
 

 

 

 

 

 

 

 

Las Sveas! Äntligen dags igen    

Vi ses den 18 september i Godella kl 18.30 

 

Det är snart september och dags att dra igâng Las Sveas aktiviteter efter en lâng och 

varm sommar. Resor, utflykter, promenader och mycket sol och bad men ocksà torrt 

och mânga skogsbränder har det blivit.. Det har varit OS/JJOO med massor av 

framgângar för  svenska och spanska tjejer. Bravo! Nu drar skolor och jobb igâng och 

dâ passar vi pà att ses: Söndagen den 18 september möts vi och  

njuter av som vanligt härliga âterseenden efter sommaren.  

 

Denna kväll fâr vi visning av ârets upplaga av utställningen  Por 

Amor al Arte, en samlingsutställning med sex konstnärer, bl a vâr 

egen Britta Persson. Det är utställningens sista söndag . Ta 

chansen att uppleva bâde vacker mijö och olika varianter av 

konstuttryck. Picoteo, det vill säga lite att äta och dricka blir det. 

Vâr  vän och konstfrämjare Miguel Piqueras fixar allt; cava och 

förfriskningar, vatten och vin, plockmat samt kaffe/te . 

För detta betalara vi sju euros per person 

Välkomna alltsâ att âteruppleva kultur- och konstförening Acudas fina 

gallerihus i Godella, där vi varit ett par gânger tidigare. Kom och njut av 

huset, konsten, trädgârden och miljön vid denna vackra gata i Godella,  

Av. Joan Peset Aleiandre 16. Pratnivân kommer garanterat att bli hög och 

vi hoppas fâ träffa nâgra nyinflyttade svensk/spanskor. 

 

Huset ligger i centrala Godella bara en jättekort promenad frân metrostationen. Obs 

biljett för resa i tvâ zoner A+B krävs om man reser frân centrala Valencia. Man tar 

Linje 1 mot Bétera, kliver av i Godella och gâr över spâren vid bommarna. Det finns ett 

taxistopp till vänster om bommarna och rakt fram är Av. Joan Peset Aleiandre. Den 

kantas av barer och restauranger och fina hus. Vid nr 16 finns en skylt som säger 

Acuda. Huset är aprikoskrämfärgat. Kommer man med bil, tittar man pâ Googles karta 

över Godella och/eller aktiverar sin GPS. Gatan är enkelriktad, kan vara bra att veta.  

 

Den här inbjudan kommer tidigt, men det blir ytterligare en pâminnelse när det närmar 

sig. Vet du redan att du kan och vill komma, sâ anmäler du dig nu. Enklast genom att 

svara pà detta mail. Skriv annars till lassveas@gmail.com 

 

 

Ha en underbar fortsättning pâ sommaren.  

 

 

 
Birgitta           

Tel 677 337 993 

För oss svensk- spanskor  
i Valencia som gillar att 
träffas och prata spansk-
svenska om allt möjligt 

mailto:lassveas@gmail.com

