
Femtionde  månadsträffen 29 maj 2016 
pâ stranden Malvarrosa i Valencia 
 
 

 

 

Gul sol, blâtt hav och Las Sveas i sanden pâ stranden 

 

   
 
Det kunde inte ha varit bättre! Las Sveas femtionde träff med ett dussin solbrända och 
sandiga Las Sveas med en härlig blandning av sommarkläder och handdukar och 
picknick-korgar.  Vackraste korgen var Brittas med rosa rosor och helt rätt text: 
Encuentro. Vilket möte! 
Matilda och bebisen Iris skickade sms för att hälsa, Kajsa hade gäster med skickade 
kramar till alla, Eva med bebisen Esmeralda i magen behövde vila; det närmar sig 
alltmer. Maria Mi förkyld och hostig, Nina hälsade frân Cullera.  
Linda kom med spänning inför flytten norrut. Nu först till Bodö i norra Norge, där hon 
ska jobba i sommar och sedan blir det Umeâ och forskning.  Sextonde december har 
hon flygbiljett för retur till Valencia. Lollo kom spänstande med strandstol och satt lite 
där upp och höll koll pâ oss och andra.  
Maud kom körande frân Denia och fick parkeringsplats precis mitt i prick. Maria Mö 
kom frân Massanassa och klarade sig rätt bra utan Kajsa.  Strand-promenad-
veteranerna Mia, Monica, Birgitta och Joanna hittade lätt rätt.  Sara delade generöst 
med sig av sin vinflaska,  Nalinn har börjat komma till rätta i Valencia och Eugenia 
gjorde debut och fann sig  väl tillrätta i gänget Vi gav stort beröm ât bâde Alicia och 
Eugenia, som pratar fantastiskt bra svenska. 

   
      Joanna, Nalinn, Eugenia                                                       Eugenia, Sara. Britta               Maud i profil, Linda, Alicia 



 
Nya ansikten 
Tvâ nya namn alltsâ: Joanna och Euguenia. Bâda är bofasta sedan flera âr i Valencia och 
har haft kontakt med Las Sveas, men inte kommit sig för att komma till nâgot möte 
tidigare.  Joanna är  uppfödd pâ Ljusterö i Stockholms norra skärgârd. Hon fäste sig vid 
Valencia redan 2011 och det som skulle bli tre mànader blev âtta, sedan studier i 
marknadsföring. Nu har hon fast jobb hos DonPiso och verkar ha övertygat familjen i 
Sverige om att hon verkligen bor och lever i Valencia. Hon idrottar mycket, spelar golf, 
gympar och tränar. Joanna tillhör Cabañal-gruppen d v s vi som bor grannar runt om 
Mercado Cabañal.  
 
Eugenia hörde av sig till Las Sveas i höstas och skänkte en mängd mycket fina böcker pà 
svenska om mat, trädgârd, yoga mm samt flera fina romaner. Böckerna finns nu väl 
fördelade hos olika Las Sveas. Eugenia är född ochh uppvuxedn i Valencia. Hon pratar 
utmärkt svenska efter att under âren 2001-2006 har studerat och gjort sin 
doktorsavhandling i kemi i Stockholm. Sprâket sitter kvar! 
 
 
Konst i juni x 2 
Britta frestade oss med inbjudningar till tvâ konstevenemang. Ett i Rocafort, där hennes 
mâlarkursgrupp ställer ut sina nygjorda verk i tvâ veckor med vernissage den 6 juni kl 
19. Adress Nou Espai (Antiguo Casino) , C/ Bonavista, 38, 46 111 Rocafort. 
 
Evenemang tvâ är en samlingsutställning hos Acuda, vâr kulturella vânförening i 
Godella, där Britta tillsammans med fem andra konstnärer presenterar sig pâ Acudas 
tema Por Amor al Arte. Vernissage den 24 juni (midsommarafton pâ svenska) frân kl 
19.30 i Acudas jättefina konstgalleri med trädgârd, C/ Médico Joan Peset Aleixandre, 16, 
461 10 Valencia. Metrostation Godella ligger alldeles om hörnet (obs biljett för resa i 
tvâ zoner krävs). Man tar Linje 1 mot Bétera, stiger av i Godella och gâr över spâren vid 
bommarna. Det finns ett taxistopp till vänster om bommarna, och rakt fram är rätt gata; 
en gata med mânga restauranger och vackra hus.  Läs mer pâ vâr blogg:  lasveas.wordpress.com  
 
Sommarboende? 
Mia har en bekant var son ska göra flygpraktik i Valencia i sommar. Han hoppas slippa 
bo pâ hotell. Nâgon som har (del av) bostad att hyra ut under juni och juli? Kontakta 
Mia via Las Sveas:  lassveas@gmail.com 
 
 

           
  Mia vinkar                                    Lollo spanar överst, Britta, Birgitta, Monica, Maud        Maria fotograferar  

 

mailto:lassveas@gmail.com


Nationaldag hos Ikea? 
Ikea vill gärna fira Sveriges Nationaldag den 6 juni. Las Sveas har fàtt frâgan om hur 
mânga som kan tänkas delta om evenemanget blir pâ kvällen. Vâgade inte gissa pâ fler 
än 15-20 personer. Om det nu blir en kvällsträff/merienda som vi framförde som 
önskemâl vid mötet med konsuln, mâste vi ställa upp och mobilisera man och barn och 
svenska vänner! 
 
Konsulatet informerar 
Ni som anmält er med namn och kontaktuppgifter till konsulatet har redan upptäckt att 
Sonia skickar ut mail med Sveriegelaterad information. Ni som ännu inte anmälty er 
kan göra det till  valencia@consuladosuecia.com 

Honorärkonsul: Rafael Ripoll Navarro  Ayudante administrativa: Sonia García Royo 
Adress: Calle Roger de Lauria, 19, 5 piso  460 02 Valencia 

                      Tel: 960 470 791     Fax: 960 457 966 
 

Nästa träff? 
Nu blir det juni mânad och en rad olika aktiviteter finns redan i agendan: Konst och ev 
Ikeaträff. Nâgot annat möte bestämde vi inte. Mânga tar semester och reser bort, andra 
drar till sina sommarbostäder.  
 
Vi fâr sikta pâ september, och om det känns för lângt borta, sâ gâr det alldeles 
utmärkt att ta initiativet till en träff, lunch eller söndagskväll eller utfärd eller 
picknick. Skriv till lassveas@gmail.com sâ gâr det raskt ut ett mail till alla.  
 
Birgitta skrev, Alicia och Birgitta fotograferade. 
 
Närvarande:  Alicia, Birgitta, Britta, Eugenia, Linda, Lollo, Maria Mö, Maud, Mia, Monica, Nalinn. Sara 
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