
NYHETSBREV 2019-12-05

Se viktig information här om olyckan skulle vara framme:
http://esteponanordico.com/onewebmedia/Tips_Nodfall.pdf. Skriv ut och ha lättillgänglig.

210-Blanketten – Non-Resident Income Tax
Behöver du hjälp med att fylla i blanketten som ska vara inne före 31/12 så hör av dig till mig, 
Gurli Korsgaard så hjälper jag dig. Har du gjort den en gång så är det lätt att göra den själv i 
fortsättningen och slippa dyra advokatkostnader. Kostnad 20 euro. Anmälan via 
www.esteponanordico.com/kontakt.html     

Fredagspromenad 
En lite enklare vandring fredagen den 6 december
www.esteponanordico.com/onewebmedia/fredagspromenad_2019-12-06.pdf

Adventsfika med sångkör och julmarknad
Glögg och hembakat i vår lokal söndagen den 8 december
Mer info via http://esteponanordico.com/onewebmedia/Adventsfika_2019-12-08.pdf
Anmälan via www.esteponanordico.com/kontakt.html     

Sweet Christmas Gathering     
Godsaker och söta viner den 12 december
Kom till gourmetmarknaden Mercado San Luis på calle Villa nära Plaza de las
Flores mellan 17:00 – 19:00 och smaka på godsaker och söta viner. Arrangeras 
av Sabor a Málaga.  

Fredagspromenad 
En lite enklare vandring fredagen den 13 december
www.esteponanordico.com/onewebmedia/fredagspromenad_2019-12-13.pdf

Drink i hamnen
Lördagen den 14 december   
Mer info via 
www.esteponanordico.com/onewebmedia/drink_i_hamnen_2019-12-14.pdf

Forts

www.esteponanordico.com • gurli@esteponanordico.com • kerstin@esteponanordico.com

http://www.esteponanordico.com/onewebmedia/drink_i_hamnen_2019-12-14.pdf
http://www.esteponanordico.com/onewebmedia/fredagspromenad_2019-12-13.pdf
http://www.esteponanordico.com/kontakt.html
http://esteponanordico.com/onewebmedia/Adventsfika_2019-12-08.pdf
http://www.esteponanordico.com/onewebmedia/fredagspromenad_2019-12-06.pdf
http://www.esteponanordico.com/kontakt.html
http://esteponanordico.com/onewebmedia/Tips_Nodfall.pdf


Forts

Ostmässa
Calle Terraza 13-15 december 
Det blir det en ostmässa på calle Terraza i Estepona. Mässan pågår varje 
dag från 12:00-20:00. Det kommer även att finnas andra produkter som vin, 
olja, nötter, oliver mm att köpa. 

Gubbröra – Bara för män
Onsdagen den 18 december 
Mer info via 
www.esteponanordico.com/onewebmedia/gubbrora_2019-12-18.pdf

Julaftons-picknick
Starta julfirandet med en picknick på Cristo Beach den 24
december
Mer info kommer.

Singelmingel
Lördagen den 28 december  
Mer info via 
www.esteponanordico.com/onewebmedia/singelmingel_2019-12-28.pdf

Vinresa till Bodega Cesar i Gaucin
Måndagen den 30 mars 2020
Mer info via www.esteponanordico.com/onewebmedia/Vinresa_20200330.pdf
Intresseanmälan via www.esteponanordico.com/kontakt.html     

Vinresa till Ronda och Setenil de las Bodegas
Tisdagen den 7 april 2020
Mer info kommer inom kort. 
Intresseanmälan via www.esteponanordico.com/kontakt.html     

Vill du ha hjälp med att bli mantalsskriven i Estepona(padron) eller vill boka en Muralvandring? För att 
få rabatten på fastighetsskatten måste du bli padron före årsskiftet. Tag kontakt med Gunilla Lindström
via arne.gunilla@gmail.com .

Här är länken till hemsidan, som du enkelt når även från din mobil: www.esteponanordico.com  .  
Hemsidan uppdateras löpande så gå gärna in med jämna mellanrum och håll dig uppdaterad.

Har du synpunkter på hemsidan, något du tycker saknas eller tips om aktiviteter? 
Återkom via www.esteponanordico.com/kontakt.html och låt oss veta.

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR,

Gurli Korsgaard & Kerstin Tungården 
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