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EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA DESDE 2002

Leiebil i Spania

Opptil 15%
rabatt nå i
November

Kan bli forbud mot
innføring av hunder

NO 21 2016

29. OKT 2016

Vil styrke “Familieveiviseren”

15år
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norske utleier i Spania
2001-2016

S

jømannskirken ber stortinget om 2.5 millioner kroner ekstra for å opprette en
ny fagstilling som skal yte bistand på Costa del Sol og Kanariøyene.

Se vår webside for detaljer
er
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan
endre din bestilling online helt
frem til hentedato.

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

E

n hund hentet til Norge
fra Spania viste seg å ha
40-50 hjerteormer i seg.
Funnet av de potensielt dødelige
parasittene kan føre til forbud
mot import av hunder fra Spania
til Norge.
Sykdommen er ikke vanlig og
nå vurderer norske myndigheter
å forby import av hunder fra
Spania for å forhindre spredning
til Norge. Den smittede hunden
hadde alle papirer i orden da den
kom til landet.

Danseband, Flamenco og Mamma Mia!

H
Ormen, som forårsakes av en
parasitt og utseendemessig kan
minne om en klase med pasta, er
altså en alvorlig og potensielt
dødelig sykdom for hund og
katt. Mattilsynet er bekymret
over at hunder som importeres
fra mottak i Spania kan true dyrehelsa i Norge.

Lege - doctor

hjemmebesøk i området
albir - benidorm - villajoiosa

RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

Dr. antonio morera
Tel: 608 071 864

Tlf: 865 649 255

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

“Familieveiviseren” arbeider i
dag med Alfaz del Pi som base
hvor man i dag har to fagsarbeidere. Sølvi Madsen er daglig
leder for Familieveiviseren på
Costa Blanca.

østkveldene blir slett
ikke kjedelige på Costa
Blanca. 3. november arrangerer Solgruppen for tredje år
på rad Dansefest i Albir. Da
kommer dansebandet Contrazt.
5. November er det Flamenco
show på Casa de Cultura i Alfaz
del Pi. Og i nesten hele november kan man se suksess-musikalen ”mamma Mia!” i Valencia.

ConstRucciones y Promociones
Et firma å stole på - 35 år i bransjen på Costa Blanca

Prosjektering og bygg
oppussinger og basseng

J. Ivars Bertomen
Tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Norsk advokat Erik C. Saunes

YOUR DREAM HOME IN SPAIN

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

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!

Vi er din spansktalende megler,
med sikring på ditt eget språk.

Utdannet
og registrertmegler
spansk megler
Utdannet
og
registrert
Mirador
de los Altos spansk
205, Calle Londres 8
Urb.de
Mirador
de
los Altos
8,
03189
Orihuela
Costa205, C/Londres
Urb. Mirador
los
Altos
205,
C/Londres
8,

28ÅR I SPANIA!
C/Òscar Esplá, 5 • El Albir
Tel: +34 96 686 81 60
info@spaniahome.com
www.spaniahome.com
www.norskboogreiseservice.com

965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

966 701 233

03189Costa
Orihuela
Costa (Alicante)
03189 Orihuela
(Alicante)
Tel. 701
+ 34233
966 701 233
Tel. + 34 966
www.dinbolig.com
• info@dinbolig.com
www.dinbolig.com
• info@dinbolig.com

www.dinbolig.com | info@dinbolig.com

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse
Tlf: +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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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Mallorca / Valencia

Bekrefter korrupsjon hos PP Vil ikke stille klokken tilbake
Hovedtiltalte i Gürtelsaken Francisco Correa
bekrefter korrupsjon hos
regjeringspartiet Partido
Popular.

D

en 61 år gamle forretningsmannen skal ha
hatt en så permanent forbindelse til PP at han i retten
torsdag 13. oktober betegnet partiets hovedkontor i Madrid som
sitt «andre hjem». Forholdet går
helt tilbake til 1996, da José
María Aznar (PP) var statsminister i Spania og utgjør første av
flere rettssaker i den svært omfattende Gürtel-saken.
Francisco «Gürtel» Correa ser
foreløpig ut til å leve opp til løftet om å fortelle alt han vet i retten. I rettssalen torsdag 13. oktober forklarte den tidligre
forretningsmannen at han i en
årrekke fungerte som mellomledd mellom private firmaer og
PP-styrte kommuner.
Fra firmaene mottok han kommisjoner, eller bestikkelser, i
bytte mot kontrakter i det offentlige. Disse pengene (normalt 2 til
3 prosent av kontraktens verdi i
følge Correa) leverte han videre
til PPs tidligere kasserer Luis
Bárcenas (også tiltalt i Gürtelsaken). Etter å ha ordnet den første kontrakten skal Bárcenas ha
gitt ham flere oppdrag. Slik startet det korrupte Gürtel-nettverket, en organisasjon som skal ha
hatt forbindelser til PP i kommuner og provinser i minst seks regioner i Spania.
Forholdet som nå er til behandling i retten går tilbake til perio-

den 1996 til 2004, da José María
Aznar (PP) var statsminister i
Spania. På den tiden hadde Francisco Correa base i Madrid-regionen med kontakter innen flere
kommuner.
Correa som forsøker å snakke
seg til en lavere fengselsstraff
innrømmer å ha brukt flere Madrid-kommuner til egen vinning.
Før rettssaken startet tilba han
retten å betale tilbake 2,2 millioner euro, penger som ble svindlet
fra kommunene og som i dag står
blokkert på konto i Sveits.
I retten skal han også ha innrømmet å ha gitt bort flyreiser og tre
biler til PPs tidligere ordfører i
Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Sistnevnte PP-politiker var gift med
Spanias tidligere helseminister
Ana Mato som trakk seg fra Rajoys regjering i 2014 grunnet
korrupsjonsanklager.
Etter at Mariano Rajoy (statsminister i Spania siden slutten av
2011) tok over som partileder i
Partido Popular, flyttet Gürtelnettverket de lysskye forretningene til Valencia-regionen. Correa har forklart i retten at årsaken
til bytte av regioner skal ha vært
at hans hovedkontakt i PP, Pablo
Crespo, ikke kom godt overens
med Rajoy. Pablo Crespo, en tidligere lokalpolitiker fra Galicia,
ble senere arrestert for korrupsjon sammen med Correa i 2009
og utvist av partiet.

