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

Styrelsen  

Henger vi med?
Skal annonsørene nå fl est nordbor som er interessert i deres 
produkter og tjenester skal de ha veldig gode argumenter for 
ikke å være med i Nórdico Nytt. Det er her og på nettet de fl es-
te nordbor orienterer seg. Flere og fl ere har oppdaget dette og 
sponser nå tidningen.

Club Nórdico er den største ideelle klubb for nordbor på Costa 
Blanca. Nórdico Nytt må på sin side være engasjerende for både 
gamle og nye medlemmer. Vi arbeider hele tiden med å gi stoffet i 
tidningen lang levetid, slik at våre medlemmer blir stolte av papirut-
gaven, selv om den raskt legges ut på nettet.

Det er mange erfarne nettbrukere som nå har innsett behovet for 
et supplement. Selv om nettet hele tiden vokser, begynner også 
de unge å føle behovet for noe mer. Vår tidning er et slikt produkt.
Den franske Rue 89 startet som en ren nettavis i 2007. Nå kommer 
den også ut som papirmagasin. I fl ere år har ikke papirtidninger 
blitt levnet mye framtid. Vi for vår del lurer på hvorfor alle disse 
fremtidssenarioene om undergang, kun er å lese i papirtidningene 
og ikke på nettet.

Konkurranse er sundt og vi må hele tiden tilpasse oss og bli enda 
bedre.

Synes ikke du som leser at vi klarer oss ganske bra?
Vi forsøker virkelig å henge med. God lesning og god påske.

Johan Amundsen

Föreningsaktuellt på sidorna 
4, 5, 8, 35 – 38 och 42

Omslagsbild: 
Tuppfoto, layout och montage: 
Karl-Åke Håhl

COPYRIGHT: Club Nórdico
Ettertrykk eller kopiering av annonser, ar-
tikler og stoff er kun tillatt etter skriftlig avtale 
med utgiver.

Nr. 3 – 2011
Sista försäljningsdag: 15 juli
Sista avbeställningsdag: 15 juli
Sista materialdag: 1 augusti
Utgivningstid: Mitten av september

Tryckeri: 
Brilogic
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Kära medlemmar!

Henrik Westman
Ordförande/klubbleder

Hur går det för oss?

Alla jag talar med säger att vanorna ändrats för 
oss som bor här nere i Spanien.
Vi som inte bor här nere permanent kommer ner 
senare och åker hem tidigare.

De som fl yt-
tade ner för 
lite drygt tio 
eller femton år 
sedan börjar 
vända hemåt. 
Många som 
köper har va-
rit nere några 
gånger men nu 
bestämt sig för 
att slå till. De 
planerar att bo 
här ett par må-
nader om året 
för att sedan 
då de blir pen-
sionerade öka 
tiden i ”solen”. 
En hel del yng-

re har också kommit ner för att fi nna arbete.

Att det pågår en generationsväxling är helt klart. Allt 
detta ställer nya krav på vår verksamhet. 

Tycker du vi lyckats ställa upp mot de nya kraven? 
Delta i våra aktiviteter och testa!

Jag skrev i förra numret av Nórdico Nytt att vår verk-
samhet skall försöka vara som en kryddhylla där med-
lemmarna skall kunna fi nna de rätta kryddorna för att 
kunna göra tillvaron här nere så behaglig som möjligt. 

Arbetet med att fi nna ”nya kryddor”, att förnya oss och 
anpassa oss efter den nya situationen pågår för fullt. 

Vi har fått fl era hundra nya medlemmar, men många 
har också tyvärr lämnat oss. 
Club Nórdico är den största helt ideella föreningen 
för nordbor på Costa Blancakusten. Det ger förutsätt-
ningar men innebär också svårigheter. Vi är helt be-
roende av frivilliga insatser. Alla nordbor är hjärtligt 
välkomna till vår sociala samvaro och att ingå i vår 
kamratkrets. Du som kan någonting, vill och vet hur 
dina erfarenheter och kunskaper på något sätt skulle 
kunna komplettera vår förening hör av dig.

Då detta nummer av Nórdico Nytt kommer i din hand 
är det snart påsk. Jag önskar dig en riktigt Glad Påsk.

Henrik Westman
Ordförande Club Nórdico    

De unge 
er på 
vei inn
Helen Gustafsson 
(29) fra Göteborg 
er en av de nye 
suppleantene til 
Club Nórdicos 
styrelse.
Hun har universi-
tetsutdannelse i ar-
keologi. 
Videre mastergrad 
i kulturarv m.m. På 
y r keshögsko lan 

satset hun innen kulturturisme, herunder marknadsföring.

Helen er allerede i gang med å hjelpe klubben i dens mark-
nadsföring.
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Hyvät jäsenet!

Mycket av den gamla inredningen från den tidigare
kvarnen är bevarad och skapar en helt speciell atmosfär.
Besök oss och upplev ett stycke äkta Spanien,
och den lokala gastronomin så som
hjort- och vildsvinsstek, ugnstekt lamm m.m.
En upplevelse utöver det vanliga.

Carmen erbjuder terapi för avslappning 
och mot smärtor efter ett koncept
från Institutet Upledger (www.upledger.com)

Välkommen! Jan och Carmen
Fråga efter vårt nya SPA i Caravaca.
Obs! Ring och förhandsboka. Vi ger vägbeskrivning.
Telefon: 968 433 381 – Mobil: 606 301 409
Email: molinodelrio@molinodelrio.com
Hemsida: www.molinodelrio.com

Miten meille käy?  Kaikki sanovat  että elämän 
tapamme muuttuvat täällä etelässä, Espan-
jassa. Me , jotka emme asu vakituisesti täällä 
vaan tulemme myöhemmin ja menemme kotiin 
aikaisemmin Ne jotka muuttivat tänne 
kymmenen, viisitoista vuotta sitten ovat 
palaamassa kotiin. 

Useat ostajat ovat olleet täälläuseita kertoja , mutta 
nyt ovat todenneet että on oikaea  aika ostaa.  He 
ajattelevat asua täällä pari kuukautta vuodessa 
,tullessaan eläkeikään pidentää aikaa ”auringossa”. 
Useat nuoret ovat tulleet tänne työn hakuun. 

Toteamme sukupolven vaihdos on käynnissä. 
Tämän myötä kasvaa vastuu toiminnoistamme. 
Luuletko että voimme kohdata uudet vaatimukset?  
Tule mukaan toimintoihimme ja testaa! Kirjoitin 
Nordico Nytt,in viime numerossa, että toimintam-
me tulisi olemaan maustehyllyn tapainen  josta 
jäsenemme löytäisivät oikeat mausteet tekemään 
olemisen mahdollisen miellyttäväksi. Löytääksemme 
”uusia mausteita” että voisimme uusiutua sekä 
soveltua uusiin vaatimuksiin on täydessä käynnissä. 

Olemme saaneet monta sataa uutta jäsentä,  mutta 
samalla toteamme että monet ovat jättänneet 
meidät. Club Nordico on suurin vapaaehtoisvoimin 
toimiva seura pohjoimaalaisille Costa Blankalla.  

Se antaa edellytyksiä  mutta myöskin 
vaatimuksia. Olemme kokonaan vapaaehtoisen 
työvoiman varassa Kaikki pohjoismaalaiset ova 
tervetulleita meidän sosiaaliseen  yhteisöön.
Sinä joka osaat ja haluat jakaa kokemuksiasi 
jollakin tavalla sekä kompleteerata seuramme 
työtä anna kuulua itsestäsi. Tämän numeron 
ilmestettyä on jo kohta Pääsiäinen . Toivotan 
sinulle  oikein hyvää Pääsiäistä.
 

Henrik Westman
Club Nordicon  Puheenjohtaja 
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Reiseskreddere
CheckinScandinavia ligger sentralt 
til i Torrevieja. Innehaverne Vanes-
sa Carpinteiro og Martin Furs star-
tet for tre år siden opp sitt spesielle 
reisebyrå i Avenida de Habaneras 
54.

Selskapet er et komplett reisesenter 
og fullservice reisebyrå, som tilbyr 
face-to-face reiseplanlegging, utlån 
av dvd’er, bøker, kart ja, alt som om-
handler reiseliv.

- Vi har vært veldig selektive med inn-
redningen, slik at kundene kan slappe 
av mens de venter på personlig råd-
givning, forteller Martin, som har 10 
års profesjonell bransjeerfaring, til 
Nórdico Nytt.

- Vi prøver alltid å ”lese” den rei-
sende; for så å kunne koordinere og 
skreddersy reisen etter reiseprofi l og 
-budsjett. Vårt mål er at stadig fl ere 
fornøyde kunder kommer tilbake. I 
dag betjener vi omtrent 6.000 kunder 
i året.

Trenger du en kort tur hjem, så hjelper 
de selvsagt også til med det; 
Hver mandag – fredag kl. 10.00 – 
14.00 og 16.00 – 18.00. 
Passer ikke det: Send din forespørsel 
på mail: 
checkin@checkin.e.telefonica.net
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Något på hjärtat
Om du har något på hjärtat eller något som kan vara till nytta och gagn för Nórdicos medlemmar, men inte 
kan – eller inte vill – skriva själv, kontakta någon av redaktionsmedlemmarna. 
Tillsammans gör då du och redaktionsmedlemmen ett reportage eller artikel som kan presenteras för Nór-
dico Nytt’s redaktion. Om du vill får du gärna vara anonym.

Torreviejaprofi l:

Jordskalv 1829
– av Enrique Garcia Rebagliato –

Jordskalvet som var en milstolpe i Torreviejas historia sked-
de den 21 mars 1829 omkring klockan halv sju på efter-
middagen. Men det var inte utan förvarning. Jordbävningar 
hade inträffat tidigare i området under många år. 1802 
inträffade en som ledde till att Saltförvaltningen fl yttades 
från La Mata till Torrevieja.  Den ovannämnda dagen, vid 
lunchtiden, kunde man känna att jorden rörde sig. Skalvet 
ökade i intensitet och på eftermiddagen smällde det. Man 
hörde ett kraftigt ljud och 
jorden började röra sig 
som havsvågor från öst 
till väst. Det drabbade 
inte bara Torrevieja utan 
också nästan alla byar 
från Orihuela till Guar-
damar. Hela Vega Baja 
alltså. Resultatet blev 
förödande.  2965 hus 
totalutplånades (i Torre-
vieja blev hela byn för-
störd). Inte ett enda hus 
av 534 stod kvar 2396 
skadade hus, 47 kyrkor 
i ruiner 389 människor 
döda (i Torrevieja bara 
32, men i Almoradi var 
det 192), 375 skadade 
267 hästar döda mm. 

Söndagen 22 mars nåd-
des Orihuela av nyheten 
om katastrofens omfatt-
ning genom meddelan-
den från olika präster till 
biskopen Felix Herrero 
Valverde.  Denne reste 
dagen därpå till olika 
byar i sitt stift. Under resan ner till Guadamar såg han hur 
allvarlig situationen var. Då tog han omedelbart två beslut. 
Det första var att organisera kolonner med häst och vagn 
lastade med olika förnödenheter för att tillgodose de drab-
bade människornas omedelbara behov. Det andra, som 
kom att ha mer långtgående effekter, var att han tog pen-
nan och skrev ett brev direkt till kungen Fernando VII. Han 
hoppade över den civila myndighet som hittills hade varit 
totalt inaktiv. Brevet var enkelt och emotionellt. Efter att det 
publicerats i olika tidningar den 6 april gav det upphov till 
den kanske första solidaritetskampanjen i spansk historia. 
Landet blev berört av katastrofen och pengarna strömma-
de in via olika biskopsämbeten och församlingar runt om i 
landet.

När kungen hörde talas om katastrofen skickade han in-
genjören Jose Agustin de Larramendi för att undersöka 

och klargöra vad som hade hänt. Men när han anlände till 
de drabbade områdena, så förvandlades den vetenskapli-
ga expeditionen till en akut räddningsinsats. Han samarbe-
tade väldigt bra med biskop Herrero. De civila myndigheter-
na lyste med sin frånvaro. Larramendi skickade sin rapport 
till kungen i juni samma år. Några intressanta punkter kan 
nämnas. Han redovisar alla skalv som har inträffat och sä-
ger att den 18 april skedde ett som var nästan lika starkt 
som den 21 mars. Sedan berättar han om olika iakttagelser 
som folk gjorde. Om det var lugnt eller inte i atmosfären, om 
de förekom vågor i havet mm. Epicentrum låg enligt honom 
mellan Almoradi och Rojales. Han berättar att Torrevieja, 
Almoradi, Rojales, Guardamar och Benejuzar måste byg-
gas upp på nytt. Av dessa byar föreslår han att Guardamar 
skall fl yttas några hundra meter.

