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Veien som går gjennom San Agustín heter opprinnelig 
GC-500. Da deler av den ble omgjort til et vakkert parkan-
legg med redusert trafikk allerede for 10 år siden. Da fikk 
veien navnet; Avenida Unión Europea. Nå er neste fase 
av arbeidet med veien klar, og i dag kaller ordføreren i 
kommunen veien for “Via Parque”, som betyr en parkvei. 
Resultatet har uansett blitt veldig attraktivt både for øyet 
og for de som ønsker et grønt skifte. 

Forhåpentligvis reduserer den nye 
parkveien trafikken, og gjør at de som ikke 
har et ærende i San Agustin, velger 
motorveien GC-1. Bare etter få dager 
registrerer man et større aktivitetsnivå av 
myke trafikanter i San Agustín. Folk er rett 
og slett ute og rører på seg i alt større grad! 
Noen løper, noen spaserer, noen lufter 
hunden og noen sykler. 

Herlig med alle proffsyklister som setter farge 
på tilværelsen, bokstavelig talt. Men integrerte 
sykkelveier er ment å friste selv mosjonister til å 
bruke to hjul som fremkomstmiddel. Legg merke 
til det villige gresset som dukket opp bare et par 
dager etter at det var sådd. 

Cuando 
el verde 
domina!



Desember 17

17 17 

Strandpromenaden i San Agustín holder et høyt aktivitetsnivå. Allerede kl. 
06 på morgenen møtes ivrige mosjonister fra alle verdenshjørner de faste 
innbyggerne som er ute og lufter hunden. Deler av strandpromenaden har et 
absolutt forbedringspotensiale. Men det jobber kommunen på, skal vi tro det 
som publiseres. Andre deler av strandpromenaden ble renover for bare få år 
siden! 

Strandpromenaden i San Agustín kan ta deg til Fyrtårnet i Maspalomas, eller helt til Me-
loneras om du orker. Mange er de som mener at San Agustín minner om Florida som 
faktisk ligger på samme breddegrad. Atmosfæren er avslappende, turister og 
fastboende lever i god symbiose, og tilgangen til stranden er lettvint og sjelden sperret 
av store hotellkonstruksjoner. Her møtes gammel og ung, turister og fastboende til 
felles aktiviteter og gjerne en froktost på strandpromenaden. 

Her på strandpromenaden koser alle seg sammen. Se denne uimotståelige 
strandbaren som har overraskende god mat, midt på Las Burras-stranden. 
Turistene som besøker San Agustin har stor respekt for historien stedet 
representerer. Og kanarierne har ikke flyttet herfra; de har flyttet tilbake!
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Dalahesten

Tinas 
Kanelbullar er 
så gode at det er 
til å bli religiøs av!! Da 
kan det ikke passe bedre 
enn at bullarna kan fås 
på Den Svenska Kyrkan 
i San Agustín. Stikk forbi 
og ta en “fika” hos Tina 
som er såååå trivelig 
at hun snart får plass 
i Guinness rekordbok. 
Dessuten har hun stor 

lokalkunnskap, alltid 
gode råd, smakfullt  
kaffe, alltid tid, 
masse lesestoff 
og et stort, vennlig 
smil!

Kirken åpner kl. 10 
i ukedagene. På 
tirsdager er det 
vaffeldag!

“Yogan handlar inte om 
prestation utan proces-
sen. Ett effektivt verktyg 
för balans och fokus, bli 
starkare och smidiga-
re, leva medvetet och 
närvarande. Att ha yoga 
som livstil handlar om 
dig själv, dina val och 
ditt liv.”, sier svenske 
Anna Thörnberg som 
ønsker velkommen til 
Yoga på Rocas Rojas 
hver tirsdag fra 9.00-
10.30  
Drop in!! 

Dalahästen som er et av de vanligste 
nasjonalsymbolene på Sverige har fått sin egen 
majestetiske plass midt i San Agustin. Der har den 
stått siden 2012 da “Los Suecos” (en frivillig gjeng 
med skandiaviske kvinner) samlet inn penger og 
reiste denne vakre statuen til minne om de svenske 
pionerene som var med å skape Maspalomas som 
et turisteventyr. 

På 70-tallet bygde man Sunwing Monte Rojo i 
San Agustín. Nesten tyve år etter ble Sunwing 
anlegget flyttet til Playa del Inglés (1989) I dag er 
alle leilighetene privateide. 
Monte Rojo er også kjent fra mange scener fra 
filmen“Sällskapsresan”. Man kan fortsatt kjenne 
på atmosfæren fra svunne tider, da det var 
massevis med aktiviteter på området, og 
underholdning dager og kvelder til ende. 


