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JANUARI 2022 

 
Bästa Club Sueco medlem! 
Önskar Er alla en god fortsättning med förhoppning om ett mycket bättre 2022. 
”För varje mörk natt finns det en ljusare dag!” 
 
Med risk för att bli tjatig kommer här en sista påminnelse om årsavgiften 20 € 
per person för Ditt medlemskap i Club Sueco år 2022. 
Du som ännu inte betalat Din årsavgift men fortsatt önskar kvarstå som 
medlem och därmed delta i alla klubbens aktiviteter kan göra detta via Din 
bank och då gäller följande: 
 
IBAN: ES 69 0081 1501 1600 0200 4005. 
BIC: BSAB ESBB. 
 
Styrelsen har beslutat att medlem som ej betalat sin årsavgift den 15 februari 
stryks från vårt medlemsregister, och även behörighet till hemsidan. 
 
Jag kan förstå att många i dessa ”pandemitider” har frågor kring vistelse i 
Spanien – frågor som ”vågar jag åka ner eller inte?”. 
Läget i Spanien är idag ungefär som i Sverige. 
Nedan följer för Din kännedom fakta beträffande smittan i Rojales med 
närområde. Siffrorna har publicerats från ”Ministeriet för hälsa och folkhälsa i 
Valencia”, publicerades vecka 2 och anger smittade per 100 000 invånare: 
Rojales: 887, Benijofar: 1 518, Almoradi: 1 904, Los Montesinos: 612, San 
Miguel de Salinas: 1061 och Algorfa: 1 408. 
 
I Club Sueco är vi nu efter juluppehåll tillbaka med våra löpande aktiviteter 
Golf, Petanca, Minigolf och Dart. 
Förutom detta sker planering för damlunch i februari och bilorientering i mars. 
 
Klubbens årsmöte kommer vi att hålla den 10 mars. 



Den sedan länge planerade ”jubileumsfesten” räknar vi med att kunna 
genomföra som planerat den 7 april. 
 
Våra aktiviteter följs strikt av myndigheternas alla fastställda restriktioner. 
I såväl Spanien som Sverige är förhoppningen att pågående smittotal skall nå 
kulmen inom en snar framtid, för att därefter relativt snabbt sjunka. 
Vidare är antalet vaccinerade i Spanien ungefär på samma nivå som i Sverige. 
 
Åter påminns vi om att ”den grå, pandemifria och vanliga vardagen” kan vara 
helt underbar och särskilt då med dagar i ”solens land”. 
Må väl och ta hand om varandra! 
 
Hälsningar  
Alf 