Beträffande Torrevieja 
är två saker intressanta. 
Den första är att han från 
början tänkte fl ytta den 
nya staden något söde-
rut, ungefär till där Punta 
Prima ligger idag. Men 
den dåvarande installa-
tionen för saltproduktio-
nen förhindrade honom 
att slutligen föreslå det. 
Den andra var grave-
rande för Torrevieja. Han 
säger att i stället för att 
bygga upp samma antal 
hus som var förstörda 
borde man i Torrevieja 
bygga endast hälften av 
de antal hus som fanns 
innan skalven. Att be-
folkningen var så stor 
berodde på att många 
sysslade med smugg-
ling och andra illegala 
aktiviteter som skadade 
Kronans intresse. Man 
borde bygga nya hus 
bara till dem som job-

bade i saltverket. Torrevieja har ingen annan industri eller 
jordbruk avslutade han. Efter rapporten var Larramendi inte 
populär i Torrevieja. I Almoradí tror jag att det fi nns en gata 
som uppkallats efter honom.

Han återvände till Madrid och lämnade en adjutant med 
uppdrag att kontrollera återuppbyggnadsarbetet. Men det 
var den dynamiska och aktiva biskopen som verkligen låg 
bakom rekonstruktionen. Han påskyndade arbetet på plats 
med kontinuerliga besök. Han organiserade polispatruller 
som skulle förhindra plundring. Han skrev till kungen fl itigt 
för att be om att de insamlade pengarna inte skulle stanna 
i Madrid utan komma till området. Han var motorn i åter-
hämtningsarbetet. Larramendi, i sin tur, var nervös och till 
och med rädd för att de kontinuerliga skalven skulle drabba 
honom. Han ville åka ifrån Torrevieja så fort som möjligt och 
fi ck snart en ny kommendering i Sevilla.

Detta är ritningar som Larramendi gjorde för att bygga upp det nya 
Torrevieja. Det ljusa kvarteret av hus var det ”gamla” Torrevieja, innan 
jordbävningen. Det mörkare, betydlig mindre var det som han föreslog 
och som gjordes i verkligheten. I Torrevieja byggdes 250 nya hus som 
tillsammans kostade 750 000 reales (spanska mynt innan pesetas inför-
des) dvs. 3 000 per styck.
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Savner du Nórdico Nytt?
Dersom et medlem ikke betaler årsavgiften før april, får 
man heller ikke tidningen/medlemsbladet.
Medlemsavgiften har du väl betalt?
Enligt våra stadgar skall avgiften vara betald under det 
första kvartalet och att den kommer in är faktisk ett villkor 
för att klubben skall kunna fortleva. Vi är ju ideella och 
har ingen affärsverksamhet att stödja oss på.

Bindande anmälan görs hos 
klubbvärden!

Gör det i så god tid som möjligt 
så att vi kan planera grupper, 
nivåer etc!
Vid anmälan betalas 10 € i an-
mälningsavgift som sedan tas 
av från  kursavgiften. 
Anmälningsavgiften betalas 
inte tillbaka. Detta på grund av 
att vi ordnar kurserna efter an-
mälningar och det har förekom-
mit att fl era som anmält sig inte 
har kommit  till inskrivna kurser. 
Har Du synpunkter och önske-
mål om nya eller ändrade kur-
ser?
Du är alltid välkommen att höra 
av Dig per telefon 966 704 661 
eller Ritva 666 288 421.

ÄMNE KURSLEDARE STADIUM DAG          TID

SPANSKA Delfi na del Carmen Fortsättning Måndagar  10.00-12.00 
 Delfi na del Carmen Nybörjare Tisdagar  10.00-12.00 

SCHACK Gunnar Bekkelund  Träning/turnering Tisdagar   12.30-18.00

PYSSELGRUPPEN  Måndagar 10.30-14.00

BRIDGE Heiti Krafft Fortsättningskurs Måndagar 14.00  
 Heiti Krafft Spel Tisdagar 16.30
 Heiti Krafft Spel Torsdagar 16.30
 Ragnar Arve Spel OBS! Nybörjare Söndagar 15.00

HÖSTEN 2011

HÖSTEN 2011

Temakvällar på hösten utan inbördes ordning: 

• Höstens resor 
• Spaniens historia 
• Film 
• Julen i Torrevieja 
• Norden Klinik  för hög blodtrtryck-hjärtbesvär 
• Skatter, allmänt, residenta och icke residenta 
• Tandläkare 
• Försäkringar 
• Dietist 
• Visafton 

Ändringar och omkastningar i programmet vil 
förekomma.

Deltaljerade uppgifter meddelas efterhand på 
klubbens anslagstavla och på våra websidor.

Alla temakväller äger rum måndagar kl 18.00
i klubbens lokal, C/Bazán 4.

Ingen föranmälan.

Pris per gång 3 euro inklusive förfriskningar.
Hör gärna av dig med synpunkter och förslag
på fl er teman!

Temaansvarig: Ritva Röhr 
Telefon 666 288 421
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Pålitlig hälsovård på Costa Blanca
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Vad händer på Orihuela Costa?
Nytt köpcenter
Alla som åker på vägen från La Zenia upp mot Villa 
Martin kan konstatera en febril aktivitet alldeles bred-
vid motorvägen.

Sedan ca. 1 år tillbaka har det funnits en stor färdigställd 
parkering där och alla har undrat vad det egentligen skall 
bli.

När jag träffade Stefan Pokroppa på Ayutamientot, Orihu-
ela Costa, fi ck jag klarhet vad som håller på att byggas.

Det skall ”hör och häpna” bli ett nytt köpcentra, vilket 
byggs av Alcampo (samma som i Alicante bl.a.). Namnet 
blir ZENIA BOULEVARD och skall vara klart i mars 2012. 
Det kommer liksom i andra liknande köpcentra att bli ett 
större livsmedelsvaruhus och därtill ett antal varuhus på 
franchisingbasis. Vilka det blir vet man inte i nuläget.

En refl exion är givetvis hur detta skall gå ihop, då det har 
samma upptagningsområde som Habaners i Torrevieja, vil-
ket har svårigheter med lönsamheten.

Nytt säkerhetscenter 
Ett nytt ”säkerhetscenter” håller på att byggas på Ori-
huela Costa. Centret skall ligga invid Consum vid La 
Zenia.

Här kommer allt att samlas som rör 
säkerhetsfrågor på Orihuela Costa 
såsom:
Policia Local, Guardia Civil, Policia 
National, Brandkåren och Röda Kor-
sets strandverksamhet (livräddare 
m.fl .) Den del av verksamheten, som 
nu ligget i Ayutamientet, skall fl yttas 
hit.

Det kommer också ett administrativt 
center för att samordna all denna 
verksamhet.
 
Centro de emergencia är planerat att 
vara klart att tas i bruk vid årsskiftet, 
men med tanke på den spanska pla-
neringen lär det bli i början av 2012.

Närmare detaljer om utformning och 
exakt hur det skall organiseras är 
ännu ej klart. Vi återkommer om detta 
i senare artikel.

Text: Tommy Siverdal
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Påsken hører til de bevegelige fest-
dagene, og er årets viktigste tid i 
den katolske kirken. Antagelig var 
dette opprinnelig en vårfest både 
for nomader og for de åkerbruken-
de i Lille-Asia. 

En sammensmelting av disse to 
kulturenes fester skapte den israel-
ske påskefesten. 
Påske er en gammeltestamentlig 
fest, feiret til minne om utgangen 
fra Egypt. Påskelammet ble slak-
tet i tempelet, spist i familiekret-
sen sammen med ugjæret brød 
og grønnsaker om kvelden den 14. 
dag i måneden Nisan, som stort 
sett svarer til april.

På grunn av Jesu lidelse, død og oppstandelse i påsken, ble 
denne høytiden den første kristne høytid og kirkens største 
fest. På kirkemøtet i Nikaia år 325 e.Kr. ble denne høytiden 
lagt til første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. 
Den ble presist utformet av Dionysius Exiguus på femhund-
retallet: Påskesøndag skal være første søndag etter den 
første fullmåne etter 21. mars. Faller denne fullmåne på en 
søndag, skal den være neste søndag.

Påsken retter seg etter den sykliske 
måne. Dette er en tenkt måne, som 
beveger seg med jevn hastighet, og er 
selvfølgelig da ikke den virkelige. Den 
tidligste dato påskesøndagen kan fal-

le på er 22. mars, og den seneste 25. april.
Ved kristningen av Nord-Europa kom påskefesten til å 
fortrenge en gammelgermansk vårjevndøgnsfest, angive-
lig till ære for en fruktbarhetsgudinne ved navn Eostra. Vi 
har fremdeles et minne om denne hedenske feiringen både 
ved den tyske “Ostern” og den engelske “Easter”, betegnel-
sen for “påske”, og i skikken med påskeegg og påskebål.
I kristne kirker er påsken årets store høytid, og det sentrale 
er mysteriet på Golgata. Når det gjelder tidspunktet er det 
i vår tid fl ere ganger foreslått å legge påsken til en bes-
temt søndag, uavhengig av måneåret, f.eks. første søndag 
i april.

De ortodokse kirker i Øst-Europa går ut fra en annen bereg-
ning når det gjelder tiden for påskehøytiden, slik at deres 
påske som regel faller senere enn påsken i Vest-Europa.
Påskeprosesjonene i Spania har ingenting med turistatt-
raksjon å gjøre. På de fl este stedene er de mest severdige 
prosesjonene på Langfredag. Dette er dagen i påskeuken 
hvor det ikke er god tone å feste og more seg, eller gå på 
besøk til folk. Denne dagen var det før, også i norden, ikke 
lov til å ringe med kirkeklokker eller spille på orgel. I gamle 
dager var det også vanlig å fl agge på halv stang.

De fl este prosesjoner har utgangspunkt med å starte fra ca. kl. 20.00, og strekker seg 
over mange kveldstimer. Selv om bildet illustrerer en dagprosesjon, er det lurt å få tak i 
programmene på de forskjellige turistkontorene rundt omkring. Det er interessante opp-
tog både i Alicante, Murcia, Orihuela og Torrevieja.

I Spania er det ikke  uvanlig at man har opptog på Palmesøn-
dag, med middelalderske pasjonsspill, hvor Jesu inntog blir le-
vendegjort. Byen Elche (Elx) er det eneste stedet i verden hvor 
håndlagede hvite palmer blir båret rundt på palmesøndag. Denne 
prosesjonen er en stor turistattraksjon, midt på dagen, hvor over 
10.000 mennesker kranser gatene for å bese opptoget.

I 2005 var det første gang noen utlendinger bar en “paso” i Tor-
revieja. En fl åte (paso) blir til ved at grupper av befolkningen slut-
ter seg sammen i noe som kalles “cofriadia”. Det regnes som en 
stor ære å få lov til å være bærer (costallero), og i 2004 ble  også 
skandinavere oppfordret til å delta. Kommunens tilbud til utlen-
dingene var veldig generøst, og den nybygde fl åten, som veier 
1.200 kilo, trengte ca. 100 bærende menn og kvinner. Det  stilte 
ikke opp så mange, det var 75 engelske, 1 greker,  1 nordmann 
og 3 svensker( bl.a. klubbmedlemmet Louis Voltarie) med og bar. 
Bildet viser en trening fra i 2004 utenfor museet ved Los Arcos.

p
programmene på de forskjellige turistkontor
totogg båbådede ii Alicante  Murcia, Orihuela og Torrtog både ii AAlicante,, Murcia, Orihuela ogg Tor

Påskefeiringene
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Isla de Sant Pau
Tekst og bilder: Tove Amundsen

Alle som oppholder seg lenge på Costa Blanca 
bør besøke en av Spanias minst bebodde øy. Nav-
net Sant Pau stammer fra profeten Paulus, som 
skal ha gått i land her. Øya ble i middelalderen 
brukt som hjemsted for Costa Blancas pirater, 
men på 1700 tallet ble de fordrevet og stedet ble 
fylt opp med folk fra Isla de Tarargah i Tunisia. I 
1741 invaderte disse øya og fengslet beboerne 
som den gang var fl est italienere. 

