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Nytt träffställe mitt i stan – en fullträff 
Man skulle kunna säga att vi nu kommit tillbaka till platsen där allting började.  Det var i början 
på år 2010 som planer började smidas på ett nätverk för svensktalande kvinnor i Valencia. Vi 
var en handfull som hade lärt känna varandra via svenska konsulatet, som då och under många 
år låg vid just Puerta del Mar nr 4. Nu denna senaste söndag drygt fem år och många äventyr 
senare var vi  tillbaka på samma  adress. Tack till Sara Björklund som hittade stället. Vi femton 
som hade mött upp till denna oktoberträff var överens; det här stället kan vi träffas på i 
fortsättningen. Och hör och häpna: Trots att vi måste ha fört ett öronbedövande oväsen med 
prat och skratt så är vi välkomna tillbaka! 

                    
 

Här finns smårätter och tapas, pinchos och sallader, kaffe och te, vatten och vin, smoothies och 
glass. Välj stort eller smått. Musse Pigg piggar upp på väggen och inredningen är ljus och 
”nästan svensk”. Hyllor med gröna flaskor inramar och avdelar.  
 
Flera nya 
Vi träffade flera nya denna kväll och vi återsåg Lollo som vi saknat länge och Alicia som inte 
varit med sedan i våras.  Vår synnerligen skandinaviska vän Berit kom ända från Villajoyosa för 
att berätta om hur man går på tur i de vackra bergen som ligger här innanför våra kuster och 
stränder. Berit Scheve är född i Norge, är gift med en dansk och har bott i Sverige i 15 år samt i 
Villajoyosa 26 år.  Hennes medfödda valspråk  är ”Gå på tur – aldrig sur”, 
och själv går och cyklar hon så ofta hon kan. Om två månder lämnar hon 
jobbet som sjuksköterska med pension och då kommer det att bli ännu mer.   
 
Berit berättade om Sierra Bernia, i höjd med Altea ungefär, men det finns 
lika höga klätterberg närmre Valencia t ex Sierra Garbi bara ett stenkast in, 
alla med höjder på 1000-1500 meter och med fantastiska vyer ut över 
Medelhavet och in över höjder och dalar. Man blir inte ensam i bergen. 
Bergsgetter, vita eller bruna knatar omkring. Vildsvin finns också, men 
sover oftast om dagarna. Ormar kan man stöta på. Har de runda huvuden är 
de snälla snokar, med trekantiga huvuden är de huggormar och man säger 
buh! och  ber dem ta en annan väg. Gineta (jineta eller gato almizclero) är små lurviga typer, ca 
45 cm långa plus en minst lika lång vitgul- och svartrandig svans. Heter genetter på 
svenska. Gulliga. Fåglar finns det inte så många arter i de valencianska och alicantinska 
bergen, däremot vackra blommor och  doftande och smakrika örter.  Ut och vandra!  



Anna Fransson har en del sett i samband  med att IKEA öppnade i Valencia. 
Hon jobbar för Handelskammarens delegation i Valencia Comunitat som har 
sitt kontor i Torrente och en subdelegation i Torrevieja. Delegationen här är 
en stor del av den nationella Svensk-Spanska Handelskammaren eftersom de 
flesta svenska företag och de flesta svenskarna finns just i vårt område.   
 
Anna själv har ett företag i sop-och återvinningsbranschen; ett företag som 
hennes farfar startade i Sundsvall. Farfar hade hus i Benidorm redan 1969 
och på den vägen hamnade Anna själv i Spanien, där hon nu driver företaget 
vidare.  Vad händer med våra sopor?  Frågan väckte många frågor och inlägg; 
i Spanien finns ett annat system än i Sverige t ex för återvinning av flaskor 
och burkar. I Sverige är detta väl synligt, men  Spanien är också  stort på 
återvinning även om vi inte tror och ser det. Anna erbjuder sig att ordna med 
studiebesök på ett företag i Ribarroja, så att vi får veta och lära mer om detta.  
Intressant tycker vi alla och ser fram emot detta. 
 

Mia Enqvist är också ny bland Las Sveas och kom denna 
kväll med dottern Elaine på besök från Stockholm.  Tre 
års deltidsboende har Mia bakom sig i Valencia och hon 
längtar efter kontakter och nätverk här. Familjen har 
tidigare bott lite varstans i världen bl a i Sydafrika, men 
fasta punkten är Täby. Maken Mats arbetar med shipping 
och det förklarar rörligheten i världen. Själv har Mia 
jobbat med hotell och konferenser. Hon spelar gärna golf 
men älskar också att promenera längs stranden som ju 
ligger inom lagom  räckhåll när man bor i Cabanyal där 
hon och Birgitta visade sig bo så nära varandra  att de 
nästan ser varandras balkonger.  

 
Maud Österberg har vi sett tidigare på konsulatets sommar- och luciafester. 
Men nu blev det premiär med Las Sveas och denna gång hittade Maud oss 
och ska ha en eloge för att hon inte blev sur för missarna med förra träffen.  
Maud har bott i Denia sedan 1991, är utbildad dietist och har jobbat som 
restaurangchef.  Nu pensionär och ombud för amerikanska företaget  Life 
Plus. Till detta behöver Maud handelspartners så hon och Anna fick en hel 
del att fixa.  
 
 Maud vill också nu på allvar ta tag i sin bristfälliga spanska. Hon hade 
hoppats kunna lära sig språket genom att bo här i landet, men i Denia pratas 
ju mest andra språk och vännerna blir inte så ofta spanjorer. Nu har hon 
hittat en jättebra spansklärare. Kör hårt och lycka till. 

 
 Las Sveas fortsätter också att köra hårt. Nästa träff  blir Förste Advent, den 29 

november.  
 Det drar ihop sig till jul . IKEA kommer att ha öppet alla söndagar i december och julmat 

som skinka, köttbullar, prinskorv, lussebullar, julmust och snaps, lax och sill och vad ni 
vill finns redan på plats. Rabatt under november på alla matvaror.  

 Konsulatsfrågan går mot en lösning. Ännu inte officiellt, men konsul lär vara utsedd.  
 Och i veckan blir Matilda mamma till en liten flicka.  Grattis från oss alla. 

 
Vi som träffades denna gång var: Alicia, Anna, Berit, Birgitta, Britta, Elaine, Kajsa, Linda, Lollo, Maria Mö, 
Maud, Mia, Monica, Sara, Stef/Estefania. Kajsa, Linda och Birgitta fotograferade. Birgitta skrev. 
 

Fler bilder på nästa sida.  



   
Alicia, Monica, Elaine     Berit och Linda 

 

        
Maud, Stef, Sara Britta, Anna, Alicia                 Lollo, Kajsa, Maria Mö 
 

                  
   
Bergsgetterna: Linda, Berit, Stef, Sara   Britta och Anna 
Birgitta 
 

       
  Elaine och Mia   Alla möjliga   Maria Mö och Kajsa 


