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og reservering.
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endre din bestilling online helt 
frem til hentedato.
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Opptil 15% rabatt i Sept-
ember & Oktober

Promote YOUR 
business to 

OUR readers!

694 441 084
mc@spaniaposten.es

SpaniaPosten

From only 50€ month

Norsk advokat  Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging

Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser

Separasjon og skilsmisse

Telefon: +34 965 887 765    Mobil: +34 685 412 635    Fax: +34 965 889 909

E-post: info@scanlaw.no    Web: www.scanlaw.no

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

För dig som vistas i eller har ett 
särskilt intresse för Spanien gör vi 
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!

EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA DESDE 2002 NO 18 2016     16. SEPT 2016

965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

C/Òscar Esplá, 5 • El Albir 
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

YOUR DREAM HOME IN SPAIN
Utleie og salg av ferie-boliger
Forsikring · Skattedeklarasjoner
Gartner · Vedlikehold av basseng

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Vannfilter og dusjfilter-system

Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

28ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Nye og lekre kontorplasser, midt i Albir. 
Lei en pultplass eller eget kontor. Møblert og 
fullt utstyrte med bredbånd, bare ta med deg PC’n 
og du er i gang. Fra €250 pr mnd. 
Tlf:  639 812 051
Epost: info@albir.no

LEIE KONTOR MIDT I ALBIR?

«Gratis-roaming» 
revideres av EU
EU innførte i april en midlerti-
dig begrensning på teleoperatø-
renes påslag i prisen for brukere 
som oppholder seg i andre EU/
EØS-land, også kalt roaming. 
Regelverket revideres før ord-
ningen blir permanent neste år.

ØKONOMI: Banco de España 
ber spanske banker selge unna 
eiendommer raskere. Ved utgan-
gen av fjoråret satt bankene på 
tomter, hus og leiligheter for mer 
enn 84 milliarder euro.

Den spanske sentralbanken har 
lenge ment at bankene bør redu-
sere porteføljen. I stedet har ut-
viklingen gått motsatt vei. Situa-
sjonen har også vært gjenstand 
for kritikk fra EU og Den euro-
peiske sentralbanken.

Siden finanskrisen og sammen-
bruddet i boligmarkedet i 2008 
har eiendomsporteføljen til span-

Cabo de Palos
Tradisjonell fiskehavn og dykkeparadis

Vil ha flere boliger 
ut på markedet

UTFLUKT: Like før man kjører ut mot La Mange passerer de fleste 
Cabo de Palos og dens 500 innbyggere, uten at de vet hva de går 
glipp av. Landsbyen er nært knyttet til havet og kan by på noe av den 
beste dykkingen i Spania takket være naturparken og et utall godt 
bevarte skipsvrak. Men flest kommer hit for å nyte sprellende fersk 
sjømat eller spesialiteten med ris og fisk “El Caldero”.

Litt syd for grensen mellom Murcia og Alicante-provinsen ligger 
denne lille lansbyen hvor havet fortsatt er viktgste næringen. Et 
besøk her med et måltid i havnen og en spasertur rundt klippene 
gir gode inntrykk. De mer eventyrlystne kan ta et dykk i havet her. 
Det er trolig et av de beste dykkesteder langs hele spanske-kysten.

Vil rive restauranter 
på promenaden

ALTEA: Et tyvetalls restauran-
ter og barer på Alteas strand-
promenade vil få sine terasser 
revet om rådhuset i Altea får det 
som de vil.
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üINGEN FLYPLASSGEBYR

Hvorfor brenner det?
Leder

PUIG CAMPANA: Fjellet som ligger bak La Nucia og Polop, godt synlig 
fra Alfaz del Pi stod i brann tilbake i 2009 og flammene var på vei ned mot 
Alfaz del Pi. Bebobere på flere norske sykehjem i området som Betanien 
og Reuma Sol måtte evakueres.

Nord på Costa Blanca har det nå i september brent ned 1136 mål skog og 
utmark. 1.500 boliger måtte evakueres. Blant dem boliger hvor nordmenn 
bor. Dette er dessverre ikke så stor nyhet som man skulle tro. Med det 
mener vi at dette skjer hvert år, dette har blitt «rutine». Beboere i Altea 
og Albir har blitt vant til å se flyene som kjapt dykker ned i bukten for å 
fylle sine vanntanker. Pilotene har dessverre gjort dette så altfor mange 
ganger og blitt svært så dyktige.

Men hvorfor brenner det?
Det finnes «globale» forklaringer på dette. Global oppvarming er merkes 
allerede. Det regner mindre, gjennomsnitts temperaturene øker. Varmer-
ekorder settes nesten hver sommer nå. Men det finnes en annen med 
lokal forklaring.

Kysten av Alicante provinsen har jordbruk tradisjonelt vært den vanligste 
måten å livnære seg på. Kun i innlandet, i områder som Alcoy, har det 
tradisjoelt vært andre næringer. Langs kysten dyrket man små jordlapper, 
gjerne helt opp i fjellsidene. Maurerne introduserte spanjolene for teknik-
ken hvor man lagde terrasser som bedre tok vare på både jordsmonnet, 
fuktigheten og gjorde det mulig å ha fruktbar jord også langt oppi fjellet. 
Gjetere hadde sine flokker sau og gjeter som beitet i utmark og på åkre.

Ingen verdi uten betong
Turismen begynte å sette sitt preg på området på -60 tallet. Mens man 
i Katalonia og Kanariøyen fikk en mer tradisjonell turisme, med hoteller 
i sentrum var det i Alicante provinsen «residenstell turisme» som ledet 

ALBIR: Synet av fly som henter vann utenfor Albir for å kjempe mot 
skogbranner har blitt et kjent syn for mange.

utviklingen. Mye på grunn av lave tomte-priser kombinert med at Ali-
cantinerne ikke kunne konkurrere i segmentet Katalanerne og andre 
spanjoler var flinkere på. Modellen ble her å bygge boliger som selges 
til de som ønsket sin «hytte i syden». Jordstykker som tidligere bare ga 
eierne noen kilo tomater i året kunne nå selges for millioner med det re-
sultat at færre og færre tok seg bryet med å pleie jorda. Nå er det bare 
«gamle bestefar» som gidder å dyrke en liten lapp, da som ren hobby. 
Tidligere pleid utmark står nå brakk i vente på at man før eller siden 
kan dekke det hele med sement og selge boligene til frøsne nordmenn, 
hollendere og madrileños.

Hvordan fører så dette til skogbrann?
Gamle åkre som ikke pleies vokser fort over av kratt som hver som-
mer tørker helt ut. Gamle oliven og appelsintrær dør på rot. Hurtigvok-
sende furutrær, fulle av oljerike nåler og sevje, vokser opp over dette. 
Kombinasjonen er en brannfelle av dimensjoner. Små-branner sprer seg 
utrolig raskt når det er så mye brennbart materiale over alt. Resultatet 
er storbranner, gjerne flere av dem på en gang ettersom brannen sprer 
seg i flere retninger.

Det mest ekstreme er når skruppelløse spekulanter regelrett tenner 
fyr på skogen. Når tidligere vernede områder først har brent ned er det 
ofte mulig å omregulere til byggetomter. Men verden går fremover, også 
i Spania. I Valencia på fylkesnivå arbeider man nå med lovgivning som 
vil gjøre denne praksis vanskeligere.

Uansett, dette er noe av konsekvensen av et samfunn hvor jorda i mang-
es øye knapt har verdi, med mindre den er dekket av et lag betong. Unge 
i dag gidder ikke å jobbe med jordbruk i dette området.

Red
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AlbiR beAUtY CenteR  |  i SentRUM AV AlbiR OVeR PiZZA4U
Avda. del Albir, 34,  L’ Albir, L’Alfaz del Pi, Alicante  |  Tlf: +34 618 35 98 95 

  info@albirbeauty.com  |  Facebook.com/AlbirBeautyCenter

MASSASje &  SMeRtelindRende behAndling  |   POdOlOg & SKjØnnhet |  MtC AKUPUnKtUR
CRAniOSAKRAl teRAPi  |  OSteOPAti  |  lUKSUS  ORgAniSK  hOliStiSK  hUdPleiebehAndling

AlbiR beAUtY CenteR | hOS l’ChiC beAUtY SAlOn
Ved markedsplassen i Albir  |  C/Isaac Albeniz 1
Edf. Apisol,  03581 Albir  |  Tlf: +34 966 864 949

ÅPENT FRA 11.30 TIL 23.30 HVER DAG
Avenida del Albir, nº 68, 03580 Albir (Alicante)

Tlf.: 966 867 378   |   e-post: sunriserestaurantalbir@gmail.com

inteRnASjOnAlt KjØKKen
DAGENS MENY - INTERNASJONAL: 12,50 €

DAGENS MENY - INDISK: 10,50 €

Valencia

Handle on-line fra IKEA

Går prøveprosjektet bra vil 
man tilby samme tjenes-
te fra butikker over hele 

Spania.

Nesten alle av IKEAs produkter 
vil kunne bestilles online. Unn-
taket er ting som planter, matva-
rer og ting som gjøres på mål 
som kjøkken-benker etc.

IKEA i Spania økte siste året sin 
omsetning med 10%.

EN ÆRA ER FORBI?
Tiden hvor en tur til IKEA for-
bindes med skrikende småunger 
og kranglende samboer-par er 
over. Man kan bestille nesten alt 
hjemmefra i ro og mak.

IKEA i Spania har satt i gang et prøveprosjekt ved 
sitt magasin i Valencia. Kunder kan bestille on-
line og velge om man vil hente alt ferdig pakket i 
butikken eller få bestillingen sendt hjem. 

Brussel

Regelverket om «gratis-roaming» revideres

Planen har vært at ordnin-
gen skal være permanent 
fra juni 2017 og at «gratis-

roaming» skulle begrenses til 90 
dager i året for hver abonnent.

Etter utkastet for planen vil man 
altså ikke betale noe ekstra for å 
bruke telefonen i utlandet de før-
ste 30 dagene. Man kan heller 

ikke bruke telefonen i utlandet 
mer enn 90 dager totalt i løpet av 
året. Går man ut over disse be-
grensningene vil man måtte be-
tale noe ekstra for å bruke tele-
fonen i utlandet.

Nå har EU-kommisjonen tatt til-
bake forslaget. Man vil revidere 
dette lovverket før det blir per-

manent.

Blir gratis roaming
Talmsann for EU-kommisjonen  
Alexander Winterstein  sier uan-
sett:

– Roaming avgifter skal helt bort 
fra juni 2017, puktum! Eneste 
tvilen er detaljene i lovteksten.

EU innførte i april en midlertidig begrensning på teleoperatørenes påslag i pri-
sen for brukere som oppholder seg i andre EU/EØS-land, også kalt roaming.
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Madrid

Med slagord som «tortur 
er ikke kultur» og «mi-
sjon abolisjon» ble det 

stilt krav om et endelig forbud 
mot den kontroversielle tradisjo-
nen. Kampen mot tyrefekting i 
Spania har pågått lenge, men har 

først de siste årene fått større 
oppslutning. Flere kommuner 
har innført forbud. Forbud disku-
teres også flere steder på regio-
nalt plan, blant annet på Balea-
rene. Fra før av har Catalonia og 
Kanariøyene innført forbud.

Demonstrasjonen i Madrid lør-
dag 10. september er blitt en år-
lig markering og arrangeres av 
det spanske dyrevernpartiet Par-
tido Animalista Contra el Mal-
trato Animal (PACMA).

Tusenvis protesterte mot tyrefekting

Tusenvis av mennesker tok lørdag 10. september til Madrids 
gater for å demonstrere mot tyrefekting og okseløp.

hUnde Og KAttehOtell i FineStRAt
den perfekte plass for din katt eller hund

Velkommen på besøk!

www.shieldaigkennels.com
Ring: 965878284 /680562745
info@shieldaigkennels.com

Finn oss på Facebook       m Skal du på ferie, reise hjem eller 
jobbe?  la din beste venn være 
hos oss - hos vår familie får de 

det morsomt også!

du vil ikke føle deg langt vekk!
Vi oppdaterer deg med

meldinger på Whatsapp når vi 
går tur, koser og er på eventyr!

Ctra. Altea - Benidorm, km 1
03590  ALTEA (Alicante)

e-post: fernando@nutrisala.com

mobil: 637 747 334
tel: 96 584 33 66

facebook.com/nutrisala

Åpningstider: 09.00 -13.30 og 16.30 -19.30

ALLTID TIL TJENESTE!
www.nutrisala.com

S a n  M i g u e l  d e  S a l i n a s  

Skandinavisk                                    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

hUnde & KAttehOtell
individuelle rom  -  innlagt gulvvarme 

bakgrunnsmusikk  -  Ozon  -  Opparbeidede 
lekeparker - hjemkjøringstjeneste

Alle typer katter og hunder velkommen!
C.N.332 Km.148 variante Benidorm • 03502 Benidorm

T. 96 585 59 81 • M. 660 103 003 • www.caraby.net

Alt det beSte til ditt 
KjæledYR Og AKVARie

SeRtiFiSeRt PeRSOnAle

Camí del la Mar, 37, Alfaz del Pí
(vis-a-vis Costa blanca supermarked) 

tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

30 ÅRS
1996 - 2016

JUBILEUM

Gutten poserte for et bilde 
sammen med plastikkvå-
penet fra lekebutikken 

og pekte det mot et turist heli-
kopter. Bilister i området skal ha 
varslet politiet om et mulig «ter-
rorangrep».

Det er ikke første gangen uskyl-
dige hendelser gjør at folk slår 
alarm. I sommer forårsaket en 
gjeng ungdommer som simulerte 
en kjendis med papparazziaer 

løpende etter seg «terror Alarm» 
i en turistby på Costa Brava.

Barcelona

Terrorutrykning pga gutt med lekepistol

Offeret er en mann som har 
blitt bitt av en flått, og en 
av sykepleierne som stel-

te mannen har blitt infisert. Hen-
nes tilstand er oppgitt å være al-
vorlig, men stabil. Hun er 
plassert i samme avdeling ved 
sykehuset Carlos III som ble 
brukt for Ebola pasienter tidli-
gere.

Rundt 200 mennesker som kan 
ha blitt smittet er under observa-
sjon på ubestemt tid. Ingen 
symptomer er påvist og bor i sine 
hjem. Sykdommen forårsaker 
blødningsforstyrrelser og er en 
tropisk sykdom spredt hovedsa-

kelig av en bestemt type av flått, 
selv om den også kan spres via 
kroppsvæsker. Det er mest van-
lig i Øst-Tyrkia, men er til stede 
i mer enn 30 forskjellige land i 
Asia, Europa og Afrika.

Symptomene er vanligvis at man 
føler seg kald men har feber, ho-
depine, muskelsmerter, mage-
smerter, diaré og sår hals. I mer 
alvorlige tilfeller oppstår også 
blødninger fra nese og tannkjøtt, 
blodig oppkast og blødninger i 
indre organer. Sykdommen tilhø-
rer gruppen av hemoragisk feber, 
og er blant de virkelig alvorlige 
tropiske sykdommer i verden.

Madrid

Tropisk sykdom i Madrid

To tilfeller av «Krim-Kongo hemofili» er nå registrert 
i Madrid. En av de smittede har omkommet.