Derfor er øya mest kjent som Tabarca. Navnet ble gitt 
av Kong Carlos lll i 1768. Han erobret øya og slapp 
fri vel 300 fanger mot løsepenger og de ble fraktet 
inn til Alicante og Torrevieja. Både grekere og romere 
har også bebodd øya, men navnet Tabarca (Tarargah) 
henleder til den spanske erobringen.

La Torre de San Jóse er en tårnbygning oppført i stein med et 
orginalt romersk fundament. Her fantes i sin tid både stolma-
kerverksted, festning og kirke. Den har også vært brukt som 
tilfl uktsted, fengsel, innkvartering av Carabineros og Guardia 
Civil.

Øyas sandstrand med Museo Nueva Tabarcas, Museo Pintura Mi-
niatura samt turistkontoret i bakgrunnen.

Det var ingeniøren Fernando Méndez som lot bygge Sankt Paulus 
kirken i 1770. Den er i barokkstil med et enkelt kirkeskip og uten 
kors.

Tabarca, som er kun 1757 meter lang og vel 300 me-
ter bred på det største, har kun 98 fastboende. Den 
ligger 20 minutters båttur fra Santa Pola, 45 minutter 
fra Torrevieja og en halvtime fra Alicante.

Vi våget å besøke øya utenfor turistsesongen og fi kk 
et litt rufsete, småskittent inntrykk av manglende ved-
likehold. Nå satser myndighetene på en stor oppgra-
dering. Det er lagt ned nye vannrør og det kommer 
ny gatebelysning samt nye fortau. Oppussingen, som 
koster 1 million euro, skal være ferdig før turistene 
kommer til sommeren.

Det satses nå på Tabarca som turistmål, samtidig som 
man tar hensyn til den sårbare naturen. Øya har også 
fått status som spesielt beskyttet fugleområde av EU.
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VEM ÄR EN SPANJOR? 
Var kommer spanjo-
rerna ifrån? Är de ”ibe-
rer”? ..men var kommer 
”ibererna” ifrån? Är det 
kanske grekiska kolo-
nisatörer, eller kanske 
judar, eller västgoter 
ifrån Skandinavien 
som varit med att be-
folka landet? Svaret på 
en sådan fråga är inte 
lätt att ge men visst är 

det på det sättet ”till en viss del”.  Spanien har tagit 
emot ”turister” och olika folkslag under alla århundra-
den; fenicier, greker, romare, judar, västgoter, araber; 
alla har lämnat sina bidrag!

Vem är spanjoren? 

Svaret på frågan beror på var man bor i Spanien. Keltibe-
rerna befolkade Galicien, därefter  kom sveberna dit och 
befolkade området under 500-600-talet.  

Andalusien har fått sitt namn från det gotiska folket ”vanda-
lerna” då området kom att kallas ”Vandalusien” efter dem.  
Senare befolkade berberfolken speciellt området runt  Gra-
nada och detta slår naturligtvis igenom i den andalusiska 
befolkningens ”gener”.

Då man börjar delatjstudera olika områden så kanske du 
förstår att det inte blir så lätt att förklara spanjorens ur-
sprung . Under olika tidsepoker har olika folkslag haft  in-
fl ytande på olika sätt under olika tidsrymder och detta har 
lämnat olika slags arv i befolkningen!

Urbefolkningen kallar man ”iberer”. Andra kolonisatörer har 
passerat som fenicier, greker, romare, judar, västgoter, ara-
ber!  När goterna (germanerna) intog landet på 400-talet 
förändras landet, och de regerar fram till 718, då morerna 
kommer in. Morerna hade med sig berberstammar från 
norra Afrika som bosätter sig i södra Spanien. Men morer-
na själva som härskarklass kom utan hustrur och föredrog 
att gifta sig med västgotiska kvinnor. De drogs till de blonda 
och blåögda kvinnor från norden, och detta gjorde att t.o.m. 
emiren på 1000-talet var ljushårig och blåögd. Man skulle 
kunna säga att ”västgoternas blod” slog igenom på grund 
av den mängd västgotiska kvinnor som äktades! 

De kristna återerövrar landet från muslimerna och omkring 
1250 hade de intagit allt utom nazaridynastins områden i 
Granada, där moren drog sin ”sista suck” år 1492. Samma 
år slänger man ut judarna, trots att kanske en tredjedel av 
regeringen hade judiskt påbrå, liksom själve ledaren för in-
kvisitionen i Spanien. Märkligt eller hur?

Vad har jag att säga efter 35 år i landet?

Jag har hört olika uppgifter om spanjorerna och gjort mina 
egna refl ektioner, som exempelvis: ”I Katalonien är man 50 
år före Andalusien.” När jag varit ute på guidade bussturer, 
så har jag kommit fram till att det ligger mycket i det här 
uttrycket! Infrastrukturen i Katalonien är bättre förberedd 
för bussresor än vad fallet varit i Andalusien enligt min er-
farenhet. 

Bestämmer jag träff med en person i Katalonien vid klockan 
fem så brukar han vara på plats vid rätt tid! Gör jag samma 
sak i Andalusien kan jag få vänta över en timme; för att inte 
tala om den andalusiske rörmockaren som skulle komma 
”på måndag”, det var väl bara det att han glömde säga vil-
ken vecka han menade. Kanske du inte har bott på båda 
ställena och kan ställa den här diagnosen, men jag kan 
säga dig att det ligger något i det jag säger!

Madridbon anses vara lite ”förnäm” och andra menar att 
han är ”stolt av sig”. Folket i Aragonien anses vara väldigt 
ärliga och rättframma, men valencianaren säger många 
gånger inte ”nej” utan ”jaså” och man måste ha uttydning-
ens gåva för att förstå om han eventuellt menade ”nej”. 
Valencias nationalberättare Blasco Ibañez berättar för oss 
om valencianarens hämndbegär i sina verk! Valencianaren 
glömmer inte en oförätt utan skall ”ge igen”! 

På det här viset kan vi uppmärksamma olika karaktärsdrag 
som slår igenom lite mer än andra på olika platser i landet! 
Det är ju inte utan anledning som ETA har dykt upp i Ba-
skien och inte i andra delar av Spanien. Redan Karl den 
store kunde uppmärksamma det när han försökte ge sig 
på dem! Om vi försöker djupstudera folkslagen, så märker 
vi att i Spanien har en mångfacetterad befolkningsstruktur 
just beroende på de olika folkslagen som bosatt sig i olika 
regioner! Jag vill gärna uppmuntra dig att ta dig an det här 
studiet! 

Mycket kan också sägas om Spaniens nya ansikte med 
alla invandrare från Sydamerika och Marocko. När José 
Maria Aznar var premiärminister sade han; ”Om vi väntar 
en eller två generationer så är dessa invandrare spanjorer!”

Artikel av Johan Carlsén

Är du den som kan hjälpa oss?
Vi behöver förstärkning med någon som kan skö-
ta våre datorer samt med någon som kan hjälpa 
oss med vår hemsida.
Hör snarast av dig till mig: 
h.westman@clubnordico.com 
eller via telefon +34 696 290 379.

Henrik Westman
Ordförande

Club Nórdico

En korrigering
På side 35 i vårt seneste nummer av Nórdico Nytt 
hadde vi en artikkel om Odd Fellowgruppen Amis-
tad. 
Her har forfatterens navn falt ut. Artikkelen var 
skrevet av Gudrun Åberg fra Rebeckaloge 61 Mar-
gareta Burea i Leksand.

Vi beklager så meget.
Red.
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I 2020 håper Spania på å ha verdens nest største tilbud 
av lyntog med 10.000 km skinnenett. 13. oktober i fjor ble 
linjen på 98 km fra Cuenca til Valensia, testkjørt med et 
S – 112 tog, som er godkjent for hastighet opptil 330 km/t. 
Strekningen mellom Madrid og Valencia er på 438 km. Lin-
jen inn til Alicante by ventes å bli ferdigstillet i 2012.

Forskere har funnet middel mot den beryktede rødbillen, 
som herjer i palmene rundt på Costa Blanca. Produktet 
skal beskytte treet mot billene i seks måneder.

23. februar besøkte prinsesse Letizia det nye Santa Lucía 
hospitalet i Cartagena, som delvis åpnet i desember og for-
ventes å ha full kapasitet til sommeren.

Apropos 23. februar – det var da 30 år siden Oberstløytnant 
Antonio Tejero skjøt et skudd i taket på parlamentsbygning-
en i Madrid. De militære beordret alle om å legge seg på 
gulvet. Også i Valencia utspant dramaet seg. Datoen har en 
viktig symbolsk betydning i Spania. Kuppmakerne ble dømt 
til 30 år i fengsel.

1. mars ble over 60 butikker i Mugardos enige om å godta 
den gamle spanske valutaen pesetas som gyldig betalings-
middel. Innbyggerne i den spanske byen er blitt oppfordret 
til å lete i skuffer og skap etter mynter og sedler av pesetas, 
og til å bruke dem. Tiltaket, som ble iverksatt, skal være 
innført for å få folk til å bruke penger igjen. Nasjonalbanken 
anslår at pesetas verdt 1,7 milliarder euro ikke er vekslet 
inn.

7. mars ble alle 120 km-skiltene byttet ut med 110-skilt på 
spanske motorveier. Prikkbelastningen starter fremdeles 
ikke før du passerer 150 km. i timen. 

Transportminister José Blanco åpnet den nye terminalen 
på El Altet fl yplassen 23. Mars. Passasjerene går nå igjen-
nom den helt nye Terminal 1 eller den langt mindre Termi-
nal 2, som åpnet for kort tid siden. Den gamle terminalen 
gjennomgår nå en modernisering, før den kan tas i bruk 
igjen. Over 674 millioner euro har blitt brukt på den nye fl y-
plassen siden arbeidet startet i 2005. I 2010 reiste 9,3 mil-
lioner passasjerer gjennom Alicante fl yplass. I 2020 regner 
myndighetene med at den nye fl yplassen skal være nær 
sin fulle kapasitet med 20 millioner passasjerer årlig. Først 
til høsten vil fl yplassen Corvera i Murcia stå klar.

Om noen få dager er det igjen full fart i en av Spanias mest 
populære fornøyelsesparker. Terra Mitica fi kk nye eiere i 
fjor. Fem millioner euro er investert i oppussing.

Guardamars hovedtorg, Plaza de la Constitucion ble 18. til 
20. mars brukt til en fi n shoppingmesse. Her var det mulig 
å se alt som butikkene i byen kunne tilby. Både fredag og 
lørdag var det åpent til klokken ett om natten.

Ordfører i Torrevieja Pedro Hernández Mateo(62) som har hatt 
stillingen siden 1988, trekker seg. PPs nye ordførerkandidat Edu-
ardo Dolón(35) er spent på valgresultatet.

Avsaltningsanlegget i Torrevieja, som skal forsyne mange kom-
muner i Alicante og Murcia med ferskvann, er fremdeles ikke fer-
dig p.g.a. prisen på det elektriske anlegget. Energiforbruket blir 
på hele 320 gigawatt i året, noe som utgjør hele 4% av forbruket 
i Alicanteregionen. Rørarbeidet er imidlertid snart ferdig og nær-
mer seg nå havet.
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Ifølge rådhuset i Orihuela besøkte over en halv million men-
nesker MIDDELALDERMESSEN som gikk av stabelen i 
begynnelsen av februar. Over 450 utstillere var på plass.
I Pilar de la Horadada ble hagl- og snømengdene så vold-
somme i begynnelsen av mars, at fl ere tak på drivhus ga 
etter. En del butikker samt noen boliger ble også skadet. 
Uværet varte i ca. 20 minutter.

Helseforetak går nå sammen for å gjøre Alicanteregionen 
ledende på helseturisme. De som samarbeider er: Clinica 
Vistahermosa, Hospital Internacional Medimar, Hospital 
San Jaime USP, Hospital Clinica Benidorm, Vissum Corpo-
ración Oftalmológica, Sha Wellnes Clinica, Davó og Casa-
verde.

Over 200 overvåkningskamera er nå på plass i Torrevieja. 
Rådhuset forteller at det nye overvåkningssystemet vil re-
gistrere skiltnummere på alle biler som kjører inn og ut av 
byen. Stjålne biler, eller biler tilhørende etterlyste personer 
vil kunne utløse alarm. Kameraene skal også overvåke by-
ens parker. For at publikum ikke skal føle overvåkningen 
som truende vil man vise med skilt når man går inn i en 
overvåkningssone. Opptakene er regulert av det spanske 
datatilsynet.

