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REGERINGENS FASER 
FOR GENOPRETTELSEN 
EFTER CORONAKRISEN

NY APP TIL AT BESTILLE 
MAD PÅ KYSTEN

STARLITE GÅR FORAN I 
KAMPEN MOD CONVID-19

SOLKYSTENS MÅNEDSVIN

BYD PÅ LUKSUS WHISKY VIA 
SOLKYSTENS FACEBOOK



Apartments
3 or 4 bedrooms starting from 170 m²



Semi-Detached Houses
4 bedrooms up to 245 m²



BE NATURAL 

2, 3 & 4
bedrooms

1.800 m2 sports
& wellness center

13.000 m2 
green areas

166
apartments
& penthouses

Social-gourmet room
Sala social gourmet

Padel Court
Pista de pádel

Gym
Gimnasio

Spa
Spa

Putting green
Green

In & outdoor pools
Piscinas interiores 

y exteriores

From
245.000 €
+VAT

Building license
in place

Calle Aralia, SN, 
29649, El Chaparral, 
Mijas Costa, Málaga

+34 900 10 20 80
vittanature.com
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Maj måned betyder for mange af os, at vi går en  
lysere og varmere tid i møde, og det kan man sige at 
den også er denne gang. Der har heldigvis vist sig et lille 
lysglimt for enden af coronatunnelen. Denne måned vil 
for mange betyde, at vi kan få muligheden for at kom-
me ud, de mindste butikker begynder så småt at åbne 
op, vi kan besøge hinanden under skrappe regler - og 
vigtigst af alt er, at antallet af smittede er faldende. 
Vi ser alle frem til en maj måned med mere frihed og at 
økonomien kan begynde at gå den rette vej igen.
Og nu når vi går en mere positiv tid i møde, så byder 
maj måned også på nye spændende ting både hos os og 
blandt andre omkring os. Her hos Solkysten vil fra dette 
nummer starte op med et nyt projekt under sektionen 
Vin & Mad, her som i ved, skriver vi hver måned en 
artikel om vin, men nu får i også mulighed, at kunne 
bestille den vin der bliver skrevet om, via Solkysten. 
På den måde vil man nu kunne få muligheden for at 
smage den vin eller vine der bliver skrevet om i vores 
blad. Du kan finde priser og hvordan du kan bestille 
lægere inde i bladet. Vi glæder os meget til at komme 
igang med dette projekt og håber at læserne vil få gavn 
af den. Den første vin, som er maj vinen kan I læse om i 
bladets Vin & Mad sektion, her er der en kort beskriv-
else af vinhuset og de vine der produceres. 
Ellers kan I også læse i bladet om den nye APP der går i 
luften her fra 1. maj, hvorfra man bare ved et par taster 
på mobiltelefonen, kan bestille en rigtig gastronomisk 
oplevelse. Det er en APP udviklet til restauranter i Mála-
ga og Cádiz provinsen.
I vores Sol & Skygge sektion vil I kunne læse om et rig-
tigt godt initiativ som Solkysten har valgt at være med 
i. ESCANDI Vacation Homes har 14 flasker af svensk 
kvalitets whisky til en værdig af 6000 euros,  som vores 
læsere får mulighed for at byde på. Hele indtjeningen 
går ubeskåret til at hjælpe mod COVID-19.
Så glæd jer til et spændende Maj blad og god læsning.

Erik Berg Madsen
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AF PIA BRUNN

 VILDE HESTE



Reportage

Bjergtoppen Majada del Arce er spar-
somt beklædt med urter og små 
buske, der er vant til kulden i 1.800 

meters højde.
Herfra er der en forrygende udsigt over 

den frugtbare slette Alhambra de Granada 
mod nord og Middelhavet mod syd.

Området er en del af Naturparken Sierras 
Almijara, Tejeda og Alhama, der endnu har 

været forskånet for bebyggelse og turisme.
I århundreder drev mennesket rovdrift 

på naturparkens træer og snedrivere sam-
lede sne til fremstilling af is til salg blandt 
indbyggerne langs kysten.

I dag forstyrres freden kun af bjergvan-
drere og andet fodfolk, der har sat sig for 
at komme op på toppen af La Maroma, det 
højeste bjerg i Málaga provinsen.

Derfor kan det overraske, når man plud-
selig hører en hest vrinske. Men den er god 
nok.

I det uvejsomme terræn lever Andalusi-
ens vilde heste.

Men hvorfor er der heste på toppen af 
bjerget? Hvordan kom de der?

Svaret findes i en historie, der går flere år 
tilbage og som gør denne besætning til en 
helt speciel slags af heste i naturen i Anda-
lusien.

OVERRASKENDE FUND
I løbet af foråret 2016 rapporterede bjerg-
bestigere om fundet af otte heste i mere 
end 2.000 meter over havets overflade.

Bjergbestigerne oplyste at hestene var 
magre og i dårlig stand, at de ledte efter 
mad og ellers virkede nysgerrige og venlige.

En gruppe af naturfolk fra Rincón de la 
Victorias bjergbestigergruppe startede et 
andragende på Change.org, der blev un-
derskrevet af 953 mennesker. Formålet var 
at finde en løsning på situationen.

Andraget nåede så langt som til El Re-
fugio del Burrito - en non-profit organisa-
tion med base i Fuente de Piedra - samt 
naturbeskyttelsestjenesten Seprona i Gra-
nada.

De satte gang i en ekspedition, som hav-
de til formål at undersøge dyrenes stand.
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EJERLØSE DYR
I første omgang blev der fundet otte heste: 
fem hopper, to hingste og et føl. Hestene 
havde ikke mikrochip.

Ejerne havde fjernet mærkningen og sat 
dem ud i det fri.

Takket være små græsarealer havde he-
stene det så godt, at der ikke var nogen 
grund til at fjerne dem permanent. Men de 
blev indfanget og undersøgt.

En var styrtet og havde brækket et ben. 
Dyret blev efter anbefaling fra en dyrlæge 
aflivet.

Men eksperter fra El Refugio del Burri-
to besluttede, at det var bedre at lade dem 
være der, i frihed.

Der er både græs, træer, buske og vand 
og ingen tvivl om, at hestene havde det 
bedre i det naturlige miljø end i en stald.

Hestene var desuden fredelige, og trafik-
ken i området går mange kilometer væk, så 
der er ikke risiko for en ulykke.

HVEM ER EJERNE?
Parallelt med fundet af hestene indledte 
Guardia Civil en undersøgelse for at for-
søge at finde frem til ejerne. Det lykkedes 
ikke.

- Det var umuligt at finde ud af, hvem de 
var, siger kilder fra Seprona.

- På opfordring fra det lokale politi selv, 
kunne vi spore os frem til de formodede 
ejere, men de sagde, at de ikke var deres, 
siger Jesús Ubiña, borgmester i Alhama de 
Granada.

Under disse omstændigheder og efter 
at eksperterne fra El Refugio del Burrito 
havde undersøgt forholdene, blev hestene 
igen sat fri og som det ser ud nu, virker det 
som en god beslutning.

I dag fire år efter de første undersøgel-
ser, har hestene ikke skabt problemer. Og 
flokken er vokset. Af de syv eksemplarer, 
der var tilbage i 2016, er der nu ti, inklu-
sive et føl.
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Lige nu er føllet beklædt med langt, ul-
dent hår, men totterne falder af efterhån-
den som vi nærmer os sommeren.

Siden nyheden om de vilde heste på 
toppen af La Maroma er interessen for at 
se dem vokset og i dag større end spejden 
efter vilde bjerggeder.

VILDE TAM-HESTE
Cimarrón eller Maroon-hesten kaldes også 
for en Mustang, og ordet stammer oprin-
deligt fra det spanske Mesteño.

Sådan har arten heddet siden det 13. år-
hundrede.

Mest kendte er nok de amerikanske 
’Mustangs’, som er vist i et utal af western-
film.

Som i tilfældet med hestene på La Maro-
ma er der tale om ejerløse tamheste, som 
med tiden er blevet ”vilde”.

De amerikanske ’Mustangs’ stammer 
egentlig fra Spanien, da de blev sejlet over 
Atlanterhavet med de første spanske opda-
gelsesrejsende og erobrere.

Her findes de i reservater, som kontrol-
leres af myndighederne. Men deres overle-
velse er truet.

Der bliver mindre græsningsarealer og 
hestene skal derfor konkurrere med kvæ-
get, der er mere rentabelt for landbruget.

Der er en anden halv-vild hesterace i 
Spanien. Det er ’El Marismeño’ - en race, 
der lever i Nationalparken La Doñana i det 
sydvestlige Andalusien.

Hestene går frit, men en gang om året 
bliver de indfanget og undersøgt, føllene 
bliver taget fra og solgt.

KARAKTERISTIKA
Vilde heste er meget mere robuste en tam-
heste. De klarer flere sygdomsangreb og 
tilpasser sig klimaændringer.

Hovedparten af hestene er ret lave, om-
kring 145 centimeter, så de minder mest 
om en stor pony.

De behøver ikke meget foder. De spiser 
planter, bark og mineraler fra klipperne.

De kan nøjes med meget lidt vand og kan 
tilbagelægge mange kilometer i hårdt ter-
ræn uden hverken vand eller føde. 



Find os på
Facebook 

Avda. de Andalucía, 187 · 29751 Caleta de Vélez

(Indgangen til Caleta Port)

Tlf.: 952 55 06 69 

www.mueblespiramides.com

Mail: piramides@mueblespiramides.com

 

Pas på 
dig selv!

Vi arbejder på 
at komme 

tilbage endnu 
stærkere.

Vi ses snart!



Solkysten Golf Service
Vi hjælper dig med alt det du har brug for, 

til den ultimative golf oplevelse.

Solkysten Golf Service
Avenida Arias maldonado, 2 · Edifi cio El Molino, ofi cina 5 · 29601 Marbella, Málaga

0034 952 472 248 · golf@solkysten.eu

LEJE AF GOLFUDSTYR
Priser for leje af golf-udstyr:

Pris pr. dag fra…… 20,00€

Pris pr. uge fra…… 60,00€

UNDERVISNING
Undervisningen kommer til at foregår på 

Calanova Golf, med områdes mest anerkendte golfi ns-

truktør. Han har gået på verdens bedste golfskole i USA 

og taler fl ydende engelsk.

Begynderkursus

5 dages begynderkursus (1 time hver dag), 

med en af områdes bedste golfi nstruktører 

250€ per person for hele forløbet.

Øvede

1 time med TrckMan 60€ pr. Person. Over 5 timer 50€ i 

timen.

2 Personer 1 time 70€. Over 5 timer 60€ i timen. 

3 Personer 1time 75€

18 huller med 3 personer 250€

9 huller med 3 personer 150€

(Han kommer gerne ud og spiller på andre baner)

Priserne er incl. de bolde og køller der bliver brugt til 

undervisning

GOLFPAKKER
Her får du de bedste tilbud på golf-hotel-bil.

Antequera

Cadiz

BIL
Det er altid rart at have styr på tingene og det gælder 

også leje af bil, så du kan køre rundt i 

det dejlige Spanien og ikke mindst til de udvalgte golf-

baner. Hos Solkysten Golf Service samarbejder vi med 

det danske biludlejningsfi rma HELLE HOLLIS.

OPHOLD
Vi hjælper dig med at fi nde det bedste ophold, 

tæt på hvor du skal spille.

UDFLUGTER
Kombiner dit golfophold med forskellige 

udfl ugter til de omkringliggende seværdigheder, med 

en dansk guide. Få en hel unik oplevelse sammen med 

Solkysten.



CERRADO DEL AGUILA GOLF & RESORT
9 huller: Normalpris 35€ / Vores pris 30€
2X9 huller: Normalpris 50€ / Vores pris 40€
Buggy til 9 huller: 20€
Buggy til 2x9 huller: 30€

MIJAS LOS LAGOS
18 huller 6/4-12/4: Normalpris 85€ / vores pris 75€
18 huller 6/4-12/4 før kl. 10:00: Normalpris 60€ / vores pris 55€
18 huller 13/4-30/4: Normalpris 95€ / vores pris 85€
18 huller 13/4-30/4 før kl. 9:00: Normalpris 66€ / vores pris 61€
Buggy: 35€
Buggy Early Bird: 28€

EL CHAPARRAL GOLF CLUB
18 huller incl. buggy: Normalpris 90Euros / Vores pris 75€
18 huller incl. Buggy eft er kl. 14:00: Normalpris 69€s / Vores pris 64€

MIJAS LOS OLIVOS
18 huller 6/4-12/4: Normalpris 78€ / vores pris 65€
18 huller 6/4-12/4 før kl. 10:00: Normalpris 55€ / vores pris 50€
18 huller 13/4-30/4: Normalpris 88€ / vores pris 75€
18 huller 13/4-30/4 før kl. 9:00: Normalpris 61€ / vores pris 57€
Buggy: 35€
Buggy Early Bird: 28€

BAVIERA GOLF
18 huller: Normalpris 75€/ Vores pris 59€
18 huller Early Bird (8 - 9:00), 2 G fees + buggie: Normalpris 130€ / vores pris 
110€
18 huller Twilight Off er (fra 13:30): Normalpris 45€ / vores pris 44€
Buggy: Normalpris 30€ / vores pris 29€

RIO REAL GOLF CLUB
18 huller: Normalpris 81€ / Vores pris 77€
18 huller Early Bird (8 - 9:00), 2 G fees + buggie+øl: Normalpris 162€ / vores 
pris 153€

NOGLE AF VORES GOLFBANER

EL PARAISO GOLF
Low Season
18 huller: Normalpris 65€ / Vores pris 53€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

Medium Season
18 huller: Normalpris 80€ / Vores pris 63€

18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

High Season
18 huller: Normalpris 100€ / Vores pris 78€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€
Buggy: 39€

VALLE ROMANO
Low Season
18 huller: Normalpris 62€ / Vores pris 53€

Summer Season
18 huller: Normalpris 52€ / Vores pris 46€

High Season
18 huller: Normalpris 82€ / Vores pris 70€
Buggy til deling: 40€
Buggy enkeltperson: 25€
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Som far til en fantasifuld pige på 11 år 
er jeg vant til lidt af hvert. Alligevel 
kom det bag på mig, da jeg i starten 

af corona-krisen kom kørende i kvarteret, 
og så hende og en veninde kom gående 
med faste skridt og et skilt i hånden. De 
var klædt ud fra top til tå, som var de på 
vej til karneval. Det kaldte selvfølgelig på 
en forklaring fra datter til far:

- ”Vi strejker”, forklarede hun, men 
kunne givetvis se, at jeg ikke fandt hen-
des svar helt fuldendt i forhold til min for-
bløffelse. Så hun uddybede:

- ”Det er simpelthen så træls, at det 
eneste folk kan tale om er corona. Det er 
kun det man ser på tv og det er det som 
alle voksne snakker om. Og jo mere de 
snakker, jo mere kede af det og sure bliver 
de. Så nu har vi bestemt os for at gå med 
et skilt der viser at vi demonstrere og ikke 
gider brokkende voksne. Og vi har klædt 
os ud, så de får noget at grine af – og på 
den måde glemmer de deres triste tank-
er” forklarede hun. 

Dette var som sagt i de første uger af 
krisen og endnu inden man for alvor ha-
vde set omfanget. Men pigernes plan lyk-

kes. Jeg kom i hvertfald selv til at smile. 
For om end det er børnelogik, og selv om 
de ikke har vi voksnes konsekvensbereg-
ning i det, der er en historisk skæbne-
fortælling og vil påvirke verdenssitua-
tionen, så har de jo lidt ret.

Vores egen lille familie skulle netop nu 
være på vej på et fire uger langt eventyr, 
hvor vi først skulle udforske junglen i 
Costa Rica, for dernæst at bo i den hytte 
jeg for længst har booket midt på den 
caribiske strand. Turen har været planlagt 
og sparet op til i et halvt år, børnene tag-
et ud af skolen, min frue har omlagt sin 
sommerferie, og jeg selv har ryddet kal-
enderen. Alle vacciner er skudt ind i kro-
ppen og rygsækken står pakket. Alt betalt 
– og en del uden mulighed for refusion. 
Skuffelsen var dermed til at forstå, da 
jeg måtte overbringe børnene den triste 
nyhed om at alt er aflyst. Jeg forsøgte in-
genlunde at nedgøre deres følelser, men 
forklarede:

- ”Jeg er også vanvittig ærgerlig. Jeg 
har lyst til at stampe i gulvet og råbe ”SA-
TANS”. Men uanset hvor hårdt jeg tramp-
er og uanset hvor højt vi råber, så får vi 

ikke rejsen af den grund”. 
Og det er netop det der er min pointe 

– og nu også pigernes: selve situationen 
med corona, lukkede skoler, løntab, aflyst 
fødselsdage, rejse, osv. kan man ikke gøre 
noget som helst ved. Men vi bestemmer 
selv om vi vil være sure eller glade, mens 
vi ikke gør noget ved det. 

