
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hejsan Sveas!!  
Snart är det fet-tisdagsbulle dags   
 

 
 

Sâ här fina blir ju inte mina tyvärr,  men jag vill gärna bjuda pâ semlor, som har blivit 

till en tradition hos oss Sveas  och denna gâng blir det hemma hos mig i Quart de Poblet 

och de som har lust att smaka och vara med och ha det lite mysigt ihop ska reservera sig 

för  nästa Sveaträff  och det blir dâ Söndagen den 26/2 , kl 18:30 .  

Eftersom det inte blir pâ ett café eller pâ en bar, har vi sagt att vi gör som vi gjorde förr 

när vi träffades i Brittas local ; alla tar med nâgot att tugga pâ och dricka .Typ knytkalas   

Jag stâr för hem och semlor . 

Tala gärna om att ni kommer sâ jag vet pâ ett ungefär hur mânga vi blir. 

Och sâ fâr vi hoppas pâ fint väder efter denna konstiga vinter I Valencia ;)  

Hjärtligt välkommna alla som kan och har lust!!  

 

Väg och metro till Kajsa i Quart de Poblet. 

 

Kajsas address: C/ San Antonio 3 bajo – Quart de Poblet.  Código Postal: 46930 
Tunnelbana: man kan ta den t ex vid Colón- Xativa eller Angel Guimera och det är 
linjerna 3 och 5 mot Aeropuerto .eller 9 till Ribarroja.Kliv av vid Quart de Poblet , gâ 
sedan raka vägen fram till en stor rondell med vatten och när man har den precis 
framför sig tar man gatan till vänster . Gatan heter 1º de Mayo . Fortsätt nerât och 
andra gatan till höger är C/San Antonio . Bara 5-6m in pà gatan är Kajsas dörr  
Bil:  Var noga med inställningen av GPS. Det finns gator med samma  namn pà mânga andra 
ställen runt Valencia. 
Kör Autovia mot Aeropuerto , kör in där det stâr Quart de Poblet. När du kommer till en 
rondell kör in till höger pâ C/Conde Rodezno , sedan andra vägen till vänster. Dâ är du pâ gatan 
1º de Mayo och sen andra till vänster C/San Antonio. Dock: Att parkera är lättast vid 
Metrostationen  
 
 
Anmäl gärna att du kommer till lassveas@gmail.com. Enklast genom att svara pâ detta mail.  
Avisar si vais a venir a este mail mismo para saber cuantos seremos +/- 
Glöm inte vâr fina  blogg  http://lassveas.wordpress.com/ och sen även i vâr grupp pâ Facebook .  Där 
kan du läsa om allt möjligt som berör oss, titta pâ fina bilderoch se vad som händer.  

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