Årets halvmaraton i Torrevieja satte i år rekord ved at hele 
1.596 fullførte løpet, mot 1.373 i fjor.

Ellers har antall lovbrudd gått ned i Torrevieja. Nedgangen 
var på 17,8% i 2010 sammenlignet med året før.

Det går raskt fremover med Torreviejas første senter for handikap-
pede, som ligger imot Aquapolis og N-332. På hele 5.000 kvadrat-
meter skal vel 90 brukere få plass. Senteret til 4,6 millioner euro 
blir fi nansiert av staten.

Nytt hotell på Los Balcones i Torrevieja skal avhjelpe byen med 
underskuddet på hotellsenger. Entreprenør er Vilorg Empresa 
Constructora.
Reiselivsbransjen har satt fart på utbygging og modernisering. 
Sist sommer besøkte over 1 million turister Torrevieja. Hotell Fon-
tana vil sannsynligvis gjenåpnes rett før jul.

Strandpromenaden ved Playa del Cura i Torrevieja er snart ferdig. Arbeidet som har om-
fattet nye fortau, benker, gatelegeme, ny belysning samt reparasjon av kloakk og avløp, 
har kostet vel 1,3 millioner euro.
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Det er også øk-
ning på bolig-
salget i saltbyen. 
Hele 26,9% fl ere 
boliger ble solgt. 
I året som gikk 
var salgstallet på 
hele 3.261.

Minister Ismael 
Ferrer fortalte 

nylig at prosjektet med å ferdigstille 
N-332 i Torrevieja er inkludert i den 
andre fasen av utbyggingen. Denne 
har ikke alle underskrifter på plass 
ennå.

Ordfører Mateo presenterte i mars 
forskjellige dykkerruter langs Torre-
viejas kystlinje. Han la vekt på at man 
lett kan dykke her hele året, p.g.a. det 
gunstige klimaet. De seks dykkeområ-
dene som er beskrevet i en ny guid, er 
tre nord for byen, to ved strandprome-
naden og en ved Punta Prima.
Torreviejas kirkegård fra 1898 får ny 
utvidelse og modernisering. Dette er 
tredje gangen kirkegården blir moder-
nisert. Denne gang blir utgiftene på 
vel 1. million euro.

Expo 2011, Torreviejas forretnings-
messe ble avholdt 31. mars – 3. april. 
Arrangører var kommunen, Comuni-
dad Valenciana og APYMECO i Tor-
revieja. Messen ble arrangert ved mo-
loen/tivoliplassen.

Matvarer fra Finland er populære hos Pirjo 
Miettinens butikk ”Suomi – kauppa”. I tre 
år har hun fristet sine kunder med fi nske 
varer. I Avda. Alfredo Nobel 145 i Torre-
vieja fant vi ”kanelbullar” til 0,90 euro, er-
tesuppa kostet 1,80 euro og ”Lingonsylt” 
2 euro.
Butikken, som ligger litt innenfor Nobelga-
ten, har åpent alle dager fra 09.30 – 14.30.

Estetisk utøver Lynda (i midten) har et stort tilbud av Fillers og 
Botox injeksjoner, for å myke opp rynker m.m.
Frisørene Karen og David har mange års erfaring fra kjente sa-
longer i London, som Tony & Guy i England og Singapore.
Hos Medaesthetics liker de å prioritere kvalitet og omsorg med 
hver enkelt kunde. De skal ha konkurransedyktige priser. Ring i 
dag på 965 326 082 og de ansatte vil ta godt imot deg. Du fi n-
ner de på Centro Comercial La Campana ved Punta Prima, på 
Orihuela Costa. Nina og Noelia har åpnet en fi n frisørsalong i Los Montesinos. 

Nina Karlsson Salon fi nner du i hovedgaten Avenida del Mar 87A. 
Her jobber de med kvalitetsprodukter fra Matrix som gir et godt 
resultat. Nina har lang yrkeserfaring og hennes datter Noelia Mar-
tinez Karlsson utdanner seg i Elx. Interessert – ring 966 721 328 
og bli mere kjent.

Under denne tidningsproduksjon mistet vi 
nettkontakt. Det er mange som tilbyr hjelp. 
Vi valgte å ta kontakt med Rolf G. Gustafs-
son på Orihuela Costa. Etter sin oppvekst i 
Västerås, med bl.a. IT utdannelse, har han 
opparbeidet nesten 30 års dataerfaring fra 
Oslo og omegn. I 2001 startet han opp sitt 
eget spanske selskap R.B. Escand Con-
sulting S.L. Her tar han for seg: Rådgiv-
ning, feilsøking og utbedring, levering av 
tilleggsutstyr, utvikling av Web-sider og 
produksjon av interaktive 360 graders pa-
noramapresentasjoner for boligmeglere. 
Les mer på: www.costablanca-it.com
Vårt problem løste han raskt og billig.

Tekst og bilder
Johan Amundsen
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Her skulle vi ha hatt klubblokale!
For vel ti år siden ble det planlagt å bygge 
skandinaviske seniorboliger, samt fl ytte 
klubbens lokale fra sentrum til Los Balco-
nes i Torrevieja. Ifølge Per Kulsrud, i den 
norske tidningen Spaniajournalen, som 
også var med og sponset  den svenske jul-
granen i Torrevieja første gangen, var det 
Club Nórdico som sto bak planene. Entre-
prenørgiganten Skanska viste sin interesse 
og sammen med klubben ble planer lagt.

I slutten av 1999 viste fl ere klubbmedlemmer 
sin interesse for å engasjere seg i Skanskas 
prosjekt. Bengt Mortenson var en av dem. 
Klubbens ordförande Lennart Behm skrev noe 
tidligere bl.a. følgende: ”Ett nordisk ålderdoms-
hem är en sådan fråga som vi alla måste vara 
med och kjämpa för. Det är en mycket stor 
satsning som klubben inte kan genomföra en-
samt och därför måste vi aktivera alla som kan 
påverka utvecklingen i positiv riktning och se 
till att projektet blir genomfört före år 2000.”

Så startet det hele. Birgitta Walin solgte fl ere leiligheter og 
BBL Solboliger ble stiftet i Norge. Over 50 av norges 99 
boligbyggelag gikk inn som partnere. Skanska tildelte det 
norske selskapet 100 leiligheter. Planene var enorme og 
visningsreisene startet i september 2001.

Men det ble ingen bygging. Skanska trakk seg ut og drøm-
men ble til historie i Club Nórdicos arkiv.

I dag er nok fl ere glade for at det gikk som det gikk.
Årsaken til kollapsen kan være fl ere, men på dette tids-
punkt var planene for Hospital Torrevieja godt i gang. Både 
kommunen og de private investorene her, siklet nok etter 
å få tak i den fi ne tomten på Los Balcones. Her kunne jo 
fl ere av hospitalets 769 ansatte få bo. Dette ble det heller 
ingenting av.

Spesialistsenter for 
slagrammede
Snart åpner Juan Carlos I sin internasjonale klinikk for sla-
grammede på stedet. I tillegg til vel 200 sengeplasser, vil 
en egen poliklinikk bli åpnet for å betjene beboere på Los 
Altos og Los Balcones. Klinikken tilbyr også allerede hjem-
metjenester fra vask og stell av både hus og pasienter.
Mer info kan hentes på www.hrnf.es

Ni vet väl ... att alla är välkomna med förslag 
till reportage i Nórdico Nytt! Kontakta redaktionen!

Ni vet väl  ... att alla är välkomna med insän-
dare till redaktionen!

Ni vet väl ... att vårt Nórdico Nytt endast överle-
ver om vi alla hjälps åt att skaffa annonsörer!

Ni vet väl ...
att vi alla jobbar helt ideellt!

Klubbens sommartider
Club Nórdico i Torrevieja har 

sommarstängt 13 maj och 
öppnar igen den 12 september.

Detaljerade uppgifter om 
sommaröppet meddelas efter-

hand på klubbens anslagstavla.
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Bildet viser et eksempel som trygt kan kalles ”La Manga i minatyr”. Her er det vann på 
alle kanter.

– et 
bomiljø 
mellom 
to hav

Mange kaller dette bomiljøet ” Spanias perle”, andre 
”verdens beste plass”, og det kan sikkert stemme at 
nærmere himmelen kommer man ikke, etter å ha fulgt 
den smale vei som strekker seg ut i middelhavet.

Club Nórdico har også medlemmer som bor på La Manga – 
på norsk ermet – som kun er landfast i sør. Vi besøkte Ulla 
Östh, som har vært klubbmedlem i 6 år og er vica. ordfö-
rande i vår lokalavdeling, nede på Mar Menor. Hun bor i sin 
”husvagn” på den store campingplassen, som ligger på vei 
inn mot La Mangahalvøya. Her så vi ca. 5.000 vogner/hyt-
ter/plasser. På det meste har det vært 60 – 70 ”husvagnar” 
fra Sverige, som slapper av her i opptil 6 måneder. Servi-
cen var topp og tilbudene mange.

La Manga satser mye på alternativ turisme, og strendene 
er viktige siden de strekker seg utover på begge sider av 
den knapt to og halv mil lange halvøya, som på de sma-
leste ikke er mye over 100 meter bred.

På La Manga er gjennomsnittstemperaturen noe høyere 
enn ellers i Spania, både vinter som sommer. Varmen om 
sommeren kompenseres litt av vinden fra Afrika, som fris-
ker opp, noe windsurferne setter pris på.

Området er kjent for sine vannsportsaktiviteter, og dykker-
kurs tilbys over alt på stedet. Et stykke ut i Middelhavet fra 
Cabo de Palos er det en nasjonalpark under vann, Islas 
Hormigas. Fritidsaktiviteter som seiling, surfi ng og fi sking 
er det også store muligheter til å dyrke her.

Skal man virkelig få noe ut av et besøk på La Manga må 
man parkere bilen og bruke føttene. Bak fasadene kryr det 
av folk i butikker, barer og langs strendene i sommerhalvå-
ret. Med vel 4.000 fastboende sørger turiststrømmen for å 
øke tallet til 400.000.

Midt mellom høyhus og villaer, med Mar Menor på den ene 
siden og Middelhavet på den andre, fi nnes det også en 
golfbane – Veneziola Golf. Dette er en bane med 9 hull, 
som ligger meget vakkert og idyllisk til. Anlegget er velstelt 
og gir et godt inntrykk.

Innledningsvis nevnte vi vår lokalavdeling. Hvor ligger den? 
Club Nórdico Mar Menors klubblokale ligger i urbanisasjo-
nen Oasis – Los Narejos, Los Alcázares. Ta av ved Los 

Området rundt havnen Tomas Maestre er befolket av mange 
skandinavere, ispedd noen tyske, engelske og spanske beboere. 
Dette er en overvintringshavn som regnes for å være en av de 
beste overvintringshavnene i Middelhavet. Ved Punta del Estacio 
kan båter raskt trafi kkere tvers over fra og til havnen.

Ulla Östh på sin campingplass med La Manga i bakgrunnen, öns-
ker mange nye medlemmer velkommen til Club Nórdico – klubben 
som gør dagen bedre.



23 Nórdico Nytt nr. 2 / 2011www.clubnordico.com

La Manga er på visse steder delt opp av små kanaler, som nå er renset opp, og det er 
bygget fl otte broer over. Dette er Canal de Marchamalo.

Roy Morten Andersen er godt kjent av mange nordbore. I tillegg til å spille gitar/keyboard 
i gruppen Rainbow (den siste CDn ”Den fi neste i verden ” ligger nå høyt oppe på svensk-
toppen), jobber han hos Legal Eiendom. På La Manga var det Legal Eiendom som først 
satte i gang virksomheten mot norden i 1999. Kontoret, som er et populært treffsted, lig-
ger i kjøpesenteret ”Darsena Cero”, på veien til havna Tomas Maestre.

Vi takker Roy for fl yfotoene han lånte oss, i forbindelse med denne reportasjen.

Helt ytterst på halvøya planlegges og bygges det fremde-
les. Puente de la Risa og Gola del Charco er to slike områ-
der, som ligger ved Canal del Marchamalo.

På innsiden av La Manga ligger innsjøen Mar Menor. Den dekker 
et areal på vel 170 kvadratkilometer. Selve Mar Menor er like stort 
som 400 fotballbaner. Innsjøen har relativt liten dybde, og i praksis 
betyr det at gjennomsnittstemperaturen ligger ca. 5 grader høyere 
her enn ute i Middelhavet.