…og dog. Da vi for nylig rundede den 
4. uge med aflyste skoler, hjemmeunder-
visning, usikker økonomi m.m. valgte vi 
at fokusere på det gode fremfor det neg-
ative. Vi er trods alt i live og har det godt. 
Vi afholdte derfor vores egen fest for at 
huske livsglæden - selv i en hård tid. Vi ha-
vde festmiddag med hjemmelavet menu-
kort, dug og levende lys på bordet, blom-
ster, balloner, bordbomber, serpentiner 
og flag. Gæsterne, som blot bestod af os 
selv,  var i smoking og kjole. Der blev dan-
set disco i de kulørte lampers skær, der 
var indlagte overraskelser, hjemmelavet 
dessert og lakridssnørebånds-konkur-
rence....og latter!

Livet er værdifuldt og det skal vi 
huske....selv en helt almindelig onsdag 
aften:).  

EN FEST FOR LIVET
AF JESPER GRØNKJÆR · FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER, LÆS MERE OM HAM PÅ WWW.TRYLLESTAV.DK
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Miramar Shopping Center donerer  
100.000 euro til Fuengirola Kommune

Great Dane Airlines genoptager 
ruteflyvningen fra Aalborg Lufthavn

AF FREDERIK AVENSTRUP

Miramar Shopping Center donerer 
et beløb på 100.000€ til Fuengirola 
byråd for at dække de mest presser-

ende behov, som byrådet oplever blandt 
deres borgere under sundhedskrisen forår-
saget af COVID 19. Donationen, der blev 
gennemført den 27. marts, bruges i forskel-
lige sociale programmer, som byrådet har 
lanceret i byen med det formål at dække de 
grundlæggende og umiddelbare behov hos 
de mest berørte og sårbare grupper.

Meget af det bruges til at betale regninger 
og udgifter for beboere, der kan bevise, at 
de befinder sig i en sårbar økonomisk situ-
ation på grund af COVID-19-krisen, hoved-
sageligt gennem socialhjælp. Ligeledes går 
donationen til andre sociale programmer 
fra byrådet, der forsøger at afbøde virknin-
gerne af sundhedskrisen blandt de mest 
trængte familier som f.eks. Betaling af basale 
forsyninger.

De midler, som byrådet indsamler fra 
denne donation såvel som fra andre dona-
tioner fra enkeltpersoner, forvaltes af af-

delingen for sociale tjenester, der hører un-
der Instituttet for Social Velfærd.

Centro Comercial Miramar åbnede i 2004 
og er en familievirksomhed med dybe rødder 
i det lokale samfund - hvortil størstedelen af 
de direkte og indirekte arbejdstagere hører 
hjemme - så de har ikke tøvet med at deltage 

i bølgen af solidaritet, der er vækket i byen 
Fuengirola som følge af sundhedskrisen.

I øjeblikket forbliver Carrefour-super-
markedet og nogle autoriserede virksom-
heder som Vodafone, Holland & Barrett, 
Myrafarma, Kiwoko, Island, Sabadell og 
Comerco åbne i centret.

Great Dane Airlines er klar til at genop-
tage ruteflyvning, nu hvor Norwegian 
ikke ønsker at flyve fra Aalborg. Vi 

vil flyve til København og Málaga, i første 
omgang. Derudover overvejer vi Mallorca og 
Alicante – alle ruter direkte fra Aalborg bliver 
nu muligt med det Nordjyske flyselskab.

’’Vi har fokuseret på charterdestina-
tionerne, men er klar til igen at gå ind 
på rutemarkedet. Disse ruter er et meget 
naturligt skridt, når vi er baseret i Aalborg. 
Vi har udviklet os sikkert gennem denne 
sæson. Den positive udvikling og efter-
spørgslen gør at vi nu er klar til at tage del i 

rutemarkedet,” siger direktør Thomas Hugo 
Møller, Great Dane Airlines.

FOKUS PÅ GOD SERVICE
Hos Great Dane Airlines kan du se frem til 
moderne jetfly, dansktalende personale og 
et servicekoncept der allerede har fået ros 
af Nordjyderne. På din flyvning kan du nyde 
den ekstra gode benplads og bredere sæder. 
I den næste tid vil der selvfølgeligt også være 
fokus på at mindske smitterisici, så alle kan 
flyve sikkert med os.

 
”Vi glæder os til igen at kunne byde vores 

gæster velkommen ombord på ruteflyvning 
med Great Dane Airlines.”

For yderligere oplysninger, kontakt ven-
ligst:

Adm. Direktør Thomas Hugo Møller, 
Great Dane Airlines, tlf.: 40953233 og thm@
greatdaneairlines.dk

Læs mere om Great Dane Airlines på: 
greatdaneairlines.dk



MARBELLA

952 861 341
ESTEPONA

952 808 570
PUERTO BANÚS

952 866 800

MÁLAGA

951 233 233

GILMAR.ES

NEXT OPENING

Gilmar offers you all the services for the purchase  
and sale of your property.

Forget about the paperwork and trust the real estate leader.

IF YOU WANT TO BUY 
OR SELL YOUR HOUSE,

think of  Gilmar.
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En gruppe forskere fra det polytekniske 
universitet i Valencia har offentliggjort 
en undersøgelse, der viser et fald på 64% 

i gennemsnit i niveauerne af kvælstofdioxid 
(NO2) i de største byer, siden isolationsperi-
oden startede.

Undersøgelsen, der blev udført af et team 
fra UPVs fysiske forskningscenter, viser, at 
tallene i de tre store spanske byer er faldet 
dramatisk: 83% i Barcelona, 73% i Madrid og 
64% i Valencia.

I alt har UPV-forskere analyseret et dusin 
byer, og undtagen for Sevilla, hvor NO2 er 
blevet reduceret med 36%, har reduktionen 
i alle været større end 50%. Specifi kt har pro-
centdelen været 76% i Castellón, 68% i Ali-
cante, 66% i Bilbao, 65% i Gijón, 55% i Mála-
ga og 52% i Zaragoza.

NEDLUKKEDE BYER LOKKER 
VILDE DYR FREM

Under coronakrisen nyder en række forskel-
lige dyr godt af mindre trafi k og mere ro.

Når man lukker samfund ned på grund af 
coronakrisen, varer det ikke længe, før na-
turen begynder at gøre sin entré.

Rundt omkring i verden dukker både fu-
gle og fi rbenede væsener frem af metropol-
ernes randområder for at indtage noget af 
den plads, menneskene har frigjort ved at 
bevæge sig mindre i det offentlige rum og 
holde sig mere inden døre end ellers.

Aber, hjorte, kalkuner, pingviner, ræve, 
delfi ner, sjakaler og vildsvin er alle ek-
sempler på, at når menneskene trækker sig 
tilbage til deres “huler”, så kommer dyrene 
frem.

Det er ikke unormalt at der lever vilde dyr 
i verdens storbyer, dog er det begrænsede
arter og disse betegnes som byernes spø-
gelser, da de er utrolig sky og lever i det 
skjulte.

De apokalyptiske billeder – af væsner fra 
naturen, der strejfer ubekymret rundt i stor-
byen-, en genopretning eller generobring af 
dyrelivet af deres gamle territorium hvorfra 
mennesket for længst havde overtaget i den 
reneste fi lm stil som Twelve Monkeys eller I 
Am Legend. Denne sanitetskrise har en pos-
itiv indvirkning på miljøet og har ført til en 
genoptagelse af naturen.

Vi har set bjerggeder i Madrid centrum, 
hjorte i El Alcazar i Segovia, vildsvin i Las 
Ramblas i Barcelona, delfi ner på strandene 
i Barcelona eller i Venedig, sjakaler i Tel Aviv, 
i New Delhi i Indien er aber i stort tal rykket 
ind i byen, ræve i Torremolinos og mange 
fl ere eksempler...

TRAFIKKEN GÅR OGSÅ 
DEN ANDEN VEJ

Selv om der i byerne bliver lidt mere plads 
til at udfolde sig på for dyrene, er der dog 
også eksempler på, at trafi kken kan blive 
modsatrettet som følge af coronakrisen. 
Altså at menneskene vader ind på dyrenes 
habitat.

Det har man set eksempler på i Belgien, 
hvor fl ere borgere under nedlukningen har 
fundet tid til at smutte i vandrestøvlerne for 
at studere dyrelivet. Og forstyrre naturens 
orden.

For eksempel er der fundet forladte reder 
hos den truede kobbersneppe, som er blevet 
forstyrret under udrugningen.

Det er dog positivt, at byfuglene har fået 
lettere ved at kommunikere og fi nde en 
mage, fordi trafi kken midt i en parringstid er 
faldet markant.

Hvis covid-19-krisen har været godt for noget, er det miljøet. Og når det 
kommer til luftkvalitet i de store spanske byområder, er tallene klare. 

COVID-19 positive effekt på klimaet og dyrelivet

Her ses det tydelige fald på mængden af forurening fra den ene dag til den anden.

Madrid før og under coronakrisen.

Madrid før og under coronakrisen. Vildsvin og bjerggeder i de spanske byer.

En ræv spadserer rundt i London.

Vilde kaniner har også fundet ind til byerne.
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GILMAR.ES

Exclusive complex  

consisting of luxury 

apartments with panoramic 

sea views and wellness area 
with swimming pools

2 or 3 bedroom apartments to enjoy the superb 

standard of living made possible by the climate, 

the natural environment and all the amenities 

of the Costa del Sol.

M A N I L V A

Located in Manilva, one of the 

most charming towns on the 
Costa del Sol, a well-connected 

area only 200 metres from the 

beach and a few minutes from the 

well-known port of Sotogrande 

and its golf courses.  

Gated community with CCTV-

cameras and security. Spa and 
wellness area of 260 sq. m. with 

2 indoor pools, gym and sauna, 

and 2 outdoor pools with sea 

views. Garage and storage room 

in basement.

From

€ 273.000



20 SOLKYSTEN.EU · Maj 2020

Sol&Skygge

Corona-krisen fører også noget positivt med sig

På grund af den aktuelle coronakrise 
ser hverdagen nu anderledes ud 
for mange. Men heldigvis blom-

strer hjælpsomheden op her i disse tider, 
mange folk hjælper hinanden med at få 
hverdagen til at fungere.  

Et fi nt eksempel på dette, er Johan og 
Gitte som er ejere af ESCANDI Vacation 
Homes (som tilbyder unikke ferieboliger 
på Costa del Sol med fokus på områderne 
Fuengirola og Torremolinos) og Gour-
mania. De har nemlig valgt at donere 14 
fl asker af den eksklusive svenske whisky 
fra Mackmyra til en værdi af mindst 6000 
euro, sammen med Bladet Solkysten, til 
formål for at samle penge ind til dem som 
har mest brug for det i denne svære tid 
vi gennemgår. Pengene kommer til at gå 
direkte til organisationen Fuengirola Sol-
idaria, som går ind og hjælper med mad 
eller hvad der skulle være behov for, så de 
lokale borgere kan komme bedst muligt 
igennem COVID-19. 

Du kan hjælpe os med at støtte dem, 
som har mest brug for omsorg, tryghed og 
håb for en lysere fremtiden, ved at byde 
på disse unikke Whiskyer fra det svenske 
Mackmyra destilleri. Den første svenske 
whisky Mackmyra blev i 2012 kåret ved 
International Wine and Spirits Compe-
tition til Europas Bedste Destilleri. First 
Edition vandt guld ved IWSC 2011, og 
Wizards of Whisky kårede Mackmyra til 
Europas Bedste Destilleri i 2012. Mackmy-
ra er ikke et stort destilleri, så der lægges 
en stor portion kærlighed i produktionen. 
Der er plads til at fastholde håndværket i 
produktionen samt at tænke ud af boksen. 
Den fremstiles ved brug af lokale ingredi-
enser og uden tilsætningsstoffer. 

Der kan bydes på 12 fl asker af Pre-
ludium 03 og 2 fl asker af 04 via. Solkys-
tens facebookside, ved at skrive dit bud i 
kommentarfeltet. Giv et bidrag og gør en 
forskel i dag. 

Disse eksklusive whiskyer der har vun-
det en fl ot anderkendelse og præmier 
rundt i verden, vil komme både signeret 
og nummereret!.

Den sidste dag for at afgive 
bud, er den 30. 

juni 2020! 
Alle donationer 

går ubeskåret til 
Fuengirola Solidar-

ia og ikke nok 
med det har Es-

candi lovet at give 
en fl aske vin til alle 

dem som byder. 
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Det norske flyselskab Norwegian står for 
cirka 18 procent af trafikken i Køben-
havns Lufthavn.

Norwegian har stadig sine fly og rettighed-
erne til at flyve i Danmark, men flyselskabet 
måtte mandag den 20. april begære fire pilot- 
og kabineselskaber i Sverige og Danmark for 
konkurs.

Tre af dem er danske.
Hvis luftrummet blev åbnet i morgen, så 

havde Norwegian stadig fly, men her og nu 
har selskabet altså ikke noget personale. Sel-
skaberne er oprettet, så det ikke er hele Nor-
wegian, der går konkurs.

De fire konkursbegærede selskaber har i alt 
1571 piloter og 3134 kabineansatte i Sverige, 
Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien 
og USA.

614 ansatte i Danmark mister jobbet. De 
spanske og norske ansatte har fået det vi i 
Spanien kalder en midlertidigt EREs. Som 
kan give virksomheden et pusterum til ikke 
at skulle betale løn, men denne mulighed har 
hverken den svenske eller danske regering 
givet virksomheden mulighed for. 

Når selskaberne er begæret konkurs, stop-
per udbetalingerne af løn. De overdrages til 
konkursforvaltere, der fordeler de penge, der 
er tilbage, mellem kreditorerne.

Det viser, hvor alvorlig og dyb krisen i hele 
luftfartsbranchen er.

Det er millioner af danskere, der gennem 
årene har fløjet med selskabet. Men man 
håber samtidig, at samarbejdet kan fortsætte 
på den anden side af coronapandemien.

Norwegian peger i en meddelelse på, at det 
godt kunne have ønsket sig mere omfattende 
ordninger med lønkompensation i Danmark 
og Sverige.

I Norge dækker staten samtlige lønomkost-
ninger i hjemsendelsesperioden.

HJÆLP TIL SAS
SAS har fået anderledes gunstige vilkår end 

Norwegian, lyder det fra det norske selskab. 
Luftfartsselskabet Norwegian har begæret 

datterselskaber i Danmark og Sverige 
konkurs, fordi der ikke længere er penge i 
kassen til at lønne piloter og kabineansatte. 
Havde selskabet fået samme vilkår som SAS, 
kunne det have været undgået, siger Norwe-
gians topchef, Jacob Schram.

Danmark og Sverige, som er de to statslige 
ejere af SAS, har sikret, at SAS kan låne to mia. 
kroner. Samtidig har særligt Danmark under-
streget, at mere hjælp kan være på vej, hvis 
der bliver behov for det.

»Vi ønskede at få en hurtig reaktion fra my-
ndighederne i Sverige og i Danmark. Det var 
ekstremt vigtigt, at de kom tidligt på banen, 
så vi vidste, om vi havde adgang til støtte. Det 
skulle have været på linje med, hvad SAS har 
fået, fordi det ville have bevaret en ligeværdig 
konkurrencesituation på markedet,« sagde 
Norwegians topchef på et pressemøde i Oslo 
mandag eftermiddag.

I stedet har Norwegian været tvunget til at 
begære bemandingsselskaber i Danmark og 
Sverige konkurs, hvilket rammer i alt 1.571 pi-
loter og 3.134 kabineansatte i en række lande.

»Det er en ekstremt svær beslutning, og jeg 
vil gerne beklage over for alle de medarbej-
dere, som bliver berørt,« sagde Jacob Schram.

Han siger, at Norwegian gjorde mange 
forsøg på at få Danmark og Sverige til at 
hjælpe det pressede flyselskab.

»I lighed med vores konkurrenter har vi 
bedt om statsstøtte i både Sverige og Dan-
mark. Jeg har selv personligt haft en række 
kontakter på ministerniveau – ikke bare i 
Norge, mens også i Sverige og Danmark,« 
sagde Norwegian-chefen.

Men til sidst løb tiden ud, forklarede Jacob 
Schram og sagde, at det er måned siden, at 
Norwegian første gang henvendte sig til de 
svenske myndigheder.

»Den første formelle anmodning til de 
svenske myndigheder blev sendt for en 
måned siden. Men der er ikke kommet konk-
rete forslag, og nu har vi ikke tid til at vente 
længere, fordi denne krise er akut,« sagde Ja-
cob Schram.