Søndag 30. oktober skal klokken stilles en time tilbake.
Det vil ikke Balearene være med på og Valencia
regionen sier de ønsker det samme. Mer sol på
ettermiddagen gir større inntekter for turistområdene.

Å

rsaken skal være at tapet
av en time lys på ettermiddagen er uheldig
blant annet for turistnæringen.
Mer sol på kvelden betyr flere
folk og større inntjening. Forslaget får støtte av turistnæringen
på Costa Blanca.
Hva skal vi med sol klokken seks
eller syv om morgenen, spør
Alicante-avisen Información.
Det vises til bransjeorganisasjonen for hoteller på Costa Blanca
og Valencia-regionen Hosbec
som støtter Balearenes forslag. Å
stille klokken tilbake 30. oktober
betyr at det vil bli mørkt allerede
i sekstiden på kvelden. Der å
frata turistene en time med sol,
mener organisasjonen.

Den største protesten mot «vintertid» kommer imidlertid fra
naboregionen Balearene. Solnedgangen på den lille øygruppen
vil med den nye tiden være før
klokken seks på ettermiddagen
mange steder. Det påpekes også
at Balearene (med øyene Mallorca og Ibiza som de mest kjente) er hardere rammet av tidsendringen enn resten av Spania.
Solnedgangen er for eksempel
hele 50 minutter før enn byer
vest i Spania som Lugo i Galicia.
Regionsparlamentet i Palma på
Mallorca har derfor foreslått å
beholde sommertid året rundt. I
følge avisen El País støttes forslaget av samtlige lokalpartier.

SpaniaGuiden.no 15år
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üFRI KM. & VEIHJELP
üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR ALICANTE MALAGA++

üAIRCONDITION I ALLE BILER
üINGEN FLYPLASSGEBYR

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Opptil 15% rabatt i
September & Oktober

Se websiden for pris for din
dato & hentested
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Sluker kameler for å unngå nyvalg Arbeids-ledigheten endelig
under 20 prosent i Spania

Søndag 23. oktober vedtok
PSOEs landsstyre at det
skal åpnes for fire nye år
med Partido Popular og
statsminister
Mariano
Rajoy.
Begrunnelse:
Å unngå enda et nytt
parlamentsvalg i Spania.

Mye av den positive utviklingen skyldes midlertidige
ansettelser som i den rekordgode turistsesongen denne
sommeren skal ha gitt betydelig økt sysselsetting.
Likevel står fremdeles 4,3 millioner spanjoler uten
jobb. Det tilsvarer 18,9 prosent av den yrkesaktive
befolkningen.

Å

P

SOE som er landets nest
største parti og det største
på venstresiden i spansk
politikk var lenge ikke villig til å
godta at partilederen for de konservative skulle fortsette som
statsminister i Spania. Årsaken
var alle korrupsjonssakene som
er kommet frem i PP under Rajoys ledelse. PSOE har nå snudd
i spørsmålet.
Et tredje parlamentsvalg anses
som svært ødeleggende for Spania, både for tiltroen til de politiske partiene på hjemmebane og
i relasjon til andre land i Europa
og EU. PSOEs landsstyre har
derfor bestemt, 139 mot 96 stemmer, at de likevel skal stemmes
blankt når partiets politiske motstander Mariano Rajoy presenter
sitt kandidatur i slutten av oktober.
PSOEs avståelse i Kongressen
muliggjør et parlamentarisk flertall for en mindretallsregjering
med PP og Rajoy.
Partido Popular hadde absolutt
flertall etter valget i 2011, men
stupte i oppslutning i det påfølgende valget 20. desember 2015.
I det andre parlamentsvalget 26.
juni i år gikk PP frem med rundt
fem prosent, men hadde likevel
ikke nok oppslutning til å danne
regjering.

komme under 20 prosents ledighet anses som
symbolsk viktig for utviklingen videre i Spania. Selv
om ledighetstallene for for juli,
august og september hvert år får
en midlertidig nedgang på grunn
av sesongarbeid i turistnæringen,
er det ventet at ledigheten vil
fortsette å gå ned i tiden fremover.
Tallene som er basert på under-

PSOE har hele tiden sittet med
nøkkelen. Motstanden mot en
PP-regjering med Mariano Rajoy
som statsminister har imidlertid
vært så stor at partiet ikke har
villet godta fire nye år. De mange
og omfattende korrupsjonssakene som er kommet frem i PP under Rajoys ledelse har vært avgjørende.
PSOEs tidligere leder Pedro Sánchez var blant de som sa konsekvent nei til Rajoy. Lenge så han
ut til å ha partiet bak seg, men
etter valget 26. juni falt ikke i
lenger den kompromissløse linjen i like god jord hos partiets
ledelse. Etter det andre parlamentsvalget på et halvt år og
fremdeles små utsikter til regjeringsdannelse kom veteranene i
PSOE på banen og mente Rajoy

Du kan enkelt endre din bestilling online

søkelser fra det spanske statistikkbyrået Instituto Nacional de
Estadística (INE) viser i tillegg
at sysselsettingen det siste året
har økt med rundt 530.000 nye
jobber. Selv om arbeidsledigheten fremdeles er høy med 4,3
millioner ledige, er det den laveste målingen siden 2009. Arbeidsledigheten i Spania var på
sitt høyeste i begynnelsen av
2013, med over 27 prosent.

måtte godtas for å unngå nok et
parlamentsvalg. Å innlede et
samarbeid på venstresiden med
det nye og mer radikale partiet
Podemos ble samtidig utelukket.
I september besluttet PSOEs
landsstyre at partileder Sánchez
måtte fjernes for å bane vei for
Rajoy. Partiets begrunnelse var
at man nå måtte velge mellom to
onder; fire nye år med Rajoy eller enda et nytt parlamentsvalg.
Motstanden mot Mariano Rajoy
er fremdels stor i PSOE, men ledelsen svinger nå partipisken for
å få beslutningen igjennom i
Kongressen. Dersom Rajoy likevel ikke får den støtten han trenger, blir det nytt parlamentsvalg
25. desember, det tredje på ett år.