FOREkOMst: Sykdommen finner man vanligvis i landende merket med 
rødt på kartet. Den blir spredt via flåttbitt. (Kart: CDC)
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Madrid

Varmerekord i september

Den høyeste temperaturen 
ble registrert i byen Las 
Cabezas de San Juan i 

Sevilla-provinsen med hele 45,4 
grader. Forrige gang det var like 
varmt i september var i 1988.

I tillegg til Las Cabezas de San 
Juan, nådde tradisjonelt varme 
steder som Huleva og Córdoba 
også over 45 grader. I Murcia var 

man heller ikke langt unna den 
samme varmen med 44 grader på 
ettermiddagen.

Også lenger oppover langs den 
spanske middelhavskysten ble 
det varmt, blant annet i byen 
Xàtiva like nord for Costa Blan-
ca der det ble målt 42,9 grader.
I følge avisen El País var den 
gamle septemberrekorden på 

43,8 grader, registrert 7. septem-
ber 1988 ved flyplassen i Cór-
doba.

Målingene er fra det spanske me-
teorologiske instituttet Agencia 
Estatal de Meteorología og er 
basert på 114 værstasjoner rundt 
omkring i landet.

Sol og høye temperaturer preger sensommeren i Spania. Den 5. september ble 
det målt over 45 grader flere steder, noe som er ny rekord for denne måneden. 

Barcelona

Norwegian flyr direkte Barcelona-USA

Selskapet blir blant annet det 
første i Spania som tilbyr 
direkteruter til San Fran-

cisco. I tillegg åpnes det ruter til 
New York, Miami og Los Ange-
les.

Med det nye tilbudet blir Norwe-
gian også det første lavprissel-
skapet som tilbyr interkontinen-
tale reiser fra Spania. Prisene vil 
ligge på 179 euro og oppover 
(rundt 1.600 kroner). Alle desti-
nasjonene får minst to avganger 
i uken, fire til New York. De nye 

langdistanserutene inngår i en 
omfattende satsing i Europa og 
Spania. Selskapet har i dag fast 
base ved syv spanske flyplasser 
(Alicante, Barcelona, Gran Ca-
naria, Madrid, Málaga, Palma og 
Tenerife Syd).

Tidligere i år opplyste Norwe-
gian at de åpner nye ruter fra 
Spania til Island. Her er oppstar-
ten allerede i november i år med 
avganger til Reykjavík to ganger 
i uken fra både Barcelona og 
Madrid.

Flyselskapet Norwegian vil fra og med juni neste år 
åpne langdistanseruter fra Barcelona i Spania til flere 
destinasjoner i USA. 

FAShiOn eVent
OnSdAg 21. SePteMbeR

liVe MUSiKK FRA 11.00 – 15.00  

MAt & dRiKKe

gAVe til Alle SOM hAndleR
FOR MeR enn €150,- 

dOble POeng PÅ ditt 
     bg KUndeKORt

ÅPningStideR: MAndAg - lØRdAg : 10.00 - 20.30    |    CAlle lA MAR, 1 - AlteA    |    965 841 846
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Madrid

Madrid

Spanias statsminister Mariano Rajoy (PP) får kritikk for å ha utnevnt tidligere 
industriminister José Manuel Soria til kandidat til en toppstilling i Verdensbanken. 

Soria måtte gå av som stats-
råd i april i år etter avslø-
ringer i Panama-dokumen-

tene og er under etterforskning 
for skatteunndragelse. Likevel 
ble han valgt som kandidat til 
Verdensbanken. Kandidaturet er 
senere trukket tilbake etter press 
fra andre i Partido Popular og fra 
opposisjonen i Kongressen.

Regjeringspartiet Partido Popu-

lar har en rekke korrupsjonssaker 
gående mot seg og sliter med å 
gjenvinne tillit hos spanjolene. 
Valget av tidligere industriminis-
ter Soria som kandidat til Ver-
densbanken anses derfor som 
underlig. Utnevnelsen kommer i 
tillegg midt i PPs regjeringsfor-
handlinger.

Avgjørelsen ble først støttet av 
Rajoy. Onsdag 7. september ble 

det imidlertid klart at kandidatu-
ret er trukket tilbake etter press 
mot statsministeren fra eget par-
ti Partido Popular og fra opposi-
sjonen.

Venstresiden i Kongressen, 
PSOE og Podemos, har bedt fi-
nansminister Luis de Guindos 
om en forklaring på valget av 
Soria.

Rajoy tvunget til helomvending

Den profilerte PP-politikeren 
måtte blåse etter å ha kjørt borti 
en lastebil i en forbikjøring 
«uten å merke det». Politiet kun-
ne etter to pusteprøver konsta-
tere at hun hadde tre ganger mer 
alkohol i blodet enn det som er 
tillat etter spansk lov. Valdeón 
innrømmer å ha «gjort en feil» 
og trekker seg fra vervet som vi-
sepresident.

I Spania er promillegrensen 0,25 
for pusteprøve (0,5 for blodprø-
ve). Visepresidenten i Castilla y 
León skal ha hatt 0,77. I følge 
avisen El País hadde lastebilen 
hun traff i forbikjøringen uten 
hell ha forsøkt å stoppe henne 

med tuting og blinking med ly-
sene. Først senere etter å ha blitt 
tatt av politiet i en rutinekontroll, 
kunne hun konfronteres med 
hendelsen.

Føreren av lastebilen skal som 
følge av forbikjøringen ha måtte 
foreta en manøver for å unngå 
velt. Valdeón hevder imidlertid 
overfor media at hun ikke mer-
ket at hun kom borti bilen. Da 
hun senere ble stoppet av politiet 
var støtfangeren hennes løs og 
hadde riper, skriver avisen.

Valdeón har etter avsløringen 
trukket seg fra vervet som vise-
president.

Toppolitiker i PP tatt med promille
Visepresidenten i regionen Castilla y León, Rosa 
Valdeón, ble fredag 9. september tatt for promillekjøring. 

Galicia

Tre døde i togulykke

Holdt 118 km/t i 30-sone

Toget som kom fra Porto i 
Portugal skal ha sporet av 
rett før togstasjonen i den 

spanske byen O Porriño. Ulyk-
ken skjedde rundt 9:30 om mor-
genen. Over seksti passasjerer 
skal ha vært ombord på toget, 
hvorav minst to er alvorlig ska-
det. 

Årsaken til ulykken er foreløpig 
ukjent. Observasjoner fra vitner 
tyder imidlertid på at toget traff 

en bro i utgangen av en sving og 
veltet.

Ulykken fredag 9. september 
skjedde med et portugisisk tog 
fra jernbaneselskapet Comboios. 
Toget var på vei fra Porto i Por-
tugal og til Vigo i Spania da 
ulykken skjedde.

Tre personer var bekreftet døde, 
deriblant føreren av toget. Se-
nere er tallet steget til fire.

Tre personer omkom fredag 9. september i en togulykke i 
Galicia i Nord-Spania. Dødstallet har senere steget til fire. 

Det portugisiske toget som sporet av i Galicia fredag 9. 
september skal ha holdt en hastighet på 118 km/t på en 
strekning med 30-grense. 

n332,Pda. el Planet, 209. 03590 Altea, foran gibeller flis - tel: 96 584 12 43

MUEBLE INTERNACIONAL
SPeSiAliSt i SOFAeR, SengeR, MAdRASSeR.... etC.

100% italiensk lær, produsert i Spania

Fire personer omkom da toget 
traff en bro og en jernmast like 
før stasjonen i O Porriño. Blant 
de omkomne var føreren av to-
get.

Ulykkestoget i Galicia var fra det 
portugisiske jernbaneselskapet 
Comboios. Toget kom fra Porto 
i Portugal og skulle til Vigo i 
Spania. Før toget ankom den 
spanske byen O Porriño skal det 
ha blitt penset over på et alterna-
tivt spor grunnet anleggsarbeid. 
Her skulle togføreren i følge re-
glene ha redusert farten til 30 

km/t. Analyser av innholdet i 
togets ferdsskriver tyder imidler-
tid på at toget holdt en hastighet 
på 118 km/t da ulykken inntraff.

Togulykken i O Porriño er den 
andre på tre år i Galicia. Den 24. 
juli 2013 mistet 79 mennesker 
livet da et spansk Alvia høyhas-
tighetstog sporet av ved byen 
Santiago de Compostela. Også 
den gangen var den høye farten 
årsak til ulykken. Føreren av to-
get skal ha holdt en hastighet på 
over 190 kilometer i timen inn i 
en sving med 80-grense.
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Valencia

Det dreier seg om flere 
hundre tusenere Euro 
partiet skal ha mottatt 

mellom 2003 og 2011. Pengene 
ble «donert» fra partiets byråder 
og konsulenter, trolig knyttet til 
«gaver» disse skal ha mottatt 

som takk for oppdrag fra leve-
randører og utbyggere. Partiet 
skal så ha puttet disse pengene 
inn i sitt «system» og på denne 
måten hvitvasket de svarte pen-
gene og finansiert partiet på 
denne måten.

Høyesterett åpner sak mot PP-topp

Valencia tidligere ordfører gjennom årtier, Rita 
Barbera, vil nå bli tiltalt i høyesterett for hvitvasking av 
penger i partiet sitt, Partido Popular.

Valencia

Nylig åpnet også spansk 
høyesterett for at Bar-
berá skal etterforskes for 

hvitvasking av penger, noe som 
har økt presset mot henne.

Flere av regjeringspartiets toppo-
litikere har den siste tiden anty-
det at Rita Barberá bør trekke 
seg. I tillegg har statsminister 
Mariano Rajoy ikke villet uttale 
seg om saken. Partilederens taus-
het tas nå til inntekt for at hennes 
dager i PP er talte. Presset mot 
henne har økt etter at høyesterett 
(Tribunal Supremo) nylig åpnet 
for at hun skal etterforskes for 
hvitvasking av penger. Saken 
gjelder midler man antar inngår 
i en ulovlig og korrupt finansier-
ingen av Partido Popular fra pe-
rioden da Barberá var ordfører i 
Valencia. Hele hennes stab fra 

den aktuelle perioden har alle-
rede fått status som tiltalte i sa-
ken.

Forholdet regnes som spesielt 
delikat for PP som fremdeles 
ikke har klart å samle støtte til en 
ny regjering i Spania og som står 
midt oppi valgkampen til lokal-
valgene i Galicia og Baskerland.
 
Rita Barberá
Rita Barberá (68) har siden ja-
nuar i år vært under etterfors-
kning i den nye korrupsjonssa-
ken til partiet i Valencia, Caso 
Taula. Hun har også vært under 
etterforskning i flere andre kor-
rupsjonssaker. I likhet med tidli-
gere regionspresident i Valencia, 
Francisco Camps, er hun imid-
lertid foreløpig ikke blitt dømt.

Noe av årsaken til at Barberá det 
siste året har gått klar av alle til-
taler er den offisielle statusen 
hun har fått som beskyttet se-
natsmedlem (en kontroversiell 
ordning som mange spanske par-
tier i dag ønsker å avskaffe).

Barberá som har vært Valencias 
ordfører de siste 25 årene og hatt 
en fremtredende rolle i partiet, 
måtte etter lokalvalget i mai 
2015 se seg slått av opposisjo-
nen. Etter valgnederlaget ble hun 
tiltrodd rollen som medlem av 
Senatet i Madrid, overhuset i den 
spanske nasjonalforsamlingen. 
Dermed oppnådde hun også im-
munitet fra straffeforfølgelse av 
andre domstoler enn høyesterett.

Kvitter seg endelig med Rita Barberá
Partido Populars mest profilerte politiker i Valencia 
de siste tjue årene Rita Barberá er på vei ut av partiet. 
Mistankene mot henne om innblanding i korrupsjon 
har de siste årene skadet partiets rykte og gjort henne 
til et problem for ledelsen i PP. Hun forblir sittende i 
senatet, noe som i stor grad gir henne immunitet.

Avenida  jaime1, 9 - AlteA   |   www.bghome.es   |   tel. 966  883  713
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Økonomi

Kjempebot fra EU om spanjolene ikke rydder opp

Spania har lenge vært uten 
en regjering som kan vedta 
noe budsjett. Og nå bruker 

den spanske staten langt mere 
penger enn hva som er innenfor 
grensen EU har satt som «tillatt» 
budsjettunderskudd for EU-sta-
ter.

Spania risikerer en bot på 1.5% 
av BNP og man kan også miste 
EU tilskudd på over en milliar-

der Euro.

EU vil veldig gjerne at Spania 
fortsetter reformene av staten og 
økonomien. Det er spesielt end-
ringer i hvordan økonomien er 
regulert, hvordan bedrifter skat-
ter, samt større åpenhet rundt 
tildelingen av offentlige kontrak-
ter man har holdt frem fra EU 
hold. Man ønsker å innføre en 
bunn på skatt betalt av selskaper 

som omsetter for over 20 millio-
ner Euro, det er foreslått en mi-
nimumskatt for disse på 20%. 
Dette vil gi staten økte inntekter 
på rundt 6 milliarder Euro.

Forrige gang Spania ble truet 
med bot fra EU slapp man å be-
tale. Det er tvilsomt at man fra 
EU hold vil håndheve regelver-
ket på sitt strengeste.

Spanias økonomiminister Luis de Guindos advarer om en mulig 
kjempebot fra EU om man ikke rydder opp i økonomien.

Økonomi

Prisene falt i august

Fallet var det minst måned-
lige fallet dette året og 
dette er en ny i tendens et-

ter lengre tids prisfall og økende 
inflasjon i Spania. I juli falt pri-
sene vesentlig mer med 0.6%.

Prisene på frukt, grønnsaker, 
drikke og matolje er produkter 
som er med på å gjøre Spania 
billiger.

Konsumprisindeksen (IPC) falt 0.1% i August. 

NORSKE TV-KANALER

DANSKE TV-KANALER

SVENSKA TV-KANALER
NYTT 
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Nye pakker fra 1 - 12 måneder
Prisreduksjon på inntil 23,00 EUR pr. måned
Ingen forpliktelser - du kan også leie.
Nye funksjoner, bl.a. 7 dagers opptak automa-
tisk i boksen. Ikke gå glipp av noe - se når det 
passer deg!
Se TV i full HD med bare 1 Mb/s internett-linje 
(takket være vår nano-kompresjons teknologi).
Flere norske, svenske og danske kanaler. I 
tillegg får du alle dine favoritt radio-kanaler.
Vi tilbyr også høyhastighets bredbånd internett.
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Du finner mere info på www.nordichd.tv
eller ring oss på +34 618 483 651
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Bolig

Den spanske sentralbanken 
har lenge ment at ban-
kene bør redusere porte-

føljen. I stedet har utviklingen 
gått motsatt vei. Situasjonen har 
også vært gjenstand for kritikk 
fra EU og Den europeiske sen-
tralbanken.

Siden finanskrisen og sammen-
bruddet i boligmarkedet i 2008 
har eiendomsporteføljen til span-
ske banker bare vokst. De siste 
tre årene har bankene riktignok 
solgt mer enn før. Problemet er 

at de samtidig har overtatt mer 
enn de selger. I følge den span-
ske finansavisen Cinco Días ut-
gjorde bankenes eiendommer 
verdier for over 84 milliarder 
euro ved utgangen av 2015.