Alcázares norte. Her svinger du inn til 
Oasis ved den første rundkjøringen. 
På venstre side av den såkalte ”pärl-
eporten” ser du de nordiske fl aggene. 
Taket under klubbskiltet består av en 
blå markise. Velkommen.

Tekst & bilder: Johan Amundsen
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NINA KARLSSON SALON
Avda. Del Mar, 87

03187 LOS MONTESINOS
Alicante – España

ninakarlsson1@hotmail.com

966 721 328

Torrevieja på Spanias kulturkart
Torreviejas kommunerepresentanter under ledelse av 
ordfører og Graham Knight, presenterte 11. februar 
byens sports– og musikkfasiliteter for pressen, samt 
nesten 300 interesserte borgere.

Arbeidene med de nye utendørs svømmebassengene foran 
sportshallen ”Infanta Cristina” og den nye idrettspaviljong-
en er i rute, og vil stå ferdig til høsten. Et av bassengene får 
semiolympiske mål, 25 meter langt og 20 meter bredt. Den 
nye idrettspaviljongen blir på 1850 kvadratmeter.

Ordføreren fremhevet arkitekturen, samt at han var stor-
fornøyd med det faktum at vel 2000 personer daglig kan få 
benytte stedet når det blir ferdig.

Musikkonservatoriet og kongressenteret, som har vært 
under bygging siden mai 2006, forbereder åpningen. Siste 
visningstur for interesserte var 12. mars. Byggene ligger 
like nord for byen, ved siden av Hospital San Jaime.

Senteret vil bli brukt til kongresser og konferanser, teater, musikk og dans. Konser-
vatoriet vil også samarbeide med institutt for senekunst ISEA (Instituto Superior de 
Enseñanzas Artisticas).

Musikkuniversite, som skal åpne til høsten, er på vel 3.600 kva-
dratmeter og skal ha 44 klasser. Her blir det plass til 250 studenter.

Den engelske kunstmaleren ga ordfø-
rer Mateo, som takk for hva han had-
de utrettet, et maleri av ordføreren slik 
ha så ut da han ble valgt inn for første 
gang, for mer enn 20 årsiden.

Graham Knight(tv), kommunestyremedlem for utenlandske bor-
gere Pedro Valero, fi nansråd Joaquin Albaladejo, ordfører Pedro 
Hernández Mateo, den nye ordførerkanidaten for PP Eduardo 
Dolón og idrettsrådmann, tidligere spansk OL–vinner, Daniel 
Plaza.

Her fi ns et 1.500 seters sal samt et mindre, 
med plass til 400 tiskuere.

Kongressenteret  er på 12.000 kvadratmeter fordelt over 6 etasjer.
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Problemlösaren
Det är många i Pilar de la Horadada som känner igen Costamed-
consulting och Janiccée Wretman, men efter c:a 37 år i Spanien 
fi ck Janiccée lust på ombyte. Som 10 åring kom hon till Campo-
amor söder om Torrevieja och har bott där sedan dess. Skolåren 
”avtjänades” i Torrevieja och i Orihuela.  Spanskaspråket kom 
hon igång med snabbt som tur var då skolan och läxorna var 
betydligt mer krävande än det hon var van vid. Efter detta ett år 
på Komvux i Stockholm med en examen som slutresultat.

I 1990 öppnade JW egen fi rma. 
Spanska och svenska språket 
klarade hon och började så smått 
med översättningsarbeten för att 
sedan börja med testamenten, 
spanska skatter, lagfarter, arvsä-
renden, kurser för att utföra hus-
försäljning som mäklare. 

Vad har då Janiccée hittat på nu? 
Jo hon har fl yttat till Venjan (bara 
5 mil från Vasaloppsstarten), en 
liten by c:a 5 mil från Mora som 
har ungefär 380 invånare. Här 
hyr hon ut campingstugor i vack-
er dalamiljö precis vid kanten av 
Vanån. För att vara en liten by 
erbjuder 

Venjan så otroligt mycket. Sommaren är skön med mycket natur runt 
omkring och mer behaglig temperatur än vad Janiccée var van vid. 
Vintern kanske blev en liten chock då kvicksilvret sjunker till och från 
ner till minus 30 grader. Janiccée håller dock med Venjansborna – det 
fi nns ingen mygg då!

Spanien har Janiccée inte släppt helt då hon arbetar med diverse kon-
sultuppdrag för både gamla kunder som följt Janiccée under många 
år och även nya kunder som kommer in genom rekommendationer 
och alla önskar hjälp när det gäller ägandet av fastighet i Spanien. 
Det är roligt säger hon för att det håller spanska språket igång samt 
hon hänger med om vad som händer med nya bestämmelser m.m. 
Utanför Janiccees kontorsfönster ligger just nu snön djupt och glittrar 
vackert i solen medan det på datorn förbereds spanska handlingar till 
en ny inkommen svensk kund. 

Ja her trenger man 
virkelig lykkeønskninger. 

Enamórate de Torrevieja
Mandag 14. Fe-
bruar var det Va-
letinsdag og på 
torget ved kirken 
La Inmaculada i 
Torrevieja, hadde 
handelstande (Ap-
ymeco) og kom-
munen satt opp 
en 12 kvadratme-
ters storskjerm, 
hvor kjærlighets-
erklæringer fra 
kunder i Torrevie-
jas butikker ble 
vist.
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Oslo Lufthavn Gardermoen øker sin kapasitet
– Tekst: Johan Amundsen –

Nytt påbygg og ny pir skal gjøre at Gardermoen vil øke 
sin kapasitet fra dagens 19 millioner passasjerer til 28 
millioner i 2017 og 35 millioner mot slutten av 20-tallet.

Totalt skal det bygges 117.000 nye kvadratmeter. Det skal 
bygges nytt påbygg til terminalbygget og ny pir ut fra hove-
dterminalen mot nord, som vil få 13 nye gater. Mellom det 
gamle og det nye bygget skal det bygges om for å gi et 

I den nye piren skal innenriks- og utenrikspasasjerer skilles i ulike 
etasjer

helhetlig inntrykk, samt tilpasse det til ankomsthallen for 
fl ytoget.

Gardermoen er selve navet i norsk luftfart, og er med på å 
subsidiere en rekke mindre lønnsomme fl yplasser, sa Sam-
ferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til VG. Norge er 
avhengig av luftfart både på grunn av landets geografi , bo-
setningsmønsteret og næringslivet. Driften av Gardermoen 
er det som gjør det mulig å opprettholde driften av Norges 
46 landsdekkende fl yplasser, sier Kleppa.

Flytrafi kken er beregnet å øke de neste årene. I 2009 var 
passasjertallet på 18 millioner og Oslo Lufthavns ledelse 
ser en trafi kkøkning som gjør det helt nødvendig å øke ka-
pasiteten.

Mina 
tankar ...

– av Siv Jakobsson –

Från barndomen har jag med 
mig i ryggsäcken att jag inte 
får tjuvlyssna när andra pra-
tar. I bland är det helt omöj-
ligt att låta bli. T.ex i en rad-
huslänga som den jag bor i. 
Jardinerna ligger tätt och har 

grannen gäster och de sitter ute och äter då blir det 
knepigt. Jag satt vid ett tillfälle ute och löste korsord 
eller la patience eller gjorde någonting annat på min 
sida, då är det svårt att undgå att höra om vi pratar 
samma språk förstås. 

Det är ingenting som jag för vidare men i bland är det fak-
tiskt så, att jag går in för det blir för intimt prat på andra 
sidan. I bland är det väldigt intressant. I bland skulle jag vilja 
vara med och fråga, hur då eller varför tycker du så. Jag har 
hitintills lyckats hålla mig till min gård. Det här måste vara 
lika från min trädgård. Jag har ofta gäster och vi är pratiga 
av oss när vi träffas. Det är jättekul och skulle vara sorgligt, 
om jag hela tiden skulle behöva tänka på att det är andra 
människor som hör vad vi pratar om. Det är inget problem 
egentligen.  

En gång tjuvlyssnade jag på ett fi k. Det var två paranta 
damer som drack kaffe och åt Budapestbakelser. De be-
rättade att de lyssnat på programmet ”Fråga doktorn” som 
tagit upp hur det kunde komma sig att många människor 
blir väldigt gamla. Den ena damen hänvisade till sin mam-
ma som blivit 100 år. Hon antydde att det viktigaste var att 
man var positiv till livet och tog vara på allt trevligt. Hennes 
mamma hade sagt att kärlek var ett viktigt kapitel. När hen-
nes pappa dog hade mamman varit 62 år och hon hade 
inte gift om sig. Men hon hade haft sällskap av fl era män 
och de hade varit särbo. Hon hade inte velat gifta om sig, 
men varit förälskad många gånger. Hon trodde t.o.m. på 
förälskelse på avstånd, som Christer Sjögren sjöng om för 
ett antal år sedan. När man är förälskad frigörs en massa 
hormoner som påverkar hela kroppen och det är bra för ett 
långt liv. Vem vill inte ha ett långt behagligt liv? Kan det inte 
räcka med att bo i ett varmt land, med varma vänner och 
sol och bad och längre ljusa dagar på vintern än i Sverige, 
om jag inte tänker på sommaren i Sverige då det är ljust 
dygnet runt i norr. Den som lever får se.  

Innan jag kopplar ner kommer en vers om lite kärlek i mitt 
huvud. Den versen lärde jag mig i småskolan i Gränges-
berg och samtidigt lärde jag mig psalmverser, men de se-
nare kommer jag inte i håg, trots att drillen var så hård på 
den tiden eller kanske just därför. Jag lärde för skolan inte 
för livet. Undrar just vad en psykolog skulle säga om min 
själ? Nu kommer versen: Ack fråga ej vad kärlek är, som 
andra tokar bruka, nog vet väl du om du är kär, att kärlek 
är en sjuka. Den sjukan är en ständig gäst i landet som i 
staden. Och mässlingen den liknar mest för alla måste ha 
den.   Trevliga helger framöver och en behaglig sommar!
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 Finska kyrkann  

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

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Espanjassa, Costa Blanca
Kevätkauden 2011 Ohjelma

Seurakuntakoti :
Calle Maldonado 2.1,   E-03181 Torrevieja
Puh. 965 708 475,  
www.suomenkirkkoespanjassa.net
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NU
FINNS KLUBB-

TRÖJORNA HÄR
De gamla piké-/tenniströjorna 
är slut. Nu har de nya kommit! 
I en högre kvalitet och med det 
nya emblemet stilfullt broderat 
på vänster bröst c:a 78 mm 
brett.

Det är en kortärmad piké-/
tenniströja med den nya, 
moderna kragen.

Brodyren kommer med 
Costa Blanca under den 
spanska fl aggan för att 
knyta samman hela Club 
Nórdico. Från norr till sö-
der. Tröjan är en produkt 
som kan bäras av alla 
inom klubben.

Denna nya tröja är för att 
visa samhörigheten inom 
klubben. Den är dessutom 
bara en av de produkter som vi har införskaffat när vi nu 
skall köra en allt aggressivare marknadsföring. 

Tröjan kan du köpa för klubbens netto på klubblokalen 
i Torrevieja eller få den skickad (porto/frakt tillkommer). 
För bara 16 Euro får du detta underbara plagg. 

Tröjorna fi nns i både dam- och herrstorlekar. Nordiska 
mått garanterar en bra passform. Att vi valde vitt beror 
på dels att det är årets färg och dels att det är neutralt 
och passar bra i kombination med övrig klädsel. 

Nu har vi dessutom skaffat fram kepsar (rött och blått) 
vårjackor, regnjacka med huva, ryggsäckar och en bag 
som är godkänd som handbaga-
ge t o m på Ryan Air.

Så här ser emblemet ut på tröjorna. 
Cirka 78 mm brett. 

Priser i EURO inkl. brodyr:

Pikétröja alla storlekar ................... 16,00
Bag  ............................................... 18,50
Ryggsäck, röd eller marinblå ........... 9,75
Keps i rött eller blått  ........................ 8,50
Vindtät Jacka Ocean Shore 
med fl eecefoder  ............................ 34,00
Vindtät Jacka i Softshell Året-Runt  75,00

Välkommen med din beställning!
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Här är det 
bara uppåt!

Från balustraden på andra våningen blickar Next Casa 4 U
- gänget, Kent, Bjørn-Ove och Vicente ner på fotografen.

