välja 
mellan att ha utrustning ombord el-
ler extra ballast. Hälften av båtarna 
valde att ta med kamerautrustning.
På frågan om vad som triggat skep-
parna till att delta i ett så krävande 
åtagande svarade de:
– vinnarinstinkt och seglingsintresse
– att bilda ett team och lyckas få 
detta att fungera med så skiftande 
bakgrunder deltagarna har
– att ta sporten till en högre nivå 
och sporra fler att intressera sig för 
segling. En av skepparna sa att han 
senaste två (2) åren har de endast 

Totalledaren i tävlingen Abu Dhabi, behövde bara ta sig i mål för att säkra 
totalsegern i racet. De kom i mål i Göteborg som femte båt och därmed 
var segern klar. Efter att de tagit sig in till Frihamnen och mottagit tusen-
tals åskådares jubel, fick de segerbucklan utdelad direkt vid kajen. 

Ombord i SCA-båten var kronprinsessan Viktoria, som är gudmor till bå-
ten. Hon deltog i hela hamnracet, men endast passivt, då tävlingsreg-
lerna inte medger annat.

varit hemma 55 dagar.

Den sista och avslutande deltäv-
lingen i Volvo Ocean Race, var ett 
hamnrace i Göteborgs hamninlopp. 
Tävlingen gick av stapeln på lörda-
gen i mulet väder och tyvärr även nu 
svaga vindar.

Jag fick följa med på pressfartyget, 
vilket för dagen var s/s Falken, mari-
nens skolfartyg, där både kung Karl-
Gustav och prins Carl-Filip fått sin 
marina utbildning. 35-40 journalister 
från hela världen följde med Falken 
ut till hamninloppet, där tävlingen 
ägde rum. När vi i sakta mak förfly-
tade oss ut till tävlingsplatsen, gick 
SCA-båten, den svenska deltaga-
ren med endast kvinnlig besättning, 
förbi oss ut tillstarten. Den gjorde en 
fantastisk rundningsmanöver och 
seglade förbi 3 båtar och lade sig på 
andra plats. Denna placering höll de 
ända in i mål. Segraren Team Bru-
nel (Nederländerna) kunde de dock 
inte rå på.
Mapfre placerade sig före Team Al-
vimedica och tog därmed 4:e plat-
sen i totaltävlingen. Även ombord 
på Mapfre-båten fanns celebriteter, 
genom den förre spanske kungen 
Juan Carlos.

Som marinens fartyg fick vi förmå-
nen att som första åskådarbåt följa 
tävlingsbåtarna in till Frihamnen. Vi 
eskorterade SCA-båten hela vägen 
in.
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I NórdicoNytt nr 2 finns en ar-
tikel om Volvos nya XC90. Med 
referens till denna artikel har re-
daktionen  bett mig att beskriva 
hur det gick till när Volvo star-
tade sin verksamhet på 1920-ta-
let, och i grova drag hur verk-
samheten utvecklats därefter.

Jag kommer mestadels att uppe-
hålla mig vid Volvos Personvagns-
historia. Vem är då jag som skrivit 
denna artikel? Jag har varit an-
ställd på Volvo från 1968 fram till 
min pensionering i slutet av 90-ta-
let i olika befattningar framförallt 
inom produktion. Under ett antal 
år på 80-talet ansvarade jag för 
Volvos samtliga personvagnsfa-
briker världen över, ett 10-tal, med 
totalt c:a 25000 anställda.

Men nu över till hur 
det hela med Volvo började.
I början av 1920-talet funderade 
2 svenskar, var och en för sig, på 
hur man skulle kunna starta en bil-
tillverknig i Sverige. Den ene var 
civilekonom Assar Gabrielsson. 
Han var i början på 1920-talet för-
säljningschef på SKF i Göteborg. 
Den andra var civilingenijör Gustaf 
Larsson.
Han hade tidigare arbetat för SKF.
I augusti 1924 träffades dessa 
båda herrar, om det skedde av 
en ren händelse eller planerat är 
oklart, på Restaurang Sturehof i 
Stockholm över ett fat med svens-
ka kräftor och utbytte synpunkter 
och ideer om  hur en svensk bil-
tillverkning skulle kunna startas. 
De båda gjorde vid detta tillfälle en 
muntlig överenskommelse, som 
bekräftades med ett handslag. I 
1925 formulerades den muntliga 
överenskommelsen skriftligen.