Banco de España har nå stilt krav 
om at bankene selger eiendom-
mer raskere. Noen tidsfrist er 
ikke gitt. Sentralbanken håper 
imidlertid at man innen tre år 
skal ha redusert porteføljen be-
traktelig.

Samtidig har bankene bedt om 
endringer i reglene for kjøp og 
salg av eiendom, blant annet 
knyttet til bankenes risiko. Disse 
endringene skal sentralbanken så 
langt har avvist.

Ber bankene selge unna eiendom

Banco de España ber spanske banker selge unna eiendommer raskere. Ved utgangen 
av fjoråret satt bankene på tomter, hus og leiligheter for mer enn 84 milliarder euro.

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,

03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

Bolig

Storbank spår økte boligpriser

I følge bankens nye rapport vil 
prisstigningen føre til økt in-
vestering i eiendom. Samti-

dig er det stor variasjon i marke-
det. 

Mens man enkelte steder i landet 
ikke vil merke mye til endrin-
gene, vil storbyer og populære 
feriesteder få en prisvekst på 
godt over gjennomsnittet. Bolig-
prisene i Spania har steget i to år 
på rad. I første kvartal i år var 
prisene 6,3 prosent høyere enn 
på samme tid i fjor.

Boligprisene i Spania vil fortsette å stige i månedene som 
kommer. Det mener den spanske storbanken BBVA. 

C/Òscar Esplá, 5 • El Albir 
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

YOUR DREAM HOME IN SPAIN
Utleie og salg av ferie-boliger
Forsikring · Skattedeklarasjoner
Gartner · Vedlikehold av basseng

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Vannfilter og dusjfilter-system

Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

28ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

StARt ditt SØK etteR eiendOM hOS OSS i SOlAlbiR!

Ved siden aV Mercadona, i albir, 
adresse: caMino Viejo de altea 41, 03581 albir
tel: (+34) 966 868 620  i  (+34) 695 592 402 

mail@solalbir.com  |  www.solalbir.com
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Økonomi

Ortega ble verdens rikeste

Nye svingninger i aksje-
kursen skal to dager se-
nere han sendt ham til-

bake på andre plassen. 80 år 
gamle Ortega er hovedaksjonær 
i tekstilgiganten Inditex, et sel-
skap med butikker som Zara, 
Stradivarius, Massimo Dutti, 
Bershka og Pull & Bear.

Da mange spanske bedrifter for 
noen år tilbake slet i økonomiske 
nedgangstider, rykket tekstilpro-
dusenten Inditex oppover på lis-
ten over store børsnoterte selska-
per. Firmaet som blant annet eier 
kleskjeden Zara passerte i 2012 
både Banco Santander og Tele-
fónica i verdi og ble med det 
Spanias største selskap. Etter det 
har suksessen bare fortsatt.

Det er dette firmaet Amancio Or-
tega startet og som har gjort ham 

til den rikeste i verden - eller 
nest rikeste, avhengig av kurs-
endringene på børsen.

I følge den spanske finansavisen 
Cinco Días har verdiene på ak-
sjene i Inditex gått opp med 11 
prosent den siste måneden.

Tirsdag 6. september skal Orte-
gas personlige formue ha økt 
med over én milliard euro på én 
dag. Det var nok til å sende Or-
tega forbi Microsofts Bill Gates 
på Forbes´ liste over verdens ri-
keste - Ortega med 69.8 milliar-
der euro (78.6 milliarder dollar) 
og Gates med 69.7 milliarder 
euro (78.5 milliarder dollar).

Nye svingninger på på børsen 
skal imidlertid ha gjort at Gates 
nok en gang inntok plassen som 
nummer én etter bare to dager. 

Bak dem på listen ligger grunn-
legger av Amazone Jeff Bezos 
med 60.5 milliarder euro (68,0 
milliarder dollar).

Self-made man, self-made 
woman
Det er ikke første gang Ortega 
rangeres som verdens rikeste. 
Også i oktober 2015 var han 
øverst på Forbes´ liste. Samtidig 
har firmaet hans Inditex ekspan-
dert med butikker over hele ver-
den, inkludert i Kina. Hva er så 
hemmeligheten bak suksessen?
Ortega ble født i 1936, er opprin-
nelig fra Busdongo de Arbas i 
León i Nord-Spania og er sønn 
av en jernbanearbeider. På grunn 
av farens jobb flyttet familien til 
naboregionen Galicia, hvor Or-
tega i en alder av 14 år startet sin 
karriere som ansatt i en klesfor-
retning i byen La Coruña.

Amancio Ortega havnet nok en gang øverst på Forbes´ liste over verdens rikeste. 
Med en økning i formuen på over én milliard euro på én dag gikk den spanske 
klesmagnaten forbi Microsofts Bill Gates på listen. 

Ptda. Cap-blanch 77, n-332,  Altea
 tlf: 965 843 144 / 966799815

           673468922    info@reliable-clima.com

Calle Francisco Alonso lorenzo 22,
torrevieja

Mob: +34 667 299 879 / +34 965705373
info@skansmide.com

VindUeR & dØReRSPeSiAliSteR PÅ  
AiRCOnditiOning

KjeMPetilbUd!
FeRdig inStAlleRt AC 610 €965 973 307

enquiries@iqglasscurtains.com
www.iqglasscurtains.com

Glassere inn terrassen?

Hold varmen inne vinterstid 
og ute sommerstid!

Innglassing uten ramme

Vi installerer over hele kysten. 
Ring oss i dag for tilbud!

I 1963, 27 år gammel, brukte han 
alle sparepengene til å starte opp 
egen butikk med salg av morgen-
kåper og dameundertøy. I starten 
ble klærne sydd i stua hjemme 
hos ham og kona Rosalía Mera 
(senere ekskone og Spanias ri-
keste kvinne. Død i 2013).

I 1975 åpnet Ortega og Mera den 
første Zara-butikken i La Cor-
uña. Det ble starten på det som i 
dag er Inditex og teller 7.000 bu-
tikker på fem kontinenter. Sel-
skapet har merkene Zara, Zara 
Home, Massimo Dutti, Pull & 
Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe y 
Stradivarius.

Rask utskiftning i vareutvalget
Noe av hemmeligheten bak suk-
sessen til Inditex er knyttet til 
hvor klærne produseres og hvor 
raske utskiftninger man har i va-
reutvalg og kolleksjoner. I mot-

setning til mange andre kleskje-
der satser Inditex mindre på 
reklame og mer på hele tiden å 
endre stil i forhold til moten.

Klesproduksjonen er spredt på 
forskjellige steder i verden, med 
én tredjedel av produksjonen i 
Spania, én tredjedel i nærlig-
gende land som Tyrkia og én 
tredjedel i det fjerne østen. På 
den måten blir selskapet mindre 
avhengig av ett bestemt produk-
sjonssted og får lagd klærne i 
relativ nærhet til utsalgsstedene. 
I tillegg gjør et effektivt distribu-
sjonssystem det mulig å endre 
vareutvalget i butikkene raskere 
enn hos mange andre forhand-
lere.

Amancio Ortega trakk seg fra 
lederjobben i Inditex i 2011, men 
eier fremdeles 59 prosent av ak-
sjene.
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Økonomi

Flere uten arbeide etter sommeren

Etter fem måneder med fall 
i ledigheten steg antallet 
registrerte ledige med 

14,435 personer. Dette er en van-
lig trend, da mange har midlerti-

dig arbeidet i høysesongen. Årets 
tall var bedre enn i samme må-
ned i fjor. I 2015 økte ledigheten 
økte med 21,679 mennesker 
samme perioden.

Også denne høsten øker antallet registrerte arbeidsledige.

Årsaken skal være at et-
terspørselen etter nye 
boliger i enkelte byer 

som Barcelona og Madrid for 
øyeblikket er større en tilbudet. 
Prisen på bruktboliger har også 
økt i samme periode, men mer 
moderat med 3,2 prosent.

I følge det spanske statistikkby-
rået Instituto Nacional de 
Estadística (INE) er prisstignin-
gen på 8,4 prosent den største 
siden slutten av 2007 (før finans-
krisen og sammenbruddet i mar-

kedet). Noe av grunnen til at 
prisene på nye boliger stiger 
skyldes markedene i enkelte byer 
som Madrid og Barcelona. Der 
skal etterspørselen etter nytt for 
øyeblikket være større en tilbu-
det, noe som presser prisene 
oppover.

Det samme er ikke tilfelle for 
bruktboliger. Riktignok har pri-
sene økt også her, men mer mo-
derat med 3,2 prosent (6,4 pro-
sent etter første kvartal).

Bolig

Dyrere å kjøpe nytt i Spania

Helt nye boliger øker betraktelige i pris. Det skriver 
avisen El País. Etter andre kvartal i år hadde prisene i 
gjennomsnitt økt med 8,4 prosent på ett år.

I Madrid, Barcelona och på 
Mallorca ökar priserna mest. 
Efterfrågan från Sverige 

fortsätter att öka. För första gån-
gen är det fler än 1000 svenskar 
som under ett kvartal köper bo-
städer i Spanien. 
Även antal bostadsköp ökar i 
Spanien. För första gången på tre 
år säljs fler än 100 000 bostäder 
under ett kvartal. 
Priser och antal bostadsköp ökar 
även i Portugal. Under första 
kvartalet 2016 ökar antal köp 
med 14,6 %, jämfört med samma 
period förra året. 
 
PRIsUtVECkLING 2016 sPAN-
IEN
Under den senaste tolvmånaders-
perioden stiger priserna på den 
spanska bostadsmarknaden med 
3,9 %, enligt den senaste rappor-
ten från Instituto Nacional de 
Estadistica från den 8 september. 
Fortsatt är det Madrid (+7,8 %), 
Katalonien (5,5 %), där staden 
Barcelona är betydande för sta-
tistiken, och Mallorca (+5,0 %) 
som uppvisar störst prisökningar. 
Priserna på resalemarknaden 
ökar med +3,2 % medan för ny-
produktion med hela +8,4 %. 

- Även om vi ser lokala variatio-
ner är det första gången sedan 
2007 priserna stiger i samtliga 
spanska regioner samtidigt. Men 
överlag är prisökningen mer mo-
derat än under Q1, och vi räknar 
med samma utveckling för resten 
av 2016. Spanska Riksbanken 
sätter just nu ökad press på de 
spanska bankerna som fortfa-
rande har stora fastighetsbestånd. 
En lägre värdering av deras be-
stånd kommer att motverka 
prisökningar för marknaden som 
helhet, säger Daniel Nilsson, vd 

för Fastighetsbyrån Utland.

Även enligt värderingsföretaget 
TINSA stiger bostadspriserna i 
Spanien. I den senaste rapporten 
för Q2 2016 stiger priserna på 
tolv månader med 0,8 %, och vid 
sidan av Madrid (+5,1 %) och 
Barcelona (+6,4 %) sticker 
prisutveck lingen i San Sebastian 
(+10,2 %) och Bilbao (+7,2 %) i 
norra Spanien ut. Även i Málaga 
(+4,0 %) stiger priserna klart 
över snittet. 

- Tittar vi på de områden där 
många av våra svenska kunder 
köper bostäder stiger priserna 
just nu snabbast på Costa del Sol 
(+5,5 %) och Kanarieöarna (+3,6 
%). I de områdena kan vi också 
se en tydligt ökad efterfrågan 
från våra kunder och vår försälj-
ning ökar med 24 % jämfört med 
2015, säger Daniel Nilsson.

AktIVItEt OCH EFtERFRÅ-
GAN sPANIEN
För första gången på tre år byter 
mer än 100 000 bostäder ägare 
under ett kvartal i Spanien. 
Inskrivnings myndig heten Regis-
tradores rapport för Q2 2016 
som släpptes 29 augusti visar att 
107 838 bostadsköp genomför-
des under kvartalet. På tolv må-
nader har drygt 384 000 bo-
stadsköp genomförts och antalet 
transaktioner på den växande 
begagnatmarknaden har inte va-
rit så stort sedan 2008. Flera be-
dömare räknar med att över 400 
000 bostäder byter ägare i Spa-
nien under 2016.

- Såväl bostadsköp som bolån 
ökar med knappt 20 % hittills 
under 2016 och på marknaden 
som helhet kommer det att göras 

9-10 bostadsaffärer per tusen in-
vånare i år. Men vi har fortfa-
rande en bra bit kvar till boomen. 
Under toppåren 2006-2007 gjor-
des det som mest 17 affärer per 
år per tusen invånare i Spanien. 
Och som jämförelse gör det på 
dagens bostadsmarknad i Sveri-
ge 19-20 affärer per år per tusen 
invånare, säger Daniel Nilsson. 
Madrid och Barcelona uppvisar 
fortsatt störst aktivitet, följt av 
kustområdena Costa Blanca och 
Costa del Sol. Efterfrågan per 
capita är också störst på Costa 
del Sol och Costa Blanca, följt 
av Mallorca, Costa Brava och 
Almería. Efterfrågan i dessa 
kustområden är intimt kopplad 
till den utländska efterfrågan, 
som under Q2 2016 återigen når 
nya rekordnivåer då drygt 14 000 
utländska medborgare (+12,7 % 
jmf Q1) köper bostad i Spanien. 
Efter britterna som största ut-
ländska grupp (19,7 %) följer 
efterfrågan från Tyskland (+7,4 
%) och Frankrike (7,1 %). På 
fjärde plats kommer svenskarna 
(7,0 %). Den norska (2,3 %) ef-
terfrågan ökar marginellt mot 
föregående kvartal. 

- För första gången är det fler än 
1 000 svenskar som köper bostad 
i Spanien under ett och samma 
kvartal. Det är fler än under hela 
2008 och 2009 – tillsammans. 
Med denna aptit på Spanien är 
den svenska efterfrågan räknat 
per capita utan tvekan den största 
bland de utländska grupperna. 
Låga priser och goda flygkom-
munikationer påverkar efterfrå-
gan positivt, och vi kan heller 
inte se att kronförsvagningen till 
följd av den svenska Riksban-
kens minusränta haft någon ne-
gativ effekt, säger Daniel Nils-
son.

Pressemelding fra Fastighetsbyrån:

Stigande bostadspriser i Spanien

Nya siffror från INE visar på stigande priser på bostäder i alla regioner i Spanien, 
vilket är första gången sedan 2007. Men priserna stiger mindre än i början av 2016. 

VIL HA NYtt:  Generaelt lave bolig-priser i 
Spania gjør at mange velger helt nye boliger. 
Under “krisen” ble det bråstopp i nye pros-
jekter noe som i dag resulterer i at prisene på 
nye boliger stiger langt mer enn bruktboliger.
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Det nye  budsjettet er på 
98 millioner Euro. Som 
forventet er de fleste av 

kommunens inntekter knyttet til 
eiendom. Det er tre typer skatt 
som i hovedsak utgjør kommu-
nens inntekter:

IBI, Lokal eiendoms-skatt som 
betales en gang i året av alle som 
eier en eiendom i byen.
IAE, Skatt på økonomisk aktivi-
tet, som betales av næringsdri-
vende.

Plusvalia, betales når eiendom 
skifter hender. Skatten er knyttet 
til «økning» i verdien på eien-
dommens tomt eller andel i tomt. 
Det er selger som er pliktig å be-
tale dette.

Tjener mest på salg av 
boliger
Finansbyråd Jose Jurtado sier i 
tilknytning til presentasjonen av 
budsjettet at det «Plusvalia» som 
er kommunens «pengemaskin».

