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Satsar för säkerheten
650 miljoner kronor investeras för att öka säkerheten i 
Trängslets regleringsdamm i norra Dalarna.

Investeringen som kommer att ta fem år att genomföra 
gör det också möjligt att hantera större flöden. 

Projektledare Per Fektenberg säger att när allt är klart ska 
det hålla väldigt länge, flera generationer.

Per Fektenberg, projektledare, Fortum Sverige AB. FOTO: KATARINA CHAM SJÖDÉN
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Här sprider
sig koleran

Turkosa
paradisöar

Säljer hela sin
samling mortlar

Jenny Åberg: ”Vi får nog räkna med att lokala 
partier fortsätter att komma och gå.”   Sidan2
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Härligt besök i turkost paradis 
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© Borlänge Tidning 
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den

enskilde utgivaren. 
Klicka här för att läsa artikeln.

https://nogo.retriever-info.com/prod?a=31912&d=0508282022111326b36405057a0c7b9c0191ff443273b1&s=50828&sa=2001535&x=1fc47938baeb26390d16555b6033c94b&tz=Europe/Stockholm&t=1668497491


8 | Nyheter Borlänge Tidning Söndag 13 november 2022

Efter år av restriktioner finns det återigen 
möjlighet att utforska vår fantastiska värld. För 
den som vill och har möjlighet att semestra i ett 
tropiskt paradis är Maldiverna rätt plats. Här 
samsas dykentusiaster med barnfamiljer, singelre-
senärer och pensionärer på sitt livs drömresa.

Fruktstund! Färsk frukt finns i överflöd, en del odlas i resor-
ternas trädgårdar. FOTO: MALIN HEFVELIN

Merparten av de aktiviteter som erbjuds handlar om närkon-
takt med vatten – på, i eller under. FOTO: LOVA HEVELIN

D
e små kaksmulorna till 
öar långt ute i Indiska 
oceanen har traditionellt 
varit en destination för 
smekmånadspar och fö-

delsedagsjubilarer. Men de senaste 
åren har Maldiverna alltmer anpassats 
för en bredare turism.

För att komma hit behöver man dock 
passera ”gå”, i det här fallet huvudsta-
den Malé där landets internationella 
flygplats ligger. Vi landar där, och 
 byter till ett litet bullrigt pontonplan. 
Efter 45 minuter kliver vi rakt in i ett 
vykort på en all inclusive-resort på ön 
Aarah.

Det går inte att  förbereda sina sinnen 
för Maldiverna. Färgerna kastas emot 
oss: smaragdgröna trädkronor ovan-
för en kritvit sandstrand och de 
 genomskinliga turkosa vågorna som 
guppar mot stranden. Sandstigarna 

som genomkorsar ön är strösslade 
med nyfallna blommor i rosa och 
orange, som vore ön platsen för ett tro-
piskt bröllop som aldrig tar slut. När vi 
väl har plockat upp hakan från bryg-
gans plankor blir vi skjutsade till vår 
vattenvilla.

Det är onekligen ett enkelt liv här. Vi 
träffar på Pauline och Tony från Liba-
non, som är på bröllopsresa:

–  Maldiverna är total avkoppling. 
Man är fast på en ö och det finns ingen-
stans att ta vägen. Det enda man behö-
ver bestämma är om man ska snorkla 
före eller efter lunchen och vilken bok 
man ska läsa härnäst, säger Pauline.

En dag smyger vi upp i ottan för en 
fiskeutflykt tillsammans med några 
andra morgonpigga gäster. Vi förses 
med metspön och agn, sedan är det 
bara att rulla ut linan och vänta. Det 
dröjer inte länge innan den första 
 fisken nappar. Som på kommando 

 dyker också en flock delfiner upp och 
gör akrobatiska hopp.

Heritance Aarahs elva restauranger 
och barer har vunnit flera priser ge-
nom åren. Vår favorit blir Ambulas av-
smakningsmeny av traditionella sri-
lankesiska rätter, omarbetade till mo-
derna smaksensationer i munsbitsfor-
mat. Till varje rätt får vi en liten berät-
telse om dess arv och historia. Även 
bufférestaurangen Ralu erbjuder en 
orgie i goda grejer där allt är smakfullt 
presenterat – från nygrillade räkor på 
spett till tropiska fruktsallader i små 
koppar.