Under våren 1926 tillverkades 10 
protyper på en fabrik i Stockholm. 
9 av dessa var öppna och en med 
täckt kaross. I augusti 1926 forma-
liserades verksamheten av SKF, 
som sedan 1915 hade ett dotter-
bolag, benämnt Volvo, som låg 
vilande som ett skrivbordsbolag. 
Detta togs nu fram och användes 
för biltillverkningen. Verksamhe-
ten kom alltså att bedrivas som ett 

Så här blev Volvo till
Text: Karl-Eric Nilsson

dotterbolag till SKF ända fram till 
1935 då SKF börsintroducerade 
Volvo på Stockholmsbörsen.

De båda herrarna Gabrielsson 
och Larsson kom under många år 
att vara verksamma som VD res-
pektive vVD för AB Volvo. I okto-
ber 1926 flyttades verksamheten 
från Stockholm ner till Göteborg. 
Detta skedde genom att  Gabriels-
son och Larsson tillsammans med 
några medarbetare körde 3 av de 
öppna prototyperna landsvägen 
tvärs över Sverige. En riktig bedrift 
på den tidens vägar. I bilarna hade 
de med sig ritningar och underlag 
från protyptillverkningen.

Bolaget etablerades i Göteborg 
i en före detta kullagerfabrik, be-
nämnd ” Nordkulan” som SKF 
disponerade sedan en tid tillbaka. 
Denna lokal fanns på Hisingen. 
Man planerade nu med utgångs-
punkt från de 10 prototypena en 
tillverkningsserie på 4000 bilar. 
Det låter inte mycket med tanke 
på dagens volymer. Men några 
uppgifter från denna tid kan ge lite 
perspektiv:
⁃ 1916 fanns 3036 bilar registre-
rade i Sverige.
⁃ 1925 importerades 14311 bilar 
till Sverige.

De båda grundarna myntade på 
ett tidigt stadium ett begrepp ”att 
bygga bil på Volvovis”. Det var en 
utveckling av ett system som till-
lämpades i USA. Bilarna skulle 
självfallet konstrueras och sättas 
samman av Volvo. Delar och kom-
ponenter skulle köpas av friståen-
de leverantörer. Volvo skulle dock 
övervaka kvaliteten på alla delar 
och komponenter redan hos leve-
rantören.

Hur gick då tillverkningen 
till i början?
Bilarna byggdes upp på en ram. 
På denna ram monterades motor, 
växellåda och fram- och bakaxlar.
Vidare skruvades alla karosskom-
ponenter fast på ramen och bilda-
de en öppen eller en täckt bil.
Själva tillverkningen skedde redan 
på 20-talet på ett enkelt löpande 

band. Verksamheten” rullade” där-
efter på. (Volvo betyder ju på Latin 
”jag rullar”).
⁃ Under de tre första åren tillver-
kades c:a 1000 bilar.
⁃ 1933 nådde man upp till 10 000 
tillverkade enheter, varav 3800 
personvagnar och 6200 lastvag-
nar.
⁃ Den 100 000.e bilen lämnade 
tillverkningen 1949
⁃ 10 år senare var man uppe i to-
talt 500 000 tillverkade bilar.
⁃ 1 000 000:e bilen var klar 1964.

1964 flyttades all personbilstill-
verkning ut från de gamla fabriks-
lokalerna till den nya Torslandafa-
briken som invigdes 24 april 1964. 
Volvo Torslandaverken blev en 
modern bilfabrik uppdelad i 3 en-
heter:
En karossfabrik för sammansätt-
ning och svetsning av karosserna 
(det var här jag började på Volvo 
som fabrikschef på 60-talet). Ett 
måleri där karosserna lackeras. 
Och enn slutmonteringsfabrik.
I dagarna har den 7 000 000:e bi-
len tillverkats på Torslandaverken, 
som förra året firade 50-årsjubi-
leum.
Volvo Personvagnar ingår numera 
ej i den Svenska Volvokoncernen 
men står väl rustade för att möta 
framtiden.

Skärtorsdagen, 14 april 1927, var 
den första serietillverkade bilen, 
benämnd ÖV 4, klar.
Den hade en motor på 28 Hk, en 
manuell växellåda med 3 växlar 
framåt och 1 bakåt.
När bilen under påmpa och ståt 
skulle köras ut ur fabriken upp-
täcktes ett problem. Slutväxeln i 
bakaxeln hade monterats felaktigt 
så bilen fick backas ut ur fabriken.
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En ideell förening som Club Nórdico är helt beroende 
av frivilliga innsatser. Om du vill, kvinna eller man, 
vara med i vårt trevliga team, hör av deg till oss.
E-mail: red@clubnordico.com

Nórdico Nytt  
behöver din hjälp!