Torreviejas budsjett for 2016 er lagt frem, noe sent. Det 
nye byrådet som tok over etter flere tiårs PP-styre sier 
kommunen nå befinner seg i en transisjon.

Endelig budsjett for 2016
Torrevieja

Krever bedre renhold i Torrevieja
Torrevieja

Torrevieja kommune har i lengre tid fått kritikk for manglende renhold av byen. 

Blant annet er søppelkasser 
på fortau ikke blitt tømt 
når de skal og containere 

er flere steder blitt stående fulle. 
Byens innbyggere har nå sett seg 
lei på situasjonen og krever opp-
rydning.

Den rødgrønne kommuneledel-
sen i Torrevieja har under mot-
toet «Du lager din by, du lager 
Torrevieja» invitert lokalbefolk-
ningen til å si sin mening. Gjen-
nom svarslipper og e-poster er 

innbyggerne blitt bedt om si hva 
de mener bør prioriteres på bud-
sjettet for 2017. Etter å ha samlet 
inn svarene, havner renhold av 
byen øverst på listen. Her inngår 
alt fra henting av søppel, til ren-
gjøring av bygater og strender. 
Utbedring av fortau og bedre 
fremkommelighet, økt vedlike-
hold av parker og grøntanlegg og 
bedre gatebelysning, havner også 
høyt på listen.

I følge avisen Información lover 

kommunen at svarene fra inn-
byggerne skal tas på alvor. I en 
uttalelse heter det at forslagene 
allerede er inkorporert i budsjet-
tet for i år og at bevilgningene til 
de forskjellige formålene skal 
økes til neste år.

www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

(+ 3 4 )  9 6 6  7 0 5  0 8 3
a K U t t e l e F O n  (+ 3 4 )  6 5 0  5 7 0  4 4 4

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja

Mallorca

Paven i Roma skal ha beor-
dret overflytting til en la-
vere posisjon ved bispe-

dømmet i Valencia. Den 
permitterte biskopen skal blant 
annet ha åpnet bispepalasset i 
Palma for nattlige besøk fra se-
kretæren. Det er ektemannen til 
kvinnen som anmeldte saken til 
Vatikanet etter å ha fått en pri-
vatdetektiv til å følge konas be-
vegelser. I følge Vatikanets re-
gler skal katolske prester leve 
ugift og i seksuell avholdenhet.

Biskop fratatt 
embetet etter 
romanse

Biskopen på Mallorca, Javier 
Salinas, er fjernet fra sin 
stilling etter å ha innledet et 
forhold til en gift sekretær. 
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SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

Velkommen innom oss i Quesada!
Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfort-
able omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en 
inspirert og levende meny som endres stadig. Kom og nyt vår deilige, tradis-

jonelle søndagslunsj eller velg fra noen av laurel & hardys andre favoritter.

gjør din SØndAg til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny. 
treretters, 13.50€, vin inkludert.

Serveres fra kl 13.00 til 21.00 | A la carte også tilgjengelig.

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurelandhardys.com

Åpent: tir-lør  18.00-22.00
Søndag: 13.00-21.00 

Mandager stengt

 Calle los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurelandhardys.com
laurel & hardy´s, Quesada

nyt live musikk hos oss: 

17. september: tOnY FRAnCiS  *  1. oktober: AndY jOneS
treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

tAKteRRASSen eR nÅ ÅPen FOR SeRVeRing
OPPleV gOd MAt i FAntAStiSKe UndeRjORdiSKe gROtteR

Chef Robert johansen står for maten

Åpningstider i juli og august: 18.00 - 23.30 alle dager 
Reservasjon: 966 723 432 eller 600001117

Barrio 1. de Mayo no. 13, 03193 San Miguel de Salinas                 las cuevas de Robert

Rekordmange besøkte Torrevieja

Det er vanskelig å måle 
antallet gjester i en by 
hvor flesteparten av de 

besøkende ikke bor på hotell. De 
fleste som besøker saltbyen opp-
holder seg i boliger tilhørende 
familie eller kjente om de ikke 
leier gjennom byrå eller private.   

6.155 tonn søppel ble hentet inn 
i løpet av august måned, dette er 
ca 55 tonn mer enn samme pe-
riode i 2015.

Billigst er mest populært
Vannforbruk og søppelvolum 
vitner om at 160.000 boliger var 

i bruk denne måneden. Totalt 
85% av  Torreviejas kapasitet var 
i bruk denne måneden. Hoteller 
med tre eller fire stjerner hadde 
et belegg på 80%, pensjonat og 
de billigste hotellene hadde 92% 
belegg.

Estimater vitner om et rekordår for turisme i Torrevieja. Man bruker 
vannforbruk og søppelvolum som indikator på antallet turister i byen.

Torrevieja

COnStRUCCiOneS Y PROMOCiOneS

j. iVARS beRtOMen

et FiRMA Å StOle PÅ -  35 ÅR i bRAnSjen PÅ COStA blAnCA

PROSjeKteRing Og bYgg 
OPPUSSingeR Og bASSeng

tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

Valencia

Bestemoren skal ha «leid 
bort» barnebarnet for at 
andre skal kunne forgripe 

seg på barnet mot betaling. I 
henhold til politiet skal de to ha 
oppsøkt folk i gata og tilbudt 
seksuell omgang med jenta. 
De to kvinnene befinner seg nå i 
fengsel og jenta har ble tatt til 
sykehus for undersøkelser og se-
nere overført til et senter knyttet 
til det spanske barnevernet.

Mor og bestemor «solgte» 9 åring

En jente på ni år skal ha 
blitt solgt som prostituert 
av sin mor og bestemor. 
Dette er anklagen som 
er rettet mot to kvinner 
fra La Riberia i Valencia 
provinsen. 
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Javea

Albir

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía
info@mar�l-smiles.com
www.mar�l-smiles.com

24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis prisoverslag og årlig sjekk

Få en gratis time
helt uten forpliktelser: 96 587 08 68 

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

En av landets ledende innen oral-kirurgi

Allmennpraktikk
Implantater og kirurgi
Usynlig regulering
Estetikk
Rotfylling
Proteser

Kosmetisk pleie
Hudpleie

Botox og �ller
Hår�erning med laser

Alt utført av lege

Fotpleie

SPESIALIST
I IMPLANTATER

NORSK
PERSONELL

Følg oss på:
facebook.com/mar�lsmiles

Skogbrann trolig påsatt 

Utbedrer endelig gater i Albir

Skogbrannen i Javea og Benitatxell nord på Costa Blanca kan ha vært påsatt. Brannen 
som ble oppdaget søndag 5. september skal ha startet på minst tre forskjellige steder. 

Alfaz del Pi kommune har mottat 239.999 
Euro fra Alicante for å forbedre tre gater i Albir.

Et område på over 800 hek-
tar er brent, flere hus har 
gått med i flammene og 

rundt 1.400 personer måtte eva-
kueres. Brannen som først kom 
under kontroll etter to dager med 
slukkingsarbeider skal også ha 
nådd fjellområdet Sierra de Ber-
nia.

Politiet har ennå ikke bekreftet at 
brannen var påsatt. Vitner skal 
imidlertid ha sett en mistenkelig 

person i området der brannene 
startet. Et amatøropptak av det 
som trolig er en pyroman skal 
være levert politiet.

Presidenten i Valencia-regionen 
Ximo Puig kom tirsdag 6. sep-
tember med en uttalelse der han 
fordømte handlingen. Foruten å 
være «miljøkriminalitet» der 
store naturområder går tapt, har 
brannen også truet mennesker, 
heter det i uttalelsen.

Presidenten skal også ha blitt 

oppringt av Spanias konge Feli-
pe VI som uttrykte medfølelse 
med alle de som har fått husene 
sine brent. Kommunestyret i Be-
nitatxell holdt onsdag 7. septem-
ber et ekstraordinært møte der 
kommunen trolig erklæres som 
katastroferammet, skriver avisen 
El País.
 
Flere nye branner
I tillegg til Xàbia og Benitatxell 
oppstod det nye skogbranner 
tirsdag 6. september i Bolulla, 
Callosa d´en Sarrià, Tárbena og 

Xaló. Disse brannene skal senere 
ha kommet under kontroll.

På samme tid oppstod det skog-
brann i La Nucía der flere hus ble 
evakuert. I følge Alicante-avisen 
Información skal ingen ha kom-

met til skade og innbyggerne 
kunne kort tid senere vende til-
bake til husene. Hvorvidt bran-
nene er relaterte, er foreløpig 
ukjent.

Rådhuset har lenge negli-
sjert ordinært vedlike-
hold av Albir. Man har 

prioritert Alfaz del Pi. Nå har  
man fått penger fra Alicante pro-
vinsen som er øremerket tre ga-
ter i Albir. Det er Boulvar de Los 
Musicos, Juan Sebastian Back 
og Oscar Espla som endelig vil 
få sprukken og ødelagt asfalt ut-
bedret. Kommunen sier man her 
vil asfaltere nytt og arbeidene vil 
bli påbegynt denne høsten / vin-
teren.

Lite imponert over 
alfaz del pi kommune
Byråd for infrastruktur sier dette 
nå skjer «Takket være kommu-
nens gode styre raske arbeidsme-
toder».  Naboer i Albir er lite 
imponert, «Det er en skam at 
kommunen i så mange år knapt 

har investert i store deler av Al-
bir. Det er denne delen av byen 
som gir kommune størst inntek-
ter, men rådhuset prioriterer helt 
andre bydeler når det skal inves-
teres». 

Når høstregnet kommer over-
svømmes gater regelmessig, 
samtidig er det store farlige hull 
i asfalten. Og dette mindt i noen 
av de mest trafikkerte gatene i et 
turistområde som gir store inn-
tekter.

Prioriterer Alfaz del Pi
Få av utlendingene som bor eller 
arbeider i Albir stemmer ved lo-
kalvalg. Dette vet lokale politi-
kere som prioriterer de deler av 
byen for lokale spanjoler bor 
som i større grad bruker sin 
stemmerett.

Den Norske Bokhandelen
Calle Joaquin Turina 4 i Albir!

Man-Lør 10-14, Tlf 606 195 264
norskebokhandelen@gmail.com

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser ● Filmer 
Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...

kOMMUNEN OVERsER ALBIR: Sprukken, hullete asfalt og årlige oversvømmelser har lenge vært en virke-
lighet i Albir. Takket være penger fra Alicante provinsen vil i det minste tre gater nå få bedre veidekke.
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Altea

Altea har siste året endelig fått strandpromenaden utbedret.  Kommunen håper nå på 
mere statlige midler for å utbedre parkeringen i område og generelt oppruste nærområdet.

Man har åpnet opp «bas-
senget» som lukket inn 
store mengder vann 

like foran promenaden og hver 
sommer førte til stank i sommer-
heten. Man har lagt ordentlig 
strand i stedet her og bygget en 
rekke små moloer for å forhindre 
erosjon av strendene.

Alteas nye ordfører tok med seg 
tre av sine byråder til Madrid for 
å legge frem byens ønske om at 
staten finansierer andre etappe av 
arbeidene som snart ferdigstilles. 

Kommunen ønsker å få flyttet 
parkeringsplassen nede ved pro-
menaden og generelt utbedre 

området like bak den nye prome-
naden.
På grunn av den spesielle situa-
sjon Spania nå befinner seg i po-
litisk. Etter to nasjonale valg har 
man fortsatt ingen ny regjering, 
er det tvilsomt Altea kommune 
vil komme noen vei med sine 
krav i denne omgang.

 laCena by nola - Av. Albir Albir 58 (ved siden av parkeringen/markedsplassen)

16/9 - 22/9 :
FROKOSt 2 FOR1! 
Komplett frokost € 7,95 pr. pers.
* Fersk appelsinjuice & kaffe/te
* Mini baguetter
* Ost, skinke, syltetøy & kokt egg 

23/9 - 29/9 :

FiSh & ChiPS € 12,95

FÅ din 2. tAlleRKen  FiSh & 
ChiPS til 50% RAbAtt!

SPeSiAltilbUd!  

For reservasjoner ring: +34 966 864 190Åpent 13.00 -16.00 og 19.00 - 23.00. Mandag stengt

Altea

Anmelder «uregelmessigher»

Partido Popular stemte i mot 
anmeldelsen, de styrte 
byen da man utførte dette 

prosjektet. Anelgget ble oppført 
i rekordfart og «åpnet» i forkant 
av valg i Spania.  Det skal ha 
blitt betalt ut 1.8 millioner Euro 
utover det budsjetterte uten at det 
foreligger detaljer om hvorfor. 
Billigste utbygger ble heller ikke 
valgt da man ga kontrakten. Da 
prosjektet ble vedtatt skulle det 
koste 4.6 millioner, men kommu-
nen endte opp med å betale 7.1 
millioner Euro.

Penger ut av vinduet
Da innendørshallen ble offisielt 
åpnet med besøk av PP-politike-
re fra Valencia var ikke det spe-
sielle gulvet i hallen ferdig stør-
knet. Dette var man på forhånd 
klar over men man valgte likevel 
å ha en oppvisningskamp i hånd-

ball for politikerne, med den 
konsekvens at hele gulvet måtte 
legges på nytt, dager etterpå.

Det utelukkes ikke at lokale po-
litikere kan ha mottat «kommi-
sjoner» av de store pengebelø-
pene som ble betalt ut for 
prosjektet.

Byrådet i Altea har vedtatt at man vil gå videre 
med anmeldelsen av uregelmessigheter rundt 
byggingen av byens relativt nye sportsanlegg. 

Altea

Stappfullt i august

HOSBEC, organisasjonen 
for hoteller, restauranter 
og barer i byen har lagt 

frem tall som viser 97.10% be-
legg på byens hoteller i august 
måned. Byråd for turisme i Altea 
sier stolt at tallene for Altea igjen 
er bedre enn nabobyene Alfaz 
del i, Calpe og Benidorm.

Tallene viser at Altea var 
fylt til randen av turister 
denne sommeren.

Ber staten finansiere videre utbedring

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

C/Òscar Esplá, 5 • El Albir 
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

YOUR DREAM HOME IN SPAIN
Utleie og salg av ferie-boliger
Forsikring · Skattedeklarasjoner
Gartner · Vedlikehold av basseng

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Vannfilter og dusjfilter-system

Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

28ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
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SKANDINAVISK TANNLEGE CARDO CANEGA
Alle typer behandlinger inkludert estetiske 
behandlinger og implantater. Har drevet siden 1993. 
Utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm. 

Vi snakker skandinavisk!

Telefontid : Mandag - Søndag 10-20.00. Akutt 24 timer

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg

Vi snakker norsk og engelsk.
Kun timebestilling: mandag til fredag

Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)

Prisen er 41,2 millioner 
euro, det vil si cirka 384 
millioner kroner, bekrefter 

Ragnar Lyng overfor Canaria-
journalen.no, en sum som kan 
virke lav for så store og luksuri-
øse ferieanlegg som det er snakk 
om. Overtagelsen skjer umiddel-
bart.

– Det kan være mange meninger 
om pris og verdi, men det må to 
parter til for å gjøre en handel, 
sier han til Canariajournalen.

Kanariske eiere
Den kanariske hotellkjeden Lo-
pesan er hovedeier i tyske IFA, 
og det fins flere IFA- og Lope-
san-hoteller på Kanariøyene.