När byggnadssnickaren Kent Sjöblom lämnade väst-
skötska Kinna i början av 2000-talet, var det för att 
slippa jobba under kalla förhållanden där snålblås-
ten kylde in i märg och ben. Han längtade till varmare 
breddgrader. Valet föll på Torrevieja-området.
Egentligen var det att arbeta med ombyggnadsarbeten 
för alla de skandinaver som fi nns här omkring. Men 
snart blev det som mäklare av hus och lägenheter hos 
en av Costa Blanca kustens större aktörer.

Det blev succé nästan direkt. Han visste vad han talade om 
och kunde förhandla med de spanska byggmästarna så att 
de inte tog för mycket betalt av hans kunder. Hans taktik var 
redan från början att följa kunden ända fram till infl yttningen 
och kontrollen att det som utlovats fanns på plats och var 
i perfekt skick. Detta innebar att hans bästa referenser var 
kunder som köpt av honom. Alla lovordade att de kände sig 
trygga med Kent Sjöblom och rekommenderade honom till 
vänner och bekanta.

Kör man 332:an söderut från Torrevieja, är det svårt att undgå 
ljusskyltarna – både dag och natt! Foto: B-O Kolstad.

Som alla vet blev det en djupdykning av försäljningen av 
hus och lägenheter under 2008 och som fortsatte en bra 
bit in i år 2009. Det var stor kris för många mäklarföretag 
så Kent Sjöblom beslutade sig för att starta eget. 
Han kunde dra nytta av sitt stora kontaktnät som 
han byggt upp under c:a 8 år. Det goda denna 
kris hade med sig var en upprensning av mindre 
seriösa mäklare och byggmästare som inte hade 
sitt kapital i ordning. Det var även en kämpig tid för 
nystartade Next Casa 4 U.

Men så helt plötsligt i början av 2010 så lossnade 
det. Det fanns ett uppdämt behov som företaget 
nu märkte av. Mässorna i Sverige och Norge bör-
jade ge frukt.

Mässorna!
När vi nu möter Kent Sjöblom har han avverkat 
Stockholm och Göteborg för att senare även delta 
i Utlandsmässan i Malmö. Han är närmast lyrisk. 
Stockholm och Göteborg hade gett honom och 
hans agenter på hemmaplan mer än 120 pre-
sumtiva kunder och direkt på mässan i Stockholm 
hade han sålt ett par lägenheter. Det var till kunder som 
han redan tidigare hade mött i här nere och som han visat 
lämpliga objekt för sin investering i bättre livskvalité.

Club Nórdico
Kent och hans kollegor här nere i Spanien – spanjoren Vi-
cente Pérez Grau och norrmannen Bjørn Ove Kolstad – 
anser att det är viktigt att se till att hans nordiska kunder 
snabbt kan etablera ett kontaktnät. Därför valde de att låta 
alla som köper hus eller lägenhet av Next Casa 4 U auto-
matiskt bli medlemmar i Club Nórdico. Dessutom betalar de 
tre års medlemskap i förskott.  Januari och februari var för 
vår del ”All time high” med 12 sålda (och betalade) avslut. 
Det ger Club Nórdico ganska många nya medlemmar (förf. 
anm.)

Talar alla nordiska språk plus engelska och 
spanska!
Språkkunskaperna är viktiga för dagens affärsmän. Både 
i Sverige och här nere i Spanien. Kent och Bjørn-Ove tar 
hand om det som behövs i kontakter med de nordiska kun-
derna samt engelska vid de tillfällen detta behövs. Vicente 
talar – förutom sitt modersmål – även engelska. Spanjoren 
Vicente gör en stor insats i kontakterna med banker, advo-
kater och de spanska myndigheterna.

Måste nyanställa!
Kunden i centrum är en devis som de tre på Next Casa 4 
U håller hårt på. 
- Med nuvarande kundtillströmning måste vi nyanställa 
inom kort – säger Kent i en paus mellan visning av hus och 
lägenheter för nedresta nordbor. Han fortsätter: - Vi tar all-
tid reda på vad kunden önskar sig av storlek, läge etc och 
lägger fram ett tiotal objekt. Sedan åker vi runt med kunden 
och visar vad som marknaden kan erbjuda. Men vi pres-
sar aldrig fram ett beslut. Kunden får material och andra 
underlag för att sedan i lugn och ro själv välja ut vad de vill 
titta på ytterligare en gång. Det betyder att när kunden väl 
bestämt sig så är hans/hennes beslut väl underbyggt. Det 
är så vi vill ha det. –

Text och bilder: Karl-Åke Håhl

Nu bygger vi ytterligare tre rum på takterrassen varav två skall bli kontor och 
ett hade vi tänkt som kundmottagning / showroom. Med en vidunderlig utsikt!
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Köp av bil i Spanien
Med anledning av den felaktiga information som fl o-
rerar i vissa media, vill vi göra följande klarläggan-
den:                                                                                                                                   

I Spanien registreras en bil bara till den som har en fast 
anknytning till landet. Det handlar om permanent boende 
(residencia), affärsrörelse eller en acceptabel boendeform.             

För en icke resident krävs att man kan presentera
- Kopia av NIE-intyg (får ej vara äldre än 3 månader)
- Kopia av eskritura på hus eller lägenhet (copia simple)
- Kopia av senaste el-, vatten-, eller telefonräkning
- Passkopia och presentation av passet i original

Informationen om detta kommer från det spanska trans-
portväsendet ”Jefatura de Trafi co y Hacienda” i Elche.
     

Tommy Siverdal



33 Nórdico Nytt nr. 2 / 2011www.clubnordico.com

Også i år har karnevalene vist frem stor kreativitet. I 
Torrevieja feiret man karneval for 25 gang i perioden 4. 
februar t.o.m. 5. mars. I Mazarrón startet det hele opp 5. 
mars og varte til 9. mars.

Vi valgte å oppleve konkurranseparaden i Torrevieja 27. fe-
bruar. Et 4 timers langsomt gående opptog beveget seg 
nedover/oppover Calle Ramón Gallud. Nytt av året var at 
paraden ble supplert med 100.000 watt med lyd plassert 
på 16 – 17 steder langs gaten. På hele ruten var det plas-
sert stoler, hvor man kunne sette seg ned for 4 Euro pr. stk.

Karnevalsopptog må også fotograferes. Bildene vi tok for-
teller mye.

Også den norske maleren Edvard Munchs mest kjente maleri 
SKRIK fra 1893 var representert i toget.

Den internasjonale Veterandagen
Veterandagen som er blitt en del av San 
Cristobal feiringen i Torrevieja, hadde i år 
fl ere tilbud.

På La Mata var det  taler både torsdag 24. 
februar og dagen efter. Lørdag var det i 
Torreviejas havn opptog og utstilling. 
Som i fjor var spanske generalløyntnant 
José Emilio Roldan Pascual æresgjest.

På søndag 27. februar kjørte en stor konvoy 
av private og militære kjøretøyer fra Orihuela 
langs en rute gjennom Bigastro, Hurchillo, Ar-
neva, Desamparados, Beniel, Cruce del Raal 
til Santomera (Murcia).

Tekst & Bilde: J.A.
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Swedbank fastighetsbyrå i Sverige arbetar under va-
rumärket Fastighetsbyrån. I Spanien började också 
Swedbank med att arbeta under namnet Fastighets-
byrån. För att kunna bredda kundbasen i Spanien har 
man beslutat att byta namn till The Real Estate Agency. 
I övrigt har ingen förändring skett. 

- Hej Roland vad är anledningen till att ni startar upp ytter-
ligare ett kontor i Torrevieja?
- Torremarinakontoret har fungerat mycket bra för att serva 
våra kunder på Torreviejas norra sida. För    att bättre kun-
na tillgodose våra kunders önskemål och behov på södra 
sidan av Torrevieja har vi kommit fram till att ett kontor i när-
heten är en nödvändighet. Efter mycket sökande efter lokal 
har vi nu skrivit kontrakt på en lokal i Centro Commercial 
La Mosca vid rondellen in till urbanisationen  Horizonte på 
Orihuela Costa.

- Jag har även hört att ni tänker öppna kontor närmare Ali-
cante
- Det är helt riktigt. Vi kommer att ha en offi ciell invigning av 
vårt nya kontor i Gran Alacant i mitten på maj. 

- Om jag räknar någorlunda rätt innebär det att Ni söder 
om Alicante kommer att ha drygt 15 personer som arbetar 
för The Real Estate Agency. Finns det inte en risk att Ni 
expanderar för fort och kan bli tvungna att lägga ner kontor.
- Risken fi nns givetvis, men vår bedömning efter den korta 
tid vi varit på plats är att det fi nns stor efterfrågan på den 
tjänst vi strävar efter att erbjuda. Vi vill ha kontor som är 
bemannade 5 till 6 dagar i veckan året om. Säljare och kö-
pare skall enkelt kunna komma i kontakt med oss under 
den tiden. Sedan min andra verksamhet inom Swedbank 
Juristbyrå (jag är jurist och franchisetagare i Juristbyrån i 
Huddinge och Uppsala) har jag lång erfarenhet av kunders 
önskemål om tillgänglighet och närhet till tjänsten.

Expanderar och byter namn

- Som Du nämner nu arbetar Du även inom Juristbyrån hos 
Swedbank. Finns det någon möjlighet att Club Nórdicos 
medlemmar kan dra någon nytta av det?
- Det kommer det absolut att göra. Från slutet av mars kom-
mer vi på vårt kontor i Torremarina att erbjuda Club Nór-
dicos medlemmar Livsbesiktning enligt det koncept som 
tagits fram av Swedbank juristbyrå i Sverige. En livsbe-
siktning är en kostnadsfri juridisk genomgång med svensk 
jurist på 20 -30 minuter av den familje- och fastighetsrätts-
liga situationen enligt svensk lag. Om juristen anser att det 
fi nns behov av upprättande av juridiska dokument kommer 
en offert att lämnas på mötet om kostnad för dessa. För 
kunden fi nns inget krav på att upprätta något dokument el-
ler att vända sig till Juristbyrån för upprättandet. 

Centro Commercial La Mosca bredvid Supercor.

KOLLA HÄR DU SOM ÄR 
PÅ BILFÄRD TILL SVERIGE
Det här lilla trevliga och intima franska hotellet ligger 
precis på andra sidan spanska gränsen  på Er fortsatta 
färd till Sverige, Finland, Norge eller Danmark.

Margareta och jag fi ck tipset av en svensk författare och vi 
prövade det. Ägarna är ett ungt engelskt par, mycket trev-
liga och lagar god mat. Rummen håller bra klass och om-
givningen är lugn, tyst och lummig. Priset för ett dubbelrum 
helt normalt eller något under normalt.  

Det bästa är att ringa eller e-maila för att boka rum. Rum-
men är få och vi blev rekommenderade att boka i god tid.

Lättaste vägen till den lilla pittoreska staden SIGEAN får 
Du lättast via Goggle. Vi hade inga svårigheter att hitta.

Gör ett besök – Ni ångrar Er inte.  

Iwan & Margareta (Morelius)

På bilden: 
Zoe, Peter Carraud och Margareta Morelius



35 Nórdico Nytt nr. 2 / 2011www.clubnordico.com

– av Gerd Eklund –

Mar Menorklubbens verksamhet är koncentrerad kring tät-
orten Los Alcázares med ca. 15.000 permanent boende, i 
huvudsak spanjorer. Los Alcázares-kommunen växer kraf-
tigt genom nya urbanisationer och genom våra närområ-
den La Ribera, La Manga, Roda, San Javier, Pilar de la Ho-
radada, El Valle, Mosa m.fl . Dessutom  har vi 10  golfbanor 
inom en radie på 3 mil.

Vår klubblokal Oasis Center är öppen onsdagar och lörda-
gar kl. 16.00 -19.00. När klubben är öppen kan du alltid 
köpa greenfeebiljetter av jourhavande styrelseledamot. Öv-
riga tider tag kontakt med klubbens ordförande Gerd Ek-
lund tel. 638 192 894. 

Hur hitta vår klubblokal
Klubblokalen är belägen i Urb. Oasis, Centro Comercial, 
med serviceföretag och restauranger som grannar. Kom-
mer du via motorvägen från Cartagena eller Alicante Väljer 
man Los Alcázares norte. I den första rondellen svänger 
man in till Oasis men förbi  den s.k. ”pärleporten”  till par-
keringarna utanför Centro Comercial Oasis. Vår lokal är 
belägen till vänster om den stora kinarestaurangen och har 
stor skylt på fasaden med Club Nórdico och de nordiska 
fl aggorna. Taket under skylten är en stor blå markis.

