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Pâ stranden 13 september 2015  
 

 

 

 

Sol, sand, strand, sällskap och svensk-spanska 
 

Valencia bjöd pâ sin allra vackraste sommarkväll när ett gäng solbruna Las Sveas träffades för 

terminsstart.  Sol frân klarblâ himmel och en liten ljummen vind som mojnade allteftersom solen gick 

ner bakom Hospital Malva-Rosas gröna tegeltak. Det var pick-nick-väder när det är som bäst. Efter 

kramar och glada utrop drog vi vâra filtar 

och stol (Birgittas) ut och slog oss ner i 

sanden med medhavda mackor, frukt, 

drycker och nâgra smâ godsaker.  Vacker 

grupp blev det, och vi satt kvar och 

pratade och berättade och det blev mörkt 

utan att vi märkte det men upptäckte sâ 

smâningom att hela Paseo Marítimo var 

upplyst av Valencias särskilda 

gatubelysning med sitt magiska gula  ljus.  

 

Gamla och nya 

Vi kramade lite exta om Lisa Lindquist 

som har flyttat tillbaka till Valencia efter 

ett âr i Sverige, och nu stannar för gott 

med sin familj. Likasâ välkomnade vi 

Mimmi Edstav, som var med oss för första men inte sista gângen. Mimmi hörde tvâ kunder prata 

svenska pâ Corte Inglés, gav sig till känna och sedan var steget inte lângt till Las Sveas. Sâ nu har vi 

en skicklig konstfrisör i vâr grupp; Mimmi har jobbat i Stockholm med bl a Björn Axén och haft egen 

salong (Medusa) mitt i stan, som hon nu sâlt men fortfarande jobbar vidare med. När hon är i 

Stockholm, vill säga. Ofta, ofta är hon i Valencia, som hon förälskat sig i efter ett antal medicinska 

behandlingar som hon gjort här. Maken Bob samt katten Romeo finns dâ kvar i Sverige. Förutom 

hârskapande har Mimmi en passion för magdans och ska i slutet av oktober delta i en tävling i denna 

gren i just Valencia.  

 

Las dos Svensson, Monica och Eva hade vi inte sett pâ ett tag, men nu var de tillbaka;a hade bâde 

glada och trâkiga saker att berätta. Maria Mircheva lyste upp hela playan i härligt grön klänning. Hon 

hade ocksà tagit nyaste gröna fin-skorna, men de âkte av när vi gick frân Paseon ut pâ stranden-

sanden. Sara Björklund var nervös inför en tenta (kost- och näringslära) dagen därpâ, men alla lovade 

hâlla tummarna. Hon kunde ocksâ berätta lite om de tvà träningskurser som hon tillsammans med 

Marie Andersson arrangerar i september-oktober. Till nummer tvâ i oktober finns nâgra platser kvar.  

Kolla Expand&Enjoy pâ Google eller Facebook.  

 

Nàgon som är sugen pâ segelbât? 

Linda var precis nyklippt och bâde hâret och hennes vackra halsband drog vâra blickar till sig. Hon 

har efter hemkomst frân sitt lânga sommarjobb i Norge nâgra dagar att ställa om till nygamla jobbet i 

San Pedro de Pinatar. Linda och Johan funderar pâ att sälja sin segelbât, som ligger i Valencia - en 

Beneteau First 21.7 (6,5m). Intresserad skriver till Las Sveas, sà förmedlar vi kontakten.  

 

Birgitta Pahlén tronade  i sin stol för att inte spilla tid pà att ta sig upp frân sittandet i sanden, vilket 

annars hade kunnat kräva insats av ”una grua”. Estefania Castellón hittade fram till oss efter en 

baddag vid playan, och det var ocksà länge sedan vi sâgs sâ det blev glada minnen och nya 



presentationer även där. Pia Welander hade hittat fram med buss 19 frân centrala stan och anslöt i 

sommarfräscht vitt och lila, alltid lika positiv till Las Sveas.  

 

En som tyvärr inte hittade oss  var Maud Österberg som kom ända frân Gandia men vars GPS slutade 

fungera och lämnade henne i sticket. Liksom det mobilnummer som hon fâtt av Birgitta och som 

(pinsamt, skäms) var fel pâ en siffra. Nästa gâng ska vi förbereda oss bättre.  

 

Som vanligt böljade samtalen fram och tillbaka mellan allvar och skämt. Stranden och i ring pà en filt 

visade sig vara ett väldigt pratvänligt sätt att träffas. 

Nästa träff blir den 25 oktober kl 18 30. Vi âterkommer med info om plats. Lisa kollar 

ett träffställe, men mânga hade idéer som vi kan överväga.  

   
       Sara, Pia, Mimmi, Linda och Eva                                Maria och Monica                              Pia och Lisa

    
     Eva pâ hugget                    Eva, Maria, Monica, Pia, Lisa och Saras rygg                    Saras profil och Mimmi 

          
           Mimmi, Steffi och Linda    Eva och Maria  

 

                                               Birgitta skrev. Linda och Birgitta fotograferade 