Ragnar Lyng sier til Adresseavi-
sen, som først omtalte saken i 
dag, at papirene akkurat er sig-
nert.

Han bekrefter overfor Canaria-
journalen at Lyng-familien er 
helt ute av Anfi Gruppen, som 
også eier ferieanlegget Anfi Tau-
ro på Gran Canaria.

Dermed er det ingen norske eier-
interesser igjen i Bjørn Lyngs 
storslåtte ferieanlegg og selska-
pet som han grunnla for 27 år 
siden.

405.000 kvadratmeter landareal
IFA overtar alle aksjene i det 
norske selskapet Anfi Invest AS, 
som eier Anfi International BV, 
registrert i Nederland, og som 
eier 50 prosent av Anfi Resort 
S.L og Anfi Sales S.L, eierne av 
Anfi del Mar og Anfi Tauro.

Kjøpet er gjort gjennom selska-
pet IFA Canarias S.L.

Det IFA, som er børsnotert i 
Tyskland, har kjøpt halvparten 
av er timeshare-virksomhet, 
shoppingområder, to golfbaner 
og tomter med et areal på cirka 
405.000 kvadratmeter som er re-
gulert til kommersiell bruk og 
turisme, uttaler IFA-konsernet til 
den spanske avisen ABC.

7000 norske kunder
Anfi del Mar og Anfi Tauro be-
står av flere bygninger med nes-
ten 1000 ferieleiligheter. Første 
byggetrinn sto ferdig i 1993.

Timeshare-selskapet hevder å ha 
cirka 30.000 kunder i dag. 7000 
av disse skal være nordmenn.

Enorme ferieanlegg
Anfi del Mar har 869 leiligheter 
på fra 80 til 360 kvadratmeter, en 
kunstig strand og en kunstig øy, 
åtte store badebassenger, spa, 
vannsportsenter, kjøpesenter 
med 20 butikker, barer og restau-
ranter.

Anfi Tauro ble åpnet i 2007 og 
har 119 leiligheter.

I Tauro er det bygd hotell, bade-
bassenger, to golfbaner med 18 
og 9 hull, kunstige innsjøer, su-
permarked og restauranter, og 
det fins planer om en stor utbyg-
ging ved stranden.

Medeieren fikk mer makt
Det har vært mye bråk mellom 
de to selskapene som har eid An-
fianleggene med halvparten hver, 
Lyng-familien og det kanariske 
selskapet Grupo Santana Cazo-
rla, som kom inn i 2004, siden 
grunnleggeren Bjørn Lyng, Rag-
nar Lyngs far, døde i 2006.

Bjørn Lyng ga rett før han døde 
daværende styreleder Santiago 
Santana Cazorla økt kontroll 
over selskapet.

Lyng-familien skal ha forsøkt å 
selge seg ut helt siden Bjørn 
Lyng døde, og har forhandlet 
med IFA om overtakelse siden 
2012.

Problemer med kundene
Anfi del Mar har også tapt en 
lang rekke rettssaker de siste par 
årene etter å ha blitt saksøkt av 
kunder som vil komme ut av sine 
kontrakter. Selskapet tapte senest 
en sak i spansk Høyesterett ved 
utgangen av juli.

– Har problemene med medeier 
Santana Cazorla og/eller de man-
ge rettssakene Anfi har tapt i det 
siste hatt betydning for beslut-
ningen om å selge?

– Ja, det er klart. Det er umulig å 
være passiv partner når det ikke 
er bygd på tillit, sier Ragnar 
Lyng.

– Hva er hovedårsaken til salget?

– Uenighet om forretningsfilo-
sofi. Først og fremst i hvordan en 
kunde skal behandles. Fornøyde 
kunder kommer tilbake, igjen og 
igjen, tar med seg flere, og gir 
god omtale som styrker ditt va-
remerke. Det handler også om 
respekt for andre mennesker som 
grunnholdning.

Nytt regime
Santiago Cazorla er ifølge Lyng 
ute av styret etter at han i som-
mer ”tok tilflukt” i Marokko, 
som avisen Canarias Ahora ut-
trykker det, etter flere konflikter 
der blant annet Anfi og hans bror 
Manuel, medeier i Cazorla-grup-
pen, var involvert, korrup-
sjonsanklager og skandaler med 
politisk tilsnitt

– Det er nok et helt nytt regime 
som kommer sigende på på plass 
nå, sier Ragnar Lyng.

Kanariske aviser har skrevet at 

Santiago Cazorla også ønsker å 
selge selskapet sitt ut av Anfi. 
Den arabiske sjeiken Sulaiman 
Al Fahim var i januar angivelig 
inne i bildet som potensiell kjø-
per.

I sommer var forretningsmannen 
Alfredo Morales omtalt i avisene 
som potensiell kjøper av Grupo 
Santiago Cazorlas eierandel. 
Spørsmålet er nå om Lopesan 
snuser på Cazorlas eierandel 
også.

Den norske Lyng-familien har solgt sin del av Anfi del Mar ved Arguineguin på Gran 
Canaria, som ble grunnlagt av Bjørn Lyng og er godt kjent av mange nordmenn. 
Kjøperen er  hotellkjeden IFA Hotels.
Av Hugo Ryvik canariajournalen

Solgte Anfi del Mar på Kanariøyene
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www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring

Uniformert politi har i 
sommer troppet opp 
midt i restaurantenes åp-

ningstid, presentert bøter og krav 
om stengning av terrasser.
 
Ordføreren nektet å møte repre-
sentantene for restauranter og 
barer i gamlebyen. Representan-
ter fra kommunen sier «Det er 
ikke levert inn noe skriv hvor 
man ber om møte.» Dessuten er 
ordføreren opptatt.

Bedt om møte tre ganger
Leder for Hoslap, organisasjonen 
som koordinerer hoteller, restau-
ranter og barer i Altea, Vicente 
Orozco, sier de har bedt om møte 

med ordføreren tre ganger. Siste 
forespørselen ble levert rådhuset 
17. august, uten at rådhuset har 
svart på anmodningen.
 
Eiere og ansatte i Altea føler råd-
huset og politiets metoder er 
både urettferdige og til stor ska-
de for turisme i byen. Man finner 
også tidspunktet for politets ak-
sjon midt i høysesongen upas-
sende. Restauranter og barer i 
gamlebyen har i alle år dekket 
opp sine bord i smågatene i gam-
lebyen. Tilbudet har vært alltid 
trukket mange til byen, dette 
skaper mange arbeidsplasser og 
mange som har flyttet til Altea og 
kjøpt bolig i byen ble først kjent 

med den etter et besøk i gamle-
byen.
 
Næringsdrivende og investorer 
med interesser i gamlebyen sier 
til SpaniaPosten at de siste aksjo-
nene er siste dråpen i glasset. 
Enkelt sier de nå vil legge ned, 
man er trett av å konstant bli tra-
kassert av politiet som tropper 
opp utenfor med blålys og krever 
at man stenger tidlig. Dette har 
pågått over lengre tid men blitt 
betydelig værre nå. Vi skaper 
mye av det som gir liv til gamle-
byen som for mange er byens 
hjerte, men vi er lei av å bli mot-
arbeidet av rådhuset og politiet.

Altea

Et femtitalls næringdrivende fra Alteas gamleby møtte mandag opp utenfor 
rådhuset for å protestere mot sommerens «politi-raid» mot barer og restauranter. 

Ordføreren ville ikke møte protestanter

quironsalud.es

Hospital Quirónsalud Torrevieja
Calle Partida de la Loma, s/n
03184 Torrevieja (Alicante)

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud  
er din helse

• Avtale med de største nasjonale og internasjonale 
selskapene

• Egen ambulansetjeneste
• Trafikk enhet
• Dagtid pediatrisk akuttavdeling (unikt i området)
• Alle medisinske spesialiteter

Følg deg som hjemme

Akkut tjeneste

24t/7 dager i uke

(+34) 966 925 779

Føl deg som hjemme

Akutt-tjeneste

24t/7 dager i uken

(+34) 966 925 779

Altea

Vil rive restauranter på promenaden i Altea

Et tyvetalls restauranter og barer på Alteas strand-promenade 
vil få sine terasser revet om rådhuset i Altea får det som de vil.

Rådhuset sier at restauran-
tene har strukturer av 
«permanent karakter» på 

sine terasser. Dette vil i hoved-
sak si innglassede terrasser, som 
er i bruk året rundt.

Den nye byadministrasjonen har 

allerede forårsaket hoderystning 
over deres aksjoner mot restau-
ranter i gamlebyen. Her har råd-
huset sendt politiet kveldstid for 
å stenge barer, restauranter og 
fjerne bord fra terasser mens for-
skrekkede turister blir bedt om å 
fjerne seg.



www.SpaniaPosten.es  16. SEPTEMBER 2016  UTGAVE 18 201618

Moros y Cristianos
”Kampen om Altea”

Fiestaen har røtter helt til-
bake til 1400-tallet og er 
en årlig fest som blir feiret 

i nesten hele Spania.

Festen er for å minnes kampene 
mellom de kristne og muslimene 
som begynte på halvøyen i det 8. 
århundre.  Flere steder langs kys-
ten inkluderer de kampene mot 
berberiske pirater som pågikk i 
det 15. 16. og 17. århundre.  Re-
gionen Valencia er et mekka for 
kinaputtfrelste og feiringen av 
Moros y Cristianos var nok et 

påskudd for å smelle løs. 

Krutt og smell
Turistene som hadde samlet seg 
på kirkeplassen lørdags formid-
dag hadde tomlene godt plassert 
i ørene. Etthvert ble de slitne i 
armene og rullet kleenex-tørke-
papir i baller for å isolere øre-
gangene. Ørepropper er et godt 
råd om man skal overvære en 
fiesta i regionen.

I Altea varer festen fem dager i 
strekk. De kristne allierer seg 

med berberske pirater. Maurerne 
angriper borgen, og slaget om 
Altea er i gang.

En vakker muslimsk kvinne prø-
ver å forhandle med piratkongen 
som står på borgens terasse. Etter 
mye roping og skriking, bryter 
krigen ut på nytt. Og slik går da-
gene frem til de kristne mottar 
forsterkninger i form av berbiske 
pirater. Våpenene fylles igjen 
med krutt, hele kirkeplassen ris-
ter i smellene som følger og 
røyklegger gatene. Til sludd vin-

ner de kristne og maurerne må 
forlate borgen. Altea er befridd 
fra de mauriske okkupantene. 
Sterke tradisjonelle røtter
Lødags kveld var det en lang pa-
rade hvor alle penyaer (grupper) 
presenterte seg utkledd i vakre 
mauriske og kristne kostymer. 
En penya kan være ”kristen” el-
ler ”maurisk”. Man kan se på 
drakten hva de er. Drakter med 
vertikale striper avslører eieren 
av drakten som ”maurer”. Er 
drakten uten mønster er eieren 
”kristen”, men i de senere år har 

også draktene hatt rom for stor 
fantasi gjerne inspirert av tv-se-
rier og dataspill. Helt fjernt fra 
festivalens røtter og opprinnelige 
tema.

Dansen er også forskjellig. 
”Muslimenes” dans består i å ta 
et trinn til venstre, så et trinn til 
høyre, mens de kristne stamper 
føttene taktfast i bakken. 

Også gjetere og pirater var på 
plass i paraden som gikk gjen-
nom landsbyen ledet av forskjel-

I slutten av september feirer man i Altea byens 
viktigste festival. Moros y Cristianos (maurere 
og kristne) går av stabelen 23. til 29. september. 
Maurere, berbere, pirater og kristne kjempet 
om borgen som for anledningen var satt opp på 
kirkeplassen.

Av Kim Isaachsen Ammouche

FIEstA FAKTA Fiestaens opphav er historien om da kristne fra den nordlige delen av den iberiske halvøyen erobret 
land lenger syd og fortrengte befolkingen der. En blanding av  kristne jøder og muslimer som hadde 

bodd der under muslimsk moderat styre i rundt 800år. Etter de “kristnes” erobring startet man prosessen med å tvangs-
konvertere jøder og muslimer. De som ikke konverterte ble fratatt eiendom, ofte drept og forfulgt. Både jøder og muslimer 
flyktet til Nord-Afrika. Denne prosessen førte til etableringen av inkvisisjonen og den katolske kirken tok grep om Spania 
og ledet landet inn i “Den mørke middelalder”. Jøder hadde vært flinke handelsmenn og håndtverkere. Maurerne likeså, de 
hadde god kontakt med land rundt middelhavet, Nord-Afrika og midtøsten med sine handels-ruter til Kina via India. Arab-
erne var den gang ledende innen vitenskap, medisin, jordbruk, matematikk, astronomi og mye mer. Biblioteket de etablerte 
i Cordoba var større enn det mer kjente i Alexandria. I århundrene etter led store deler av Spania av sult og sykdom som 
følge av å ha mistet den mest kunnskapsrike delen av befolkningen. Ikke alle mener dette er noe å feire.
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Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

NAV I SPANIA

LÅN TIL BOLIG

Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

FANtAsIFULLt:  Selv om kostymene har lite med Nord-Afrika å gjøre 
er dette altså en av de “mauriske” peñaene. Drakene henter nå inspiras-
jon fra “Pirates of the Caribbean”, “Game of Thrones”, Disney and andre 
fantasifulle tv-serier. Fiestaens opphav er historiene om da kristne fra den 
nordlige delen av den iberiske halvøyen som erobret land lenger syd og 
fortrengte befolkingen der som var en blanding, kristne jøder og muslimer. 
Sistnevnte var den dominerende gruppen som styrte.

lige små korps. Gatene var fylt 
til randen av fiestaen som er ty-
delig populær både blant fastbo-
ende og turister.

Fiestaen er unik i sin sjanger 
nettopp fordi den forteller en 
viktig del av Spanias historie og 
fordi den har sterke tradisjonelle 
røtter. 
I Altea blir fiestaen Moros y 
Cristianos alltid feiret mellom 
den siste uken i september og 
den første uken av oktober.

Gjenerobringen
Den spanske gjenerobringen, La 
Reconquista, er navnet på perio-
den som begynner med maurer-
nes erobringer på den iberiske 
halvøy i det 8. århundret, og som 
ender med det muslimske kon-
gedømmets fall i Granada i 
1492.

Den kristne erobringen av Spa-
nia har er omgitt av myter og har 
etterlatt seg mange store helter i 
spansk historie. Den største av 
dem alle er trolig El Cid Cam-
peador, den castillanske adels-
mannen fra Burgos som erobret 
Valencia tilbake fra maurerne i 
1094.

Den mauriske invasjonen av den 
Iberiske halvøy var raskere og 
langt mer effektiv enn den krist-
ne tilbakeerobringen som skulle 
vare i nesten 800 år. Den gikk i 
rykk og napp. For eksempel falt 
Valencia tilbake i maurernes 
hender allerede i 1102, da byen 
ble erobret av muslimske hærfø-
reren Masdali. Det gikk så 125 
år før Valencia igjen fikk kristent 
styre.