Runt hela ön löper  ett korallrev det 
går att vada till. Under vattenytan får 
vi närkontakt med de verkligt lokala 
invånarna. Rockor stora som brunns-
lock cirklar runt stimmande gula 
kirurg fiskar. Papegojfiskarna knaprar 
högljutt på korallerna och små färggla-

da  Nemo-kusiner kilar in och ut mel-
lan anemonernas fingrar.

Här under ytan hos de känsliga eko-
systemen är dock klimatförändringar-
nas effekter synliga. Korallerna har 
delvis bleknat, sannolikt på grund av 
förhöjda havstemperaturer. Även om 
turismen bidrar till miljöförstöringen 
har den också varit viktig för tillväxt 
och minskad fattigdom i Maldiverna, 
enligt Världsbanken. Landet har i dag 
en välutvecklad sjukvård och ett bra 
utbildningssystem. Den förväntade 
livslängden är hög och läskunnigheten 
närmar sig hundra procent. Många re-
sorter gör vad de kan för att minska 
klimateffekterna.

–  Vi arbetar ständigt för att minime-
ra vårt avtryck genom att spara på en-
ergi, vatten och resurser och generera 
minimalt med avfall. För att stödja lo-
kala samhällen rekryterar vi mer än 
hälften av vår personal från närbeläg-

Härligt besök i turkost    paradis
”
Maldiv erna 
är total av-
koppling.
Pauline, turist 
från Libanon

Trots att resorten vi bor på är nästan fullbelagd finns det gott om utrymme. Man har ofta känslan av att befinna sig helt själv på 
en exotisk plats, utan vare sig andra turister eller personal. FOTO: MALIN HEFVELIN
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Upptäck huvud-
staden via lurarna
n En guidad ljudpromenad är 
ett skojigt sätt att upptäcka 
Stockholm på. Här är tre exem-
pel:

Spionen Karin Lannby. Ljud-
berättelse som man kan ta del 
av via en app i mobilen. Börjar 
på Östermalmstorg, vid Salu-
hallens entré. Turen är 2,5 kilo-
meter lång, tar 60 minuter och 
kostar 65 kronor.

Stockholms historiska high-
lights. En guidad stadsvand-
ring som startar vid trappan ut-
anför Nobelmuseet. Turen tar 
90 minuter. Kostar 315 kronor 
för vuxna.

Promenera på Tranströmers 
söder. Stockholms stadsbiblio-
tek har satt samman en ljudgui-
dad tur. Lyssna i din telefon 
och följ i poeten Tomas Tran-
strömers fotspår. Turen börjar 
på Medborgarplatsen och är 
gratis. (TT)

Maafushi

Dharavandhoo

Fonimagoodhoo

Malé

Aarah
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MALDIVERNA

TT Nyhetsbyrån

Gå en stadsvandring och upp-
täck Stockholm på nytt. 
 FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

pMaldiverna
Allmänt: 
Maldiverna i norra Indiska oceanen består av 26 atoller 
med runt 1 200 öar. 200 av dem är bebodda.
Östaten har ett tropiskt klimat med en medeltemperatur  
på 30 grader och resorterna är öppna året runt. Den torra 
säsongen sträcker sig från januari till mars och den fukti
gare perioden med en del regn löper från maj till oktober.

Resa dit: 
Flyg till huvudstaden Malé på ön med samma namn. Flera 
flygbolag, bland annat Qatar Airways, British Airways, 
Turkish Airlines och Singapore Airlines, flyger till Malé 
med ett stopp på vägen. Från Malé tar man sig sedan vida
re till sin slutdestination med motorbåt, färja, inrikesplan 
eller sjöflygplan. Ibland ingår priset för transfer i boendet.
För koldioxidutsläpp med olika färdsätt, se sajten ”Klimat
smart semester”.

