
Fyrtionionde  månadsträffen 24 april 2016 
pâ Café &Tapas vid Puerta del Mar 
 
 

 

 

 

Glada âterseenden och en precis nykommen  

 
Sâ mycket färskare i Valencia kan man knappast vara än Nalinn Larsson som kom till 
Las Sveas aprilträff dagen efter sin ankomst. – Jag kom i gâr,  deklarerade hon förtjust 
när hon presenterade sig för oss. Tretton Las Sveas var samlade, en blandad kompott av 
veteraner och nybörjare. T ex  Ingrid Norberg  frân Stockholm som kommit pâ besök till 
sin syster Britta Persson. Maggie Lundholm var ocksâ ny för dagen, men har varit med 
pâ andra evenemang som julluncher och midsommarfester som konsultatet förr inbjöd 
till. Nu skrevs hon högtidligt in pâ Las Sveas-listan.  Deltidsboende Mia Enquist har varit 
med en gâng tidigare; ocksâ hon kom mer eller mindre direkt frân Stockholm. Inte att 
förglömma norska Berit  Schewe som kör bil till och frân Villajoyosa för att träffas.  
 

      
 
Nalinn nyanländ                    Mia deltidare, Ingrid syster och Maggie nygammal        Britta, Berit och Linda, alla glada 
 

Hur kul kan man ha när man är fjorton vid bordet? Finns inga gränser, att döma av 
skratt- och ljudnivân. Ändâ hade vi konkurrens av ett par sällskap föräldrar och barn i 
ljudligaste dagisform.  
 
Grattis tilll Linda 
Dagens överraskning levererade Linda. Hon flyttar snart till Umeâ där hon just fâtt en 
doktorandtjänst pâ universitetet. – Grattis, applâderade vi alla. Nu ska Linda forska och 
om nâgra âr disputera om hur äldre 70+are med hjälp av ny teknik kan förmâs att sköta 
sina hälsa och göra övningar och träningar som de behöver. Tekniken ska uppmuntra, 
demonstrera och kontrollera att det som bör göras blir gjort. Linda flyttar,  men huset 
liksom maken Johan finns kvar i Puzol,  sâ vi kommer att ses ibland.  
 
Om böcker 
Lite prat om böcker eftersom det just denna firas Världsbokdagen. Elena Ferrante, 
pseudonym för en italiensk författare som uppmärksammats stort för en serie om fyra 
böcker om tvâ flickor i Neapel. Just översatt och utgiven pâ svenska den första delen 
”Min fantastiska väninnan”. Pâ spanska  ”La amiga estupenda” och pâ engelska ”My  
brilliant friend”. - Läsvärt, säger Mia och alla kritiker i bâde Sverige, Spanien och en 
dröse andra länder. 



Fler böcker finns pâ Feria del Libro som fram t o m 1 maj pâgâr i Jardín Real Viveros. En 
bokmässa i solsken och frisk luft och med massor av bokstând med precis allt, 
författare som signerar sina böcker, diverse utställningar och fikabord att vila vid. 
Birgitta tipsade särskilt om en utställning i ett av de stora tälten med illustrationer pâ 
temat Flyktingar/Europa med 150 bilder som griper tag. Missa inte! 
Mer om böcker: Ingen har ännu nappat pâ erbjudandet om samarbete med översättning 
till svenska av ungdomsbok/böcker som en valencianska i Umeâ skrivit. Rosario Garcia 
Gil frân Alaquás, bor nu i Umeâ och jobbar vid Lantbruksuniversitetet där. Hon har gett 
ut ett par barnböcker. Det hon vill fortsätta med är ungdomsböcker, en är klar pâ 
spanska. Hon söker nâgon som kan bâda sprâken bra och som ocksâ hanterar 
ungdomars sprâk och jargon. Linda har pâpassligt hört av sig inför sin flytt tilll Umeâ, sâ 
om nâgon är intresserad av översättandet eller känner nâgon som kan vara det, 
kontakta Las Sveas sâ förmedlar Linda intresset.  Rosario har för övrigt en lägenhet i 
Naquera, norr om Valencia, som är till salu. 

         
Trevlig miljö pâ Café &Tapas                                             Sötaste Alicia                                     Eva med bebismage och Kajsa 

 
Vâra nya 
Maggie Lundholm som var med för första gângen berättade den klassiska historien om 
svenska som kommer till Valencia pâ Erasmus-stipendium, träffar Paco och de bor 
sedan ömsom i Valencia och ömsom i Göteborg . Maggie är systemvetare inom IT och 
har bl a jobbat med att implantera nya journalsystem inom vârden i Generalitatet. För 
ett âr sedan fick de lilla Ingrid.  Maggie är mammaledig och familjen njuter tillsammans 
av Valencia/Godella i Campo Olivar.  
Nalinn Larsson kom nästan med andan i halsen till träffen efter flytten hit till vâr stad. 
Även hon hittade sin pojkvän i Valencia  och även de bodde i Göteborg innan de nu har 
bestämt sig för att bo här pâ Gran Via.  Nalinn har en master i statsvetenskap och söker 
jobb. Nâgon?  
 
Konsulatet 
Nye svenske konsuln i Valencia hör vi inte mycket av. Flera uttryckte missnöje över att 
inte fâ svar pâ mail, trots upprepade försök. Nâgra inviter till Las Sveas har vi heller inte 
fâtt. Vi var bortskämda förut med goda och trevliga relationer. Har vi synpunkter kan vi 
höra av oss till ambassaden i Madrid.  
 
Nästa gâng 
 
Nästa ordinarie träff  blir den 29 maj 2016 nâgonstans vid stranden Malvarrosa. La Más 
Bonita som vi hade tänkt tar endast emot bokningar för gäster som äter (comida eller 
cena) men reserverar inte för tapasgäster. Vi letar efter annan plats och âterkomm 



 
 
 

                     
Lollo, Britta, Berit,Linda, Birgitta                 Monica                         Maria Mö och Kajsa                     Birgitta 

 
 
Vi som träffades denna gång var: Alicia, Berit, Birgitta, Britta, Eva med bebis, Ingrid, Kajsa, Linda, Lollo, 
Maria Mö, Maggie, Mia, Monica, Nalinn.  Birgitta skrev och Kajsa och Birgitta fotograferade bl a varandra. 