PÅ kIRkEPLAssEN:  Her er det 
maurerne som inntar borgen bev-
æpnet med muskedundere.  Mange 
hundre kilo krutt går med i løpet av fi-
estaukene. Vil du overvære “slaget” 
Husk å ta med ørepropper!



www.SpaniaPosten.es  16. SEPTEMBER 2016  UTGAVE 18 201620
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Landsbyen ligger på en liten halvøy, 
bygget opp av vulkanske bergarter, 
med en vakker og nesten urørt 

kystlinje som strekker seg sydover mot 
Cartagena på den ene siden og La Manga 
del Mar Menor på den andre. Under van-
net er det små ”fjellkjeder” som binder 
Cabo de Palos sammen med øyene Islas 
Hormigas som ligger et stykke ut i havet. 
Alle disse undervannsskjærene har dess-

verre forårsaket utallige forlis opp gjen-
nom historien. Noe dykkere fra hele Spa-
nia kommer hit for å dra nytte av. Vrakene 
ligger akkurat dypt nok til at havet har 
bevart dem godt. Og havområdet like 
utenfor Cabo de Palos er et reservat hvor 
det er ulovlig å fiske.

El Faro, et 81 meter høyt fyr som skulle 
gjøre det lettere for skipstrafikken, ble 

påbegynt i 1963. Lysene ble tent 31. ja-
nuar 1965 og det har siden vært brukt som 
skole for spanske fyrvoktere.

“El Faro” har imidlertid vært vitne til 
flere katastrofer til sjøs. Det mest kjente 
var forliset av Sirius i 1906. Båten skulle 
føre fattige spanjoler til et bedre liv på den 
andre siden av Atlanterhavet. Sirius kunne 
frakte 610 passasjerer, men det var mye 

penger å tjene på denne transporten, så det 
antas at båten hadde mer enn tusen pas-
sasjerer om bord da den forliste fordi kap-
teinen ikke fulgte den vanlige skipsleia, 
men tok en snarvei nærmere land. Skipet 
gikk rett på et undervannsskjær og ble delt 
i to. Kapteinen og mannskapet kom seg 
vel i land ved hjelp av livbåter, mens pas-
sasjerene ble overlatt til seg selv og det 
synkende, sønderrevne skipet. Lokale fis-

Cabo de Palos
Fiskelandsby og dykkeparadis

Tekst Rikke Prytz  Foto Kim I. Ammouche

Like før man kjører ut mot La Mange passerer de fleste Cabo de Palos og dens 500 innbyggere, uten at de vet hva de går glipp 
av. Landsbyen er nært knyttet til havet og kan by på noe av den beste dykkingen i Spania takket være naturparken og et utall godt 
bevarte skipsvrak. Men flest kommer hit for å nyte sprellende fersk sjømat eller spesialiteten med ris og fisk “El Caldero”.

CABO dE PALOs: Halvøya 
landsbyen ligger på har vært 
bebodd siden romertiden.
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EL FARO:  Fyret er 81 meter 
høyt og ble åpnet på nyttårsaf-
ten 1965.

sPIsEstEdER:  Langs bryggen ligger spisesteder som byr på sjømat.

dYkkING: Cabo de Palos er et populært sted for flere typer dykking. 
Mange lærer sporten her, havet utenfor er i stor grad fredet så det er 
mye liv i sjøen her. Flere undervannskjær i området er skyld i at havbun-
nen har flere store vrak man kan dykke på.

• 1-6 år
• 2 norske barnehagelærere
• 4 min kjøring fra den norske skole Costa Blan-
ca
• norske og spanske ansatte
• Vi tilbyr også timer, dager eller uker

Costa blanca barnehage
www.costablancabarnehage.com

Åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 la nucía

tlf: +34 627 134 970
+34 647 706 542

e-post: 
post@costablancabarnehage.com

du finner oss i flotte lokaler på 
idrettsplassen i la nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og Se hvor 
flott vi har det!!

Vi har fokus på å gi ditt barn en 
trygg hverdag. det skaper trivsel, 
glede, lek, læring og vennskap!!

kere klarte imidlertid å redde så 
mange som 580 av sine lands-
menn, men det fryktes at mange 
hundre omkom i det som frem-
står som en helt unødvendig tra-
gedie. Dykkingen på vrakene er 
nøye regulert blant annet i re-
spekt for de mange som har fått 
sin våte grav her.

Cabo de Palos har vært bebodd 
siden romertiden, mye på grunn 
av gode fiskeforekomster. På 
tross av mange turister som be-
søker stedet, så har den lille 
landsbyen klart å holde fast ved 
sine fisketradisjoner. Fiskere på 
vei hjem fra sjøen i sine små bå-
ter er også det første du ser når 
du parkerer bilen ved den lille 
havnen. Her diskuteres små og 
store problemer med høye stem-
mer, verden reformeres og garn 
repareres.

Landsbyen, som ble en del av 
Cartagena i 1990, fikk elektrisi-
tet, telefon og springvann først 
på 1960-tallet. Flesteparten av de 
besøkende kommer som dagtu-
rister, enten bare for å nyte roen 
og freden i den søvnige lille 
landsbyen, eller for å dykke i det 
spennende farvannet utenfor som 
mange hevder er et av de mest 
attraktive dykkerparadisene i 
hele Spania.

Langs bryggene ligger det et 
stort antall særdeles hyggelige 
spisesteder hvor man kan nyte alt 
hva havet har å by på, i godt 
følge med ”caldero”, ris som blir 
kokt i kraft. Herfra har man god 
oversikt over trafikken inn og ut 
av havnen, en jevn strøm av far-
koster som frakter dykkere ut til 
de spennende havområdene samt 
fiskebåter full-lastede med garn 
og annen fiskeredskap. Og uten-
for glitrer Middelhavet rundt 
små og litt større øyer.

Vi besøkte Cabo de Palos en helt 
vanlig onsdag i begynnelsen av 
september, det var en varm dag, 
men nok bevegelse i luften til at 
vi både kom oss opp til El Faro 
samt fikk tatt noen rusleturer i de 
trange gatene.

Hvis man ønsker mer liv rundt 
besøket sitt, finnes det nok av 

anledninger. Som et hvert annet 
spansk sted med respekt for seg 
selv har også Cabo de Palos sin 
påskefiesta, et litt uvanlig innslag 
i prosesjonen er at her er det by-
ens fiskere som bærer Jomfru 
Maria gjennom gatene. En annen 
fiesta finner sted 15. august, den 
er til ære for ”La Virgen de los 
pescadores por el mar”. Den før-
ste uken i august arrangeres 
Canto de Habaneras, diverse 
konserter med opprinnelig 
spansk musikk som ble ført over 
havet med spanske utvandrere, 
for så å bli ført tilbake igjen 
mange år senere. I tillegg er det 
et etter forholdene stort marked 
hver søndag.

CABO dE PALOs
Cabo de Palos, med sine drøye 
500 innbyggere, ligger bare få 
minutters kjøring syd for La 
Manga på en vulkansk halvhøy 
som stikker ut i Middelhavet. 
Stedet er kjent som et eldora-
do for dykkere, her finnes både 
skipsvrak og et spennende 
dyre- og planteliv under havets 
overflate. Kommer du fra Ali-
cante/Torrevieja-området, tar 
du AP 7 sydover til du kommer 
til avkjørsel merket 800. Derfra 
følges skiltene til la Manga og 
Cabo de Palos inntil veien deler 
seg og det er skiltet videre til 
Cabo de Palos. Det tok oss en 
snau time fra vi forlot Carre-
four/Habaneras til bilen sto 
godt parkert på bryggekanten.
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Vi också är costa Blancas kitesurf, suP & surf skola med uthyrning 
och material samt material till salu nytt och Begangnat. 

naish, north, dasilVa, sic maui, coreBan, QuatrosuP etc. Vi kan också 
hjälPa dig med kayak, WakeBoard och andra aktiViteter. 

calle Pintor sorolla 18, calPe | WWW.GraVitycartelsurfshoP.coM 

“allt för sjön! gillar du Beach liVet? 
söker du dem senaste mode collektioner ifrån toP märker inom surf, 

kitesurf och suP? letar du efter Bikinis, BeachtoPs, Boardshorts och 
T-shirTs från hurley, losT, ProTesT, religion eTc? 

costa Blancas storsta sortiment aV Beach, lifestyle och surf mode. 
Passa På !!! sommaren är här!!!

 679 037 902

Kun få deler av den romer-
ske muren finnes av jor-
diske rester fra ”Colonia 

Norbensis Caesarina” grunnlagt 
30 år før Kristus. Det var i løpet 
av krigene i det 12.århundre, da 
almohadene som vant og tapte 
byen ved flere anledninger bygde 
om og forandret muren totalt. De 
døpte den ”Qasri”, gjorde den 
om til en festning og bygde en 

serie med tårn i tillegg for å for-
sterke forsvaret.

Torre Bujaco
Fire firkantede tårn står fremde-
les på den vestlige siden av mu-
ren, blant dem det berømte Bu-
jaco tårnet. I sør står to 
mangekantede tårn, Redonda og 
Desmochada. På den østlige si-
den rager tårnet Los Pozos 30 

meter over vaktgangen.

Sisterne Palacio Las Veletas
Innenfor muren i byen fins det 
nesten ingen spor etter maurerne. 
Det viktigste er cisternen delt i 
fem deler med arabiske hestesko 
buer. De ble laget som en del av 
Las Veletahuset i det 16.århun-
dre.

Selv om de fleste av bygningene 
fra maurisk tid er forsvunnet er 
de trange og snirklete gatene 
som leder inn til små plasser, en 
arv fra almohad perioden. I det 
14.århundre kom en mengde 
adelsmenn til Caceres og i løpet 
av få år kom det fort liknende 
hus og tårn overalt i byen som 
forble føydal av natur og i stadig 
strid med rivaliserende familier.

Fra denne perioden stammer pa-
lasset La Generala, huset og tår-
net Las Ciguenas, huset til Ovan-
do-Perero familien, til 
Espadero-Pizarro familien m.fl.

Los Golfines palasset
De katolske monarkene (Ferdi-
nand og Isabella) ga ordre om at 
mange av disse bygningene skul-

Gamlebyen i Caceres
Caceres ligger på toppen av en ås og karakteristisk for byen er en ubrutt utvikling fra romersk tid fram til i dag. To perioder har satt 
spor på dagens by: Den mauriske befestning før den falt for de kristne i 1229 og den føydale byen mellom det 14. og 16.århundre, 
da den ble fylt med palasser og tårn bygd av adelsfamilier. Denne bydelen ble en del av Unescos liste i 1986.

Santa María:  Den gotiske  
katedralen i Cáceres.

UNEsCO I sPANIA
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le ødelegges, foruten noen få 
som Los Golfines og Las Cigu-
enas palassene. I løpet av det 15. 
og 16.århundre ble palassene 
erstattet av praktfulle steinhus 
som skilte seg fra palassene bare 
ved størrelsen og ved færre for-
svarsverk.

Husene Aldana, El Sol, Ulloa og 
Carvajal er eksempler på dette. 
Samtidig med husene ble det 
også bygd kirker og klostre som 
blant andre den gotiske kirken 
Santa Maria med katedralstatus, 
Santiago kirken som har en alter-
tavle av den kjente Berruguete, 
San Mateo kirken som ble bygd 
i det 14.århundre på et sted der 
det før hadde stått en moske og 
det gotiske klosteret San Fran-
cisco.

Santiagokirken
Maurisk og gotisk påvirkning, 
italiensk renessanse, kunst fra 
Amerika. Alt dette er å finne i 
denne unike byen i Extreman-
dura.

sAN FRANCIsCO JAVIER:  
Klosteret er gotisk, kirken er fra 
det 17. århundre.

tORRE BUJACO:  Et av 
fire gjenværende tårn.

Palacio Las Veletas:  Sisternen 
i palasset er et av få spor etter 
maurerne som var svært dyktige 
med transport og lagring av vann. 
De “kristne” slettet siden de fleste 
spor etter spanias muslimske peri-
ode på 800 år.
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Europa ble rammet av en 
fascistisk bølge i mellom-
krigstiden. Mussolini kom 

til makta i Italia i 1922, og Hitler 
ble rikskansler i Tyskland i 1933. 
Kirken, jordeieradelen og bor-
gerskapet fryktet den russiske 
revolusjonens ekspansjon. Det 
ble sett på med stor skepsis, at 
kommunismen og sosialismen 
stadig fikk større oppslutning, 
blant den raskt voksende arbei-
derklassen på det europeiske 
kontinentet.

Mange historikere har påpekt at 
det var derfor Europas mektige 
demokratisk valgte statsledere ga 
et slags ”stilltiende samtykke” til 
Francos forsøk på statskupp i 
1936. Det ble inngått en pakt om 

ikke å blande seg inn i Spanias 
indre anliggende. De fleste land 
innførte så forbud mot å reise til 
den iberiske halvøy for å delta i 
den påfølgende borgerkrigen.       

De internasjonale brigad-
ene 
Storbritannia, som var hovedar-
kitekten bak ikke-intervensjons-
avtalen, hadde effektivt satt en 
stopper for all våpenhjelp til re-
publikanerne. Norge, som så 
mange andre europeiske land, 
sluttet seg tidlig til denne politik-
ken. Det var i realiteten bare 
Stalins Sovjetunionen, samt Me-
xico, som støttet republikanerne 
rent militært.

Ikke-intervensjonsavtalen hin-

dret imidlertid ikke flere titalls 
tusen frivillige fra å reise til Spa-
nia for å støtte republikanernes 
sak. De fleste ble innlemmet i de 
internasjonale brigadene. Disse 
var militære enheter bestående 
av utenlandske frivillige, som 
ble organisert av den republikan-
ske regjeringen i kampen mot 
Franco og fascismen. Det er hev-
det at over 32.000 frivillige fra 
53 land deltok i de internasjo-
nale brigadene under den span-
ske borgerkrigen.     

Nordmenn til Spania
Ifølge historikerne Yngvar Ust-
vedt og Lars Borgersrud, sluttet 
mellom 230 og 250 nordmenn 
seg til de internasjonale briga-
dene i Spania. Flesteparten av 

disse var sosialdemokrater og 
kommunister, så godt som alle 
var tilknyttet den internasjonale 
arbeiderbevegelsen. Det var 
kampen mot utbredelsen av fas-
cismen som hovedsaklig moti-
verte de norske ungguttene, me-
ner Ustvedt og Borgerud. 
 Men det var ikke bare lett for 
norske frivillige å reise til Spa-
nia, på grunn av den internasjo-
nale bestemmelsen om ikke å ta 
parti i konflikten. Politiet over-
våket den norskorganiserte støt-
ten til den spanske republikanske 
regjeringen, og mange som ble 
mistenkt for å ha reiseplaner, 
fikk midlertidig inndratt sine 
pass. Følgelig var det mange fri-
villige som aldri kom seg av 
gårde, hevder Borgerud.

”Juul fra Sundløkka” 
En av de norske frivillige som 
reiste til Spania var Einar Juul 
Pettersen fra Sundløkka i Øst-
fold, født 1903. ”Juul fra Sund-
løkka” kan sies å være en typisk 
representant for de som kjempet 
i de internasjonale brigadene un-
der den spanske borgerkrigen. 
Juul vokste opp i trange økono-
miske kår. Han gikk mye ar-
beidsledig, og han ble, som så 
mange likesinnede på den tiden, 
tidlig medlem av Norges Kom-
munistiske Parti.