Han siger, at coronasmitten har udløst 
den værste krise, flybranchen nogensinde 
har befundet sig i. Da lande lukkede græns-
er samtidig med, at der blev indført ind- og 
udrejseforbud verden over, forsvandt for-
retningsgrundlaget for at drive kommercielt 
luftfart for selskaber som Norwegian og SAS.

»Det her er et udtryk for, at moderselskabet 
er ved at løbe tør for penge. For at minimere 
det dræn lader de nu datterselskaberne gå 
konkurs, og det handler i den grad om at red-
de, hvad der reddes kan. Et Norwegian, som 
vi ser i den nuværende tilstand, er et forvarsel 
om, at vi nok skal forvente højere flypriser.

Meget tyder på en favorisering af SAS fra 
Danmarks side, skyldes, at de to selskaber 
spiller to forskellige roller.

Danmark og Sverige ejer ikke noget af Nor-
wegian, men det gør de med SAS. Og for Dan-
mark er det produkt, som SAS leverer ind og 
ud af Kastrup, langt mere kritisk for det dan-
ske forretningsliv end det fritidsprodukt, som 
Norwegian leverer ind og ud af Kastrup.

Den svenske stat ejer 14,8 pct. af SAS, mens 
den danske stat sidder på 14,2 pct. Norge sol-
gte i 2018 alle sine SAS-aktier.

Norwegian i store økonomiske vanskeligheder
Norwegian har begæret fire underselskaber konkurs. 

Hvis der kunne flyves i morgen, havde de intet personale.

Sol&Skygge



Sunny 
terraces

New quality homes
Direct from developer

Call us now: 900 130 144 (Freephone Spain) / +34 971 706 972
www.taylorwimpey.es / info@taylorwimpey.es

New properties on the Spanish coast
2 and 3-bed apartments and large 3-bed townhouses

Spectacular views and terraces
Private developments with communal pool and gardens



FASE III
OPRYKNING

• Tilladelse til flere besøgende på restauranter, dog med 
strenge adskillelses regler.

• Den generelle mobilitet gøres mere fleksibel.
• Udvidelse af mængden af tilstedeværelse i lukkede områder 

som f.eks. i butikker, op til 50% af sin kapacitet.

FASE II
MELLEM

• Åbning af restauranter med bordservice under begrænset 
kapacitet.

• Åbning af biografer og teatre (1/3 af deres kapacitet). Man 
kan besøge monumenter og udstillinger.

• Kulturelle aktiviteter med mindre end 50 siddende personer. 
Hvis det er udendørs, 400 siddende mennesker.

• Jagt og fiskeri tilladt.
• Uddannelsescentre (forstærkning, børn under seks år hvis 

forældre arbejder og selectividad)

Sol&Skygge
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Har du også set et ’tog’ af satellitter på nattehimlen?

Bliv medlem af Solkysten´s nye 
erhvervsaktive netværksgruppe, og 
få sparring, personlig udvikling og et 

stærkt netværk!
Har du bemærket en lang række af st-

jerner på himlen? Det ligner stjerner og 
befi nder sig jo det rette sted, men faktisk er 
der tale om fremtidens super-internet.

Starlink-satellittoget er i disse dage lige 
så synligt som Karlsvognen. 

Den amerikanske rumfartsvirksomhed 
SpaceX i Florida har sendt en raket med in-
tet mindre end 60 satellitter i kredsløb som 
en del af deres Starlink-netværk.

Og hvis vejret tillader det, kan du faktisk 
se satellitterne med det blotte øje.

Når så mange satellitter skal ud i kred-
sløb på samme tid, ligner det nemlig ikke 
bare stjerner på himlen.

Det forklarer Flemming Hansen, der er 
konsulent ved DTU Space.

- Når raketten kommer op i den rigtige 
højde frigives alle satellitterne, og de driver 
langsomt fra hinanden. Når det sker med 
60 satellitter, kommer de til at ligge på lin-
je, og de ligner lidt et fut-tog. Og det lægger 
folk mærke til, siger han.

Opsendelsen er tredje gang SpaceX sky-
der 60 satellitter til Starlink-netværket afst-
ed på én gang.

Ved de to tidligere opsendelser har det 
bemærkelsesværdige syn på himlen result-

eret i, at fl ere mennesker verden over har 
rapporteret om UFO’er.

SATELLITTERNE SKABER 
PROBLEMER FOR ASTRONOMER

De kommende år vil Starlink-satellitterne 
fylde betydeligt mere på stjernehimlen.

Frem mod år 2027 regner SpaceX med 
at opsende i alt 12.000 satellitter til Star-
link-netværket, og det vil altså være noget, 
man ikke kan undgå at se, fortæller Flem-
ming Hansen.

- Når du går ud en mørk aften her om syv 
år, så vil du ikke kunne kigge op mod him-
len uden at se en Starlink-satellit, siger han.

Satellitterne har da også allerede skabt 
kontroverser. Tilbage i november kritise-
rede astronomer fra Cerro Tololo-oberva-
toriet i Chile SpaceX for at forstyrre deres 
observationer med de mange satellitter.

SpaceX-direktør Elon Musk har fl ere 
gange tidligere afvist den kritik. Men ifølge 
Flemming Hansen er SpaceX sidenhen gået 
i dialog med astronomerne for at fi nde en 
løsning.

- SpaceX har sagt, at de med det næste 
hold af satellitter vil give dem en mørkere 
belægning på undersiden, der skulle gøre, 
at de ikke giver så meget genskin.

Hvis du ikke når at se satellitterne, har 
SpaceX en ny opsendelse igen allerede se-
nere på året.

Årets øvrige Starlink-opsendelser kan du 
følge med i på spacefl ightnow.com.

Du kan også gå ind på sitet fi ndstarlink.
com, vælge din placering og følge satel-
litternes nuværende placering live ved at 
klikke på det lille ikon ‘Live map’.

INFOBOKS
Hvad er Starlink?
• Starlink er et netværk af i alt 12.000 sat-

ellitter.
• Alene i år forventer SpaceX at opsende 

1.400 satellitter. Det sker i bundter af 60, så 
det svarer til en opsendelse hver anden uge.

• Når alle satellitterne er sendt op i 2027, 
vil de ligge rundt om hele Jorden og sam-
men danne et netværk.

• Netværket vil, når det er færdigt, være i 
stand til at forsyne selv de fjerneste afkroge 
på Jorden med internet.

• Satellitterne vejer 227 kilo stykket.
• Hver satellit er udstyret med en lille 

motor. Når satelitten skal skrottes, styrer 
motoren den mod atmosfæren, hvor den 
brænder op.

I år sender SpaceX mere end tusind satellitter i kredsløb. Og du kan se dem her fra Jorden. 

Planen for overgangen til en nye normalitet, som regeringens præsident, 
Pedro Sánchez, præsenterede tirsdag den 28. april, viser en nedtrapping 
af isolationen og en økonomisk genoplivning af provinserne. Dog vil hver 

provins starte på de forskellige faser i forskellige rytmer, da hver provins og fase 
er afhængigt af den sundhedsmæssige og epidemiologiske situation. Selvom 
der ikke er fastlagt specifi kke datoer for hver fase, er hensigten at de hver især 
skal vare ca. 2 uger og ønske scenariet er at den højst skal vare indtil slutningen 
af juni, lige inden den stærke sommersæson begynder. Dette er, hvad der indtil 
nu vides om hver fase:

Visuel oversigt på landets genåbning: datoer, faser og alle de 
vigtige punkter til at vende tilbage til normalitet

Fra næste 4. maj tager Spanien de første små 
skridt for at afslutte isolationen og genoplive 

økonomien.

FASE I
INDLEDENDE

• Tilladelse til at besøge hinanden, dog er premiserne ikke 
fastlagt endnu.

• Mulighed for at bevæge sig rundt i provinsen.
• Åbning af små virksomheder.
• Åbning af bar/restauranter ( max. 30% besøgende).
• Åbning af hoteller og turistboliger (undtagen fællesarealer).
• Åbning af kultursteder ( max. 30% besøgende).
• Åbning af steder til højere  sports udøvelse.

• Åbning af restauranter med bordservice under begrænset 

FASE 0
FORBEREDELSE

• Individuel sportsudøvelse i det fri.
• Individuel træning af elitesportudøver og grundlæggende 

træning af den profesionelle liga i det fri.
• Åbning af små foretninger kun med individuel betjening. For 

eksempel restauranter med mad ud af huset.

• Tilladelse til at besøge hinanden, dog er premiserne ikke 
fastlagt endnu.
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What’s hot

SOMMERENS MODE
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Overdele
AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Top (fl ere varianter) 36,99€

fra Vero Moda

Skjorte (fl ere varianter) 
24,99€ fra Only

Top (fl ere varianter) 26,99€

fra Vero Moda

Skuldertaske 34,99€

fra Vero Moda

Øreringe 12,99€

fra Vero Moda

Skuldertaske (fl ere 
varianter) 29,99€

fra Vero Moda

Ankelsokker (fl ere varianter) 
2,99€ fra Vero Moda

Bælte 12,9€

fra Vero Moda

Top (fl ere varianter) 
39,99€ fra Vero Moda

Top (fl ere varianter) 
14,99€ fra Only

Top (fl ere varianter) 34,99€

fra Vero Moda

Slå om top (fl ere varianter) 
26,99€ fra Vero Moda

Skjorte (fl ere varianter) 
34,99€ fra Vero Moda

Top 34,99€ fra 
Vero Moda

Top (fl ere varianter) 
14,99€ fra Only

Top (fl ere varianter) 
39,99€ fra Vero Moda

Top (fl ere varianter) 
29,99€ fra Only

Top (fl ere varianter) 
18,99€ fra Only

Hårelastikker 
(fl ere varianter) 
4,99€ fra Vero 
Moda



What’s hot
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Læderbælte (fl ere varianter) 
16,99€ fra Vero Moda

Skuldertaske (fl ere varianter) 
29,99€ fra Vero Moda

Skuldertaske (fl ere 
varianter) 39,99€

fra Vero Moda
Bælte (fl ere varianter) 

14,99€ fra Vero Moda

Øreringe 9,99€

fra Vero Moda

Hårbånd 12,99€ fra Vero Moda

Shorts 24,99€ fra Only

Nederdel (fl ere varianter) 
19,99€ fra Only

Sateen nederdel
26,99€ fra Only

Nederdel (fl ere varianter) 
24,99€ fra Only

Shorts 24,99€ fra Vero Moda

Shorts (fl ere varianter) 
29,99€ fra Vero Moda

Kort nederdel (fl ere varianter) 
24,99€ fra Vero Moda

Lange bukser (fl ere varianter) 
39,99€ fra Vero Moda

Lang nederdel 
(fl ere varianter) 
34,99€ fra Vero 
Moda

Nederdel (fl ere varianter) 
36,99€ fra Vero Moda

Nederdel (fl ere varianter) 
24,99€ fra Vero Moda

Shorts (fl ere varianter) 
39,99€ fra Vero Moda

Shorts (fl ere varianter) 
26,99€ fra Vero Moda

Shorts (fl ere varianter) 
21,99€ fra Vero Moda

Shorts (fl ere varianter) 
24,99€ fra Vero Moda

Underdele

Nederdel 19,99€

fra Only
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What’s Hot

Sommerkjoler

Kjole 39,99€ fra 
Vero Moda

Kjole (fl ere vari-
anter) 39,99€ fra 

Vero Moda

Lang kjole 29,99€

fra Vero Moda
Kjole (fl ere varianter) 
34,99€ fra Vero Moda

Kjole (fl ere varianter) 
49,99€ fra Vero Moda

Kjole (fl ere varianter) 
19,99€ fra Vero Moda

Lang kjole (fl ere varianter) 
59,99€ fra Vero Moda

Kjole (fl ere varianter) 
39,99€ fra Vero Moda

Kjole (fl ere 
varianter) 29,99€

fra Vero Moda

Kjole (fl ere varianter) 
12,99€ fra Vero Moda

Lang kjole(fl ere 
varianter) 44,99€

fra Vero Moda

Kjole (fl ere varianter) 
34,99€ fra Vero Moda

Lang kjole (fl ere varianter) 
36,99€ fra Vero Moda

Slå om kjole (fl ere varianter) 
34,99€ fra Vero Moda
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What’s Hot

Shorts 39,99€

 Kortærmet 
skjorte 39,99€

Lange bukser 
59,99€

Shorts 39,99€

Bøllehat 19,99€

Lange bukser 
59,99€

 Kortærmet skjorte 
29,99€

Langærmet skjorte 
49,99€

Langærmet skjorte 
39,99€

Jakke 49,99€

Herremode fra Jack & Jones



Nu er strandsæsonen godt på vej, og 
selvom de nuværende omstændig-
heder har ændret vores ferieplaner til 

sommeren, håber vi alle på at nyde Sydspa-
niens strande snart igen. Selvom vinteren til 
tider – og kun til tider - udgør en lille parentes 
til at nyde en svømmetur i havet, forlænges 
brugen af   vores strande hele året, både som et 
sted for at tage solbad og til underholdning. I 
år er det desværre anderledes, da Covid-19 
har frataget os en af vores yndlingshobbyer. 
Vores strande repræsenterer et af de mest 
populære rekreative områder i vores byer 
da, lige meget årstiden, udføres der sports-, 
fritids- og endda sundhedsrelaterede aktivi-
teter, eftersom det er videnskabeligt bevist at 
havet er sundt for både vores krop og sjæl. 

Generelt anfører kystloven, at det er frit at 
bruge   det sted som kaldes kystlinje. Lovene 
definerer derfor strandene som et ”offentligt 
og gratis miljøområde til almindelig brug” - 
aktiviteter, som forordningen definerer som 
et område at spadsere eller at bade i - men 
tillader hver kystkommune at udstede deres 
egne regler, så længe de respekterer stran-
dens naturlige omgivelser. Blandt andre kri-
terier er der forskellige aktiviteter, der kan 
udføres i deres miljøområde. Adfærd som at 
tage en dukkert med hunden i havet, sælge 
læskedrikke, tilbyde massage, nudisme eller 
bo i en autocamper med havudsigt er un-
derlagt de kriterier, som hver kommune har 
i denne henseende. I de næsten 8.000 kilo-
meter kystlinje, som Spanien har, er der lige 
så mange forskellige regler som kommuner, 
så det er undertiden vanskeligt at vide, hvad 
der kan gøres på stranden, og hvad der er 
totalt forbudt, og man derfor risikerer at få 

en bøde. Det er hver kommunes ansvar, at 
vedligeholde de områder, der er bestemt til 
at bade, som altid skal være under de rette 
betingelser af renlighed, hygiejne og sanitet.

Denne situation påvirker direkte udnyt-
telsen af   virksomheder, der er knyttet til 
stranden, fritidsaktiviteter, der kan udføres, 
områder reserveret til skibe/både og dem, 
der udelukkende er til mennesker. På sam-
me måde, undtagen traditionelle festivaler, 
som f.eks. Sankt Hans, er det ikke tilladt at 
lave fest på stranden. Dette inkluderer også 
at tænde ild og at grille. Hvis du vil udføre 
denne type aktiviteter, skal du have en pas-
sende tilladelse på rådhuset.

Der er kommuner, der reserverer nogle 
strande til nudisme. Generelt siger kystloven, 
at udøvelsen af nudisme er forbudt på offent-
lige steder. En anden ting er, når den kom-
munale regulering forbyder at være nøgen 
eller halvnøgen på offentlige steder og veje - 
det kan for eksempel være tilladt at være nø-
gen på en strand, der er ordentligt afgrænset 
dertil, men du kan ikke vandre nøgen langs 
strandpromenaden eller den sti som giver 
adgang til denne strand. Andre kommuner 
forbyder at gå halvt nøgen (uden t-shirt eller 
i badedragt) gennem byens centrum og kan 
etablere sanktioner for denne adfærd, og de 
fordømmer eller begrænser derfor ikke bor-
gernes overbevisning eller mening angående 
”naturisme”. Hvad denne lov gør, er noget 
meget mere enkelt: den forbyder nøgenhed 
på de offentlige steder af det kommunale ter-
ritorium, og betegner overtrædelsen af dette 
forbud som at bryde loven. 

Kystloven forbyder ikke udtrykkeligt ad-
gangen af mennesker med kæledyr til stran-

den. Det er selve kommunerne, der kan 
forbyde eller tillade tilstedeværelsen af dyr i 
bestemte områder. Det vil sige, det er kom-
munerne, der skal beslutte, om de giver ad-
gang til folk med deres kæledyr til de områ-
der, der er forbeholdt svømning.

