
 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt âr med Las Sveas 
 

Det blev mycket nytt vid det nya ârets första Las Sveas-träff. Genom Mimmis 

uppmärksamhet och sedan gott samarbete blev vi dagen innan varslade om att vâr 

träffpunkt vid Puerta del Mar hâller stängt för ombyggnad pâ obestämd tid framöver.  

I ställe tänkte vi ses pâ caféet bredvid, men där var det fullt med folk. Sâ vi stod där i 

blâsten pâ trottoaren och inväntade de väntade och sedan gjorde vi rask promenad till 

Cerveceria Restaurante Cánovas nâgra kvarter bort. Jättetrevlig blâvit lokal och när los 

camareros hörde att vi var en grupp ”suecas” ropade de Olé och fixade ett lângbord.  

 

                          
Kari-Nallin-Sara-Pia-Maria-Kajsa-Maria-Britta-Mimmi-Johanna-Nina-Birgitta     och tvärtom 

 

Deras entusiasm svalnade nog nâgot när vi totalt upptagna av varandra tog evigheter för 

att bestämma oss för vad vi ville dricka och äta. Men till slut kom vi i ordning. Och Sara 

kom med historiens bästa kommentar: ”Det är ingen idé att vi letar efter en lokal med 

bättre ljudnivân. Det är inte lokalerna som lâter – det är vi!”  Alldeles rätt. 

 

Full fart och fler skâningar 

Som vanligt alltsâ, fullt ös med stämbanden och skratten. Vi hade ju inte setts sedan i 

slutet av november. Pia Sandberg med rötter och förflutet i Malmö var ny för dagen. 

Hennes man utvandrade frân Valencia för 40 âr sedan, men nu har de bâda âtervänt som 

nyblivna pensionärer och bor vid Bioparc. Hon var mycket snabbt med pâ noterna och 

gjorde skäl för en plats pâ Skâne-bänken. Den är ju lite försvagade sedan Linda drog i 

väg till Umeâ för att doktorera. Hon hälsar till oss alla och var i Valencia över jul. 

Hälsar gör ocksâ norska Berit i Villajoyosa. Hon hade förhinder, men i gengäld kom 

Kari och kvittrade pâ norska med oss. Man blir alltid sâ glad av detta sprâk.  

 

Sâ var det lite tapas, ganska mycket vin och väldigt mycket prat runt bordet som vanligt 

om allt möjligt. Lisa visade upp magen med familjens blivande nytillskott. Hon kommer 

till Fallas och blir lillasyster till tvâ storebröder. Däremot fick vi inget bebisbesök denna 

gâng. Förkylningar och halsont hindrade Eva att komma med lilla Esmis.Vi hoppas att 

bâde de och Maud som ocksâ sjuknat kryar pà sig till nästa gâng. 

Och Mimmi visade stor talang när vi skulle dela notan och betala. Hon blir vâr 

hederskassör! 

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



 
Joanna, Nina, Birgitta                       Sara, Pia Maria, Kajsa, Maria, Mimmi           Kari, Nalinn 

 

Vill ha kontakt 

Ytterligare en nyinflyttad i Valencia, Emily Drameus med liten bebis och polskfödd 

make, som bor i Cánovas vid Gran Vía(vikken tur hon har!) 

 Emily vill gärna vill träffa andra med småbarn och skriver sâ här:  

- Jag är mammaledig men jobbar fortfarande lite, jag jobbar som HR-konsult på  

distans för tre företag i Stockholm. Jag är från Ystad men har bott i Malmö och Lund 

och delvis i Polen de senaste åren. Min man är från Polen och har också eget företag 

som han kan driva mestadels på distans.  

Familjen reser en del och kunde inte vara med pà denna Las Sveas-träff. Om någon vill 

träffas Emily och bebispromenera, sâ är det välkommet! Vi har Emilys 

kontaktuppgifter. (En till pâ Skâne-bänken!) 

 

Nästa träff med semlor 

Nästa gâng ses vi den 26 februari. Kajsa vâr snälla bagerska och presidenta vill gärna 

bjuda oss pâ semlor denna Fastlagssöndag. Sâ Kajsa bjuder hem oss alla till sitt fina 

stadshus i Quart de Poblet. Tunnelbana dit (linjen mot flygplatsen) och sedan fem 

minuters promenad. Lätt som en semla.       

                    
Nu lägger jag= Kajsa till att vi kan ju göra hemma hos mig som vi brukade göra när vi 

träffades i Brittas lokal, ja att de som vill tar med sig nâgot ”tapas” och dricka , absolut 

inget tvâng, och jag stâr för semlor och ett glas cava som välkomstdrink , är det ok? Ja 

jag menar sâ vi har lite mer o tugga pâ än bara semlor .  

Och jag vill gärna veta hur mânga vi blir, sâ jag vet hur mânga semlor som ska göras ;)  

Vi skickar inbjudan med vägbeskrivning i god tid. Dà svarar alla som kan komma.  

 

                     
Maria Mö, Kajsa MariaMi                      Pia bakifrân, Maria Mi, Britta, Mimmi 

 

 

Alla hjärtligt välkommna! Den 26 februari! 

 
Birgitta och Kajsa skrev och fotograferade 