Borgerkrigen i Spania hadde ut-
løst et voldsomt engasjement i 
arbeiderbevegelsen over hele 
verden. Mange regnet det som en 

Av Hans Petter Barstad

Nordmenn i borgerkrigen

Europas demokratiske stormakter valgte å forholde seg nøytrale ved den spanske borgerkrigens 
utbrudd i 1936. Ingen ønsket å provosere frem en konflikt med Nazi-Tyskland.  Nasjonalistene 
fikk hjelp av tyske og italienske soldater og bombefly. Mens frivillige fra hele verden kjempet i de 
internasjonale brigadene på republikanernes side. Over 200 av disse frontkjemperne var nordmenn.

80 ÅR sIdEN dEN sPANskE BORGERkRIGEN BRØt Ut
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plikt å reise til Spania. Juul så 
med forferdelse på at Franco og 
fascistene rykket frem, uten at de 
demokratiske stormaktene i Eu-
ropa løftet så mye som en finger, 
selv ikke etter at Tyskland og 
Italia hadde brutt med avtalen 
om ikke å blande seg inn.  Juul 
måtte snart ta en endelig avgjø-
relse.      

Den 21. mars 1938 hadde han 
bestemt seg. Den unge kommu-
nisten ville sydover for å be-
kjempe fascismen. ”Stopper vi 
dem ikke i Spania, har vi dem i 
Sarpsborg neste gang”, tenkte 
han. I Spania havnet Juul i Georg 
Branting-kompaniet i Thalmann-
bataljonen, 11. internasjonale 
brigade, hvor han ble valgt til 
”politisk kommissær”. Senere 
blir han meldt savnet på Ebro-
fronten, og i april 1939 kom mel-
dingen om Juuls død til hjem-
byen Sarpsborg.         

Kjølig hjemkomst
Det var i sin tid en innviklet pro-
sess å reise til Spania. I boka 
”Arbeidere under våpen”, påpe-
ker Yngvar Ustvedt at det ikke 
bare var lett å komme hjem igjen 

heller. De første Spania-farerne 
som returnerte til Norge, ankom 
Østbanehallen i Oslo lørdag den 
26. november 1938. Der ble de 
mottatt som helter av Martin 
Tranmæl og den norske arbeider-
bevegelsen.

Men denne heltestatusen skulle 
ikke være evigvarig. Ustedt skri-
ver at innsatsen til de frivillige 
frontkjemperne, som stort sett 
tilhørte den mindre privilegerte 
arbeiderklassen, bare etter få må-
neder var glemt og tilsidesatt. 
Mange opplevde også å bli ute-
stengt fra arbeidslivet. Det var 
stadig flere arbeidsgivere som 
ikke ville ha ”Spania-farere”, på-
peker Ustvedt.

Fordi de fleste land hadde ned-
lagt forbud for sine borgere mot 
å støtte noen part i krigen, ble 
også noen av de som kjempet for 
de internasjonale brigadene straf-
feforfulgt etter at de kom hjem. 
Dette skjedde også med flere av 
de norske frivillige. Både Ust-
vedt og Borgerud beskriver den 
norske statens mottagelse av de 
hjemvendte frontkjemperne som 
heller kjølig.    

Ble motstandsmenn
De fleste frivillige som reiste fra 
Norge ble satt inn i blodige kam-
per ved fronten, og kun 110 
nordmenn kom levende hjem fra 
den spanske borgerkrigen. Bare 
i de verste slagene på østfronten 
under andre verdenskrig var 
dødsprosenten så høy som hos de 
norske styrkene i Spania, hevder 
Borgerud.
Nesten alle de overlevende front-
kjemperne fra Spania ble delak-
tige i den norske motstandskam-
pen da de kom hjem. De 
hjemvendte ”Spania-farerne” 
utgjorde den største aktive mot-
standen mot tyskerne før større 
organisert motstandsarbeid ble 
arrangert fra og med 1943. Men 
denne innsatsen er mer eller min-
dre oversett i den norske krigs-
historien, sier Borgerud.   

IkON: Bildet den ungarskefotografen Robert Capa tok i 1936 ble trykket i aviser over hele verden. Det var med å 
øke folks bevisthet om hva som var i ferd med å skje i Spania.

REPUBLIkANsk BANNER: Under beleiringen av Madrid, 1936–39. 
“Madrid blir fasismens gravplass” står det skrevet.
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VelKOMMen til hYggelig 
hAndel hOS lA FRUteRiA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CAlle OSCAR eSPlA 9, lOKAl 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

sLAGEt VEd BELCHItE: Soldaterfra den Internasjonale brigaden i en 
T-26 tank.
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2) Skriv inn annonsen din, last opp bilde.
3) Lagre annonsen
4) Vi godkjenner annonsen i løpet av 24-48 timer, den publiseres på 
web og her i avisen.
5) Annonsen fjernes automatisk etter ca 30 dager.
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bil & MC
rimelig scooter selges!
125cc scooter selges. Piaggio li-
berty til salgs. 1999-modell. trenger 
noe arbeid. Kontakt meg på telefon: 
€250.00
tlf 603500658
costa blanca nord

strøken bil selges !
VW Golf 1,2 rabbit tsi selges grun-
net sykdom.. 105 hk, 6 gear, farge 
antrasittgrå, 5-dørs, km.stand kun 
18.700 (!), gjenstår 13 mndr med ga-
ranti ! som ny, står i garasje ! Mobil 
619629481 e.kl. 10.. €12 900.00
tlf 619629481
costa blanca nord

tilhenger, brenderup 3205
Vi har flyttet til norge, selger derfor 
min tilhenger topp henger med 
ekstra karmer, presenning, 750 kg 
nyttelast. jeg er i Quesada fra 14/9 
til 16/10. norsk reg. spanske skilt får 
du gratis. €700.00
tlf 93293291
costa blanca syd

Mercedes sl 320 til salgs
Pen, klassisk cabriolet selges. Mo-
dell 1994, 120.000 km. farge sølv 

metallic, sort/grått interiør. bilen 
står i altea på spanske skilter og har 
itV godkjenning uten mangler. €8 
000.00
tlf 93290552
costa blanca nord

bil selges.
Mercedes-benz r-Klasse 320cdi 
aMG selges 6seters. Mye påkostet, 
mange slitedeler byttet. hvit utv. og 
grått skinn interiør. Panoramatak, 
sotede ruter.+++ en fantastisk lang-
tur/familie bil €16 500.00
tlf 619074483
costa blanca nord

strøken bil selges !
VW Golf 1,2 rabbit 2012-mod sel-
ges grunnet flytting.. helt strøken, 
står i garasje.. antrasittgrå, 5-dørs, 
Km.stand 18.600, Gjenstår 13,5 mnd 
med garanti ! Mobil 619 629 481.. 
€14 000.00
tlf 619629481
costa blanca nord

 bOlig FOR leie
family home rental altea
beautiful family home near the 
sea and town center. 260m2,4 be-
drooms, 2 bathrooms, large sitting 
room and kitchen. Garden & pool, 
quiet and secluded. available for 
short/long winter rental oct - May 
€1 400.00
tlf 636034943
costa blanca nord

leilighet i alfaz sentrum
Pen,liten leilighet med to soverom 

til leie i midten av alfaz sentrum. 
nyoppusset. stor og solrik terrasse 
på ca 20 m2 - med fantastisk utsikt! 
helst langtidsleie. ledig fra ca. 15. 
nov. 004795845290. €500.00
tlf 645295652
costa blanca nord

långtids hyra bostad
Vi är ett svenskt pensionärspar med 
en liten hund som önskar långtids-
hyra en lägenhet alt. hus i torrevieja 
område aguas nuevas. Vårt önske-
mål är 2 rum o kök. telefon i sverige 
+46702354869
tlf 2354869
costa blanca syd

enebolig alfaz del Pi
enebolig , 3 soverom, 2 bad. fullt 
møblert. internett, norske tV-kana-
ler a/c. stor tomt, utsikt til hav og 
fjell. 700 euro Pr mnd, +strøm,vann 
og utvask. tlf 95427440/91603825 
€700.00
tlf 95427440
costa blanca nord

rekkehus utleies
rekkehus gran alacant 3 etg kjeller 
uinnredet 1 etg stue og kjøkken 1 
bad ,2 etg 2 sov 1 bad , takterasse 24 
kvm fellesbasseng ca 50 meter fra 
huset ellers enkelt standard , lang-
tidsleie . €350.00
tlf 41464339
costa blanca syd 

langtidsleie bolig
lite rekkehus for langtidsleie i altea 
for pensjonister i veletablert pent, 
trygt, lukket bomiljø med 9 andre 

norske familier. felleshus, svømme-
baseng, parkering. 2 sov, kjk, bad. 
€480.00
tlf 9013822

benidorm - rincon de loix
fabelaktig tilbud: leilighet(2 pers.), 
i eksklusiv rolig villa, spekt. havut-
sikt, priv. basseng, sov, stue, bad, 
kjøkken, tV,Wifi, strender/sentrum 
(500m), bus (50m),langsiktig/vinter, 
pris+verk. €770.00
tlf 965598137
costa blanca nord

rekkehus gran alacant
rekkehus til leie på Gran alacant 
med 2 soverom 2 bad samt tak-
teresse på 24 kvm 50 meter til felles 
basseng 500 m til strand 10 min til 
flyplass helst langtidsleie. €400.00
tlf 41464339
costa blanca syd
           
Playa flamenca Quad
ligger v markedet og la Zenia 
shopping. serena 2. leies ut 500 eu 
alt inkl internet,nordisk tv. 2 sove-
rom og hage.Parkering.ledig om-
gående. €500.00
tlf 91689248
costa blanca syd

Quesada. hybel til leie
Moderne, lys hybel m/ egen inn-
gang leies ut (fra 1/9) på ukesleie 
(150e/ uke), el langtidsleie (pris avta-
les). God standard, varme i alle gulv, 
uteplass, adg basseng. 10 min fra 
torrevieja. €150.00
tlf 93293291
costa blanca syd

leilighet på cabo roig
flott leilighet til leie nær strand på 

LEKKER LITEN 
STUDIO-LEILIGHET

I GAMLEBYEN

Ved gamlebyen i altea 
/ balcon de altea, 1 sov, 
åpent kjøkken, bad m. 

varmekabler, ac++ €400 
+ dep. tlf:  639 812 051

info@albir.no

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 

· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 

  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 

  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris
De nyeste bilene, billigst og enklest på internett!

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2015

15år

Prisene er alt inklusive. Det vil si standard forsikring, moms, flyplass-
avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. 
Pris eksempel i annonsen gjelder for bil reservert på vår webside ca. 

14. september, utlevert på Alicante flyplass 28. september. Merk at 
prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer 

fra destinasjon til destinasjon. Du kan selv kansellere/endre via web. 
Bestillinger / endringer gjort på telefon belastes €5 servicegebyr. Fri km fra 

de fleste hentesteder langs kysten, inkludert Alicante og Malaga flyplass. 
Bensin og eventuell utvidet forsikring kommer i tillegg, se vår webside for 

detaljer.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

üFRI KM. & VEIHJELPüNORSK KUNDESERVICEüFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++üAIRCONDITION I ALLE BILERüINGEN FLYPLASSGEBYR

Ford Focus

€86
pr uke

€52
pr uke

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

€92
pr uke

Nissan Juke

€51
pr uke

€55
pr uke

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

€98
pr uke

€92
pr uke

€86
pr uke

€449
pr uke

€45
pr uke

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona

Ford Galaxy 7 seter

€258
pr uke

Opel Zafira 7 seter

€134
pr uke

Mercedes Vito 9 seter

€295
pr uke

Du kan enkelt endre din bestilling online
* Vil du ha en annen leiebil, endre leieperiode, legge til en fører til, 
kan du enkelt og raskt gjøre dette på vår webside.
* Lurer du på noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmål. 
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no

Lurer du fortsatt på noe?
Vi hjelper deg, før du leier, mens du leier og etterpå.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

PRISRAS  !!!
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

LUKSUS LEILIGHET I ALTEA
Moderne & romslig nære strand / havn
210m2 (80m2 terrasse) Beliggende ved Campomanes hav-
nen. Flott utsikt over Altea-bukten, sol hele dagen. 3 sov, 2 
bad, stor stue. Ideelt for den som vil ha det rolig og komfor-
tabelt. Langtidsleie 1000 Euro pr mnd + 3 mnd depositum.  
Tlf: 693 812 051  info@albir.no

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjØP Og SAlg AV bileR
Alle tYPeR RePARASjOneR,

OgSÅ KAROSSeRi
10 lÅnebileR
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Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

cabo roig. lang og korttids leie 
€500.00
tlf 97054444
costa blanca syd

rekkehus gran alacant
Gran alacant.rekkehus langtids-
utleie 3 etg kjeller uinnredet 1 etg 
stue kjøkken og bad ,2 etg 2 sove-
rom samt bad 3 etg takterasse ca 25 
kvm.felles basseng ca 50 meter fra 
huset €400.00
tlf 41464339
costa blanca syd

Quesada, hybel for leie
15 min. nord for torrevieja ligger 
Quesada. fin hybel m/egen inn-
gang for leie. ukesleie= 150 e, eller 
langtidsleie (egen pris). stort rom 
med kjøkkenkrok / gulvvarme. en-
tre og pent bad. uteplass. €150.00
tlf 93293291
costa blanca syd

bOlig 
FOR SAlg

bolig for salg
atico duplex 190m2 , 3 sove-
rom , 2 bad t.V.rom, salong, 
spisestue,vaskerom med matbod 
og 2 terasser sol hele dagen cen-
trum torrevieja av/diego ramirez 
261 telefon: 616942707 
€126 000.00 costa blanca syd

enebolig i daya nueva
Vi selger vår flotte enebolig i daya 
nueva. huset er ca 100 m2, innehol-
der romslig stue med åpen kjøkken-
løsning, tre soverom, to bad og bod. 
flere opplysninger og bilder følger 
ved forespørsel på mail €155 000.00
tlf 95058960 costa blanca syd

Villa i Quesada selges
totalrestaurert i 2015/16, kvalitet og 
særpreg. 4 soverom og 3 bad. egen 
hybel i sokkeletg. tomt 750 m2. 
stort basseng. det meste i huset er 
nytt. 10-15 min fra torrevieja. €370 
000.00 tlf 93293291
costa blanca syd

bolig med havutsikt
2-soveroms nyoppusset leilighet 
med flott hav- og fjell utsikt til salgs 
i albir. heis og lukket garasje. 5 mi-

nutt gangavstand til stranda i albir. 
havutsikt fra stua og begge sove-
rom. Kun 185.000€ €185 000.00
tlf 600256595
costa blanca nord

leilighet alfaz del Pi
sydvent leilighet med 100m2 ter-
rasse i alfaz del Pi, 3 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken og garasjeplass €189 
000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

Pris nedsatt!
flott hus i bello horizonte, 3, sov, 2 
bad, carport, privat have med bbq 

basseng. nedsatt fra 315.000€ Må 
selges. €275 000.00
tlf 618574507 costa blanca nord

flott beliggenhet i albir

smakfullt innredet leilighet belig-
gende like ved stranden i albir. lei-
ligheten inneholder 2 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken, terrasse og garasje-
plass. flott have og felles basseng. 
nedsatt fra 250.000€ €220 000.00
tlf 618574507 costa blanca nord

bOlig
SØKeS

søker leilighet i albir
søker leilighet for langtidsleie, okt/
nov/des- april 2017, i albir med in-
ternett og norske tv-kanaler.
tlf 91813993
costa blanca nord

leie liten leilighet
rolig pensjonist ønsker leie lite lei-
lighet 1.nov - 31.mars. strekningen 
Playa d ingles, arguineguin, Puerto 
rico, sentralt og uten mange trap-
per. €500.00
tlf 91540487
Kanariøyene

DIVERSE &
LØSØRE

traMPoline selges
fin trampoline med sikkerhetsnett. 
selges for kun 100 euro, nypris 300 
euro. lite brukt. treffes på tlf 6713 
99588 etter 14. sept. ciudad Que-

GARTNER
alt arbeid i hagen tilbys. 

lang erfaring med regjøring 
eller fjerning av palmer. 

rydder og vedlikeholder alle 
typer hager.

