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Bästa medlem i Club Sueco! 

Här kommer lite information om dagsläget i vår förening. 

Som befarats är läget med ”Corona” här i Spanien fortsatt 

sådant att vår ”jubileumsfest” som planerats till den 15 oktober i 

höst, åter måste flyttas. 

Nytt datum är den 8 april 2021, samma tid (18.00), och samma 

plats (Hotell La Laguna). 

Du som anmält Dig till festen har fått information om detta via e-

post från ”festkommittén” och mera information om 

arrangemanget finns att läsa på Club Suecos hemsida 

(clubsueco.com). Där framgår även att Du som inte anmält Ditt 

deltagande nu har en ny möjlighet till detta. 

Sedvanlig rapportering från klubbens sektioner uteblir av 

naturliga skäl då några möten ej hållits. 

Golfbanan är öppen och jag har när jag kört förbi noterat en och 

annan aktiv golfare medan vår minigolfverksamhet har fortsatt 

uppehåll. 

Petancan är formellt igång som vanligt tisdagar och fredagar 

klockan 14.00, men som följd av en längre tids värmebölja har 

intresset för deltagande uteblivit. 

 



 
 

 

Petancan har höstens första styrelsemöte nu på fredag och 

återkommer efter detta med aktuell information kring höstens 

planer. 

Planerar Du att resa hit i höst så följer här lite information om 

hur jag upplever dagläget beträffande ”Corona”. 

Vi som är kvar i Spanien under sommaren, noterar nu dagliga 

rapporter om ökad spridning av ”Corona”.  

Enligt rapporter sker spridningen framför allt via ”partyfolket”. 

Ett regeringssammanträde denna vecka med deltagande av 

landets samtliga regioner kommer att besluta om det föreligger 

”behov av några generella restriktioner”.  

I dag har vi krav på munskydd när vi rör oss på offentliga 

platser och handsprit tillhandahålls vid inträde i varje butik, 

restaurang m fl. 

Norra Spanien, Madrid och Murcia hör till hårt drabbade 

regioner, medan region Valencia noterat betydlig färre fall.     

Här i Rojales är det fortfarande ett ”fåtal” drabbade. 

Vi rör oss fritt i vår region och följer man sunt ”bondförnuft” och 

de råd som ges så känns tillvaron trygg, såväl här som i 

Sverige. 

Må väl och ta hand om varandra! 

Alf 

 

 