Fiat 500

Fiat Panda Plus

Ford Fiesta

VW Caddy

Fiat Fiorino TDI

Citroen C4 Picasso

* 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.
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge: 210 50 888
Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på
www.SpaniaGuiden.no

Ford Focus stv

Ford Focus Cmax
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Høstfest i Albir

Høyhastighetstog Alicante - Valencia

Solgruppen arrangerer for fjerde år på rad
høstfest i Albir og i den forbindelse arrangeres
det Dansfest på Albir Playa Hotel Torsdag den
03. November. Her blir det både dans, allsang
og god mat og drikke.
Det blir både dans, allsang, god mat og drikke. I år er kommer dansebandet Contrazt som i år slipper sitt 12. album.
De har vært med i Melodi Grad Prix og har vært nominert
til Spellemannsprisen for årets danseband. Contrazt har
fire gullplater og flere utmerkelser i kategoriene årets danseband, årets danselåt og årets musiker.
Det selges billetter både med og uten middag. Pris med
middag 65€ (tre retters middag med drikke), 30€ kun inngang til dansefesten. De vil være snack bar med salg av
drikkevarer.
Tore «på sporet» Strømøy er så klart med som konferansier, som tidligere år.
Hold av Torsdag 3. November. Dørene åpner 18.30
for de som har kjøpt inngang med middag. Kl
20.30 åpner dørene for de
som har kjøpt kun inngang
til festen.

Byggingen av traseen for høyhastighetstog (AVE) mellom Alicante og
Valencia skal prioriteres. Arbeidet har de siste ti årene ligget brakk.

I

følge Spanias departement
for utvikling og samferdsel
Ministerio de Fomento skal
byggingen nå fortsette for fullt.
Målet er å ha linjen ferdig innen
utgangen av 2017. Reisetiden
mellom de to byene vil dermed
komme ned i 55 minutter.
Byggingen av den nye linjen for
høyhastighetstog mellom Alicante og Valencia regnes som
svært viktig for både passasjertrafikk og godstransport langs
Middelhavet. Forbindelsen vil
kunne bli den mest lønnsomme

av alle strekninger i det spanske
AVE-nettet med nærmere én million reisende i året. Toget vil
også være viktig for byene Elche
og Orihuela, skriver avisen Información.
Linjen som nå bygges vil gå
gjennom La Encina i Villena og
har samme sporvidde som det
spanske høyhastighetstoget AVE
(Alta Velocidad Española). Toget
som skal betjene strekningen er
imidlertid av typen Avant, et tog
som brukes på kortere distanser
enn AVE og holder noe lavere
hastighet (mellom 220 og 250

kilometer i timen).

Middelhavskorridoren
Strekningen Alicante-Valencia
inngår i den såkalte Middelhavskorridoren, et omfattende
nett av toglinjer fra Frankrike i
nord til Andalucia syd i Spania.
Korridoren bygges for høyhastighetstog, vanlige passasjertog
og godstog og er ventet ferdig i
2030. Hensikten er å gjøre transport mellom nord og syd mer effektiv. Prosjektet får støtte av EU
og fondet for regional utvikling
(European Regional Development Fund).

Billetter kan kjøpes på Solgruppens Serivcekontor
og på Den Norske BokCafe`n. Begge ligger i hovedgaten i Albir.

Konferansier: Tore
«på sporet» Strømøy er
så klart med som konferansier, som tidligere år.

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
Shop.com

• Strikkegarn
• Broderigarn

• Heklegarn
• Strikkepinner

KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES
ÅPNINGSTIDER:
Mandag - lørdag: kl. 10.00-14.00
Torsdag: kl. 16.00-18.00

Winora 2.199€

1.999€

Bosch/Yamaha MidMotor, 400Wh, 140Km

Massasje & smertelindrende behandling | PODOLOG & SKJØNNHET | MTC AKUPUNKTUR
craniosakral terapi | osteopati | LUKSUS ORGANISK HOLISTISK HUDPLEIEBEHANDLING
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

Sykkel & el-sykkel service, salg, utleie og reperasjon
EN 15194:2009

2 AÑOS
Shop.com
Shop.com
GARANTIA
Shop.comShop.com
Shop.com

Høst-tilbud
Oktober 2016

El-sykkel

EN 15194:2009
2 AÑOS
EN
15194:2009
GARANTIA
2 AÑOS
GARANTIA

EN 15194:2009
2 AÑOS
GARANTIA

EN 15194:2009
2 AÑOS
EN 15194:2009
2 GARANTIA
AÑOS
GARANTIA

2.199€
1.999€
Winora 2.199€
1.999Winora
€1.999
Winora 2.199€
€
Winora
2.199€ 1.999€
Winora 2.199€
1.999
€
Bosch/Yamaha
MidMotor, 400Wh, 140Km
Bosch/Yamaha
MidMotor, 400Wh,
140Km
Bosch/Yamaha
MidMotor,
400Wh, 140Km

Bosch/Yamaha
MidMotor,
City 1000 1.150€
899
€ 400Wh, 140Km
1000€1.150€ 899€
City 1000
1.150€
899City
€ 899
City
City 4000 1.099€
799
€ 1000 1.150€
City
1.150€
899
€
Batterij 36V09AH Li-ion, 20”, LCD Display
4000€1.099€ 799€
City 1000
1.150€
899
€ 1000
City 4000
1.099€
799City
€ 799
4000 1.099€
Batterij
Display
Batterij
Li-ion,
20”, LCD
Display
Batterij
36V09AH
Li-ion,
20”, LCD36V09AH
Display Li-ion, 20”, LCD City
City€ 4000 1.099€ 799€
Batterij 36V09AH Li-ion,
26”, 36V09AH
LCD Display
Batterij 36V09AH Li-ion,City
20”, LCD Display
1.099€
799
Batterij
Batterij 36V09AH Li-ion, 20”, LCD Display
Batterij 4000
36V09AH
Li-ion,
26”, LCD
Display
Batterij
36V09AH
Li-ion,
26”, LCD36V09AH
Display Li-ion, 26”, LCD Display
Bosch/Yamaha MidMotor, 400Wh, 140Km