KÖKET HAR ALLTID GODA 
smörgåsar med dryck/drikke

4,50 €

3,50 €

3,50 €

4,50 €

3,50 €

Til alle medlemmar
Till alla medlemmar i Club Nórdico som har mailadress.
Var snälla och skicka den till:
post@clubnordico.com
Vi behöver den för att kunna få ut information snabbt.
Tack på förhand
 Styrelsen 

Advokaterna har informerat polisen om detta och de 
har även bekräftat att polisen redan har utfört arres-
teringar.
Advokatsamfundet i Orihuela har 21 april skickat ut 
ett uttalande gällande en varning från flera av deras 
advokatsmedlemmar och kolleger från andra länder 
som av informerat att de har märkt en ökning av  offer 
för bedrägeri  av yrkesverksamhet på kustområdet av 
personer som ej har utbilding för att utföra Advokat-
rådgivning.
Advokaterna har informerat polisen om dessa om-
ständigheter och har även bekräftat att polisen redan 
har utfört arresteringar, och de påminner att det är en-
ligt Spansk lag ej tillåtet att utföra en yrkesverksam-
het utan tillbehörighet. Och advokatssamfundet som 
garanterar advokaternas intresse kan bekräfta att de 
är ilegala och många av dem finner man i kustområ-
det, speciellt i Orihuela och Torrevieja, där de under 
senaste åren har informerat sina eventuella kunder 
på olika språk om sin verksamhet utan att ha rätt att 
utföra Advokatrådgivning. 
På grund av dessa aktiviteter, vill advokatssamfundet 
informera att det ni kan finna information på hemsi-
dan: ’www.redabogacia.org/censo, där ni kan kon-
trollera om era ”advokater” är vad de säger vara och 
även Orihuelas Advokatsamfund ger denna informa-
tion gratis. 
Fotnot: För att kunna ge korrekt juridisk/processfull-
mektig information skall man vara en legitimerad Ad-
vokat som tillhör ett Adokatsamfund. Spanska lagar 
ändras hela tiden och de ”riktiga”advokaterna är infor-
merade om dessa ändringar och om ni får ”gammal” 
eller felaktig information kan det uppstå problem. Ni 
bör förfråga om namnet av Advokaten som ni använ-
der som tillhör teamet eller samarbetar med, för att 
kunna kontrollera att de är legitima Advokater och kan 
ge er rätt profesionell hjälp. Sedan 2007 är det inte 
möjligt att registrera en advokatbyrå/kontor utan att 
minst en av ägarna är Advokat. För profesionelt in-
trång kan de få höga böter och även mellan 6 måna-
der till 2 års fängelse (enligt kriminallagen 403). Detta 
gäller även för dem som utför sig att vara Ekonomis-
ter, Arkitekter etc. till exempel. 

Advokatssamfundet 
varnar för det profesionella 
intrånget på kust området

 Information från spanska tidningen La Verdad den 22 april.     
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Vill du få bättre utsikter till en 
lyckad bostadsaffär i Spanien?
köp eller sälj din bostad i spanien genom bjurfors. Vi 
finns nu på den spanska kusten såväl i Barcelona som i Torrevieja och 
Marbella. Oavsett om du ska sälja eller om du vill köpa en fastighet 
som investering, för semester eller för att bo permanent erbjuder vi 
alla tjänster som du kan tänkas behöva. Vårt ledande kontaktnät, vår 
beprövade affärsprocess och vår erfarenhet ökar dina utsikter till en 
lyckad bostadsaffär. Kontakta Bjurfors för att förverkliga dina  
bostadsdrömmar i Spanien. Nöj dig inte med mindre.

vi söker fler mäklare. Det går bra för Bjurfors.  
Eftersom efterfrågan på våra tjänster är mycket stor, behöver vi nu 
förstärka med fler mäklare. Vi söker dig som är driven, självständig 
och har en entreprenörsanda. Att du vill utvecklas i din yrkesroll ser 
vi som självklart. Kontakta Abtin Irandoost, tel +34 652 292 000 eller  
abtin.irandoost@bjurfors.se för mer information!

bjurfors torrevieja/costa blanca
Calle Ramon Freixa 1 (Ava Cortes Valencianas)
03180 Torrevieja – Alicante, Spanien
Tel. +34 865 688 539   |  Mail: costablanca@bjurfors.se
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