Udbredelsen af autocamperturismen har 
betydet, at selv Højesteretten i Andalusien 
har positioneret sig, i lyset af den situation 
som denne type køretøj normalt udgør. At 
parkere din campingvogn på en offentlig vej 
betyder ikke altid at man camperer. Ikke en-
gang når denne forlænges i tiden. Mens en 
bil er korrekt parkeret, er det ikke relevant, 
om dens beboere er inden i. Og autocampe-
ren er ingen undtagelse. Det er nok, at den 
aktivitet, der udføres indeni, ikke overskrider 
den udvendige med markiser, borde eller 
stole, for at denne aktivitet ikke kan forbydes 
eller sanktioneres ... men intet forbyder dig 
at parkere autocamperen på en parkerings-
plads og placere dine stole og dit bord ude 
på stranden for at nyde din aftensmad ved 
solnedgangen, og hvis du tilføjer et glas god 
vin og et godt selskab til dette, har du den 
perfekte kombination.   

MARISA MORENO - ADVOKAT (INFO@JUSTLAW.ES) - WWW.JUSTLAW.ES  /  WWW.DANSKADVOKAT.ES 

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

LOVLIGE OG IKKE-LOVLIGE  
AKTIVITETER PÅ STRANDEN
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HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG FRI SERVICE I SPANIEN OG 29 AFDELINGER I DANMARK

Paseo Maritimo 5, Blok 2 
Parque Doña Sofia · 29640 Fuengirola

www.dkhc.dk 

Åbningstider:   
tirsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
eller efter aftale

Før skjulte jeg, at jeg havde høreapparater, nu viser jeg alle hvor smarte de er

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Gratis  
høreunder-

søgelse

Ring og bestil tid  
på +34 951 239 004

Conny Hundtofte Strauch

Helle Hollis Car Rental, Avda. García Morato 14  -18, Málaga Airport  |  Tel.: +34 95 224 55 44  |  Email: bookings@hellehollis.com

Lej trygt din bil 
hos Helle Hollis!
Sikkerhed først! Få en god start på din ferie!

Desinfektion af bilen før ny udlejning
Stor åben parkeringshal
Desinfektion dagligt i kundeområder

Málaga hovedkontor har åbent 24 timer
Book din lejebil på: www.hellehollis.com
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SENSE-IBLE RÅD FRA EKSP  

Specsavers Ópticas, øjne sundhedsek-
sperter opfordrer til forsigtighed om-
kring den unødvendige belastning, der 

er ved at stirrer i timevis på en computer-
skærm, overdreven brug af smarte enheder, 
overforbrug af tv, video teleopkald og vid-
eokonferencer og face-timing eller skyping 
med familie og venner, er områder som folk 
bruge masser af ders tid på i et forsøg på 
at slå kedsomhed ihjel og holde sig under-
holdt.

Optikerens øjne sundhedseksperter har 
udtænkt en sundhedsvejledning man kan 
bruge derhjemme, fyldt med råd og tips til 
at hjælpe nationen med at beskytte deres 
øjne på dette vanskelige tidspunkt.

HJEMMESUNDHEDSVEJLEDNING
UNDGÅ BELASTNING AF ØJNENE

Arbejdet på en bærbar computer, brugen 
af mobiltelefon til at holde kontakten med 
deres kære og være ajour med nyhederne 
eller slå sig ned foran tv skærmen sammen 
med din familie - den daglige skærmtid er 
steget dramatisk i denne tid.

Specsavers Ópticas optikere og butiksdi-
rektør Amrik Sappal siger: ”Da vi stort set 
er begrænset til at være i vores hjem, og da 
99,5% af de spanske husstande, ejer et tv, er 
det ikke noget at antage, at mange af os vil 
bruge mere tid foran en skærmmen”.

”Men øjne er ikke designet til at blive 
fi kseret på et enkelt objekt i lang tid, så det 

kan ofte blive anstrengt, når vi fokuserer på 
skærme, især hvis det er en mindre skærm 
til bærbar computer, tablet eller smart mo-
bil telefon”.

”Mens spændinger i øjnene er ubehage-
lig, er det normalt ikke alvorlig og har en 
tendens til at forsvinde når man hviler 
øjnene. De symptomer, man skal kigge eft-
er inkluderer ubehag i øjnene, hovedpine, 
ømme, trætte, brændende eller kløende 
øjne, vanskeligheder med at fokusere, øjne 
der løber i vand, tørre øjne, sløret eller dob-
belt syn og øget lysfølsomhed. ‘

For at bekæmpe disse almindelige øjen-
problemer råder Sappal folk til:

Hvil dine øjne - Følg 20: 6: 20-reglen. Kig 

Publireportage

BESKYTTELSE af vores syn er kommet i skarpt fokus, da Spanien fortsætter 
med at arbejde og socialisere sig hjemmefra under lockdown.
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ERTERNE
op fra din skærm hvert 20 minut og se på 
noget 6 meter væk i mindst 20 sekunder. At 
se på noget længere væk hjælper musklerne 
i dine øjnene med at slappe af, hvilket igen 
reducerer trætte øjne.

Denne regel er også vigtig for forældre, 
der har børn, der undervises online der-
hjemme. Overvåg, hvor meget skærmtid 
de har hver dag, og sørg for, at de har re-
gelmæssige pauser.

Reducer lysstyrken – Lystyrken og refl ek-
sen fra din computerskærm kan forårsage 
blænding og føre til øjenbelastning. Prøv 
at reducere dette ved at fastgøre en antire-
fl eksskærm til din skærm eller dække vin-
duer for at undgå, at eksternt lys skinner på 
skærmen.

Bliv grøn - Det er godt for vores øjne, 
hjerne og velvære at inddrage farven grøn i 
vores arbejdsmiljø.

Farveekspert, forfatter og infl uencer, 

Martha Roberts, forklarer: ”Den grønne 
farve har ry for at være en farve der signalere 
balance og ro, og fordi den sidder i midten 
af farvespektret, er det den nemmeste farve 
for os at se, fordi vores øjne ikke nødt til at 
tilpasse sig det, hvilket betyder, at det har 
afslappende, beroligende og genoprettende 
egenskaber.”

HVILKE SYMPTOMER SKAL 
MAN KIGGE EFTER

Mens de fl este øjensyptomer er mindre, 
hvis du oplever nogle af følgende, er det 
vigtigt at komme i kontakt med din lokale 
optikere.

• Rødme, smerte eller ubehag
• Sløret syn
• Lysblink
• En stigning i antallet af synlige fl ydende 

pleter
• Pludseligt tab af syn
Selvom Specsavers i øjeblikket er luk-

ket, så fortsætter butikkerne med at yde 
en presserende support og rådgivning til 
offentligheden over telefonen. Besøg www.
specsavers.es/stores for at fi nde kontakt-
oplysninger for dine nærmeste butikker

VÆLG DET RETTE MAD
Kig efter fødevarer online og i butik-

ker, der er rige i næringsstoffer der er godt 
for dine øjnes sundhed. Her er nogle gode 
muligheder, at lægge i din kurv:

• Spinat og grønkål er for eksempel rige 
på lutein, hvilket er essentielt for øjnenes 
fuktion.

• Olieholdig fi sk såsom laks er fyldt med 
Omega3, hvilket er fantastisk til det ge-
nerelle helbred inklusive øjnene.

• Kiwi giver et ordenlig skud af A-, B- og 
C-vitaminer, som hjælper med at bevare de 
sunde celler og væv i øjnene.

• Æg har antioxidanter, som kan reduc-
ere din risiko for at udvikle aldersrelateret 
øjenskader.

• I mellemtiden indeholder peberfrugter 
zeaxanthin, som hjælper med at absorbere 
potentielt skadelige typer lys.

Det er også et godt generelt sundhedsråd 
at holde din vandfl aske fyldt op, især når du 
sidder fast indendørs, da en god hydrering 
kan hjælpe med at undgå tørre øjne. Og 
selvfølgelig, at få nogle gode vaner og skære 
ned på de dårlige, som at ryge, vil også bes-
kytte dine øjne.

Marbella 952 863 332 
Avenida Ricardo Soriano, 12

Fuengirola 952 467 837 
Avenida Ramón y Cajal, 6



Aldrig før har det været så vigtigt at vælge den rigtige mægler til opgaven!

Finanskrisen viste med meget 
stor tydelighed, at det bestemt 
ikke var ligegyldigt, hvilken mæ-
gler du valgte til opgaven. Uanset 
om man var køber eller sælger, 
så var forskellen markant fra top 
til bund!

Vi befi nder os (heldigvis) ikke i 
en ny fi nanskrise, men i en sund-
hedskrise. Alligevel er der et stort 
lighedspunkt, nemlig købernes 
tilbageholdenhed – og den skal vi 
som mæglere være knivskarpe til 
at håndtere.

Bolig-Udland.dk - Spanien Specialisten er Danmarks største mægler i Spanien – og den titel 
er vi ikke kommet sovende til! Vi har altid været kendt for at gå de berømte ekstra skridt, for at 

få alle ender til at mødes, så både køber og sælger opnår maksimal tilfredshed. 

At sælge boliger i det nuværende marked 

kræver først og fremmest evnen til 

at se muligheder og løsninger!

Lotte Kristiansen

Områdeansvarlig Costa del Sol

Telefon (DK): (+45) 36 99 28 18

Telefon (ES): (+34) 678 019 437

Email: lotte@bolig-udland.dk

Web: www.bolig-udland.dk



Benalmádena Pueblo - BOLIG ID. PROCSW-RDH011 - €335,000 -€749,000

Nyt projekt, der blev født for at skabe noget nyt, noget andet, nemlig et boligkoncept, 
hvor det vigtigste er at tilbyde dig den fred og livskvalitet, du fortjener. Nogle huse belig-
gende i et privilegeret område med den bedste udsigt over bugten i Benalmádena, hvor 
den majestætiske buddhistiske Stupa er placeret. Stupa de Benalmádena er et kompleks 
med stor åndelig energi, der overfører den sindsro, du har brug for. Store rum med stor 
harmoni og ro udgør boligkomplekset i Stupa Hills, hvor dens store grønne områder fun-
gerer som et godt centralt hjerte, hvorfra der er et cirkulerende system af afslappende 
stier, der forbinder alle huse.

Bahía de Marbella - BOLIG ID. HAR3515005 - €650,000

Dejligt rækkehus i første linje til stranden. Huset er i perfekt stand og klar til at fl ytte ind 
i. Fra den private garage nedenunder med plads til 2-3 biler, har du direkte adgang op 
til huset i stueetagen, hvor du fi nder hovedindgangen sammen med køkkenet, gæste-
toilet og åben stue. Herfra har du adgang til den sydvestvendt terrasse og privat have. 
Haven vedligeholdes af lokalkomplekset. På første sal fi nder du 2 soveværelser og eget 
badeværelse, begge med egen balkon. På den øverste etage har du det sidste store 
soveværelse og eget badeværelse med adgang til en stor solterrasse. I komplekset har 
du et dejligt poolområde, åben året rundt, smukke haver og springvand.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3600392 - €315,000

Fantastisk investeringsmulighed! Eller bare en dejlig lejlighed på paseoen i Fuengirola. 
Denne lejlighed i første række til stranden er totalrenoveret i hele vejen igennem. 
Når du træder ind i lejligheden, har du alt på et niveau, store, lyse og moderne rum. 
Du har 2 soveværelser i god størrelse og 1 badeværelse med bruser. Fra stuen har du 
direkte adgang til den solrige sydvendte terrasse med udsigt over havet og kysten i 
Fuengirola. I boligkomplekset har du en fælles pool. Da komplekset er skubbet lidt 
tilbage fra paseoen, gør dette det meget privat og stille i forhold til du ligger i første 
række til stranden.

Fuengirola - BOLIG ID. PROCSW-HRW110 - €275,000 - €1,145,000

Meget mere end blot nybyggeri i fl ere faser. Higuerón West er et nøje planlagt minisam-
fund med en førsteklasses infrastruktur og tjenester designet til at tilbyde en fantastisk 
livskvalitet. Lejlighederne er åbent indrettede, lyse, venlige samt rummelige og er de-
signet til at genskabe oplevelsen af at bo i en villa. Soveområdet er fl yttet til bjergsiden 
af ejendommen og dermed opnås en fornemmelse af mere boligareal, som kombiner-
et med de store terrasser effektivt fordobler opholdsområdet. Denne lette interaktion 
mellem boligarealerne skaber et fl eksibelt, åbent område, der er designet omkring det 
sydlige Spaniens klima og livsstil.

Benalmádena Pueblo - BOLIG ID. HAR3600896 - €489,000

Smukt dobbelthus i Rancho Domingo i Benalmadena Pueblo. Det ligger i en lukket ur-
banisering med en fælles pool og have. Fra indgangen fi nder du et soveværelse og 
badeværelse sammen med det åbne køkken og stue. Du har direkte adgang fra stuen til 
den sydvendte terrasse, med en dejlig udsigt over kysten og havet. Terrassen er lukket af 
i glas, men kan åbnes helt op. I etagen nedenunder fi nder du yderligere 3 soveværelser 
og 2 badeværelser. Fra dette niveau er der adgang til den private have og den nederste 
terrasse. Det store soveværelse har adgang til haven og terrassen. Der er et fuldt solari-
um med sol hele dagen og privat overdækket carport.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3600407 - €465,000

Stor Lejlighed i første række til stranden med 3 soveværelser og 2 badeværelser. Denne 
ejendom er blevet totalrenoveret og er aldrig blevet brugt siden. Når du kommer ind i 
lejligheden, har du et stort åbent køkken og stue sammen med dejlig udsigt til havet 
og bjergene. Terrassen er lukket af i glas, men kan let åbnes igen. Alt i lejligheden er 
splinternyt og er inkluderet i salgsprisen. Lejligheden er inden for 5 min. gåafstand. til 
en masse restauranter og barer. Med til lejligheden hører en parkeringsplads, så du be-
høver ikke at bekymre dig om dette i højsæsonen. Dette er en fantastisk lejlighed både 
til investering eller sommerhus.

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3623240 - €390,000

Dejlig villa i Torreblanca i et roligt område med fl ot udsigt over havet havet. Huset ligger på en blind 
vej, så her fi nder du fred og ro. Fra den private overdækkede parkering fi nder du nogle trin, der fører 
dig ned til hovedindgangen til huset. På denne etage fi nder du køkken og stue med adgang direkte 
ud til en dejlig overdækket terrasse med fantastisk udsigt til havet. Og på denne etage har du også 
et soveværelse og et badeværelse. Nedenunder har du to andre soveværelser og et badeværelse, og 
herfra kan du komme ud i haven og poolområdet. Udenfor har du din egen private swimmingpool, 
masser af terrasser og siddepladser, og du vil altid fi nde et sted med sol på denne grund!

Torreblanca - BOLIG ID. HAR3274759 - €280,000

Dejlig lejlighed i Torreblanca med fantastisk udsigt over vandet og kysten er nu til salg! Boligen 
er blevet renoveret med nyt køkken, hårde hvidevarer og møbler. Og den er solgt, som den 
står. Ejeren har slået 2 lejligheder sammen til en stor med 120m2 indenfor og 18m2 udenfor 
til terrasse. Fra alle rum i lejligheden har man dejlig udsigt over Fuengirola og vandet. Dette 
er en rigtig god feriebolig til privat brug eller til ferieudlejning hele året rundt, da komplekset 
tilbyder en rigtig fi n udendørs pool og have og der er også fælles parkering inde i komplekset 
til fri afbenyttelse. Derudover er der også et fælles opbevaringsrum til ejerne i bygningen. 

KONTAKT OS HVIS DU VIL HAVE DIN BOLIG MED I NÆSTE NUMMER! 

MÅNEDENS UDVALGTE BOLIGER
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Hele 730.000 personer har over 250.000 
kroner stående på en bankkonto i 
Danmark. Når pengene ikke kan vok-

se på bankkontoen, så kan de måske vokse 
et andet sted. En oplagt måde at undgå de 
negative renter er at investere i en feriebolig 
i Spanien. 

Med tanke på at der kan optages realkre-
ditlån på op til 70-80% til køb af feriebolig i 
Spanien er det en oplagt mulighed for at in-
vestere sine penge i noget, som hele familien 
samtidig kan få glæde af. Har man de sidste 
20-30% plus handelsomkostninger stående 
i banken, så kan resten lånes via dansk eller 
spansk bank. 

Køber man en feriebolig i Spanien til 
500.000 euro, (hvilket er gennemsnitsbud-
gettet for bolig-udland.dk´s danske kunde-
gruppe), så skal man som udgangspunkt selv 
have en million dkk – resten kan lånes. 