Ebici Shop
Camí Vell d’Altea 18 L-1 ALBIR
info@ecoscooter.es Telf. 902 996 416 / 966 868 930

Adr.: Calle Joaquin Turina 4/Albir v/ Costa Blanca Klinikken
Tlf: 966 864 522 • www.casalis.es • E-mail: lis@casalis.es

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

Ebici Outlet
N-340 KM174 C.C.AITANA L.1
Telf. 966 809 151 - 659 596 934

Batterij 36V09AH Li-ion, 26”, LCD Display
Ebici Shop
Ebici Shop Ebici Shop
Batterij 36V09AH Li-ion, 26”, LCD Display
Ebici
Vell d’Altea 18 L-1 ALBIR
EbiciVell
Shop
Camí
d’Altea
18 L-1
ALBIR
Camí Vell
d’Altea
18Camí
L-1Shop
ALBIR
Camí
Vell
d’Altea
18
L-1
ALBIR
info@ecoscooter.es
Telf.
902
996
416
/
966
868
930
Camí Vell d’Altea
18
L-1
ALBIR
info@ecoscooter.es
Telf.
902
996
416
/
966
868
930
info@ecoscooter.es Telf. 902 996 416 / 966 868 930
info@ecoscooter.es
info@ecoscooter.es Telf. 902
996 416 / 966
868Telf.
930 902 996 416 / 966 868 930
Villajoyosa

Ebici Outlet
Ebici Outlet Ebici Outlet
Ebici
Outlet
N-340
KM174 C.C.AITANA L.1
N-340
KM174
C.C.AITANA
Ebici Outlet
N-340
KM174 L.1
C.C.AITANA
L.1
KM174
L.1 934
Telf.596
966
809C.C.AITANA
151 - 659 596
Telf.
966KM174
809Telf.
151
- 659
934
N-340
C.C.AITANA
L.1
966
809596
151
- N-340
659
934
Telf.
966
809 151 - 659 596 934
Telf. 966 809 151 - 659 596 934
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Kan bli forbudt å importere hund fra Spania
Bringer parasitter til
Norge: Totalt ble det funnet
over 40 hjerteormer i hunden
fra Spania. Sykdommen er potensielt dødelig for hunder og
katter.

InfISert hjerte: Mattilsynet er bekymret over at gatehunder som importeres fra Spania
kan true dyrehelsa i Norge.

En hund hentet til Norge fra Spania viste seg å ha 40-50 hjerteormer i seg.
Funnet av de potensielt dødelige parasittene kan føre til forbud mot import
av hunder fra Spania til Norge.

S

ykdommen er ikke vanlig
og nå vurderer norske
myndigheter å forby import av hunder fra Spania for å
forhindre spredning til Norge.
Den smittede hunden hadde alle
papirer i orden da den kom til
landet.

Ormen, som forårsakes av en parasitt og utseendemessig kan
minne om en klase med pasta, er
altså en alvorlig og potensielt
dødelig sykdom for hund og katt.
Mattilsynet er bekymret over at
gatehunder som importeres fra
Spania kan true dyrehelsa i Norge.

– Det er lovlig å importere disse
hundene, men det er ikke dermed
sagt at det er lurt å gjøre det. Vi
har en veldig, veldig spesiell dyrehelse i Norge, som vi ønsker å
ivareta, sier Tronerud i Mattilsynet i følge NRK.

Skinn Boutiquen

Skinnspesialist

Skandinavisk
Ridinstruktör

Alfaz del Pí

reparasjoner - rens - farging

20 - 50%

Reparasjoner i ditt hjem
gratis prisoverslag!

på UTVALGTE varer
vi syr også etter mål!

Calle San Juan 3 esq. - Tel:965887533
www.skinnboutiquen.com

– Vi anslår at det var 40 eller 50

ormer, i alle fall. Den lengste av
dem vi fant var 32 centimeter
lang. Jeg målte for eksempel 14
ormer som til sammen utgjorde
over tre meter, sier Inger Sofie
Hamnes, seksjonsleder ved Veterinærinstituttet, som obduserte
hunden.

San Miguel de Salinas

Alt det beste til ditt
kjæledyr og akvarie
Frisør
veterinær
Sertifisert personale

Ring: 639 139 585
Ctra. 332 Ptda.Planet 139 Local 1, 03590 Altea

en annerledes
tysk restaurant!

Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00
Søn: Stengt

Hver lørdag ny spesialmeny f.eks. rullader, svinestek,
sauerbraten- ELLER nyt våre ulike schnitzler
her finner du antagelig Costa Blancas største cordon bleu
ÅPENT FOR SpeSIELLE FEIRINGER OG SELSKAP

Camí del mar 16, 03580 alfaz del pí
Tel: 672 908 833 - el-perro-loco.npage.de

Hunde & KATTEHOTELL

694 44 35 23

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

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

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

1996 - 2016

30 års
JUBILEUM

HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT
Den perfekte plass for din katt eller hund
www.shieldaigkennels.com
Ring: 965878284 /680562745
info@shieldaigkennels.com

Alltid til tjeneste!
www.nutrisala.com
Åpningstider: 09.00 -13.30 og 16.30 -19.30
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

Skal du på ferie, reise hjem eller
jobbe? La din beste venn være
hos oss - hos vår familie får de
det morsomt også!

Finn oss på Facebook

Velkommen på besøk!

