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Trädgârdsfest i vârväder 

Sâ härligt det blev med denna Las Sveasträff i nâdigt försommarväder i trädgârden hos Maria 

i Massanassa. Pâ nya vägar med bil och med lika spännande tâg tog sig tio Las Sveas till Pi i 

Margall nr 31. Ingen stress precis i Massanassa en 30-grader varm söndagseftermiddag. 

Maria välkomnade till sitt och Juáns hus 

sedan 30 âr tillbaka och vi kände hur lugn 

och ro tog hand om oss medan vi smuttade 

pâ hempressad juice med cava under träd och 

grönska. 

Vi tittade och kollade, som man nyfiket gör 

när man kommer till nya ställen. Högt i tak 

inomhus, kunde vi konstatera. Vi som är lite 

korta i rocken kunde knappt se sâ högt upp, 

men nog skymtade man fina takbjälkar där 

uppe. Juán utsâgs för dagen till Heders-Las 

Svea. Han retirerade dock till tryggare 

domäner när vi satte igâng med vâra 

favoritsporter, mat och prat, skratt och vin. 

Det handlade om mânga saker, till exempel om att det kanske snart blir en lösning vad gäller 

det stängda svenska konsulatet i Valencia. Det kom ocksâ upp om deklarationer som spanska 

staten vill kontrollera för alla dem/oss som har pensioner frân t ex Sverige eller annat 

utländskt land. De misstänker att vi alla med skattehemvist i Spanien inte har deklarerat vâra 

utländska pensioner här.  

Viktiga bebisar 

När barnbarnet Leo, tvâ âr,  tittade in med sin mamma Jessica blev det barnprat och leka 

tittut, och sâ hamnade vi i ett utbyte om bebisar födelsevikter, och det var en del växlande 

erfarenheter där fràn jättestort till smâtt. Nyheten 

för kvällen inom detta omrâde var att vi i november 

fâr en ny liten Las Sveas-bebis. Grattis, grattis till 

Matilda och hennes man som väntar tillökning efter 

sju âr som sambosar och ett âr som gifta; Matilda 

som bor i Cullera och jobbar hos Bricomart bredvid 

IKEA. 

Vi delade ocksâ med oss av hälsningar frân Elin 

som börjat jobba pâ hotell La Torre del Visco som 

ligger helt avsides på landsbygden bortanför Teruel. 

Googla gärna! Flott! Hotellet är med i Relais Chateaux-guiden, så det är hög standard. Elin 

kommer inte att kunna vara med oss pâ länge pâ grund av avstând och arbetstider.  



Ocksâ Alexandra i Göteborg hälsar till oss alla via Sara B som varit ”hemma” och träffat 

henne där. Linda har sänt hälsningar frân Murcia och Alfaz del Pi, där hon jobbar och därför  

inte kunde vara med pâ denna trädgârdsfest. Britta inte heller vara med pâ grund av andra 

engagemang, ”men jag kommer nästa gâng” 

hälsar hon. Det ser vi fram emot.  

Maten denna afton presenterades av Alicia, 

piroger och andra blandade salados samt en 

härligt färggrann sallad med räkor och oliver 

samt av Victoria som bakat in fläskfiléer i 

hojaldre med bacon och havartiost. Som 

avslutning fick vi Saras B:s browni-târta med 

pudersocker – den kom tyvärr inte med pà 

bild.  Sedan var vi rätt mätta och belâtna.  

Vi pratade vidare om nästa träff. Det blir den 

26 april i Quart de Poblet hemma hos Kajsa 

Avellén. Vi glömde förstâs âterigen att fràga 

vem som kan och vill fixa mat, sà vi tar gärna emot erbjudanden om detta. Vi âterkommer i 

ärendet, liksom med vägbeskrivning. Kajsa själv âkte direkt frân Massanassa till flygplatsen 

vid Manises för att flyga tilll Sverige/Växjö och fira pâsken där.  

Aprilträffen blir den sista för Erikas del. För tillfället i alla fall...  Hon ska flytta till 

Stockholm och jobba och bo pâ Kungsholmen frân och med början av maj. Grattis till Erika, 

men vi kommer att sakna dig! 

         

Sving med Victoria                     Alicia, Nina, Kajsa, Matilda                   Erika och Maria                 Sara njuter 

Vi som var med denna kväll: Alicia, Birgitta, Erika, Kajsa, Maria Mi, Maria Mö, Matilda, 

Nina, Sara B och Victoria. 

Nästa träff den 26 mars i Quart de Poblet 

All information om nästa träff och om hur man tar sig med bil och med tâg till Quart de 

Poblet kommer i mail och pâ bloggen. https://lassveas.wordpress.com/ 

För kommande träffar: Alla har fortfarande i hemläxa att studera sina omgivningar och 

undersöka om det finns rart kafé eller liten bar som har söndagsöppet (utan fotboll) och där 

vi kan vara hyggligt ostörda – eller inte störa andra.  

Birgitta skrev och fotograferade 