Boligmarkedet i Spanien i de områder 
bolig-udland.dk sælger boliger til danskere 
er gode og stabile områder, hvor der altid 
er stor efterspørgsel. Sidste år manglede der 
f.eks. over 250.000 sengepladser på Costa del 
sol og over 150.000 på Costa Blanca. 
Udlej din feriebolig og tjen investeringen 
hjem igen.
Efterspørgslen er altså langt større end ud-
buddet i de to store områder i Spanien, hvil-
ket gør de gode placeringer extra attraktive 
for udlejning. Netop udlejning er nøglen til 
den helt gode investering i Spanien. For ud-
over at man kan bruge og have glæde af sit 
aktiv selv så kan man rent faktisk sidde helt 
omkostningsfrit i sin bolig ved at bruge den 
til udlejning. Hos bolig-udland.dk plejer vi at 
sige at hvis man lejer sin bolig ud til sit nære 
netværk i blot 6-8 af årets uger, så har man 
fået dækket alle sine faste omkostninger i 
boligen. Lejer man ud i ex 25 uger om året 
så er investeringen betalt hjem over ca. 10 år. 
Der er altså god logik og økonomi i at købe 
ferieboligen 10-15 år inden man selv for al-
vor selv har tid til at bruge den. 

Minusrenterne har meldt deres ankomst.
Senest har Jyske Bank sænket loftet for, hvor-
når man skal betale negative renter - altså 
betale penge for at have penge stående i 
banken - til 250.000 kroner.

Fra den 1. maj vil Jyske Bank kræve en mi-
nusrente på 0,75 procent for privatkunders 
indlån over 250.000 kroner.

Så har du for eksempel 500.000 kroner stå-
ende på din konto hos Jyske Bank, koster det 
hvert år 1.875 kroner.

Har du ikke din NemKonto hos Jyske 
Bank, omfatter minusrenter hver en krone 
på bankbogen.

Jyske Bank var den første danske bank, der 
indførte negative renter for sine privatkun-
der. Nu er forventningen, at andre banker, 
også vil følge med.

Over 700.000 danskere har over 250.000 
kroner stående på deres konti. Og derfor kan 
mange blive ramt af et negativt renteloft på 
250.000 kroner.

Så mange danskere har mere end 250.000 
kroner i banken

Hvis alle banker indførte samme loft for 
negative indlånsrenter som Jyske Bank, ville 
mange blive påvirket.
Se her, hvor mange personer der har mere 
end 250.000 kroner stående i banken:

250.000-299.999:  124.177
300.000-349.999: 94.865
350.000-399.999: 74.669
400.000-449.999: 60.112
450.000-499.999: 48.339
500.000-749.999: 148.699
750.000-999.999: 69.122
1.000.000-1.999.999: 80.310
2.000.000-7.499.000: 27.743
7.500.000-9.999.999: 794
10.000.000-24.999.999:931
25.000.000 og over: 225
- I alt 729.986 personer. (Kilde: Danmarks 

Statistik)
Som den sidste af de største banker i Dan-

mark indfører Danske Bank negative renter 

for visse privatkunder. De negative renter 
træder i kraft 1. juni, og der er forskellige 
vilkår alt efter, om man har sin NemKonto i 
Danske Bank eller ej.

Kunder med en NemKonto og mindst 1,5 
millioner kroner stående i Danske Bank og 
kunder uden en NemKonto i Danske Bank 
med over 750.000 kroner stående i banken 
får fremover minus 0,75 i rente.
Oversigt over minusrenter i de store banker:
Jyske Bank: Indeståender over 750.000 kroner 
skal betale en rente på minus 0,75 procent.
Sydbank: For beløb over 750.000 kroner skal 
der betales en rente på minus 0,75 procent.
Spar Nord: Beløb over 750.000 kroner er der 
en negativ rente på 0,75 procent.
Ringkjøbing Landbobank: Beløb over to mil-
lioner kroner er ramt af negativ rente på 0,75 
procent.
Alm. Brand: Beløb over 750.000 skal betale 
rente på minus 0,75 procent.
Børsmægleren Nordnet, der har over 100.000 
kunder i Danmark, kræver en negativ renter 
på minus 0,75 procent for beløb over 750.000 
kroner.
Sparekassen Sjælland-Fyn: Negativ rente for 
indeståender på minus 0,75 procent, hvis 
man ikke har sin NemKonto hos banken.
Merkur Andelskasse: Kunder med over 
250.000 kroner skal betale minus 0,75 pro-
cent i rente.
Nordea: kunder med indeståender på over 
750.000 kroner bliver ramt af en rente på mi-
nus 0,75 procent.
Banknordik: Kunder med over 500.000 kro-
ner skal betale rente på minus 0,75 procent 
fra 1. marts.
Nykredit: Fra 1. marts 2020 skal kunder med 
over 750.000 kroner betale en rente på minus 
0,75 procent.
Vestjysk Bank: Fra februar skal kunder med 
en NemKonto i banken betale minus 0,75 
procent i rente på indeståender over 500.000 
kroner. Kunder, der ikke har NemKonto i ban-
ken, skal betale for hele deres indestående.  

KØB FERIEBOLIG 
I SPANIEN OG 
UNDGÅ AT 
BLIVE RAMT AF 
MINUSRENTER!

Sol Properties

CHRISTIAN BOESEN - INDEHAVER AF BOLIG–UDLAND.DK – SPANIEN SPECIALISTEN

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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Med mere end 300m2 bebygget, 270m2 bolig og en grund på 1.300m2. Boligen er fordelt på 3 etager: stueetage, første sal og kælder. Stueetagen: 
stue, separat køkken, 1 soveværelse, 1 komplet badeværelse og et spisekammer. Første sal: soveværelse med walk in closset og eget badeværelse, 
en privat terrasse med en fremragende udsigt, et andet soveværelse, et andet badeværelse og et åbent område, der bruges som kontor. Kælder: 
er der et chillout-område, et fi tnesscenter, en bar og et lege område med ping pong og dart, plus et komplet badeværelse. Udendørs: Veranda, 
overdækket terrasse med fantastisk udsigt, Grill med bar og opholdsområde, pool med jacuzzi, udendørs parkering med plads til 3 biler og et 
lagerrum på 18 m2. Stor have med træer og selvfølgelig en fantastisk udsigt. Tæt på Fuengirola centrum og stranden (5 minutter), 3 minutter 

fra “El Corte Inglés” eller Miramar indkøbscenter og 5 minutter væk fra fritidsaktiviteter, barer og restauranter.

Pris: 625.000 Euros

STORSLÅET VILLA I “LA SIERREZUELA” VED MIJAS

Sol Property · Tlf. 699 349 542 · info@sol-property.com

FIND DIN NYE FAVORITVIN HER

LA RASPA 2018 (tør hvidvin) - 7,68€

FILITAS Y LUTITAS 2017 (tør hvidvin) - 14,52€

EL CAMALEÓN 2017 (rødvin) - 20,57€

NOCTILUCA 2018 (Sødvin) - 18,15€

Kan bestilles i kasser 

af 3, 6 eller 12 stk.

Det er muligt 

at blande.

solkysten

Frit leveret

info@solkysten.eu  ·         699349542
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Spanien er som alle ved hårdt ramt af 
Covid 19 epidemi som udover de sund-
hedsmæssige konsekvenser ligeledes 

har store økoniomiske konsekvenser. Spe-
cielt Costa del Sol lever af turisme, strand 
og udendørs aktiviteter.

Med lukning af restauranter, hoteller, 
butikker samt international trafik er ak-
tiviteten i visse brancher helt ophørt og 
udgangsforbud har sat landet stort set helt 
i stilstand.

Myndighederne har udstedt adskil-
lige hjælpepakker til virksomheder som 
er berørt af konsekvenserne af Alarm-
beredskabstilstanden i Spanien.

Virksomheder med ansatte kan bede om 
at sætte medarbejdernes ansættelse midler-
tidigt stand-by enten med nedsættelse af an-
tal timer eller afskedigelse af medarbejderne 
i en periode (ERTE). Denne type regulering 
benyttes til midlertidige kriser grundet force 
majeure.  I denne periode modtager medar-
bejderen bistandshjælp men det eksisteren-
de ansættelsesforhold skal “genoptages” når 
krisen er ovre. Men i perioden krisen varer 
sparer virksomhederne omkostning til løn 
men skal dog stadig indbetale medarbejder-
ens sociale bidrag til myndighederne. 

Derudover har myndighederne vedtag-
et udsættelse af virksomhedernes betaling 
af skat for 1. Kvartal 2020 som skulle være 
afregnet 20. April 2020. Virksomheder afreg-
ner hvert kvartal IVA (spansk moms), a con-
to indkomstskat af kvartalets overskud, ind-
betaling af tilbageholdt skat i medarbejdere 
og professionelles løn m.m. afhængig af 
hver virksomheds situation. Med udgangs-
forbud medført af Alarmberedskabstil-
standen blev udarbejdelse af regnskabet 
kompliceret og deadline for præsentation 
af skattemodellerne blev udvidet til 15. 
maj og opkrævning af skatten 20. maj 2020. 
Ligeledes er der mulighed for at søge gra-
tis udsættelse yderligere 3 måneder hvis 
virksomheden ansøger om dette. Denne 
udsættelse har ligeledes betydning for de 
personer der ikke er fast bosat i Spanien 
men udlejer deres spanske feriebolig. Skat 
af overskud ved udlejning af Ikke Resident-
er afregnes ligeledes hvert kvartal og falder 
ind i denne udsatte deadline for præsenta-
tion. Så hvis du ikke er resident i Spanien 
men havde udlejet din spanske feriebolig 
i 1. kvartal 2020 kan du altså stadig nå at 
præsentere din skattemodel for udlejning 
rettidigt, indtil d. 15. maj.

Den i øjeblikket hårdt ramte økonomi, 
både for selvstændige erhvervsdrivende 
og medarbejdere, har ligeledes medført at 
de fleste kommuner har udsat deres op-
krævninger af ejendomsskat (IBI), renova-
tionsafgift (Basura), vægtafgift bil (IVTM) 
m.m.. De fleste kommuner opkræver disse 
betalinger over konto i forår og sommerpe-
rioden men har udskudt opkrævningerne 
til senere på året. Da hver kommune op-
kræver på forskellige tidspunkter skal man 
kontakte kommunen boligen er beliggende 
i, hvis man ønsker at vide hvornår skatterne 
bliver opkrævet over konto. Men som ek-
sempel kan nævnes at Benalmádena kom-
mune i stedet for at opkræve første kvote af 
IBI d. 5. maj først opkræver denne 5. juni.

Lad os inderligt håbe at der snart fore-
findes medicin og vaccine mod Covid 19 
så vi kan få normale tilstande igen og nyde 
den dejlige natur og udeliv som findes på 
Costa del Sol.

Ønsker I yderligere information er I vel-
komne til at kontakte Lena Grøn og Heidi 
S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulent-
bureau på info@gron-andersen.es eller  tele-
fon 951910649 eller mobil 647911302. 

COVID 19 OG SPANSK SKAT

Privatøkonomi

LENA GRØN OG HEIDI S. ANDERSEN FRA GRØN & ANDERSEN KONSULENTBUREAU 

INFO@GRON-ANDERSEN.ES ELLER  TELEFON 951910649 ELLER MOBIL 647911302
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Málaga · Fuengirola · Marbella · info@justlaw.es

952 666 045 · 663 373 535 · www.justlaw.es

Dine advokater i Spanien

Vi taler dansk

just law
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Urb. Marbella Real Local 3
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Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“



40  SOLKYSTEN.EU · Maj 2020

Klima og miljø skal stå centralt i EU-
planen for økonomisk genopretning 
efter coronakrisen, som udarbejdes 

i øjeblikket, mener et stort flertal af EU-
lande.

Det fremgår af en erklæring, som Dan-
mark har været pennefører på.

Erklæringen har de seneste dage fået 
tilslutning af flere EU-lande, og 17 ministre 
har nu skrevet under på initiativet. Sammen 
repræsenterer de 75 procent af EU’s befolk-
ning.

- Vi appellerer til, at EU-Kommissionen 
benytter Den Europæiske Grønne Aftale 
som ramme for dette, og at vi derigennem 
fastholder fremdriften i gennemførelsen af 
initiativer, skriver EU-landene i en fælles 
udtalelse.

Det er et indspark til EU-Kommissionen, 

som i øjeblikket arbejder på at præsentere 
en plan.

I erklæringen fra de 17 lande nævnes 
målet om klimaneutralitet i 2050 og sikring 
af biodiversitet. Landene opfordrer også til, 
at man skærper EU-målet for CO2-reduk-
tion i 2030 inden udgangen af i år.

Erklæringen nævner også klimaaftalen 
fra Paris i 2015.

Torsdag holder EU’s stats- og re-
geringschefer videomøde. De ventes at 
skulle diskutere, hvordan EU kan komme 
tilbage på sporet efter viruspandemien.

I forrige uge nåede EU’s finansministre 
frem til en aftale, der omfatter en række ini-
tiativer med et samlet omfang på 500 mil-
liarder euro.

Stats- og regeringscheferne skal drøfte 
disse initiativer, der blandt andet skal gå til 

store investeringer i medlemslandene.
EU-Kommissionen arbejder på at 

præsentere et nyt forslag til en budget-
ramme for 2021-27. I den vil man forsøge at 
tage højde for følgerne af coronakrisen.

Det er vigtigt, mener de 17 EU-lande, som 
har underskrevet holdningspapiret, at Den 
Europæiske Grønne Aftale får en central 
plads.

- Den grønne aftale udgør en ny vækst-
strategi for EU. Den skal stimulere økono-
mierne og skabe job, samtidig med at den 
fremskynder den grønne omstilling på den 
mest omkostningseffektive vis, skriver de 17 
lande.

Ti lande har ikke skrevet under på aftalen. 
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroat-
ien, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet og 
Ungarn. 

Vores Planet

Når Europa skal genopbygges efter viruspandemien skal grøn aftale være 
del af vækstmotor, appellerer EU-lande.

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

STORT FLERTAL AF EU-LANDE: KLIMA SKAL  
VÆRE DEL AF CORONAPLAN





DEN GAMLE BANE
Atalayas gamle bane åbnede i 1986 og er 

en af de fi neste baner på Costa del Sol. De 
brede generøse fairways bølger sig mellem 
træer og blomstrende buske og giver skyg-
ge og farver hele året. De mange forhøjede 
greens kan gøre valget af køller mere end 
interessant, og kræver en omhyggelig døm-
mekraft for at lave nogle gode putts.

Den gamle bane er ideel til gåture og til-
byder en storslået udsigt over La Concha og 
Middelhavet samt de søer og vandløb i om-
rådet, som er rigt befolket af mange vand-
fugle arter.

Den gamle bane er designet af Bernard 
von Limburger, en af   Tysklands mest an-
nerkendte golfbanearkitekter, som udover 
Atalaya Golf har designet 74 europæiske 
baner. 

Hvert år er Atalaya vært for en række 
professionelle turneringer, mens banen til-
byder en god udfordring for spillere på alle 
niveauer.

DEN NYE BANE
Paul Krings nye bane i Atalaya, blev åbnet 

i 1990, og præsenterer mange spændende 
udfordringer. Paul Krings har været ans-

Golf
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ATALAYA GOLF & 
COUNTRY CLUB
To golfbaner, der 
tilbyder forskellige 
udfordringer og 
muligheder til at 
spille hele året

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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Golf

KONTAKT INFORMATIONER

ATALAYA GOLF & COUNTRY CLUB
Avenida del Coral 42, 29688, Málaga
Marbella, Spain
Tel: (+34) 952 88 28 12
Email: info@atalaya-golf.com
Web: www.atalaya-golf.com

FACILITETER

Buggies, Trolleys, Elektrisk Trolleys, 
Driving range, Øvelsesområde, Golf kur-
sus, Klubhus, Restaurant, Bar, Kiosk

BETINGELSER

Handicap Begrænsning: Mænd 28, 
Kvinder 36
Kun Soft Spikes

RUTE INFORMATION

Gamel Bane - 18 huller, Par 72
6146-5860-5421-5034
Ny Bane - 18 huller, Par 71
5142-5044-4356

varlig for at designe en række europæiske 
golfbaner, herunder den prestigefyldte GC 
Schloss Maxlrain i det sydlige Tyskland. 
Den nye bane befinder sig på bakkerne 
over Atalayas gamle bane, og kræver stor 
nøjagtighed fra dens tee. Banens fairways 
og greens er beliggende på skråninger og de 
mange skiftende højdeændringer, kræver et 
omhyggeligt valg af køller.

Banen giver en vidunderlig panorama- 
udsigt over det omkringliggende landskab, 
Middelhavet og Gibraltar, og takket være 
dens beliggenhed væk fra de travle veje 
giver området et roligt miljø, hvor du kan 

nyde din runde golf. Selvom der er nogle få 
stigninger, er banen perfekt gangbar, men i 
sommervarme tilrådes det at leje en buggy.

Den første tee ligger i kort afstand fra  
Atalayas Golf Academy og tilbyder praktiske 
øvelsesfaciliteter til opvarmning før spillet. 