Hunden som hadde hjerteorm
hadde også alle papirer i orden.
En kontroll hos veterinær viste
likevel at alt ikke var som det
skulle, og den ble avlivet i samråd med eieren.

m

Du vil ikke føle deg langt vekk!
Vi oppdaterer deg med
meldinger på Whatsapp når vi
går tur, koser og er på eventyr!
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Alfaz del Pi

Dystre tall på fattigdom i Valencia Sjømannskirken vil styrke “Familieveiviseren”

Fattigdommen i Comunidad Valenciana øker. Over 1,6
millioner, rundt en tredjedel av regionens befolkning,
er enten fattige eller trues av fattigdom.
Sjømannskirken ber stortinget om 2.5 millioner kroner ekstra for å opprette en ny
et viser tall fra organisa- Tallene fra EAPN er presentert i fagstilling som skal yte bistand på Costa del Sol og Kanariøyene.

D

sjonen European Anti
Poverty
Network
(EAPN).

Av disse anses rundt 400.000 for
å leve under prekære forhold, 1,6
prosent mer enn i 2014. Det gjør
Valencia til en av regionene i
Spania der fattigdommen har økt
mest de siste årene. Bare Andalucia og Castilla-La Mancha har
en dårligere statistikk.

organisasjonens tilstandsrapport
for perioden 2009 til 2015. I rapporten fremgår det at over 13,3
millioner mennesker i Spania
enten er fattige eller fattigdomsutsatt. Det utgjør 28,6 prosent av befolkningen. For Valencia-regionen
(Comunidad
Valenciana) er den samme andelen på 32,9 prosent (1.638.647
mennesker), skriver avisen El
Pais.

“

Familieveiviseren” arbeider
i dag med Alfaz del Pi som
base hvor man i dag har to
fagsarbeidere. Sølvi Madsen er
daglig leder for Familieveiviseren på Costa Blanca.
Behovet til det norske tilbudet i
Spania er knyttet til at mange
norske lever “utenfor” det spanske systemet, eller kun er i Spa-

nia for en kort periode og dermed ikke fanges opp at det
spanske barneværnet. Flesteparten av norske barn i Spania sendes på norsk skole og lærer seg
ikke spansk mens de er i landet.
De vet ofte ikke hvor de kan henvende seg om problemer oppstår
i tillegg til språkproblene. Både
barn og familie mangler naturlig
nettverk som besteforeldre, an-

nen familie eller gode venner.
Det norske barneværnet har ingen myndighet eller mandat
utenfor Norge.
Saker man jobber med kan være
knyttet til familier som har
“rømt” fra det norske barneværnet. Eller barn som rømmer fra
foreldrene etter å ha flyttet til
Spania.

SPESIALISTER PÅ AIRCONDITIONING

SESONGSALG !

Panasonic aircondition og varmepumpe fra

€490 .-

inkl. installasjon .

Ptda. Cap-Blanch 77, N-332, Altea
Tlf: 965 843 144 / 673468922
altea@reliable-clima.com
www.reliable-clima.com

www.SpaniaPosten.es		

29. OKTOBER 2016		

UTGAVE 21 2016

Castellón

7

Trondheim

Tidligere PP-president Driver flyttebyrå med stjålet flyttebil?
Med en muligens
endelig i retten
stjålet flyttebil
skal trønderen ha
drevet flyttebyrå
og kjørt flyttelass
til Spania.

Bedragerisaken mot Partido Populars tidligere
regionspresident i Valencia, José Luis Olivas, er i gang.

O

livas som var Valencias
regjeringssjef fra 2002 til
2003 er tiltalt for skattesvindel og dokumentforfalskning
og risikerer opptil tre års fengsel.
I tillegg er han tiltalt for uforsvarlig styring og bedrageri i en
annen sak etter å ha ledet de to
tidligere valensianske bankene
Bancaja og Banco de Valencia til
økonomisk ruin.
Rettssaken mot Olivas startet
tirsdag 18. oktober og gjelder et
forhold som går tilbake til 2008.
Sammen med den medtiltalte
forretningsmannen Vicente Cotino (også tiltalt i Gürtel-saken)
skal den tidligere Valencia-presidenten ha flyttet penger mellom
firmaer og forfalsket dokumenter
med det for øyet å unndra skatt.
I tillegg til tre års fengsel er det
fremsatt et krav om erstatning på
200.000 euro, skriver avisen El
Mundo.
José Luis Olivas er også tiltalt
for bedrageri i en av Spanias
mange banksaker. I 2008 var han
leder for Bancaja og Banco de
Valencia, to valensianske banker

som senere gikk til grunne i finanskrisen. Olivas ble deretter
gjort til visepresident i bankgruppen Bankia med Rodrigo
Rato som sjef.
Da Olivas senere måtte gå av
som visepresident i Bankia i
2011, ble det klart at alle de tre
banken han hadde vært med på å
lede hadde tapt enorme pengesummer. Bankia overlevde riktignok krisen etter å ha blitt tilført over tjue milliarder euro av
den spanske stat, men ledelsen i
banken Rodrigo Rato inkludert
står i dag tiltalt for uforsavrlig
styring og bedrageri. Fiaskoen til
de tre bankene Olivas var med på
å lede har i ettettid gitt ham tilnavnet Ruinens president (Presidente de la ruina).
Olivas var regionspresident i Valencia fra juli 2002 til juni 2003
og ble etterfulgt av Francisco
Camps (PP), også tiltalt for bedrageri i den såkalte Formel
1-saken.

E

t utleiefirma anmeldte i
Norge «Oslo Flyttetjeneste» for å ha underslått
flyttebilen. Et selskap med samme navn ble i 2014 slått konkurs.
«Oslo Flyttetjeneste» er at av de
siste tilskudd blant flyttebyråer
som kjører mellom Norge og
Spania. En bransje som i mange
år har vært preget av operatører
som kommer og går. Flyttebyrå
som brått løses opp og flytelass
som aldri kommer frem.