Boule eler Petanca
Interesset för petanca er stort bland klubbens lokalavdeling 
Mar Menor. Varje fredag samlas vi på vår utmärkta och väl-
skötta bana med plats för tolv spelfält. 
Anmälan till spel görs numera på boulebanan senast kl. 
10.30. Vi är 25 – 40 spelare varje fredag. Klubben deltar 
även med ett lag i bouleserien.

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 Ove Lidgren, tel 636 148 
406 och Göte Johansson, tel 669 231 607 och mail gote.
johansson@brevet.nu

Bibliotek
I vår klubblokal fi nns ett ganska stort utval av böcker av 
skilda slag som du kan låna och ställa tillbaka med eget 
ansvar. Det fi nns även tillgång till videofi lmer på samma villkor.

Resekommittén
Varje verksamhetsår arrangerar vi ett antal resor till olika 
platser i Spanien. Vi har dessutom varje torsdag mindre ut-
fl ykter i närområdet av kulturell karaktär.

Aktuellt program fi nns uppsatt i vår klubblokal. Där kan du 
läsa vilka programpunkter som är aktuella,  men du fi nner 
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 defi brilator/hjärtstartare. 

Årsmöte
16 mars hade Club Nórdico Mar Menor årsmöte.
Den nya styrelsen fi ck följande utsende:
Ordförande: Gerd Eklund
Ledamöter: Ulla Öhst, Birgitta Uppling, Karin Franck, 
P G Skog och Karl Ove Reimer.
Suppleanter: Lars Schuler, Kerstin Johansson och 
Ingemar Johansson.

Våra 
annonsörer
Klubbens viktigaste till-
gångar är givetvis våra med-
lemmar och i synnerhet alla 
de som helt utan ersättning-
ar jobbar för allas välbefi n-
nande.

Men ett villkor för tidningens 
överlevnad är VÅRA ANNON-
SÖRER!

Därför är det viktigt att du talar 
som för dem att du läst deras 
annons i Nórdico Nytt.

Sidan
 2 ....................... Rosa M. Houses
   4 .............................  Spanienvilla
   4 ............................... Golf de Lux
   5 ...................... El Molino del Rio
   5 .............................Margaretha’s
   5 ........... Quesada Fotpleie Clinic
   6 ........................... Hörselkliniken
   6 ................  Media Costa Blanca
   6 ............................ Danil Service
   8 ....................... Suomi – Kauppa
   9 ..................... Stattin & Partners
   9 ..................Lundqvist & Nielsen
 10 .........................  Norden Clínica
 10 ............ Parafarmacia Acequión
 10 .................. Nordic Dental Clinic
 11 ............................ Casa Konsult
 12 .......................... Medaesthetics
 12 ..............Eurocentro Veterinaria
 12 .............................. MBT & Joya
 14 ...................... Informatica direct

 15 ..............................  PC Support
 16  ........................  Optica Llamusi
 16 ................................ SVT World
 16 ............................ Pax Products
 19 .........  Scandigo Supermercado
 24 ..................................... Internet
 24 .................Nina Karlsson Salon
 25 ................................ Olympieza
 27 ...........The Real Estate Agency
 28 .................... Konsum Värmland
 28 ...................Djuvfeldts Åkeri AB
 30 ................ Scand. Management
 30 ....................... OnSite Business
 30 ................................. Småfolket
 30 ..............Scandic Legal Service
 30 .......... Skand. hjärt, lung, allergi
 32 ..............El Paraiso Restaurang
 32 .................................. Bordados
 38 .............Restaurante El Mirador
 43 .................. Hospital San Jaime
 44 ............................ Tres Coronas
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För närvarande har vi följande aktiviteter i gång

Boule:
Träning tisdag och torsdag 1 april till 30 november kl. 10.00. 
1 december till 31 mars kl.13.00 Lokal tävling söndager kl. 
13.00. Därutöver har vi fl era lag som deltar i seriespel här 
på Costa Blanca.
Kontaktman för petancatävlingar och seriespel är Matti 
Nieminen tel. 966 790 523.
Kontaktmän för söndagsspel är Desierée Walter tel. 686 
378 375 eller Finn Hansen tel. 966 790 401.
Kontaktman för träningsspel är Styrelsen tel. 966 795 461.
 
Biblioteket:
Kontaktman är Elisabeth Långbergs tel. 966 795 461. Vi 
har över 1400 titlar.

Bingo:
Varje onsdag kl. 17.00, vår och höst. Kontaktman är Finn 
Hansen tel. 966 790 401.

Körsång:
Kontaktman är Birgitta Persson tel. 966 795 903.

Hobbygrupp:
Onsdagar, jämna veckor kl. 11.00. Information Britt-Marie 
Andersson, tel. 966 795 748.
Resor:
Kontaktman är Lars Erik Långbergs tel. 966 795 461.

Spanska-kurser:
Raquel Rodrígues har kurser i spanska på måndagar enligt 
följande:
Kl. 10 till 11.30  För nybörjare och ombörjare.
Kl. 11.30 till 13.30  Fortsättningskurs

För fester och andra aktiviteter ta kontakt med ordföranden 
Lars-Erik Långbergs, tlf. 966 795 461.

– av Lars-Erik Långbergs –

Vi som bor några mil norr om Torrevieja behöver inte alltid åka in till huvudkontoret för att ta del av Nórdicos 
glädje och gemenskap. I dagsläget är vi 130 medlemmar och välkomnar fl er. Givetvis är vi också medlemmar i 
huvudklubben och kan ta del av dess aktiviteter och utfl ykter.
Kontoret, som är beläget på Parque de Nalón, är bemannat varje tisdag och torsdag kl. 12.00 – 13.00 utom under 
sommaren och över jul och nyår. Andra tider kontakta någon i styrelsen. På kontoret kan ni träffa någon från sty-
relsen för att förhöra er närmare om våra aktiviteter, bli medlem eller bara sitta ner och få lite förfriskning.

Årsmöte
3 mars hade vi årsmöte på Sportkomplexet. Ett 60-tal medlemmar hade slutit upp. Efter sedvanliga förhandlingar avnjöts 
en trerätters middag under gemytliga former.
Det blev en del förändringar på de olika platserna.
Lars Erik Långbergs omvaldes som ordförande, kvarstår ett år gör Kerstin Hedman och Göran Ahlén, omvalda blev Kjell 
Johansen, Birthe Hansen och Kirsti Kreckner samt Anny Larsdottir nyvald.
Revisorer blev Jan Åke Åkerfeldt och Erik Wahlund med Karin Zakrisson och Kent Dahlberg som ersättare.
Till festkommittén omvaldes Elisabeth Långbergs, Folke Zakrisson, Tony Villadsen samt nyval av Wenke Dahl och Kerstin 
Hedman.
För hemmatävlingar och seriespel i petanca ansvarar Matti Niemininen.
För ”söndagsspel” Desirée Walter och Finn Hansen. Till valberedning valdes Elisabeth Långbergs och Leif Lindqvist.
I övrigt omvaldes alla. Avgående från olika poster avtackades med en ”medalj av äppelträd” och blommor.

Mix singeltävling
Söndagen den 27 fe-
bruari spelades det 
en ”MIX SINGELTÄV-
LING” på petancaba-
norna i La Marina.

52 spelare gjorde upp 
om segern i en täv-
lingsform som inte är 
så vanlig. Damer och 
herrar möter varandra. 
Det spelades 4 match-
er. Spelen började i 
solsken som övergick 
till regn medan spelen 
avslutades i strålande 
sol.
Segrade gjorde Lasse 
Klang Torro del Moro 
tätt följd av Bengan 
Lundback Horizonte, 
Bengt Hedvall Torreta, 
Anita Arndt Nórdico La 
Marina, Kent Jansson 
Horizonte, Gustav Lär-
ke Nórdico La Marina, 
Kent Nilsson Nórdico 
La Marina och Rolf 
Norberg San Louis.

Det var trevligt att vi 
som arrangerade täv-
lingen hade tre spelare 
bland de åtta bästa.
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Et svensk og et norsk Club Nórdico medlem har startet 
et nytt samlingssted for La Marinas befolkning. Res-
taurante y Cafetería El Mirador fi nner man i Centro Co-
mercial Monte Victoria.

Flere av klubbens medlemmer besøker stedet, og menyen 
er meget variert. Her fi nnes tapas, salater, pizzaer, pastaer, 
hamburgere, taco og kebab i tillegg til hovedmenyen.
Stedet kan få betegnelsen ”restaurant i særklasse”. Bingo 
på mandager, auksjon/loppis på onsdager og karaoke på 
fredager, for ikke å glemme TV-fotball hver dag.
Her kan man ta med seg maten eller få brakt den hjem 
til seg. Lokalene gir også mulighet for spesialarrangement, 
som møter og fødselsdagsselskaper. El Mirador fi nner du i Calle Teresa de Beganza ved siden av Dom-

ti og Super Valu.

Klubbmedlemmer åpnet ny restaurant

Ønsker du en unik opplevelse? Hver lørdag arrangeres grisefest 
med levende musikk og dans fra kl. 20.00.

Anders Wahl (el sueco) i luken, med Geir Holstad foran, er begge 
godt fornøyd med starten.

Hej Gud.
Jag vill fråga om en sak. Hur 
kom du på det där krångliga 
sättet att göra barn?
Henrik 11 år
P.S Det är inte så konstig att 
det föds så få barn nu för ti-
den. D.S

GODE GUD!
Varför gör du inte mat åt dom 
barn som svälter i etiopien?
Sofi e
PS. Du kan väl lära dom sätta 
potatis?

Hörru Gud!
Min pappa säger att du inte fi nns, så det så!
Sverker

Hej Gud.
Får inte du problem om du gör som någon ber till dig om?
Kommer inte alla andra och vill ha hjälp då också?
Håkan, 12 år

Boka Valborgsmässoafton 
med oss!

Vi jobbar på en annorlunda dag.
Vi träffas redan kl 13.00  den 30 april 

för grillparty med olika aktiviteter. 
Var och en tar med sig mat och dryck. 

Platsen blir vid embalsen (dammen) i Pedrera. 
Närmare info kommer att fi nnas 
på klubben, vägbeskrivning etc.

Grillkol och tändvätska står vi för.
Priset 2 euro per person, 

då ingår även priser för tävlingsvinster. 
Ta gärna med petancaklot. 

Inga högklackade skor eller långklänningar.
Glatt humör och lite sångglädje är välkommet.

Välkomna!
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• Vi  börjar med en härlig räkfest i slutet eller 
 början av oktober

• En utmaning enligt många är att åka till GOLF  
 DELUX och spela äventyrgolf och äta gott 
 i trevlig samvaro. 

• Tango afton på en argentinsk restaurang  i 
 slutet av oktober

• En liten orientering i spansk vinkultur. 
 Vi dricker spanska viner med ost.

• Avslutar hösten med vår jultallrik.

Detta är tankar vi har inför hösten och återkommer 
om tid och rum på vår anslagstavla och vår hemsida.

Klubbmästeriets 
förslag till höst-

program för 
Club Nórdico

Vår nya reseansvarige är ännu inte på plats. Vi på-
minner om att kolla vår hemsida och klubbens an-
slagstavla kontinuerligt för att inte missa våra erbju-
danden samt att kunna anmäla er i tid.

Styrelsen

HÖSTENS RESOR

I klubblokalen i Torrevieja sitter en för-
slaglåda utanför köket. Den behöver 
fyllas med bra förslag. 
Det kommer  att utges belöningar för 
ALLA förslag som ges om klubben och 
lådan kommer att tömmas med vissa 
intervaller och styrelsen går så igenom 
alla lagda förslag.