Bo: 
Lyx: Heritance Aarah
All inclusiveresorten på ön Aarah har elva restauranger 
och barer, ett vackert spa och ett dykcenter. Vattenvillor
na på pålar har en stor privat solterrass med en trappa ner 
till det klara turkos vattnet, medan strandvillorna ligger 
inbäddade i grönska med utsikt över havet.
Mellan: Reethi Beach Resort
Ligger på den lilla ön Fonimagoodhoo som man går runt 
på en kvart. Med max 250 gäster i de 129 villorna känns 
det aldrig trångt. Den barnvänliga resorten har dykcenter, 
pool och tre restauranger.
Budget: Aveyla Manta Village
På ön Dharavandhoo i Baa Atoll finns flera pensionat med 
enklare rum till budgetpris. Pensionatet Aveyla Manta Vil
lage ligger precis vid turiststranden. Res från Malé med 
inrikesflyg (cirka 20 minuter) eller färja (cirka 2 timmar).

Solnedgången klockan sju är en av dagens höjdpunkter. Ingen är dock den andra lik, 
så man vill inte gärna missa någon. FOTO: MALIN HEFVELIN

På Heritance Aarah erbjuder spaet sköna behandlingar när 
solen lyser med sin frånvaro. FOTO: MALIN HEFVELIN

På de lokala öarna finns större möjlighet att möta lokalbefolkningen och ta del av 
den inhemska kulturen. Bilden är från Haa Alif atoll. 
 FOTO: MALDIVERNAS TURISTBYRÅ

Att se mantor under en snorklingsutflykt till Hanifaru Bay blir en av höjdpunkt erna 
på resan. FOTO: MALIN HEFVELIN

na öar, säger chefen på Heritance 
 Aarah, Upul Gedarakumbura.

I och med att turismen till Maldiver-
na ökar har det även vuxit fram bud-
getboenden, ofta på öar där lokalbe-
folkningen bor. Där råder andra regler 
än på de mer turisttäta öarna. Alkohol 
är förbjudet och det finns ofta bara en 
strand som inte kräver heltäckande 
kläder.

Ön Maafushi  som ligger 40 minuter 
med båt från Malés flygplats har en 
mängd privata pensionat där möjlig-
heten att möta lokalbefolkningen och 
ta del av kulturen är större än på 
 Aarah. Från Malé kan man också flyga 
inrikes till exempelvis ön Dharavand-
hoo i Baa atoll. Här bor bara några 
hundra människor. Det finns en skola, 
en handfull pensionat och flera buti-
ker.

Vi gör också ett par dagars stopp på 

Reethi Beach Resort, ett ställe i mellan-
prisklass i Baa atoll på ön Fonimagood-
hoo. Mitt på ön finns en trädgård där 
man odlar sina egna grönsaker, och de 
enkla men hemtrevliga bungalowerna 
ligger längs strandkanten. Resorten 
har en pool och tre restauranger.

Härifrån gör vi utflykter till Hanifa-
ru Bay, ett Unescoskyddat område där 
havets vänliga jättar, mantorna, er-
bjuds en välfylld buffé av plankton. Vi 
snorklar på öppet vatten när flera 
mantor uppenbarar sig nere i det blå-
nande djupet. De utför eleganta loopar 
och varje gång kommer de allt närma-
re, tills jag nästan kan sträcka ut han-
den och röra vid dem. Det blir ett av de 
starkaste minnena från resan till Mal-
diverna, tillsammans med kvällspro-
menaderna med fötterna i det ljumma 
vattnet med bara stjärnorna ovanför 
mig.

Malin Hefvelin/TT

Härligt besök i turkost    paradis

Fler väljer 
 storstäder i vinter
n I vinter vill svenskarna helst 
åka till Gran Canaria eller Thai-
land, tätt följt av London, en-
ligt Tickets bokningsstatistik. 
En trend i år är att europeiska 
storstäder blir alltmer populä-
ra resmål under vintern, som 
just London, men även Barce-
lona, Paris och Berlin. Det som 
lockar är troligen shopping, se-
värdheter och nya upplevelser, 
tror Ticket. Statistiken gäller 
avresor den 1 november i år till 
den 20 februari 2023. (TT)

”
Min enda bild av 
 Cannes kommer från 
filmen Mr  Bean på 
 semester. Precis som 
jag vinner Mr Bean en 
resa till filmfestivalen 
i Cannes.
Skådespelaren Edvin Ryding i 
tidningen Café, apropå att 
han vann en resa till den 
 klassiska film festivalen när 
han tilldelades Zalando 
 Rising Star Award på Stock-
holm Filmfestival. (TT)

Young Royals- 
stjärnan  
Edvin Ryding.

 
FO

TO
: T

T