Cowboy bransje
Det har tidligere vært mye spesielt i bransjen. En periode hadde man i Spania to «norske»
fytte-firma som opererte med
samme navn.
Leiebilen flyttebyrået hadde
leid skulle vært levert tilbake 5.
oktober, utleier mistenker bilen
ble tatt til Spania. Bilen var i
slutten av oktober ennå ikke
kommet tilbake og utleier valgte
å politianmelde «Oslo Flyttetjeneste». De som har opplysninger

STAKK TIL SPANIA?: I Oktober ble leiebilen til “Oslo Flyttetjeneste” etterlyst på blant annet Facebook med oppfordring om å kontakte nærmeste
politikammer. Et firma med liknende navn ble i 2014 slått konkurs.
om bilen ble bedt om å kontakte
nærmeste politikammer.
SpaniaPosten har gjentatte ganger forsøkt å få et svar fra Torkjell Baltzersen uten hell. Baltzersen
står
bak
«Oslo
Flyttetjeneste» som har forret-

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

Cami de la Monja 11, Urb. Montebello, 03530 La Nucia

Vi snakker skandinavisk!
Telefontid : Mandag - Søndag 10-20.00. Akutt 24 timer

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE
Få en gratis time helt uten forpliktelser:

96 587 08 68

Tannlegen for nordmenn

GODK JENT AV HELFO
NORSK PERSONELL
Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía
info@marfil-smiles.com
www.marfil-smiles.com

ningsadresse i Trondheim. Det er
uvist om Baltzersen også sto bak
aksjeselskapet ”Oslo Flyttetjeneste AS” som ble slått konkurs
i 2014, også dette i Trondheim.

SPESIALIST I IMPLANTATER
24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter
Gratis konsultasjon og årlig sjekk

Tlf: 966 236 130

www.nordicdentalsmile.com | info@nordicdentalsmile.com

HØSTT I LB UD

Vis dette tilbudet og få

10% på tannregulering
i hele oktober.

Kjøp / salg - Ring på norsk + 34 607 237 975
jorge@homeinvest.es

www.homeinvest.es
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Flest boliger solgt i Torrevieja

Anslår 150.000 nye boliger i året
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Totalt ble det omstatt 4.762 boliger i Alicanteprovinsen i andre
kvartal. Flesteparten av disse i kommunene syd i provinsen.

I

andre kvartal ble det solgt
1.616 boliger til utenlandske
statsborgere bare i Torrevieja
kommune. Til sammenlikning

ble det solgt 1.248 i Benidorm. I
Orihuela Costa solgte man 1.071
boliger i samme periode.

Boligmarkedet i Spania vil trenge rundt 150.000 nye boliger i året. Det mener
den spanske næringslivsorganisasjonen CEOE.

F
Porselenskroner, broer
og skallfasetter på dagen

lere hundre tusen nye boliger står fremdeles tomme
rundt omkring i landet.
Det står ikke i veien for nye prosjekter fordi en stor andel av
disse aldri kommer til å bli solgt,
sier organisasjonen.
I følge en rapport fra Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) presentert i avisen El País er ny utbygging nødvendig fordi den «solvente»
og
«finansierte»

Godkjent av HELFO

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

YOUR DREAM HOME IN SPAIN
www.solident.es

info@solident.es

tel:96 585 4463

ConstRucciones y Promociones
Et firma å stole på - 35 år i bransjen på Costa Blanca

Prosjektering og bygg
oppussinger og basseng

J. Ivars Bertomen
Tel: 609 251 331 - hoela.hoela@hotmail.com

Norsk Byggfirma
Byggmester
Maler
Rørlegger & elektriker
Alt innen bygg
Egen arkitekt

Vi ordner alle spanske byggetillatelser!

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

Kontakt oss i dag
for et godt tilbud!

etterspørselen etter nye boliger i
Spania allerede ligger langt over
det årlige tilbudet. Organisasjonen mener at nye hus og leiligheter som står tomme (anslått til
et sted mellom 300.000 og
500.000 enheter) ikke står i veien for å bygge nytt. Årsaken er
at en betydelig andel av overskuddet av boliger fra årene med
byggeboom i følge CEOE trolig
aldri vil bli solgt og befinner seg
slik sett allerede utenfor markedet.

Det anslås at behovet for nye boliger vil være på rundt 150.000 i
året, det tredobbelte av det som
ble bygget i 2015. Antallet ligger
likevel langt under det som var
vanlig fram til 2008 da boligboblen var på sitt største.
CEOE mener den nye aktiviteten
i byggebransjen kan skape
500.000 varige arbeidsplasser og
at eiendomsbransjen igjen vil utgjøre en viktig del av landets
bruttonasjonalprodukt.

LM Assessoria
Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Hos oss kan du snakke

spansk, engelsk eller fransk.

LM Assessoria har bistått norske profesjonelle og selskaper i over 10 år.

· Åpningslisens (Licencia de apertura)
For kontorer, butikker, restauranter etc.

· Firmaetablering

(Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Regnskap aksjeselskaper / autonomos
· Skatt / avgift / selvangivelse IVA etc

· Arbeidskontrakt, oppsigelse,
trygde-rettigheter og pensjon
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse
For EØS- og ikke EU/EØS borgere

+34 653 364 138
+47 484 46 805

www.oppussingspania.no

COLEGIO DE GRADUADOS
SOCIALES DE ALICANTE

“Jeg kan løse det meste
av papirarbeide næringsdrivende og arbeidstakere
kan måtte utføre i Spania.
Alt utføres profesjonelt.
Du sparer tid, penger og
unngår potensielle
problemer i fremtiden.”

Kom innom i Altea for en uforpliktende prat.
Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

Paseo del Mediterraneo (Strandpromenaden), Altea
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Boligsalget øker også i 2017
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Bolig i Spania

Stabilitet i eiendomsmarkedet

Etter kollapsen for åtte år siden er eiendomsmarkedet i Spania igjen preget av stabilitet. Det skriver
eiendomsportalen Fotocasa på sine hjemmesider.

Boligsalget i Spania vil øke også i 2017, men mer moderat enn i år. Det mener
eiendomsaktøren og storbanken BBVA.

