Gary köpte sin färgstarka Porsche i Norrköping

Härligt med cab och sol 330 dagar om året

Hälsningar från Spanien

Här är vi samlade vid en utflykt
till Antequera väster om Granada

Costa
delSol

För sju åtta år sedan flyttade vi till Spanien.
Vi körde ner vår Porsche 993 Carrera 4S genom
Europa. En härlig resa där äventyren ligger bakom varje
vägkrök. Vi bor i södra Spanien, just utanför Marbella så det
blev ungefär 450 mil innan vi var hemma.
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Andalucien är körtempot högre
än i Sverige. På- och avfarter är
byggda för F1 bilar. Full broms
respektive full gas för att köra
av eller på motorvägen. Tack
och lov har de sänkt farten på
genomfartsvägen till 80 km/tim så nu
kör man bara 80 till 110. Man vänjer
sig vid trafiktempot.
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JAG OCH EN golfkompis satt efter en golfrunda och pratade om att starta en lokal klubb. Vi gjorde slag i saken i början
av 2014 och startade Porsche Owners
Club Andalucia med i första inriktning
på sociala events. De flesta bilklubbarna på kusten samlas vid 12-tiden
och tar något att dricka. Efter en knapp
timme bär det iväg i samlad tropp till
en restaurang någon timmes körtid iväg.

Där äts det och dricks under några timmar innan var och en tar sig hem på egen
hand. Ofta har vi reserverade p-platser
och helst med lite tillsyn av bilarna.
I SLUTET AV September hade vi vårt första
möte efter sommaruppehållet. Vi samlades på en parkeringsplats i Guadalmina
i utkanten av Marbella kommun. Här
finns ett trevligt café med fina bakverk
så att alla kan hälsa på varandra innan
vi åker iväg. Efter en halvtimme ger vi
oss iväg mot bergen ovanför den vita
byn Benahavis. Uppe på toppen stannar
vi för att titta på utsikten och svalka oss
med lite kall dricka. Härifrån ser man
Afrikas berg och Gilbraltar åt väster och

Picknic-utflykt till sjöarna norr om Granada

Lång rad 991:or från 80-talet och framåt

Lunch i Puerto Banus

Marbella åt öster. Vi fortsätter färden
ner mot kusten. Efter någon halvtimme
åker vi in genom grinden till ett bostadsområde som ligger på stranden.
Här kan vi parkera bilarna säkert. Jag
har bjudit upp medlemmarna på vår
takterrass för vinprovning. I nordvästra
delen av Spanien ligger Galicien. Här
produceras några av världens bästa vita
viner av Albarino druvor. Vi testar flera
viner från området och avslutar med ett
vin från Rias Baixas, det kanske mest
kända området.
REDAN PÅ PARKERINGSPLATSEN fick deltagarna en frågesport om bilar i filmvärlden. Vinnarna får naturligtvis en flaska
Galiciskt vin. Vi promenerar ner till
restaurangen som ligger på stranden. Vi
har beställt en BBQ-middag med vin - ja
det dricks vin även om man kör - öl och
vatten. Reglerna för alkohol är bara lite
generösare än i Sverige, men man jagar

Porsche-möte i klostret i Antequera

inte bilförare som man gör i Sverige.
Det är bara att acceptera, livet är lite
mer avslappnat i södra Europa.
medlemmar har bott
många år på Costa del Sol. De delar
gärna med sig av sina pärlor när det
gäller vägar som är vackra att åka eller
små restauranger med det där lilla extra
som gör att restaurangbesöket blir minnesvärt. Dessutom lär du känna många
intressanta människor som liksom vi
flyttat till ett annat land. Naturligtvis
är intresset för Porsche kittet som
knyter ihop oss. Vi lär oss mycket om
Andalucien och får se många områden
som vi annars aldrig hade hittat.
MÅNGA SOM ÄR

DU KAN HITTA mer om vår verksamhet
på www.porscheownersandalucia.eu n

		
älkommen!
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Häftiga fälgar på den gamla Turbon
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är samhället mycket internationellt. Flertalet kan prata engelska
så de flesta Svenskar klarar sig bra.
Det finns ett flertal bilklubbar för till
exempel Veteranbilar, semi Veteran och
Ferrari. För Porsche finns det dels en
nationell Porscheklubb dels en klubb i
DÄR VI BOR

Granada och Murcia. Båda långt från
solkusten. Dessutom behöver man kunna tala Spanska för att få fullt utbyte
av aktiviteterna. Det fanns således ett
behov av en Porsche klubb där man talar
engelska vid sidan om spanska.

Besök på en ekologisk bodega