LÆS NU SOLKYSTEN 
ONLINE PÅ ISSUU ELLER 

MODTAG BLADET VIA 
WHATS APP

Send dit telefonnr. eller mailadresse på 
info@solkysten.eu
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Vin&Mad

Viñedos Verticales er et lille og nyligt 
projekt (fra 2015) startet op af to venner 
Juan Muñoz, 3. generation af vinprodu-

center og bodegaejer fra Axarquía og Vicen-
te Inat, ønolog fra Valencia med erfaring fra 
forskellige områder med vinproduktion.

Vingården ligger i Moclinejo, en lille by 
i la Axarquía Malagueña. Det er et om-
råde meget tæt på Middelhavet med stejle 
skråninger, jordfattig med skifer og gamle 
vinmarker. Her er den vigtigste sort Mos-
catel, men vi fi nder også Pedro Ximénez, 
Doradilla og Rome.

Vinkulturen er meget traditionel og på 
en måde lidt heroisk på grund af de store 
skråninger, der er en uadskillelig forbindelse 
mellem jorden, vinmarkerne og muldyrene.

Vingården udfører deres arbejde med høj 
respekt for miljøet, både på vinmarkerne 
som i bodegaen bliver der ikke brugt ke-
mikalier og gæringsprocesen sker på  den 
naturlige metode. Til produktionen 
bliver der brugt de over 100 år gamle 
egetræsfade og betonbeholdere.

DE PRODUCERER 4 VINE:
La Raspa 2018 (tør hvidvin) - 7,68€

Denne fantastiske hvidvin er lavet 
med Muscat- og Doradilla-sort-
erne, det er en ung vin (ikke ældet 
i træ), hvor de ønsker at fremhæve; 
frugten og friskheden fra disse sort-
er og skabe en behagelig og let vin at 
drikke, ideel til det varme klima, da 
den bør drikkes meget koldt (5 ° C - 
7ºC). Vi anbefaler at nyde den med 
et let, frisk og sæsonbestemt måltid 
(stegt fi sk, sardiner, salater, tapas, ris).

Filitas y Lutitas 2017 (tør hvidvin) - 
14,52€

Denne vin er fremstillet af Moscatel 
fra Alejandría og Pedro Ximenéz, den 
er blevet ældet i 10 måneder i en stor 
trætønde, der er over 100 år gam-
mel. Det er en mere kompleks vin 
på grund af dens aldring og sorter, 
hvis vi dufter til den kan man for-
nemme noter af blomster og sten-
frugt (abrikos, fersken) og nødder 
såsom mandler. Den sorte skifer, 
hvor disse druer kommer fra, giv-

PÅ VINOPDAGELSE 
I  VERTIKALE VINMARKER

(Moclinejo, Málaga)
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er den en enestående mineralsk karakter. Vi 
anbefaler, at du prøver det med oste lavet på 
rå mælk (ged eller får), fi sk, hvidt kød (and), 

risotto.

El Camaleón 2017 (rødvin) - 20,57€

Dette er den første rødvin fra vingården, 
men ikke den sidste (om få måneder 
kommer en ny ud), lavet med den eneste 

indfødte røde sort fra Málaga (Rome), 
af hvilken der kun fi ndes en lille pro-
duktion, er blevet ældet i 10 måneder i 
egetræsfade uden ristning (nye fade). 
Det er en klar rødvin, med aroma af 
skovbær, raffi neret og frisk. Vi anbe-
faler at ledsage den med krydrede ret-
ter, asiatiske retter, rød tun, pasta med 
pikante saucer.

Noctiluca 2018 (Sødvin) - 18,15€

Som forventet, i la axarquía var de nødt 
til at lave en sød vin, men det er ikke 
bare endnu en sød vin! Det er en af de 
bedste vine, der fi ndes i dag i Spanien 
af Moscatel-sorten, som kommer fra en 
over 120 år gammel vinmark og med en 
meget lille produktion. Den har kun 
10% alkohol, det er en naturligt sød 
vin (den er hverken tilsat sukker 
eller alkohol, alt kommer fra druen). 
Det er en aromatisk, frugtagtig og 
blomstervin, sød, men med et fre-
mragende syreindhold, der gør den 
til en ideel frisk vin til at ledsage blå 
oste, frugtbaserede desserter, foie 
grass, mandel tærte. Vi anbefaler at 
nyde den ved 6ºC / 9ºC.
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Cocina del Retorno lancere næste mandag 
den 4. maj med et nyt Take Away-konceptet

AF DIANA SØRENSEN

Den Solidarisk Gastronomiske Festival 
“Cocina del Retorno” drevet af Mar-
bella All Stars, sigter mod at hjælpe 

uafhængige gastronomiske restauranter 
med at åbne deres køkkener op efter sund-
hedskrisen Covid-19, som starter op mandag 
4. maj med konceptet Take Away eller af-
hentning af menuen i restauranten.

Restauranterne arbejder også i fuld fart 
på den Specielle Menu eller Festmåltid, med 
hvilken de har planer at åbne deres døre med 
for offentligheden efter krisen i overensstem-
melse med de udstete regler der skulle være. 
Teamet bag Cocina del Retorno samler allere-
de 26 restauranter fra hele Malaga-provinsen, 
og planen er, at der vil komme fl ere på listen 
i de kommende dage. Modtagelsen  af initia-
tivet har været enormt positivt og har derfor 
udvidet deres radius til Cádiz provinsen.

SÅDAN HAR VI UDVIKLET 
”COCINA DEL RETORNO”

Udviklingen af ”Cocina del Retorno” er 
blevet udført via fl ere telematiske møder 
med restauranter for at analysere alle de æn-
dringer der har været i forbindelse med situ-
ationen og kundernes behov efter Covid-19. 
Målet med ”Cocina del Retorno” ifølge direk-
tøren bag Marbella All Stars, María Asenjo, er 
ideen at tilbyde innovative løsninger, der un-
derstøttes af to kvaliteter i projektet:

1.- Styrken i sammenholdet hos restaurant-
erne, som betragtes som et stort team, næsten 
en familie på grund af de stærke loyalitets-
bånd. Mottoet for Marbella All Stars er #Jun-
tosBrillamosMas (Sammen Skinder Vi Mere).

2.- De teknologiske muligheder.
Det første skridt vil være at lancere “Cocina 

del Retorno Take Away”. Den første gruppe 
begynder med Take Away kortet fra 1. maj og 
så vil fl ere komme til gradvist. Sådan forklarer 
María Asenjo det: ”Restauranterne med at til-
passe deres forslag til Take Away eller afhent-
ning af en menu i deres restaurant, hvilket 
kræver en særlig udvikling af retter og præsen-
tation af menuen. Men dette nye forslag vil 
blive skab for at blive og vil hjælpe dem meget 
under den første fase af nedtrappingen.”

De første restauranter med Take Away-
forslag er: Lígula, Beluga og La Alvaroteca i 
Málaga; Arai fra San Pedro Alcántara; Day-
tona fra Puerto Banus; Cats&Kitchen fra Es-
tepona; Pimienta Urban Food fra Mijas; Las 
Tablas del Rey i Fuengirola og Asador Puerta 
de Málaga fra Casabermeja.

TAKE AWAY KOMMER TIL DE 
GASTRONOMISKE RESTAURANT-
ER FOR AT BLIVE

Cocina del Retorno vil give disse restau-
ranter en vigtig platform til at formidle og bes-
tilling gennem en innovativ APP, der er igang 
med at få sidste hånd. APP’en giver kunderne 
mulighed for at bestille uden at skulle ringe til 

restauranten, en foretrukken mulighed for de 
fl este Take Away-brugere rundt om i verden, 
ifølge den internationale markedsanalyse, 
der er foretaget af Marbella All Stars.

Sådan forklarer direktøren for Marbella 
All Stars det: ”Take Away-kunder vil hurtigt 
og let fi nde deres foretrukne muligheder 
med bare et par klik på deres mobiltelefon. 
APP’en Cocina del Retorno tillader dette ”. 
Planen er, at APPen skal være fuldt operati-
onel om to uger.

På nuværende tidspunkt er der for Mala-
ga allerede 26 restauranter, og planen er at 
øge dette antal i de kommende dage. Noget 
der er værd at fremhæve her er om en stor 
første fremtræde er at der også er restaurant-
er i Cádiz provinsen som gerne vil være, her 
fi nder vi La Curiosidad de Mauro, fra hoved-
staden og La Casa del Farero de Poblado de 
Sancti Petri.

Den komplette liste over restauranter på 
nuværende tidspunkt er som følgende:
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Åben alle dage: 8:30-16:00 · Køkkenet lukker 15:30. Søndage lukket

Telefon: 659 726 743

Recinto ferial · C/ Jose Cubero Yiyo · Ed. Diana, bajo · 29640 Fuengirola

Nyt på Café La Vida

VI ÅBNER DEN 11/5

Smørrebrød og Platter “Take Away” kan bestilles indtil kl 14:00.

I kan hente inden kl 16:00.

Eller vi bringer imellem 17:00 og 18:00

Ordre min 25 € for udbringning i Fuengirola.

Udenfor Fuengirola kontakt os for pris.

Uspecifi ceret smørrebrød 4,50€ 

Stjerneskudm,kogtogstegtrødspættefi let,rejer 12,95€

Platte m,Rødspættefi let ,remoulade.Roastbeff , Dyrlægens natmad. 

Med brød og smør 11,95€
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Marta Sánchez  
donerer royalties af
”Det samme Hjerte” 
til Starlite Fonden i 

kampen mod  
COVID-19
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Reportage

Mere end 100 personligheder som David Bisbal, Paula Echevarría,  
Nacho Cano, Pablo Motos og Valeria Mazza har deltaget i projektet 

Starlite Fonden, der aktivt arbejder på at tackle coronavirus, vil afsætte 
midler til at få medicinsk udstyr 

Ved at downloade SANGEN, donerer du en MASKE
https://sl.onerpm.com/unmismocorazon

En af de vigtigste spanske stemmer, Marta Sán-
chez, har i disse dage komponeret en helt ny 
og spændende sang ”Un Mismo Corazón” (Det 

samme Hjerte), i hvis musikvideo har mere end 100 
kendte personligheder fra alle felter deltaget, hvor 

de deler deres hjerter. Alle, der har lyst vil at være 
med og hjælpe, kan downloade eller købe sangen, 

så vil man automatisk donere en maske: https://
sl.onerpm.com/unmismocorazon

Kunstneren har doneret royalties og ind-
samlingen fra sangen vil gå til Starlite Fonden 

(www.starlitefoundation.org) mod bekæm-
pelsen af coronavirus. Målet er at få 20.000 

masker og 3.000 tests for at forberede os til 
afslutningen af denne isolationsperiode.

I henhold til kunstnerens eget ud-
sagn, ”det var som en guddomme-

lig inspiration, som om millioner af 
hjerter hviskede mig i øret ... Jeg følte 
virkelig, at vi alle er en del af noget 

meget større end os selv, vi er alle et hjerte.” Hvor hun derefter tilfø-
jede: ”Først troede jeg ikke, at jeg kunne optage det hjemmefra, da 
jeg ingen tekniske midler har her, så jeg blev nødt til at synge den 
gennem en mobiltelefon, uden en mikrofon. At skulle komponere 
og producere sangen med min pianist Adrián Solla, uden at være 
sammen, i hver sit hjem isoleret, uden et studie eller mine musike-
re ... På ethvert andet tidspunkt i min karriere ville det have været 
utænkeligt ... Men i de øjeblikke, hvor livet udfordrer dig, er der vo-
res styrke kommer ud. Hvis vi gjorde alt, hvad vi er i stand til, ville 
vi overraske os selv.

Teksten, fik hun hjælp til af Carlos Toro (tekstforfatter til Mar-
ta Sánchez mange hits, blandt dem ”Desesperada”, ”De mujer a 
mujer” eller ”Amor Perdido”, samt ”Resistiré”, af El Dúo Dinámico) 
afspejler de vanskelige tider, vi oplever. Det er et kraftfuldt budskab 
om kærlighed og håb, der også taler om frygt, tavshed og smerte, 
men ”intet vil forhindre os i at tegne det samme hjerte i himlen.” 
Vers som ”vinduerne bliver til diamanter blandt så meget mørke” 
afspejler den store solidaritet, engagement og empati i det spanske 
samfund, der nu befinder sig mere samlet og stærkere end nogen-
sinde.



Reportage

Starlite Fonden er en del af det sociale ar-
bejde der bliver gjort i Starlite-gruppen, en 
platform, hvis mission er at forbedre leve-, 
sundheds- og uddannelsesbetingelserne i 
det dårligt stillede samfund, der risikerer 
udstødelse. De har støtte fra vigtige forret-
ningsfolk, personligheder og kunstnere med 
et solidt socialt engagement, der stiller de-
res berømmelse, indfl ydelse og mediekraft 
til rådighed for aktivt at hjælpe dem, der 
har mest behov for det. På dette tidspunkt, 
grundet vanskelighederne med at skaffe 
materiale, vender Starlite Foundation sine 
bestræbelser på at imødegå coronavirus 
gennem donationer af medicinsk udstyr.

”Jeg har samarbejdet med Starlite Fon-
den i 10 år, siden min gode veninde Sandra 
García-Sanjuán og Antonio Banderas lavede 
den første Starlite Gala sammen. Jeg har væ-
ret sammen med hende i Mexico, hvor vi be-
søgte de skoler de har bygget, de har allerede 
24! Jeg sang med børnene, der kendte mine 
sange, det var meget spændende ... Nu, ef-
ter jeg fødte denne sang fra det dybeste af 
mit hjerte, ringede jeg til Sandra, jeg følte, 
at denne sang var født til at hjælpe folk, og 
hvem bedre end hende til kanalisere den, en 
person, der ikke har nogen grænser, og som 
får ting til at ske. Jeg føler mig en del af Starli-
te-familien”, erklærede Marta Sánchez.

Mere end 100 anerkendte berømtheder fra 
musik-, biograf-, mode-, sport- eller tv-ver-
denen deltager alle i sangens musikvideo 
med en hjemmevideo, de selv har optaget 
under isolationen, fra deres mobiler, hvor 
de alle deler deres hjerter: Ainhoa Arteta, 
Alba Díaz, Alejandra Prat, Álvaro Soler, Ana 
Mena, Ana Torroja, Anne Igartiburu, Arantxa 
del Sol, Bebe, Belinda, Boris Izaguirre, Carla 
Hinojosa, Carla Pereyra, Carlos Baute, Car-
los Latre, Carmen Posadas, Cayetana Guil-
lén-Cuervo, Chenoa, Coti, Cristina Castaño, 
David Bisbal, David Bustamante, David de 
María, Diana Navarro, Edurne, Elsa Anka, 
Eugenia Osborne, Eva de Dominici, Gi-
sela, Irene Villa, Iván Sánchez, Jon Kortaja-
rena, José Mercé, José Toledo, Juan Magán, 
Juan Peña, La Terremoto, Lali Expósito, Lau-
ra Sánchez, Lorena Gómez, Lucía Jiménez, 
Luján Argüelles, Lydia Bosch, Madame de 
Rosa, Manu Tenorio, Mar Saura, María José 
Suárez, María Villalón, Marta Hazas, Mónica 

Naranjo, Nacho Cano, Nieves Álvarez, Nuria 
Roca, Pablo Motos, Pastora Soler, Patricia 
Conde, Paula Echevarría, Paula Ordovás, 
Poty, Rafa Cano, Raquel Meroño, Remedios 
Cervantes, Rosa López, Ruth Lorenzo, San-
dra Ibarra, Sofía Ellar, Sole Giménez, Soraya, 
Terelu Campos, Tony Aguilar, Valeria Mazza, 
Vanesa Martín, Vanesa Romero, Vicky Larraz 
o Vicky Martín Berrocal, blandt andre. 

Hvis vi tæller alle deres respektive so-
ciale netværk med, vil vi nå mere end 100 
millioner tilhængere. Sangen blev frigivet i 
Spanien og Latinamerika torsdag 9. april kl. 
12.00, spansk tid og er nu tilgængelig på alle 
digitale platforme (YouTube Music, Spotify, 
Apple Music, iTunes, Deezer, Tidal, Amazon 
Music og Google Musik).

@martisimasanchez @fundacionstarlite 
@sandrastarlite #unmismocorazon #marta-
sanchez #starlite #artistas #covid19 #martisi-
ma #martisimasanchez #estolovencemosjun-
tos #orgullodeespaña #yomequedoencasa
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“

“
UN MISMO CORAZÓN

Hay una voz, que nos canta en la noche 
haciéndonos libres, más libres aún y 
esa canción, ilumina tu noche como 
una estocada de luz...

Y las ventanas se vuelven diamantes 
entre tanta oscuridad y nacen risas, 
de niños y amantes en la soledad.

Nada impedirá que dibujemos
en el cielo un mismo corazón
ni el silencio ni el dolor ni el miedo 
serán tan fuertes como tú y yo.

Despertarán nuestras calles dormidas 
pintando los días de un nuevo color 
retornarán estas horas perdidas 
vestidas con el mismo sol.

