
 
 

 

MÅNADSBREV 

MARS 2021 

Bästa Club Sueco medlem! 

Våren närmar sig och med den längtan! För många av oss medlemmar i Club Sueco en längtan till Spanien 

och till sköna dagar med klarblå himmel, sköna promenader, slappa dagar och kanske ett glas på 

uteserveringen i ”goda vänners lag”. 

Vi som är kvar i Spanien har under senaste veckan fått uppleva det ovanliga med dygnsvis molnig grå 

himmel, hårda vindar, ökensand och temperaturer runt 15 grader dagtid. 

Har fått frågor från såväl medlemmar här nere som i Sverige om vad som gäller beträffande restriktioner, 

bestämmelser som följd av pågående Pandemi. 

Antal drabbade ”coronafall” har en nedåtgående trend men här råder fortfarande restriktioner och 

uppmaningar om fortsatt stor försiktighet. 

Jag har försökt ta reda på så mycket som möjligt kring vad som gäller i dag och till att börja med fram t o m 

den 14 mars. 

För oss i Club Sueco innebär det bl a att vi åter tränar Petanca på tisdagar och fredagar, mellan 

klockan 13:00 – 15:00 och att Minigolfen åter startar upp kommande lördag, klockan 13:00 – dock 

utan ”tävlings-ledning”. 

Jag har också noterat full aktivitet på golfbanan. 

I Spanien som i Sverige råder viss förvirring beträffande vaccin, dess tilldelning och hantering. I 

dagsläget har ett fåtal vaccinerats och optimisten tror att 70+ kan stå på tur månadsskiftet mars/april. 

Nedanstående är på intet sätt någon helhet över gällande bestämmelser då jag själv sökt information från 

olika ”källor” för att få reda på så mycket som möjligt. Lokala avvikelser kan förekomma. 

Begränsning sociala grupper: 

1. På allmän plats, både inomhus och utomhus, får grupper på fler än fyra personer inte bildas, utom när 

det gäller människor som bor tillsammans.  

2. I hem och utrymmen för privat bruk, både inomhus och utomhus, är endast familj och sociala 

sammankomster tillåtna av människor som tillhör samma kärna eller samexistensgrupp.  

 

Rörlighet i Valencia: 

Fortsatta begränsningar med undantag för ”nödvändiga” resor. 



 
 

 
 

Använda masken: 

  

- Obligatoriskt från 6 års ålder på allmän plats, i utomhusutrymmen och i alla stängda utrymmen som är 

öppna för allmänheten, förutsatt att det inte är möjligt att garantera ett socialt säkerhetsavstånd på minst 1,5 

meter.  

- Obligatoriskt i transportmedel, både flyg-, sjö-, buss- eller järnvägstransport, liksom i offentlig och 

privat persontransport i fordon med upp till nio platser om passagerarna inte bor tillsammans.  

- Det krävs inte för enskilda utomhussporter, eller för fritidsaktiviteter för barn och ungdomar eller om man 

lider av andningssvårigheter. 

 

Kommunala och privata aktivitetsplatser:  

1. Fortfarande gäller stängningen för:  

- Pensionärers samlingslokaler, leksaksbibliotek, nöjescentra för fritid och ungdomar och festlokaler.  

- Inomhus på hotell- och cateringanläggningar, barer, kaféer, restauranger och fritids- 

och nöjesanläggningar, såvida inte hemleverans eller insamlingstjänst tillhandahålls. 

Sjukhus, turistboende, utbildningscenter och serviceområden är undantagna.  

- Spelhallar, bingohallar, spelautomater, tombolor och cyberhallar.  

2. Öppna uteserveringar:   

 

är tillåtna i anläggningar och aktiviteter på hotell och restauranger, barer, kaféer, restauranger 

och fritids- och nöjesanläggningar, med en maximal kapacitet på 75% och följande regler:  

- Högst fyra personer per bord  

- Stängning senast kl. 18:00  

- Konsumtion sker alltid sittande och användning av masken när du inte konsumerar              

- Endast en person får komma in i interiören för exklusiv användning av toaletten                  

- Det är förbjudet att använda baren, röka eller dansa  

Kommersiella lokaler: 

- Kapaciteten ökas från 30 till 50%  

- Kapaciteten på 50% av parkeringsplatserna i dessa anläggningar  

- Stänger kl. 20:00, förutom viktiga butiker.  

Parker och utomhusområden: 

- Parkerna, trädgårdarna och friluftsområdena förblir öppna från kl. 06.00 till 22.00. 



 
 

 
 

Fysisk aktivitet och sport: 

 

- Det kommer att vara möjligt att utöva motion och sportaktivitet utomhus och i öppna idrottsanläggningar, 

utan fysisk kontakt och i individuella grenar och de som praktiseras av par, av maximalt 4 personer.  

- Användning av masken är inte obligatoriskt för att utöva motion samt sport utomhus så länge 

säkerhetsavståndet 1,5m kan upprätthållas. Obligatoriskt på platser med stor tillströmning 

av människor, där det inte är möjligt att hålla avstånd från andra idrottare eller fotgängare.  

- Spädbarns- och grundskolesport får delta utanför skoldagen i gruppsportaktiviteter och sportträning, med 

högst fyra idrottare, i stabila grupper man vanligtvis umgås med, alltid utomhus och utan fysisk kontakt samt 

utan allmänhet. De kan inte delta i tävlingar.  

- Federerad sport: träning i stabila grupper, alltid utomhus och utan allmänhet.  

- Idrottstävlingar är fortfarande avstängda, förutom federativa utövare i den autonoma regionen och den 

professionella Valencianska idrotten.  

- Idrottsanläggningar såsom paviljonger, stängda banor, idrottsanläggningar och gym är fortfarande 

stängda för allmänheten, förutom godkända tävlingar och när den maximala kapaciteten blir 2,5 

kvadratmeter per användare.  

- I sporttävlingar som hålls i idrottsanläggningar eller utomhus i naturliga utrymmen eller på allmän plats 

får högst 150 idrottare delta samtidigt. 

 

Till sist 

Alla känner vi väl att ”det räcker nu – vi behöver bli fria igen!” 

Alla vet vi att den dagen kommer och glöm inte bort att ”vissa drömmar slår in men andra inte.” 

Vi längtar och vi drömmer. Fortsätt ändå att drömma. 

Må väl och ta hand om varandra! 

 

Hälsningar 

 Alf 