Välkommen med ditt förslag!
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Ambulansnödnummer ................................................. 061
Guardia Civils nödnummer .......................................... 062
Policía Locals nödnummer .......................................... 092
Policía Nacíonals nödnummer ..................................... 091
Brandstationens nödnummer ...................................... 085

Ambassader
Danska, Madrid ............................................. 914 318 445
Finska, Madrid ............................................... 913 196 172
Norska, Madrid .............................................. 914 363 840
Svenska, Madrid ............................................ 917 022 200

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

Ayuntamiento (Rådhus)
Torrevieja ....................................................... 965 710 250
Guardamar .................................................... 965 729 014
Orihuela Costa .............................................. 966 760 000
Los Alcázares    ............................................. 968 575 047
S. Fulgencio ................................................... 966 794 201
Rojales ........................................................... 966 715 001

Bomberos (Brand)
Torrevieja ....................................................... 966 704 433
Los Alcázares ................................................ 968 171 782
S. Fulgencio ................................................... 965 701 954

Guardia Civil (Polis) .........................................................  
Torrevieja ....................................................... 965 710 113
Los Alcázares ................................................ 968 411 098
Guardamar .................................................... 965 729 015
Rojales ........................................................... 965 700 128

Policía Local (Trafi kpolis)
Torrevieja ....................................................... 965 710 154
Los Alcázares ................................................ 968 171 919
Urb. La Marina  ......................... 966 794 453/696 465 481
Rojales ........................................................... 966 715 129

Ambulans ................................ 965 877 859/965 144 000

NB. När det gäller ambulansbehov, ta först kontakt med 
vårdcentral, annars får du själv betala transporten med 
kontanter

Sjukhus
Hospital de Torrevieja ............. 965 721 200 / 965 721 400
San Jaime, Torrevieja .................................... 966 921 313
Alicante (Hosp. de Universidad) .................... 965 938 300
Elche .............................................................. 966 606 000
San Juan ....................................................... 965 938 665
San Vicente ................................................... 965 660 512
Vega Baja ...................................................... 965 367 054
Los Arcos, San Javier .................................... 968 570 050
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 ...................................... 966 767 150
Rocío del Mar ................................................ 965 708 072
Rojales ........................................................... 966 715 759
San Fulgencio ................................................ 966 794 231
Sam Miguel .................................................... 965 720 000

Socialkontor
Torrevieja ....................................................... 966 706 666
Orihuela Costa .............................................. 965 326 984

Veterinär
Torrevieja/El Arca .......................................... 966 709 659
Los Alcázares ................................................ 968 171 991

Djurskydd ..................................................... 965 729 015

Aguas (Vatten)
Torrevieja .................................. 902 222 306/965 710 569
Orihuela Costa .............................................. 965 351 133
Los Alcázares ................................................ 968 411 117
Rojales ........................................................... 966 715 348

Butano (gas) ................................................. 965 710 937

Iberdrola (el)
Torrevieja ....................................................... 965 710 248
Orihuea Costa ............................................... 965 711 600
Los Alcázares ................................................ 968 411 087
Rojales  .......................................................... 901 202 020

Correos (Post)
Torrevieja ....................................................... 965 710 679
Orihuela Costa .............................................. 965 351 896
Los Alcázares ................................................ 968 575 390

Flygplats
Alicante .......................................................... 966 919 400
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
Vega Baja ...................................................... 966 780 231

Club Nórdico 
Torrevieja ....................................................... 966 704 661

  Viktiga telefonnummer

Nödnummer (även engelsktalande) 112
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Oljemålnings-
kurs i 

Mar Menor

Mandag:   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, 
  San Muguel del Salinas og Santiago de la Ribera.
Torsdag:  Alicante, Gran Alacant, Dolores, Urb. La Marina, Rojales, 
  San Javier og Torre de la Horadada.
Fredag:  Crevillente, El Pilar de la Horadada, Los Montesinos, 
  Orihuela og Torrevieja.
Lørdag:  Alicante, Almoradi, Catral, Elche, La Manga, La Marina
  (Centro Commercial), Los Narejos, Mazarron, 
  Playa Flamenca, Santa Pola og Torre Pacheco.
Søndag:  Benidorm, Campoverde, Elche, La Manga, Los Narejos, 
  Mar Menor, Orihuela, Puerto Mazarron, The Lemon Tree 
  (Campo de Guardamar), Urb. La Marina og Zoco Marked.

Fiestaer / Festivaler
  
 Mai Maifesivalen Feria de Mayo
 1 mai Arbeidernes dag – Dia del Trabajo
 9 mai Europadagen
 17 mai Norges nasjonaldag
 18 mai Romeria de San Isidro Labrador
 Juni Murciaregionens dag og San Juan Bautista festivalen
        + Sagrado Corazón festivalen og 
                    Hogueras de San Juan + Patronfeiringen San Jaime
                    og Moros y Cristianos De siste i Guardamar.
 6. juni Sveriges nasjonaldag
 29. juni San Pedro festivalen
 16. juli Virgen del Carmen festivalen
 25. juli St. Jacobsdag – Santiego Apóstol
 15. august Jomfru Marias himmelfartsdag – Asunción
 25. august San Emigdio festivalen
 September Musica en los Barrios (Torrevieja og omegn)
  -Virgen de Fátima - Virgen del Remedio (San Fulgencio)

Markeder / Marknadsdagar

9 gångar har det varit oljemålnings-
kurs nere på Mar Menor. Här är några 
bilder.

Målningar som deltagarna i kursen har 
målat.

En tavla som alla som gick i kursen har 
målat och som ble lottade ut på årsmötet.

Några av deltagarna från vänster Ann-
Carin Lindberg, Karl-Gustav Lindberg, 
konstnär och lärarinnan Gun Lundberg 
samt Gerd Eklund.
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Temakväll den 7 februari
– av Tommy Siverdal –

Dr Alfredo Alexandre Ayoso från Norden Clinica talade om 
BENSKÖRHET (= ostioporos)    -  för lite kalk i skelettet. 
Detta kan drabba såväl kvinnor som män, men oftast kvin-
nor. Största problemet är höfter och ryggkotor. Om läkaren 
konstaterar att det fi nns riskfaktorer, skall man göra en spe-
cialröntgen (desiometri).                                                                                           
Riskfaktorer: Stark BMI >20 (fetma), kortisonbehandling 
m.m.
Påverkbara: Fysisk aktivitet, låg vikt, ospoporos, fallbe-
nägenhet, tobaksrökning, höga intag av alkohol, ned-
satt syn, testosteronbrist hos män, samt vissa sjuk-
domar såsom kol, diabetes, njursvikt, reumatiska 
sjukdomar, stroke och parkinson. Även vissa behand-
lingar med läkemedel såsom kortisonbehandling, antide-
pressiva (lugnande) medel, antiepileptiska och diabetes.                                                                                                                          
Icke påverkbara: Ärftlighet, hög ålder, tidigare frakturer, 
långa individer.
Symptom: Oftast helt utan symptom, ibland långvarig 
ryggsmärta som beror på kotkompression, längdminskning 
vilket oftast tyder på kotkompression, frakturer.
Utredning: Läkarutredning, där man bland annat tittar på: 
Tidig menoponos, frakturdisponerande medicinering, mo-
tion, rökning, alkohol, kost. Mätning av benmassa, röntgen 
(desiometri) och blodprov. (Man kan numera konstatera 
benskörhet via blodanalyser.                                                                         
Behandling: Motion – rökstopp – kosthållning – dagliga 
promenader. Indikationer för läkemedelsbehandling. Be-
handlingen är individuell, med uppföljning vart annat år 
och kan bestå av: D-vitamin och kalciumtabletter (att dricka 
mjölk är inte till någon riktig nytta). Bifosfonater kombinerat 
med D-vitamin och kalktabletter. Ötrogenliknande behand-
ling (kvinnor) som andrahandsalternativ. Östrogenbehand-
ling om kvinnan inte tål annan behandling.

Därefter presenterade Dr. Alfredo sin samarbetspartner: 
Apoteket Acequión.

Apoteket Asequion 
har gett tjänster till sina kunder på olika skandinaviska 
språk, sedan man anställt en fi nsk och svensktalande 
(som förstår norska) Mirja Valkonen. Mirja är i apote-
ket på vardagar kl.9-14. Apoteket använder en modern 
data system för att leta läkemedel, på plats fi nns alltid 
en erfaren farmaceut som man kan fråga hjälp på olika 
saker, dessutom kan apoteket ringa till Läkemedel cen-
trum om det inte fi nns motsvarande läkemedel. 

På apoteket fi nns också en blodtrycksmätarautomat och 
man gör fl era olika enklare blodprover under ett par minu-
ter endast 3 euro per prov, tex.socker-kolestrol-trigliserid-
hemoglobin och njurvikt värde. Osteopaat Enmanuel Ruiz 
Marco har mottagning på onsdagar. Det kostar 35 euro per 
gång och tar ca. en halv timme. Tidsbeställning via apote-
ket. Apoteket Acequions address är. C/ Gregorio Maranon 
50, Torrevieja. 

Noin vuoden verran ap-
teekki Acequionissa on 
saanut palvelua scandina-
avisilla kielillä, kun apteek-
kiin saatiin suomalainen, 
ruotsia puhuva ( ja norjaa 
ymmärtävä) Mirja Valko-
nen. Mirja on asunut lähes 

10 vuotta Espanjassa, syy muuttoon oli Emil pojan astma, 
joka korjaantui ja hävisi kokonaan terveellisen ilmaston-
vaihdoksen myötä. Mirja on paikalla arkipäivisin aamuvuo-
rossa eli klo 9-14.00.
Apteekissa on käytössä hyvä tietokoneohjelma lääkehakua 
varten, paikalla on aina vähintään yksi kokenut farmase-
utti, jolta voidaan kysyä neuvoa moneen asiaan, lisäksi ap-
teekki voi soittaa lääketietokeskukseen, jos scandinaavista 
lääkettä vastaavaa tuotetta ei muuten tunnu löytyvän. Ap-
teekissa on myös tarkka verenpaineen mittaus automaatti 
ja monia yksinkertaisia verikokeita voidaan tehdä parissa 
minuutissa vain kolme euroa per kappale, mm. veren so-
keriarvo,  kolesterooli, trigliseridi, hemoglobiini tai munuai-
sarvo.

Osteopaatti Enmanuel Ruiz Marco ottaa vastaan keskiviik-
koisin. Kertakäynti maksaa 35 euroa ja kestää noin puoli 
tuntia. Mirjalta voi mennä kyselemään lisää kaikesta mah-
dollisesta kauneuteen ja terveyteen liittyvästä, arkisin. 

Apteekki Acequion, 
Calle Gregorio Marañon 50, 
Torrevieja.
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Nórdico Nytt behöver din hjälp!

Vi behöver fl er sponsorer/annonser. 
En ideell förening som Club Nórdico är helt be-
roende av frivilliga insatser.
Om du vill, kvinna eller man, vara med i vårt 
trevliga team, hör av dig till oss.
E-mail: red@clubnordico.com

Årsmöte Club Nórdico 
de Torrevieja

Onsdag 30 mars hölls klubbens årsmöte på kina-
restaurangen Dinastia. Efter mötet intogs en god 
lunch.
Ordförande Henrik Westman blev omvald. Leda-
möter Ritva Röhr, Roland Franzén och Tommy 
Palmqvist kvarstår. Britt Marie Folkesson blev 
omvald. Gunilla Westerlund, Gillis Ulmstedt, Gö-
ran Svanberg och Leif Hellkvist är nya ledamö-
ter. Suppleant Ann-Marie Hillström blev omvald 
medan Nanna Liset och Helen Gustafsson är nya 
suppleanter.

Följande är utfört under 2010. Montering av brandvar-
ningsutrustning i våra Torreviejalokaler samt ljus till 
utrymningsvägarna. Köp av ny brandsläckare. Mon-
tering av ny dörr med dubbelt glas ut till balkongen.  
Reparation av vattenskada mellan cafeteria och jour-
rum. Köpt ny köksbänk, ny TV samt ny bokhylla till 
biblioteket.

Den gamla styrelsen framförde sitt tack till alla de 
medlemmar, som oegennyttigt och utan ersättning ut-
fört förtjänstfulla och för klubben värdefulla insatser.

Biblioteket 
Vi på biblioteket hälsar alla medlemmar välkomna att 
låna böcker hos oss.

I våra hyllor har vi mer än 2800 böcker. Urvalet är stort 
både när det gäller nordiska som utländska författare. 
Vi vill särskilt nämna, att vi i februari köpte in 50 nya 
böcker, vilka nu återfi nns i vår hylla för nyinkomna 
böcker.

Under de senaste månaderna har vi som gåvor från 
våra medlemmar, fått in många bra böcker – såväl 
inbundna som pocket.

Vi tackar hjärtligt för dessa gåvor.

För bibliotekspersonalen
Gunnel

Nils Smith har gått ur tiden
Jägmästare Nils Smith från Luleå avled efter en kort 
tids sjukdom den 12 januari vid 95 års ålder. Han till-
bringade 15 vintrar på Costa Blanca och har varit med-
lem i Club Nórdico och sjöng i Coro Nórdico. Sist han 
sjöng i kören var han 90 år. 
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