Y llenaremos las calles desiertas con 
amores a estrenar y mantendremos 
las puertas abiertas a su voluntad.

Nada impedirá que dibujemos en 
el cielo un mismo corazón ni el 
silencio ni el dolor ni el miedo 
serán tan fuertes como tú y yo.

Otra vez, probaremos que los sueños 
vencen a la realidad así ha sido 
y así será.

Nada impedirá que dibujemos
en el cielo un mismo corazón
ni el silencio ni el dolor ni el miedo 
serán tan fuertes como tú y yo.

Nada impedirá que dibujemos 
en el cielo un mismo corazón
ni la pena ni el dolor ni el miedo 
serán tan fuertes como tú y yo.
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

• Køb & Salg af fast ejendom.
• Lejekontrakter.
• Testamenter, arv og skifte.
• Skat for residente og ikke residente.
• Selskabsetablering.
• Retssager.
• Familieret.

Medlem af Advokatsamfundet i Danmark samt
Colegio de Abogados i Málaga

Av. Condes de San Isidro 13
Edificio Ofisol Centro 2º A
29640 Fuengirola
Tel: (+34) 952 83 83 14  
Fax: (+34) 952 83 82 47  
Dansk Tel: (+45) 89 88 42 74

Telefon- og åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-14.30
advokat@monadavidsen.com

§

Tid efter aftale 
Telefon 952 47 52 49 
E-mail: brg@dadlnet.dk

Clinica Santa Elena 
Los Alamos, Torremolinos

Speciallæge 
Bo Rosenkilde

Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772

ADVOKAT 
(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

SPECIALIST I EJENDOMSHANDLER OG ARV
 - kom til mig inden du træffer dine beslutninger...!

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

Tlf.:     +34 952 661 200
Mobil:   +34 647 408 100



Metamorfose – fra kaos til ny orden

PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINIC

Kaos, som vi oplever det i denne tid, er ikke tilfældig, det er en del af 
metamorfosen, forvandlingen til en ny orden

Der er oprydning på alle planer i 
denne tid, og al den uro og kaos, 
som hvirvler om ørerne på os, kan 

synes tilfældig. Vælger vi at opfatte den 
nuværende situation som et led i en 
større metamorfose, forvandling, så er 
kaos nødvendigt, og et naturligt trin på 
vejen til noget helt andet og bedre.

I dette nødvendige kaos er der brug for 
kaospiloter, eller snarere compassion-pi-
loter. Begrebet compassion har mange 
facetter og oversættes måske bedst: 
Medfølelse. I nærværende nyhedsbrev 
kigger vi nærmere på metamorfosen, for-
vandlingen sammen med Bruce Lipton, 
Jytte Abildstøm og Anita Moorjani, tre af 
mine yndlingsinspiratorer.

I september 2019 var jeg til Dr. Bruce 
Lipton’s foredrag ”The Turning Point”. 
Bruce er cellebiolog og forfatter til bo-
gen ”Intelligente celler”, som er et bane-
brydende værk om epigenetik, som er 
videnskaben om, hvordan følelser og 
tanker styrer vort liv. Tidligere var det 
konsensus, at vort arvemateriale (ge-

ner og dna) styrede biologien. Bruce’s 
forskning viser, at dna’et i stedet styres af 
signaler uden for cellen, det vil sige det 
indre miljø, som vi selv skaber blandt 
andet gennem de energimæssige bud-
skaber, som fx vore indre værdier, over-
bevisninger, tanker og følelser sættes i 
gang. Bruce har således afdækket forbin-
delsesleddet mellem krop og ånd, mel-
lem stof og bevidsthed og åbnet dørene 
til en ny livsopfattelse, som kan aktivere 
mirakuløse og selvhelbredende kræfter. 

Foredraget ”The Turning Point” han-
dlede om skift i menneskets bevidsthed 
og i særlig grad om, hvor vi står lige nu. 
Bruce redegjorde på sin vanlige hu-
moristiske facon om vore civilisationer 
og gudsbegrebet igennem tiderne. I 
tidernes morgen var paradigmet, at alle 
levende væsener og klipper, sten og fau-
na havde en ånd, som man kommuni-
kerede med. Således som naturfolk har 
levet i årtusinder.

Dernæst kom en epoke med samling 
af guderne: En for alle dyr, en anden gud 

for blomster og træer etc., altså en slags 
opdeling i brancher.

Så kom en epoke med én Gud, (som 
ikke engang var på denne jord, men sad 
oppe i himlen) som skabte og bestemte 
det hele. Vi hører glimtet i øjet her.

Dernæst fik ånden trange kår, og 
materialismen med forbrug, vækst og 
grådighed/profit indtog tilbedelsens 
trone. Vi befinder os i slutningen af den 
epoke. Bruce nævnte i september 2019, 
at der ville ske ændringer over de kom-
mende årtier. Mindre end 6 måneder eft-
er er verden sat på pause, og der runger 
et bydende wake up call til et kollektivt 
bevidsthedsskifte og en ny civilisation. 

Dette bevidstheds skifte kan sammen-
lignes med forvandlingen, metamorfos-
en fra larve til sommerfugl. En larvekrop 
består af flere milliarder celler, og dens 
eneste opgave er at æde sig tyk og fed. 
Billedligt talt er der er fuld gang i alle fab-
rikkerne og økonomien blomster. Denne 
voldsomme appetit og vækst fører til, at 
larven fortærer bladene på planten, den 

Helse
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lever på, hvorefter den forpupper sig. I 
puppen er larvecellernes produktion 
sat ud af arbejdslivet, og det ellers ve-
lorganiserede ”samfund” begynder at 
falde fra hinanden. De trygge rammer, 
normalen og ”plejer” er aflyst, hvilket i 
sig selv er provokerende. Der er kaos, der 
er vild uorden. Det ser tilfældigt ud, hvis 
man kigger på cellestrukturen i puppen, 
men det er ingenlunde tilfældet. Larven 
har opfyldt sin del af forvandlingen 
og følger næste uundgåelige trin: 
Døden. Det går ikke stille af sig 
(kaos). Larven og det, som ej kan 
bestå, går til grunde, fordi det er 
meningen. Af asken fødes det nye (kos-
mos). 

Kaos er det kreative magiske felt, hvor 
ydre rammer nedbrydes, så der plads til 
alle nye muligheder. En iboende urkraft 
og gnist tændes og forvandlingen, begyn-
delsen til sommerfuglen finder sted. Som-
merfuglen vokser og modnes, og først når 
den er klar, folder den vingerne ud og fly-
ver ud i det nye liv. Presses sommerfuglen 
ud før tid, er vingerne ikke stærke nok til 
at bære selv den letteste sommerfugl, og 
den går til. Metamorfose er således  afslut-
tet, når den ikke-bæredygtige larvecivili-
sation omdannes til en økologisk og skøn 
sommerfuglecivilisation, hvor vingerne 
bærer den yndefulde flyver. (Se mere her 
i Bruce’s video om Kaos og Transforma-
tion på FaceBook).

For mig giver det håb i en urolig og 
skrøbelig tid at mærke, at vi er midt i 
metamorfosen. Jeg har tillid til og vished 
om sommerfuglens komme. 

Nu stiller vi om til vor alle sammen’s 
eventyr- og miljømuse 86 årige friske 
Jytte Abildstrøm, som for nyligt tonede 
frem med dette skønne og powerfulde 
wake up call i en video fra Prana - det 
bevidste bogasin:

”Kære jer, der ser dette her.
Det er første gang siden miljøåret (1987-

1988) at jeg er blevet spurgt, om jeg vil sige 
det lidt dristigere omkring det, der sker 
omkring os lige nu

Nu er det tilfældigvis den 9. april, vi sid-
der her, og det som jeg nu dristigt vil sige 
er: At hvis ikke vi tager dette wake up call, 
fordi 9. april var også et wake up call, for 
der var en mand, der troede, at ved hans 
ugerninger ville han redde verden.

Nu har vi fået dette her 
wake up call, og vi ved ikke rig-
tigt, hvor det kommer fra, men det kom-
mer fra, at nu siger jeg noget, som jeg 
sjældent siger så voldsomt som jeg siger 
det nu. Den måde siden jeg er blevet født 
i 1934, at vi har taget materialismen og 
industrialiseringen uden at tænke på føl-
gerne, uden at tænke på konsekvenserne, 
hvis ikke vi gør hinanden den glæde, at få 
ånden, og jeg mener ånden, den positive 
ånd, folk klandrer mig for at være religiøs 
og al den ting som gud har gjort, hvad er 
der i vejen med det, for hvis ikke vi men-
nesker værner noget mere om jord, luft ild 
og vand, og jeg synes der sku være ratio-
neringsmærker på alt, ligesom der var un-
der krigen, rationerings mærker både på 
energien, på maden og det hele, fordi det 
kan ikke nytte noget når sygdom er over, 
når virus er over, at vi så genoptager det 
liv, og vi fortsætter ud af sådan en linje. 

Jeg sagde en gang til et rejsebureau, 
som nyt slogan: Bliv hjemme, sid stille og 
tænk jer om. Det er det jeg gamle men-
neske, for vi skal redde verden for kom-
mende slægters skyld, fordi de går og er 
så nervøse, hvad vil der ske bagefter, og 
derfor vil jeg sige:

Forbrug, vækst og konkurrence, skal 
skiftes ud med ydmyghed, nøjsomhed og 
næstekærlighed. Vi må have de 18 dyder 
op at stå igen. 

Og hvis ikke I kan klare jer, indfører jeg 
noget som måske er lidt dristigt, min søn 
og hans kone har lært mig at banke, og 
hvis ikke jeg bankede mig og talte med 
Lars (Lars Mygind, Jyttes søn) hver mor-
gen, så var det ikke sikkert, at jeg fortsatte 
med at sidde her i mit lille økologiske 
landsbysamfund i Roskilde. 

Så vi skal alle sammen tænke på, hvor-
dan vi gør bagefter, og nu vil jeg sige, nu 
giver jeg en skideballe: Tag jer så sammen 
og tænk på kommende slægter. 

Jeg slutter med et lille digt af Halfdan 
Rasmussen:

Den fregnede gartner fra Bagsværd,
hvis arm er så stærk som et tagspær

steg op kareten med pigen
og råbte: Nu standser vi 

krigen!

Så tømte de sække og poser
og dryssede liljer og roser

og frø af utallige arter
imellem de stridende parter.

Og før militæret ku skyde
med kugler og rædsomme lyde
skød bellis violer og brombær
i vejret i stedet for bomber.

Og en general der var væltet
stak blå anemoner i bæltet
og droppede bøsse og slagsværd…
Og nu er han gartner i Bagsværd

Så vi skal alle sammen tage os sammen 
– også mig – for nu skal der dælme ske no-
get positivt i fremtiden. Pas godt på hinan-
den og fremtiden. 

Kys fra Jytte”

Tak til både Bruce og Jytte. Vi er alle i 
ét eller andet omfang nødt til at vise vore 
færdigheder som ‘compassion-piloter’ i 
denne tid.  Her finder jeg også inspiration 
hos Anita Moorjani, som er forfatter til bo-
gen ”At dø for at leve”, hvor hun beretter 
om sine indsigter i forbindelse med sin 
nærdødsoplevelse: 

”Vor eneste opgave er at være os selv 
som den kraftfulde skabende livsenergi, 
vi er, og holde og opløfte vor egen energi.”

Der kræves ikke mere af os. At være os 
selv og lytte og mærke indre beskeder og 
kald. Vor tilstedeværelse, vort lys gør en 
forskel. Derudfra tager vi aktion. Det smit-
ter og er frugtbar pottemuld for compas-
sion-piloter, som navigerer i metamorfos-
en; ikke kun med kontrol og logiske tanker, 
men også evner at lade intuition og ånde-
lig intelligens råde. Vi holder intentionen 
om en sund, harmonisk og kærlig verden. 
Hold hovedet koldt og i særdeleshed hold 
hjertet varmt og ikke mindst: Forvent det 
uventede.

Hold af, hold ud, hold sammen.
A ho’  

Jytte Abildstrøm om Coronavirus, diktatur, vækkelse, mate-

rialisme og ånd!
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DANSK · SVENSK · NORSK · FINSK

DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER

952 66 01 67
www.clinicdental.eu
Konsultation hverdage fra kl. 9.00

FUENGIROLAS 
IMPLANTATCENTER

v/ specialist i kirurgi 

og implantologi

Dr. Anders Larsen Dip. Imp. Eng.

DR. ANDREAS OLDENBURG

...............

SANDRA OVERGAARD

Laserbehandling / blegning

Edif. Palm Beach
Paseo Marítimo 95

Los Boliches
Fuengirola

...................................................

Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 

individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com

ANNONCÉR 
DIN KLINIK 
HER!

952 668 027

Sundhedsformidling

Dr. Pernille Knudtzon, MD

no col. 29/08516

C. Alfonso XIII 2  ·  Edif Virgen del Carmen 4B  ·  29640 Fuengirola 
www.vitafakta.es  ·  vitafakta@vitafakta.es  ·  678253510

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparation
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Sundhedskonsultationer & Undervisning

Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats
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9
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9
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OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmere

Undgå plastfl asker fremover

Oplev drikkevand af høj kvalitet direkte fra hanen

Filterløsning fri for plast og 100% bionedbrydelig

Diskret og pladsbesparende montering under vasken

Filtrering af: klor, kloramin, THMs, mikroplast, 

tungmetaller, pesticider og organisk materiale.

Stor besparelse på udgifter til vand fremover

ECO-PURO

www.eco-puro.com · info@eco-puro.com · 691 49 61 78

Advokatrådgivning i 
Spanien og Danmark

Advokatkontorerne Ana María 
Navarrete og Ret&Råd Glostrup 
Ballerup Greve tilbyder juridisk 
assistance ved områderne:

Ret&Råd Glostrup
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup - DK
Tlf. + 45 4343 4361
glostrup@ret-raad.dk
www.ret-raad.dk/glostrup

• Køb og salg af boliger

• Ægteskab og samliv

• Arv og testamente 

• Dødsboer

• Leje og udleje af boliger

• Skatteopgørelser

• Civile retssager

• Selskabsret

Calle Alfonso XIII
Edif Terminal I, 2 nº5 
29640 Fuengirola 
Málaga Spanien
Tlf.  + 34 952 585 721
info@navarrete.dk
www.advokatspanien.dk

Carme Pérez Cot
Abogada

Spansk advokat

Michel Pedersen
Partner

ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED 
HOS OS OG GIV 
DIG TIL KENDE

SOLKYSTEN.EU · 952 668 027



Fotografens øje

58  SOLKYSTEN.EU · Maj 2020



Maj 2020  · SOLKYSTEN.EU 59

Fotografens øje

Den velkendte langbro ved Marbella Club Hotel er et velbesøgt sted for 
vandrere samt turister, men synet af den ændrer sig helt med dagens sidste lys.

FOTO: DANIEL BLANCO

MARBELLA CLUB

OM BILLEDET.
Et af de mest besøgte steder ved strandpromenaden i Mar-

bella, hvor der stort set er mennesker næsten hele døgnet, dog 
ikke mindre fotogent af denne grund.

Jeg kan godt lide at gå der ud i de første timer på dagen, når 
det stadig er mørkt, lige inden solen står op, eller om eftermid-

dagen, når lyset er mere spektakulært og der færdes mennesker.
I dette tilfælde var det en vidunderlig solnedgang, hvor him-

len var utrolig smukt farvet i alle mulige toner, fra de varme 
gule og appelsin toner til de kolde blå og violette.

Nikon D500 + Sigma 10-20 @ 18mm. F16 / 5 sek
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MARGRETHEKIRKEN

Avda. De Dinamarca 2 & Calle Ciprés 22, 
Las Lagunas, Mijas Costa · Tlf. 952 587 481

Website: www.margrethekirken.com
Kontoret er åbent: tirsdag, torsdag og fredag 

kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17, hvor der også 
er café i kirken

Den danske præst: Iben Merete Gabriel Snell
Edif. Andromeda II 

C/Maestra Aspiazu 10 – 2A, 29640 Fuengirola
Tlf. 952 460 495/mobil: 661 001 998

margrethekirken@margrethekirken.com

Årskontingent på 80 € kan indbetales i kirken 
eller på vores konto i Cajamar:

(IBAN ES87) 3058 0860 7927 2000 6999 
(Swift: CCRIES2A)

   
NB ! Nedenstående annonceres med 
det forbehold, at vi i disse corona tider 
ikke ved, hvad der gives tilladelse til fra 
myndighedernes side.