Kontakt josef 
tlf  650 722 040 eller
680 929 010 (norsk)

E R I C H  S C H R ö D E R
Tysk Kfz-Meister

Ptda. Cap blanc baja 64, km 155 - 03590 Altea
e-post: soloschroeder@gmail.com

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

            FlYtte?
hvis du trenger å flytte ting fra hjemmet ditt 
til et annet sted:

Ring OSS PÅ: 965 841 243
Vi gir deg et uforpliktende tilbud og selv-
følgelig en god pris! Vi er et selskap i Altea og 
snakker engelsk, tysk nederlandsk og spansk.

TIL LEIE I ALTEA - VAKKER FAMILIEBOLIG

ideell beliggenhet nær stranden og bysentrum. 260m2, 4 soverom, 2 ba-
deværelser, stor stue og familiekjøkken. Middelhavshage og svømme-
basseng. stille og skjermet beliggenhet. tilgjengelig for kortidssleie (pr. 
mnd.) eller langtidsleie syv måneder fra oktober ’16 - april ’17 (1400 €).

for priser og mer informasjon ring lawrence på tef: +34 636 034 943

Nye og lekre kontorplasser, midt i Albir. 
Lei en pultplass eller eget kontor. Møblert og 
fullt utstyrte med bredbånd, bare ta med deg PC’n 
og du er i gang. Fra €250 pr mnd. 
Tlf:  639 812 051
Epost: info@albir.no

LEIE KONTOR MIDT I ALBIR?

KJØRETØY DETAILING SPESIALIST
Profesjonell polering og reparasjon av lakkskader

Ceramic Pro lakkbehandling
Interiørservice og lær-restaurering

Frontlykt rengjøring mm.
Partida el Planet 192, Altea

tel: 865 670 766 / 722 139 367
www.autoartealtea.com

SKinnSPeSiAliSt
RePARASjOneR - RenS - FARging

Reparasjoner i ditt hjem
gratis prisoverslag!

Ring: 639 139 585
Ctra. 332 Ptda.Planet 139 local 1, 03590 Altea
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sada €100.00
tlf 93293291
costa blanca syd

seMentblander selges
God sementblander, lite brukt. dår-
lig av/på bryter, men ingen pro-
blem med å bruke den. selger nås 
på spansk tlf 6713 99588 fra 14/9. 
€60.00
tlf 93293291
costa blanca syd

cykler - mountainbikes
hej. jeg ønsker at købe 2 gode 
cykler, gerne mountainbikes. de 
skal bruges til alm. cykelture i Gu-
ardamar og omegn. jeg vil gerne 
kontaktes pr. email. bh Mette €1.00
tlf 000000000
costa blanca syd

bur/seng hund
bur og seng til liten hund (rosa) til 
salgs. nesten ikke brukt. 30 € €30.00
tlf 654457650
costa blanca nord

Gass komfyr med multifunz
new lofra Gass komfyr med mul-
tifunzione ovnen med grillspyd - el-
ler gassovn med grillspyd finnes i 
hvitt - polert rustfritt stål utsalgspris 
810 euro now pris 600 euro Pluss 
frakt. €600.00
tlf 604340269

costa blanca syd

tilhenger, brenderup 3205
Vi har flyttet til norge, selger derfor 
min tilhenger. God henger med 
ekstra karmer, presenning, 750 kg 
nyttelast. jeg er i Quesada fra 14/9 
til 16/10. norsk reg. spanske skilt er 
gratis. €700.00
tlf 93293291
costa blanca syd

brukt ergometersykkel
Ønsker å kjøpe brukt ergometersyk-
kel, rimelig. nær torrevieja. la rosa-
leda tlf: +47 90753676
tlf 90753676
costa blanca syd

seMentblander selges
jeg har en grei sementblander, litt 
dårlig kontakt i av/på bryter. lite 
brukt, selges for kun 65 euro €65.00
tlf 93293291
costa blanca syd

baderominnredning Gratis

holder på å pusse opp 2 bade i hus 
i la nucia. skal kvitte meg med da-
gens innredninger som er +/- 10 år 
gammelt. Minimalt slitt, ikke skader 
o.l. begge servantplatene er i mar-
mor. skyvedører m.m. €0.00
tlf 92839111
costa blanca nord

antikk norsk vedovn
selger flott antikk vedovn i støpe-
jern fra drammens jernstøperi med 
kokeplate (avtakbare ringer). ov-
nen er i god stand og renovert. Mål: 
55x60x30cm. Mulighet for trans-
port og installasjon. €280.00
tlf 681655715
costa blanca nord
MGP sparkesykkel/trikse
Ønsker å kjøpe trikse sparkesykkel. 
€60.00
tlf 97054444
costa blanca syd

hundehus selges
flott og romslig hundehus med 
teppe inni selges billig for 40 euro. 
bor i Quesada, norsk nr 932 932 91. 
€40.00
tlf 93293291
costa blanca syd

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

Fiskeforretning med norske produkter. 
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  
KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

Kanskje du lurer på noe?

Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

SKADEDYRBEKJEMPELSE
utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

GARTNER  
hjelp til å stelle hagen 
generelt, montering av 

dryppvanningsanlegg og 
småreparasjoner i hjemmet. 
15 €/time. området altea-

alfaz-benidorm-Villajoyosa. 

tlf: 687 461 525 
a.fonsdiaz@hotmail.com

ARBEID UTØRES
reparasjon av vaske-
maskiner, tørketrom-
ler, oppv. maskiner, 

v.vannsbereder, gass-
brenner till vann. 

24-timer service. 

de-monteur@hotmail.nl
+34 604 273 387

snakker hollandsk & eng

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- Alfaz del Pi
- Albir - Altea (Montanahud/Bello Horizonte)

- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

- ALBIR
- LA ZENIA
- GRAN ALACANt
- ALFAZ dEL PI

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada, 
  Mil Palmeras

- Alfaz del Pi

-Urb. Dona Pepa (Rojales)
-Urb. Quesada (Rojales)

SupermercadosSuperbrico
- Las Mimosas

- tORREVIEJA - tORREVIEJA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian
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Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

För dig som vistas i eller har ett 
särskilt intresse för Spanien gör vi 
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!

symaskin til salgs

Victoria, tysk symaskin, lite brukt 
selges. ciudad Quesada Passer for 
nybegynnere og middels avanserte 
brukere. Kontakt pr tlf. 966718690 
€35.00
tlf 966718690
costa blanca syd

innbo ønskes.
er på jakt etter dobbeltseng, skrive-
bord, salong, tv-bord, sykler, utemø-
bler , grill, med mer skal møblere et 
hus i altea. alt av interesse. €100.00
tlf 98691694
costa blanca nord

tredemølle selges, som ny
type domyos tc3, mål 162x73x138, 
svært lite brukt. Kan hentes i urb 
ciudad Quesada, rojales. €200.00
tlf 97566779
costa del sol

scooter ønskes kjøpt
Pent brukt scooter (gjerne med 
hjelm) i perfekt stand ø kjøpt. alfaz 
del Pi/albir.
tlf 99408022
costa blanca nord

Ønsker kjøpe Markise
hei vi ønsker å kjøpe markise l 4,2 
bredde min 2,20 €200.00
tlf 634343232
costa blanca nord

STILLING
LEDIG

daglig leder
daglig leder/ny driver søkes til vide-
reutvikling av forretnings ide innen 
turisme.
tlf 679468799
costa blanca nord

JOBB
SØKES

Vaktmester/tilsyn/utvask
tilbyr diverse vaktmestertjenester, 
utvask av leilighet og tilsyn. ta kon-
takt. Quesada, torrvieja området. 
€200.00
tlf 97054444
costa blanca syd

Vaktmester/vask/tilsyn
Ønsker du at noen skal se etter lei-
ligheten din, utføre enkle reperasjo-
ner, utvask henting på flyplassen - ta 
kpontakt. €150.00
tlf 97054444
costa blanca syd

TJENESTE 
TILBYS

helse valvære
fotpleie og Manikyr. ring for ein 
timebestiling så har vi hjem service 
i område benidorm , alfaz del pi, 
el albir, altea. rimelige priser. telf. 
660460693 €10.00
tlf 660460693
costa blanca nord

MØTEPLASSEN
jeg er en dame i 50 vil treffe en ka-
merat som jeg kan dele livet med 
jeg liker turer reiser, har egen leilig-
het bil,helst en mann p ca 55 60 ar ta 
gjerne kontakt693655320
tlf 865661869
costa blanca nord

Stilling ledig i butikk
Til vår gullsmed i Albir 
trenger vi en ny medarbei-
der. Erfaring er ikke nød-
vendig. Men du bør snakke 
Engelsk.

Terranova Joyeros S.L.
Avda, del Albir, 143
Tlf: 96 686 6178 
Jose Maria 

terranova.joyeros@gmail.com
Vi selger ikke bare, men reparerer også ! Tel. 965 887 352

bernd.adler@gmail.com

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra  29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær
Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3 - 20 mbps  fra 12 € per måned

SPESIAL-
TILBUD!

Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00

            FlYtte?
hvis du trenger å flytte ting fra hjemmet ditt 
til et annet sted:

Ring OSS PÅ: 965 841 243
Vi gir deg et uforpliktende tilbud og selv-
følgelig en god pris! Vi er et selskap i Altea og 
snakker engelsk, tysk nederlandsk og spansk.
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MANDAG
Callosa d’en Sarrià
Dénia
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

TIRSDAG
Altea
Jalon
Benidorm
Callosa d’en Sarrià 
Orihuela
Cala de Finestrat

ONSDAG
Callosa de Segura
Benidorm
La Mata
Guardamar
La Mata
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TORSDAG
Gran Alacant (Sierra Mar)
Alicante (Plaza de Toros)
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio 

FREDAG
Alfás del Pi
Finestrat
Gata de Gorgons
Los Montesinos (kveld)
Pilar de Horadada
Torrevieja

LØRDAG 
Alicante
Almoradí
Villajoyosa (Rastro)
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià 
Santa Pola
Playa Flamenca
Cala de Finestrat

SØNDAG
Alicante (Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia (Rastro)
Polop (Rastro)
Campo Guardamar
Albir
Urb. Marina (San Fulgencio)
Elche (V. fotballstadion)
Mil Palmeras

Markeder på Costa Blanca

COnStRUCCiOneS Y PROMOCiOneS

j. iVARS beRtOMen

et FiRMA Å StOle PÅ -  35 ÅR i bRAnSjen PÅ COStA blAnCA

PROSjeKteRing Og bYgg 
OPPUSSingeR Og bASSeng

tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

SpaniaPostens 
redaktør viser egne 
fotos fra Altea og 
Benidorm tatt kveld  
og natt. 

Vil du prøve selv 
har vi delt kamera-
innstillingene. Vi 
brukte et Nikon 
D800E  digital 
speilrefleks.

Send oss resultatet da!

Utsikt fra Sierra Altea. Vi ser Albir, 
Altea og Benidorm i bakgrunnen.
50mm F5 2sek ISO200

Utsikt fra Mascarat mot Altea med Benidorm i 
bakgrunnen. 300mm telelinse.
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Blinkskudd!
Har du tatt ett foto i Spania du synes 

er spesielt morsomt eller flott? 

Del det med oss  på 
red@spaniaposten.es

Kanskje vanker det en liten premie 
også!

965 973 307
enquiries@iqglasscurtains.com

www.iqglasscurtains.com

Glassere inn terrassen?

Hold varmen inne vinterstid 
og ute sommerstid!

Innglassing uten ramme

Vi installerer over hele kysten. 
Ring oss i dag for tilbud!

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjØP Og SAlg AV bileR
Alle tYPeR RePARASjOneR,

OgSÅ KAROSSeRi
10 lÅnebileR

Utsikt fra Mascarat mot Altea med Benidorm i 
bakgrunnen. 300mm, F3.5, ISO 600, 1/80s

Sierra Altea med utsikt fra Altea sydover med “El Faro” i 
Santa Pola helt i bakgrunnen. 24mm F5 20sek ISOISO200

Benidorm en vinternatt, 
bildet er tatt fra gamlebyen.
F5 3sek ISO100
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Du kan enkelt endre din bestilling online
* Vil du ha en annen leiebil, endre leieperiode, legge til en fører til, 
kan du enkelt og raskt gjøre dette på vår webside.
* Lurer du på noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmål. 
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut med full tank. 
Det er obligatorisk depositum for dette. 
Tidligere har det ikke vært refunder-
bart, nytt av sesongen er at bensinde-
positum kan refunderes, helt eller 
delvis.  Man betaler for bensin når man 
henter. Den kan leveres med 
full tank og da blir beløpet 
refundert mot et gebyr på 
25€ som skal dekke lev-
erandørens kostnader med 
å administrere ordningen.

Ekstra forsikring - for din sinnsro!
Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert. 
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordelene:

     Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
     Ingen egendel ved skade**
     Ingen egendel ved behov for veihjelp
*Standard depositum er 950-1200€ for små og mellomstore biler. 
**Utvidet forsikring dekker ikke tap av nøkler, antenne, bøter, skader som gjelder uforsiktighet, 
skader fra terrengkjøring etc. Se websiden for komplette betingelser.
Utvidet forsikring koster fra 11€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Du kan hente og 
levere over hele 

kysten.

Ford FocusFiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500 Nissan Juke

Ford Focus stv Ford Focus CmaxCitroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Levere på annet sted?
Ja du kan hente og levere bilen på 
forskjellige destinasjoner. Dette 
koster litt avhengig av avstand etc, 
dette da bilene ofte må transporteres 
tilbake til hentestedet. 

Betale i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske får du ofte 
spørsmål om du vil bli trukket i lokal 
valuta (EUR) eller i egen valuta (NOK). 
For mest gunstig valutakurs, velg lokal 
valuta. Velger du NOK vil kortselskapet 
ditt og/eller banken din ta et påslag.

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum normalt ikke trekkes fra konto. 
Beløpet “reserveres” kun på kortet og denne autorisasjonen kansellerer når bilen 
leveres. Dersom du skal refunderes et beløp, merk at det kan ta opptil 15 dager før 
penger refundert et kredittkort faktisk vises på konto. Hverken SpaniaGuiden eller 
leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er banken din banken/
kortselskap som  forårsaker forsinkelsen og kun de kan påvirke prosessen.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

ü
ü
ü

som populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Barcelona

üFRI KM.* & VEIHJELPüNORSK KUNDESERVICEüFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++üAIRCONDITION I ALLE BILERüINGEN FLYPLASSGEBYR

Opptil 15% rabatt i September & OktoberSe websiden for pris for din dato & hentested.


