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MAZDA 2 CORE 1.5  
SKYACTIVE-G -19
4.500 mil, ISOFIX-fästen bak, Keyless nyckelfri 
start, USB-uttag, Bluetooth, v-hjul m.m.

127.500:-
Bil AB Wallin Eftr
Eriksbergsvägen 19
641 32 Katrineholm
www.wallinsbil.se

Förbrukning:19 kWh/100 km (bl. körn.), CO2-utsläpp: 0 g/km (bl. körn.). Privatleasing: 36 mån, 1000 mil/år inkl 
service. Skatt, försäkring och avg. tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 2022-03-31. För elbilar med noll-utsläpp är 
den statliga bonusen för privatpersoner för närvarande 70 000 kr. Avdrag för klimatbonus är inte inräknat i priset för 
MX-30.

Mazda MX-30 är en elektrisk, kompakt SUV som erbjuder mer än bara Mazdas unika 

körupplevelse. Den har en interiör med hållbara material så som kork, konstskinn och 

återvunnen plast. Som standard är den dessutom fullmatad med ny teknik som head-up 

display, app-styrning och all tänkbar aktiv säkerhet. Det handlar om att njuta av livets 

små och stora upplevelser – med små fotavtryck. Provkör och upplev energin.

PRIS FRÅN 432 900 KR PRIVATLEASING FRÅN 2 495 KR/MÅN

MAZDA MX-30
HELT ELEKTRISK

Bil AB Wallin Eftr
Eriksbergsvägen 19
641 32 Katrineholm
www.wallinsbil.se

70 000 KR I

MILJÖBILSBONUS

på märkesbågar

 
Upp till

70%

SALE

SYNSAM ZELLERS OPTIK
STORTORGET 1, KATRINEHOLM

*Erbjudandet gäller utvalda bågar under en tidsbegränsad period. Kan ej kombineras med andra rabatter.  
Sortimentet kan variera mellan butikerna. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

KATRINEHOLM Under onsdagskvällen 
parkerade Halez Hussein sin bil i 
 vanlig ordning i det lugna villa

kvarteret i Värmbol. ”I morse såg 
 bilen ut som en fullständig katastrof”, 
säger hon.  SIDAN 4

Tjuvar stal allt från 
ratt till strålkastare

NYA  
REGLER 
FÅR 
BÅDE RIS 
OCH ROS
 KATRINEHOLM, 
 SIDAN 6

VINGÅKER Höstlovsaktiviteten Hide 
and seek varvar lokal historia med 

skräckfylld fiktion. Under tre dagar 
har upplägget lockat 180 barn till 

 slottet. ”Skriken sprider sig genom 
rummen”, säger Edith Barlow.  SIDAN 8

Här är gänget som sprider skräck på slottet
Barn och ungdomar från Vingåker skådespelar tillsammans med vuxna för att skrämma besökarna. De kan vara stolta över sitt hårda jobb och har fått mycket beröm. ”Vi har haft besökare 
från USA som sa att det var det bästa halloweenfirande som de varit på”, berättar Edith Barlow, kulturpedagog på Vingåkers kommun. FOTO: ELIN ELANDER

SPORT Ljungström var snabbast i finalen SIDAN 29

Njutbart besök i turkost paradis 
2022-11-04 
© Katrineholms-Kuriren 
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=05714220221104bcfe42f616271a251ba9d9f15c3aeefc&s=57142&sa=2001535&x=3b3b3498c26f4054259011ff5c0a29f1&tz=Europe/Stockholm&t=1668498480
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Trots att resorten vi bor på är nästan fullbelagd finns det gott om utrymme. Man har ofta känslan av att befinna sig helt själv. FOTO: MALIN HEFVELIN

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

Maldiverna
ALLMÄNT
Maldiverna i norra Indiska 
 oceanen består av 26 atoller 
med runt 1 200 öar. Östaten 
har ett tropiskt klimat med en 
medel temperatur på 30 gra
der och resorterna är öppna 
året runt. Den torra säsongen 
sträcker sig från januari till 
mars och den fuktigare perio
den med en del regn löper från 
maj till oktober. 

RESA DIT
Flyg till huvudstaden Malé på ön 
med samma namn. Flera flyg
bolag, bland annat Qatar Air
ways, British Airways, Turkish 
Airlines och Singapore Airlines, 

flyger till Malé med ett stopp 
på vägen. Från Malé tar man 
sig  sedan vidare till sin slutdes
tination med motorbåt, färja, 
inrikes plan eller sjöflygplan. 

För koldioxidutsläpp med oli
ka 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. Vattenvillorna på 
pålar har en stor terrass med 
en trappa ner i vattnet, medan 
strandvillorna ligger inbäddade 
i grönskan.