GUDSTJENESTER
Søndag    3/5 kl. formiddag: 3. søndag ef-
ter påske. Podcast. Se link på Margrethe-
kirkens facebook side. 
Mandag  4/5/ kl. 19.30:  Befrielsesguds-
tjeneste I anledning af 75 året for Dan-
marks befrielse. Iben Snell
Søndag  10/5  kl. 11.00:  4. søndag efter 
påske. Iben Snell
Søndag  17/5 kl.  11.00:  5. søndag efter 
påske. Iben Snell    
Søndag  24/5 kl.  11.00:  6. søndag efter 
påske. Iben Snell  
Søndag  31/5 kl.  11.00:  Pinsedag. Iben Snell. 
Pinsefrokost                                                                                                                                                                                        

ARRANGEMENTER
Mandag den 4. maj kl. 19.30: Befrielses-
gudstjeneste med efterfølgende lystæn-
ding  
I anledning af 75 året holder vi en særlig 
gudstjeneste mandag aften med temaet 
frihed. Vi vil både   synge salmer fra sal-
mebogen og nogle kendte sange fra høj-
skolesangbogen. Efter gudstjenesten vil 
der være Cava og lystænding i patioen.  
Søndag den 31. maj efter gudstjenesten: 
Pinsefrokost
Nærmere omtale med menu og pris vil 
blive sendt ud til menighedens med-
lemmer.

CLUB DANÉS
FUENGIROLA - MIJAS

Haza del Algarrobo, Ctra. De Mijas km. 2,2, 
29649 Mijas Costa

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

Nyt fra Club Danés
Også Club Danés er ramt af den omfat-
tende lockdown, der er i det spanske sam-
fund, og som ingen - i skrivende stund – 
ved hvornår vil ophøre.
Derfor er såvel klubben som restaurati-
onen lukket ligesom vore aktiviteter og 
arrangementer er afl yst.
Vi skulle have holdt ordinær generalfor-
samling den 22. marts, men denne måtte 
afl yses på grund af Corona-situationen.
Generalforsamlingen er udsat til efteråret 
– i henhold til vores vedtægter må gene-
ralforsamlingen ikke afholdes i perioden 
maj – september.
Et årligt tilbagevendende og populært 
arrangement i Club Danés er fejringen 
af Grundlovsdag den 5. juni, men det må 
fortsat stå som et åbent spørgsmål om det 
kan lade sig gøre.
Skulle der ske ændringen i de tiltag den 
spanske regering har taget, som gør det 
muligt for os at genåbne klub og restau-
ration, vil dette blive meddelt på vores 
hjemmeside  - www.clubdanes.dk

DEN DANSKE KIRKE 
ØST FOR MÁLAGA

Præst Annalise Bager. Los Girasoles II, 48B, 
Las Palomas, La Herradura, 

Tlf. +45 40 73 29 86/+34 609 825 899, anba@
km.dk eller annalisebager@gmail.com

Menighedsrådsformand Karen Margrethe 
Engelbreckt. 

Tlf. +45 23 74 80 13/+34 633 422 687, 
e-mail: kmengelbreckt@gmail.com 

Kirkens hjemmeside: www.dsuk-spanien.
dk under fanebladet: kirken øst for Málaga.
Vinterkirkesæson: 1. november – 31. marts

Af Jacques Borggild
Kirken Øst for Málaga holder sommerpau-
se indtil den 31. oktober, hvor vi kl. 13.00 
starter op med vores traditionsrige Høst-

gudstjeneste på den gamle Mauer-tærske-
plads El Cherval i bjergene bag La Herra-
dura. Vi havde i aprilnummeret meddelt, 
at sæsonen ville blive afsluttet med en 
gudstjeneste i Maro kirke den 28/3. Pga 
Corona-krisen kom dette desværre ikke til 
at holde stik, men vores artikel til bladet 
var desværre indleveret inden vi kendte 
den seneste udvikling, som var, at vi des-
værre måtte lukke kirken ned den 12. marts 
og dermed afl yse de sidste 3 gudstjenester 
i sæsonen 2020.
Det betyder dog ikke, at kirken Øst for 
Málaga er passiv. F.eks skal vores fjernkon-
fi rmand Marie Scheinemann konfi rmeres 
i Vedbæk kirke på Sjælland den 11. juli. 
Vores præst Annalise Bager, som har un-
dervist Marie hele vinteren, forretter kon-
fi rmationen.

Såfremt der er personer, der får brug for 
præstelig betjening sommeren over henvi-
ser vi til Margrethekirken i Mijas.
Vi håber at alle bladets læsere vil komme 
godt igennem Corona-krisen, og håber at 
udviklingen gør, at vi vil være i stand til at 
åbne kirken igen den 31. oktober.

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociación Deportivo Gastronómico 
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almuñecar
NIF: G18545699 

Kære medlemmer
7 triste uger i vores forenings historie, 
som sluttede så brat i marts måned!
Vores normale afslutning, med fælles 
spisning af medbragt mad og hygge med 
sjattefest fra baren, blev jo ikke til noget, 
men vi skal glæde os over at vi ikke har 
set eller hørt om medlemmer, der er eller 
har været ramt af sygdom. 
Bestyrelsen har arbejdet videre med vo-
res planer med renovering af vores toi-

letter og hvis ikke denne krise trækker så 
meget ud, håber vi i møder frem omkring 
september måned til nyindretning, som 
også indbefatter sprit dispenser både 
ved toiletter og køkkenet. 
Cockpittet er også med i planerne, som 
blivende en stille hyggeplads. 
Der er ikke mange hernede mere, de fl e-
ste fi k hurtigt ændret rejseplanerne og 
kom godt hjem, dog måneder tidligere 
end planlagt. 
Flere har selv kørt hjem, med tilladelse 
fra konsulatet og de sidste tror jeg kører i 
denne måned. 
I skrivende stund afventer vi hvornår, vi 
får tilladelse til at komme lidt uden for 
vores egen bolig. Dernæst hvad der sker 
med fl ytrafi kkens åbning, så der bliver 
mulighed for at komme herned  “hjem” 
igen!
Vi håber “tror” på i september/oktober 
måned. 
Vi vil orientere jer så snart vi ved mere. 
Ønsker jer en god sommer og vis hensyn 
og pas godt på alle i denne tid. 

DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

E-mail: kontakt@danskeklub.dk
www.danskeklub.dk

Den Danske Klub i Torre del Mar er luk-
ket ind til videre.

Hold jer orienteret på Klubbens Hjem-
meside; www.danskeklub.dk

og på Facebook; Den Danske Klub i Tor-
re del Mar

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

Søndagsmøder:
Paratodos har faste ugentlige møder 
hver søndag fra kl. 14- 15.00 på Casa 
Italia som ligger på havnen i Fuengirola 
hvor man kan møde medlemmer af be-
styrelsen.
Arrangementsoversigt:
Alle vores arrangementer i maj er AF-
LYST på grund af corona epedemien.
Hold jer opdateret på vores hjemmeside 
www.paratodos.dk
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ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED HOS OS 
OG GIV DIG TIL KENDE



(+34) 952 668 027
sk@printbroker.es

www.skprintbroker.com

HER EN AF VORES LUKSUSPOSER
Luksus pose med kartonforstærkninger i munden og bunden, tekstil snor

Størrelse: 145 + 220 x 78 mm. · Papir: Matbelagt pap 170 gr. · Blæk: 4 + 0 CYMK
Finish: 1-sidet glans lamineret

VI HAR DET DU HAR BRUG
FOR TIL DIN FORRETNING

your print management company

100 ej. - 340€

250 ej. - 535€

500 ej. - 785€
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af el og vand. Huset er på 71 kvm,
med stue med brændeovn, 3 sovevær,
køkken med vaskemaskine, badevær
med brus og gulvvarme samt
overdækket lukket terrasse. Huset er
beliggende på stor grund i rolige om-
givelser nær Tisvilde/Rågeleje.

Henvendelse Gorm Hjort
Tel. +45 21 64 80 65.

-----------------------------------------------------------------

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39

Mobil. 607 83 12 11

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde

Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per LeonhardHansen

Godt og reelt
malerarbejde udføres.
Ring for tilbud! Tlf. 95 266 85 13

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

Oprydning
Frisk fyr henter gerne ting, som De 
ikke har brug for og ikke nænner at 
smide ud, også store ting

Jørn. Tlf. 600 760 123

eller 952 471 612
--------------------------------------------------------

Ferieboliger til leje
Lejligheder - rækkehuse - luksus-
boliger villaer med swimmingpool 
- landhuse - fi ncaer.
Kontakt os venligst på 607 377 499

info@rinconrent.com 

www.rinconrent.dk
--------------------------------------------------------

Tag & Byg
Byggeri, stort eller mindre, første 
sale på huse, overbygninger osv. 
Kontakt os for tilbud.
Også: Udvendig isolering af huse, 
glat- pudsning af mursten og råpud-
set huse. Udendørs belægning og 
anlægsarbejder.

Telefon: + 34 607 500 115 

e-mail: tagbyg@gmail.com
--------------------------------------------------------

Aircon., varmepumper og
pool-heating

Sælges og installeres.
V/ Jesper Hansen. El-installatør og 

maskinmester. 
Tlf +34 600 409 484

E-mail: jespex@gmail.com

Biler købes
Biler på spanske nummerplader 
købes. OK, hvis den står i Danmark.

Tlf.: 609 13 10 62
Rengøring og klargøring 

af ferieboliger

Belinda Christensen
Telefon: (34) 670 908 811

belindachristensen@ymail.com
--------------------------------------------------------

Skal du selge din eiendom?
Vi har kunder somsøker eiendom på 
hele kysten fra Nerja til Sotogrande.

Ring til Holger +34 600 254 883 Du 
kan også komme innom.

Vårt kontor ligger like i nærheten av 
den store markedsplassen i Fuengi-
rola. 

holger@hellospainproperties.com

--------------------------------------------------------

Markiser og persienner
Markiser, glas gardinreparationer, 
rullehjul reparationer og nye installa-
tioner, overgang  fra manuel til moto-
riseret, afskærmning mod mug.

Ring til Julian på 655825931
--------------------------------------------------------

BESTILLING AF RUBRIKANNONCE:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro Billet mrk. + 1,50 euro.

Rubrikannoncer betales forud og afl everingsfristen 
er den 15. i hver måned.

Rubrikannoncer

Andersen Ruiz
Consulting

Christian Andersen

40 års erfaring i forsikring og rådgivning
ved salg og køb af ejendom og skifte

Tlf. 952 47 37 55 - andersenruiz@gmail.com
Av. Jesús Sántos Rein | Fuengirola | Málaga

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Åbning, ændring og
salg af kombinations-
låse og sikkerheds-
døre.

Vi laver gitre i jern og
aluminium

Edif. Diana III,
Recinto Ferial
Tel. 952 580 512
Mob. 628 738 290
(bedst kl. 14-18)

LÅSESMED

v/ Forsikringsmægler
Helle Haugaard Eriksen

Tlf. 952 66 03 87
Mob. 607 59 59 60

helle@danscaninsurance.com
Man-fre. 9.30-16.00 eller efter aftale

Av. Nuestro Padre Jesus Cautivo
C.C Sierra Mijas , Local 31

Los Boliches, Fuengirola
(v/Favoritten og Holger Danske)

DAN
ForSIKRING
CAN

K.B.M. CONSTRUCTION
almen håndværk service og ombygning

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer | Elektricitet | Maler
Tømrer | VVS | Gulvpolering
Nye aluminiumsdøre og -vinduer

kontakt kim mortensen 617 07 04 50
kbmconstruction@hotmail.com

dansk engelsk spansk

• NUMMERPLADEÆNDRING TIL SPANSK
• IMPORT & EXPORT PAPIRER
• BILSYN - ITV & HOMOLOGERING
• ALT PAPIRARBEJDE FOR BIL REGISTRERING

HOLM BIL REGISTRERINGS SERVICE
Tel: 671 204 824 • Fax: 952 821 302

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39

Mobil. 607 83 12 11

VIL DU TJENE LIDT EKSTRA TIL DAGEN OG VEJEN?
Vi søger boliger til salg/udlejning i alle prisklasser og søger dig  

der har et godt netværk på Costa Del Sol. Kan du hjælpe os 
med kontakten til sælgere/udlejere, så klarer vi resten.

Kontakt Lotte Kristiansen på lotte@bolig-udland.dk
eller på telefon 678 01 94 37 · bolig-udland.dk

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG PÅ COSTA DEL SOL?
Vi søger boliger til salg i alle prisklasser. 

Lejligheder, Rækkehuse, Villaer og Landhuse.

Kontakt Lotte Kristiansen på lotte@bolig-udland.dk
eller på telefon 678 01 94 37 · bolig-udland.dk
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Mens vi venter på i morgen…

Der er så stille nu. Og så alligevel ikke. Vi 
er sammen, men hver for sig, omend 
en hel del er mere sammen end hver 

for sig. Haver bliver ordnet, huse bliver 
malet, byggemarkederne herhjemme har 
kronede dage, mens andre brancher falder 
sammen for øjnene af os. Danskere fylder 
vin i glasset, kommer ekstra fløde i sovsen, 
glemmer løbeturen, men husker at holde 
afstand. Sådan, til husbehov, i hvert fald.

Hvis man ikke er gammel nok til at ha’ 
oplevet krige, er der ikke meget at genkende 
lige nu. Aldrig har vi været sat så meget ud 
af spil. Aldrig har der været så lidt at kunne 
gøre ved en situation, der totalt har spændt 
ben for hele verden. 

Og sjældent har vi haft så meget tid. Til 
eftertanke, refleksioner – og masser af be-
kymringer. For hvordan kan man gøre sig 
tanker om en fremtid, man ikke kender 
eller har nogen idé om, hvordan ser ud? Og 
hvornår begynder den egentlig, fremtiden? 
Er der lys for enden af Corona-tunellen, og 
hvordan ser verden ud, hvis og når lyset en 
dag tændes.

Fra forkælet at kunne tilrettelægge sit liv, 
sin fritid, rejser og arrangementer kan de 
fleste af os glo ind i en tom kalender, hvor 
alle planer bare er aflyst. Sat på pause uden 
udløbsdato.

Mens jeg selv er så heldig at bo i et land, 
hvor der bliver holdt en hånd både over og 
under mig og sørge for, at jeg stadigvæk kan 
(over)leve, bløder mit hjerte for spanierne 
– generelt – og de folk og steder, jeg kend-
er, i særdeleshed. Og børnene, der betaler 
regningen og mærkes af krisen på en anden 
måde. Ikke mindst de spanske børn.

Vores danske børn klarer den nok, selvom 
de snart ikke længere kan huske, hvordan 
en almindelig hverdag er. Og vi andre klar-
er såmænd nok at holde os til Danmark for 
en tid. Men klarer Spanien sig uden vores 
besøg og klingende mønt? Hvordan klarer 
de små forretninger, barerne, restaurant-
erne sig igennem det her? Hvem er tilbage, 
når verden åbner igen, og kan der overho-
vedet rettes op på den økonomiske nedtur? 

Jeg savner at kindkysse og se mine span-

ske venner og jeg savner – ligesom alle an-
dre – at kunne mødes. Gad vide, hvor man 
mødes henne i det spanske. Og hvornår. Og 
holder regeringen og EU spanierne i hån-
den imens? Og hvornår indeholder tal over 
syge og døde ikke længere bare statistikker, 
men rent faktisk nogen, man kender og 
holder af?

Gid, vi for altid vil mindes, da en virus 
satte en kæp i hjulet på os. Gid, vi er mere 
taknemmelige for hinanden og husker at 
sætte pris på det hele. Hverdagen, festen, 
vennerne, familien, jobbet. Og friheden til 
at gøre, hvad vi vil. Næsten.

Der er så stille nu. Og jeg kan næsten ikke 
vente, til at verden larmer lidt igen. Med 
kindkys ad libitum.

Fra forkælet at kunne til-
rettelægge sit liv, sin fritid, 

rejser og arrangementer kan 
de fleste af os glo ind i en tom 

kalender, hvor alle planer 
bare er aflyst. Sat på pause 

uden udløbsdato…
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Lonnie Kjer er Solkystens klummeskribent
Hver måned skriver hun om stort og småt
Har du idéer eller forslag til emner, er  
du velkommen til at skrive til lonnie@
solkysten.eu

Lonnie Kjer
Sangskriver, musiker og journalist
Mor til to
Bor (endnu) i Danmark, men misser sjæl-
dent en måned uden en tur til det spanske.





ØNSKER DU EN FERIEBOLIG 
ELLER EN PERMANENT BOLIG 
PÅ COSTA DEL SOL?

VI DÆKKER OMRÅDET FRA ALMUÑECAR I ØST, 

TIL SOTOGRANDE I VEST.

Vi er et professionelt team af skandinaviske 
ejendomsmæglere med mere end ti års erfaring 
inden for ejendomshandel på Costa del Sol.

WWW.KAAARSBERGESTATE.COM      I          KAARSBERG ESTATE

0034 666 777 0166      I           INFO@KAARSBERGESTATE.COM

  

  