I

følge bankens siste rapport
vil salg av eiendom til neste
år gå opp med 6,5 prosent.
Samtidig vil prisene stige med
gjennomsnittlig 3,5 prosent. Man
vil også få en økning i antallet
nye prosjekter, et marked der det
har vært lite bevegelse de siste
årene.
Vekstprognosen fra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
for 2017 ligger under det som
trolig blir resultat i 2016. Mens
banken forventer en vekst på 6,5

ptosent til neste år, vil årets økning havne på rundt 10 prosent
(omtrent det samme som i 2015).
Skal man tro bankens eksperter
vil imidlertid prisstigningen for
neste år være høyere enn i år.
Mens det for 2016 forventes at
prisene skal øke med 2,5 prosent,
er prognosen for neste år på 3,5
prosent.
BBVA påpeker samtidig at det er
stor variasjon i markedet, med
størst vekst i etterspørselen i Madrid, Catalonia og på Balearene.

Antallet nye prosjekter på eiendomsmarkedet vil også øke i
2017. Men heller ikke her vil
økningen være like høy som i
2016. Mens antallet byggeprosjekter (godkjente søknader) vil
gå opp med 40 prosent i år, vil
økningen til neste år ligge på
rundt 25 prosent.
Analysene er hentet fra BBVA
Research (Situación Inmobiliaria
en España) gjengitt i avisen El
País.

Utdannet og registrert spansk megler
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

Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,
03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233
www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

• Alltid ferske bakevarer
Calle Oscar Espla 9, lokal 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

360o utsikt i ALBIR - byggeår 2009
3 sov/ 216 m2 + 60 m2 terrasse € 379,000

Eiendomsmegler

Utleie og salg av eiendommer
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

REF SA-2170-FC: NYTT OG MODERNE HJØRNEHUS MED
FANTASTISK UTSIKT I ALBIR. komfortabel eiendom med
stor takterrasse, to stuer, 3 soverom, og to bad.
BBQ/utekjøkken, 2 parkeringsplassser og bod.

I

følge det Schibsted-eide selskapet gikk prisene på brukte
boliger opp med 0,9 prosent
i tredje kvartal. Det er den nest
høyeste kvartalsmessige prisstigningen siden slutten av 2007,
bare overgått av økningen på 1,1
prosent i andre kvartal i fjor. Beregningene er basert på Fotocasas egne data over kjøp og slag
av eiendom.
I følge Fotocasa lå den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på
brukte boliger i Spania ved utgangen av september i år på
1.636 euro. Selskapets analyser
tilsier at prisene på markedet nå
er stabile, etter å ha gått ned med
totalt 45 prosent siden det kuns-

tig høye nivået i 2007 (med andre ord før krisen, da boligboblen var på sitt største).
Fotocasa registrerer små variasjoner i gjennomsnittlig kvadratmeterpris de siste månedene, noe
som tas som en bekreftelse at
markedet er stabilt. Samtidig er
det fremdeles stor variasjon fra
sted til sted i Spania. Mens mange regioner opplever prisstigning, faller prisene fremdeles
andre steder både kvartalsmessig
og i årlige sammenlikninger. Årsaken til prisnedgangen i enkelte
regioner er i følge Fotocasa at
markedet på disse stedene enda
ikke er kommet i balanse etter
krisen i 2008.
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Bo i Spania

Bedre liv som innflytter i Spania enn Norge
Spania slår lett Norge på livskvalitet og familieverdier for
utlendinger. Norge vinner ikke uventet på økonomifaktorer
som jobbsikkerhet og lønn.

F

or folk som bor i utlandet
er Spania et mye bedre
land å bo i enn Norge når
det gjelder livskvalitet, sosialt
liv, integrering, nye vennskap og
kultur.
Totalt sett kommer Norge på 6.
plass og Spania på 16. plass av
194 land i storbanken HSBC sin
undersøkelse av hvordan det er
for utlendinger å bo i andre land.
26.871 mennesker som har flyttet
fra hjemlandet er spurt.
Norge slår Spania på alle de ni
økonomiske faktorer i undersø-

kelsen og er på 4. plass totalt i
økonomikategorien. Spania er på
43. plass. Minst forskjell er det
på disponibel inntekt, der Norge
er på 31. plass og Spania på 38.
Hvis du ser helt bort fra økonomi-kategorien, havner imidlertid
Spania på 4. plass og Norge på
12.

Spania
Norge

I familie-kategorien er Spania
nummer 7 og Norge nummer 16,
og Spania vinner på 8 av 10 delspørsmål.
Totalt sett oppfattes Singapore
som det beste landet å bo i for
utlendinger foran New Zealand
og Canada.

Spania er nummer 2 av alle land
i erfaringer-kategorien, hvor
Norge er nede på 11. plass. Bare
på tre av ti spørsmål er Norge
høyere rangert enn Spania i denne kategorien.

ES

T

198
0

DET BESTE FOR DIN SØVN
RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

Tlf: 865 649 255

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

OVERMADRASS
5 cm overmadrass
sensus memory foam
90/190 - 95€
90/200 -109€
135/190 - 139.5€
150/200 -179.50€
160/200 -189€
180/200 -199€”
SPESIALTILBUD!
Ta med deg denne annonsen og få en luksus
hotellpute (som vist på
bildet) ved kjøp av en
overmadrass.*
* tilbudet er gyldig til den 29. oktober 2016

Livskvalitet for innflyttere: Om man ser bort fra økonomifaktoren, havner Spania på 4. plass og Norge på 12.