●Mellan: Reethi Beach Resort.
Ligger på den lilla ön Fonima
goodhoo 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 finns flera 
pensionat med enklare rum till 
budgetpris. Pensionatet  Aveyla 
Manta Village ligger precis 
vid turiststranden. Hit kan du 
komma från Malé med både 
 inrikesflyg (cirka 20  minuter) 
eller med färja (cirka 2 timmar).  
(TT)
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De små kaksmulorna till öar långt ute 
i Indiska oceanen har traditionellt 
varit en destination för smekmånads-
par och födelsedagsjubilarer. 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 ovanför en 
kritvit sandstrand och de genomskin-
liga turkosa vågorna som guppar mot 
stranden. Sandstigarna som genomkor-
sar ön är strösslade med nyfallna blom-
mor i rosa och orange, som vore ön plat-
sen för ett tropiskt bröllop som aldrig 
tar slut. När vi väl har plockat upp hakan 
från bryggans 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 ingenstans 
att ta vägen. Det enda man behöver 
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 fis-
keutflykt tillsammans med några andra 
morgonpigga gäster. Vi förses med met-
spön 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 delfi-
ner upp och gör akrobatiska hopp.

Heritance Aarahs elva restauranger och 
barer har vunnit flera priser genom 
åren. Vår favorit blir Ambulas avsmak-
ningsmeny av traditionella srilanke-
siska rätter, omarbetade till moderna 
smaksensationer i munsbitsformat. 
Även bufférestaurangen Ralu erbjuder 
en orgie i goda grejer där allt är smak-

fullt 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 invå-
narna. Rockor stora som brunnslock 
cirklar runt stimmande gula kirurgfis-
kar. Papegojfiskarna knaprar högljutt 
på korallerna och små färgglada Nemo-
kusiner kilar in och ut mellan anemo-
nernas fingrar.

Här under ytan hos de känsliga eko-
systemen är dock klimatförändringar-
nas effekter synliga. Korallerna har del-
vis bleknat, sannolikt på grund av för-
höjda havstemperaturer. Även om turis-
men bidrar till miljöförstöringen har 
den också varit viktig för tillväxt och 
minskad fattigdom i Maldiverna, enligt 
Världsbanken. Landet har i dag en väl-
utvecklad sjukvård och ett bra utbild-
ningssystem. Den förväntade livsläng-
den är hög och läskunnigheten närmar 

sig hundra procent. Många resorter gör 
vad de kan för att minska klimateffek-
terna.

– Vi arbetar ständigt för att minimera 
vårt avtryck genom att spara på energi, 
vatten och resurser och generera mini-
malt med avfall. För att stödja lokala 
samhällen rekryterar vi mer än hälften 
av vår personal från närbelägna öar, 
säger chefen på Heritance Aarah, Upul 
Gedarakumbura.

I och med att turismen till Maldiverna 
ökar har det även vuxit fram budget-
boenden, ofta på öar där lokalbefolk-
ningen bor. Där råder andra regler än på 
de mer turisttäta öarna. Alkohol är för-
bjudet och det finns ofta bara en strand 
som inte kräver heltäckande kläder.

Ön Maafushi som ligger 40 minu-
ter med båt från Malés flygplats har en 
mängd privata pensionat där möjlighe-
ten att möta lokalbefolkningen och ta 
del av kulturen är större än på Aarah. 
Från Malé kan man också flyga inrikes 
till exempelvis ön Dharavandhoo i Baa 
atoll. Här bor bara några hundra männ-
iskor. Det finns en skola, en handfull 
pensionat och flera butiker.

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 Hani-
faru Bay, ett Unescoskyddat område 
där havets vänliga jättar, mantorna, 
erbjuds en välfylld buffé av plankton. 
Vi snorklar på öppet vatten när flera 
mantor uppenbarar sig nere i det blå-
nande djupet. De utför eleganta loo-
par och varje gång kommer de allt när-
mare, 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.

Malin Hefvelin/TT 

Pauline och Tony från Libanon är på 
bröllopsresa. FOTO: MALIN HEFVELIN

På de lokala öarna, som här i Haa Alif atoll, finns större 
möjlighet att möta lokal kultur. FOTO: MALDIVERNAS TURISTBYRÅ

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

Merparten av de aktiviteter som erbjuds handlar om när-
kontakt med vatten – på, i eller under. FOTO: LOVA HEVFELIN

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

Njutbart besök  
i turkost paradis
RESOR
Efter år av restriktioner finns det återigen möjlighet att utforska  
vår fantastiska värld. I det tropiska paradiset Maldiverna samsas 
dykentusiaster med barnfamiljer, singelresenärer och pensionärer 
på sitt livs drömresa.

Det enda man behö-
ver bestämma är om 
man ska snorkla före 

eller efter lunchen och 
vilken bok man ska läsa 
härnäst.

Pauline, turist från Libanon.

" 

Att se mantor under en snorklingsutflykt till Hanifaru Bay 
är en av höjdpunkterna. FOTO: MALIN HEFVELIN
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