Vi er din spansktalende megler,
med sikring på ditt eget språk.
Utdannet
og registrertmegler
spansk megler
Utdannet
og
registrert
Mirador
de los Altos spansk
205, Calle Londres 8
Urb.de
Mirador
de
los Altos
8,
03189
Orihuela
Costa205, C/Londres
Urb. Mirador
los
Altos
205,
C/Londres
8,

966 701 233

03189Costa
Orihuela
Costa (Alicante)
03189 Orihuela
(Alicante)
Tel. 701
+ 34233
966 701 233
Tel. + 34 966
www.dinbolig.com
• info@dinbolig.com
www.dinbolig.com
• info@dinbolig.com
www.dinbolig.com
| info@dinbolig.com

SØVNspesialisten

ÅPNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG, 10 - 20 LØRDAG 10 - 14

Ring oss på tlf: 965 84 48 48
Du finner oss på N332 - partida el planet 172, Altea, Spain
leos-superstore@live.com
leos.softfurnishings.spain

Kjøp / salg - Ring på norsk + 34 607 237 975
jorge@homeinvest.es

www.homeinvest.es
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Bolig i Spania

Bolig i Spania

Boligsalget opp med over 13 prosent

Storsalg av bolig fra ”krisebank”

Salg av boliger i Spania økte med 13,3 prosent i andre
kvartal. Det viser tall fra landets notarråd Consejo
General del Notariado.

T

otalt ble det registrert
122.776 overtagelser i
april, mai og juni. Samtidig økte den gjennomsnittlige
kvadratmeterprisen med 1,3 prosent til 1.314 euro.
I likhet med analyser fra andre
organisasjoner og aktører innen
eiendomsbransjen melder det
Siden
1994

SPESIALTILBUD!

statlige Consejo General del Notariado om stor variasjon i markedet. Mens enkelte regioner
som Navarra og La Rioja opplevde nedgang i salg av eiendom
og kvadratmeterpris, hadde regionene Balearene, Catalonia og
Kanariøyene en salgsøkning på
over 20 prosent og opptil 7 prosents prisvekst.

Bernd Adler
CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB

Spanias finans- og restruktureringsselskap Sareb også
kjent som «Verstingbanken» gjør sitt største enkeltstående
salg av eiendommer noensinne.

L

eilighetskomplekser for
totalt én milliard euro skal
ut på markedet, de fleste i
Catalonia, Andalucia, Madrid,
Galicia og Comunidad Valenciana.

regioner, herunder Catalonia,
Andalucia, Madrid, Galicia og
Comunidad Valenciana der Costa Blanc hører hjemme. Til
sammen er det snakk om verdier
for opp mot én milliard euro.

I følge den spanske næringslivsavisen Expansión er Sareb på
utkikk etter en stor kjøper. Foreløpig har imidlertid ingen firmaer kommet med konkrete bud.
Eiendommene er fordelt på flere

Det nasjonale finans- og restruktureringsselskapet Sareb (Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria) forvalter eiendom
fra de gjeldstyngede bankene

Over 100 kanaler fra 29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær

ALBIR - Mange modeller

Vi snakker skandinavisk!
Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352

bernd.adler@gmail.com

Av. Europa, 171
CN-322-km 154
info@piscinaseuropa.es
Vi snakker engelsk
Tel: 696871530

Fordi Sareb har overtatt porteføljene til de kriserammede bankene har selskapet fått tilnavnet
«Verstingbanken» (Banco malo).
Navnet er imidlertid misvisende
i det Sareb ikke selv har lisens til
å drive bankvirksomhet.
Det er ikke første gang i 2016 at
Sareb selger unna eiendom. I
april i år la selskapet ut over
2.300 boliger for salg på forskjellige steder langs spanskekysten.

SUPERTILBUD PÅ
SVØMMEBASSENG

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3 - 100 mbps fra 15 € per måned

den spanske stat har måttet redde
etter finanskrisen i 2008, deriblant BFA-Bankia, Catalunya
Banc, NGC Banco-Banco Gallego og Banco de Valencia.

- Alle størrelser
- 15 års garanti

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

Hold varmen inne vinterstid
og ute sommerstid!

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

Glassere inn terrassen?
Innglassing uten ramme

Avenida Pais Valencia 15, local 3
03580 – Alfaz del Pi (Alicante)
www.toldosaitana.com
Åpningstider:
Man - fre 09.00 - 13.30
Lør 10.00 - 13.30

Markiser
Myggnetting
Glassvegger
Bassengovertrekk

965 973 307

enquiries@iqglasscurtains.com
www.iqglasscurtains.com
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Fjerner kanter fra sjøpromenaden

Blåkrabbe invaderer Torreviejastrender
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Kantene som har vært rundt palmetrærne på Torreviejas
sjøpromenade blir nå fjernet.

M

ange gående har over
årene snublet og falt i
kantene, samtidig som
man har måtte gå sikk-sakk for å
unngå dem.
De skal lenge ha vært til irritasjon for både gående og arbeidere i området som har snublet i
kantene eller ved uhell kjørt
borti dem og fått arbeidsmaski-

ner skadet.
Utbedringen har blitt gjort i området mellom «El Hombre del
mar» og Cura stranden. «Kassene» kantene har skapt rundt
palmene har vært flitting brukt
som hundetoalett og søppelkasser. Noe man håper det blir en
slutt på nå.

Velkommen innom oss i Quesada!

Hobbyfiskere har fanget de store og agressive krabbene i havneområdet.
Krabbene er også observert i vannet utenfor Acequión-stranden i sentrum.

K

rabben hører naturlig
ikke hjemme i middelhavet og regnes som uvelkommen gjest i økosystemet.
Fiskerne i Torrevieja har siden i
vår bedt om å få drive komersiell
fangst på krabbene som man kan
få godt betalt for.
Man er redd for at arten, som
blant annet kjennetegnes ved
sine lange klør kan gå ut over
turismen i Torrevieja om det blir
mange fler av disse på strendene.

TRENGER DU HJELP
TIL GRAVSTELL?

Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfortable omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en
inspirert og levende meny som endres stadig. Kom og nyt vår deilige, tradisjonelle søndagslunsj eller velg fra noen av Laurel & Hardys andre favoritter.

Beplanting, tilsyn og
vedlikehold.
www.gravstell365.no

Nyt live musikk hos oss:
29. okt: Tony Francis * 5. nov: Andy Winwood * 12. nov: It Takes Two
Treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

å:
Kontakt oss p
.no
65
ll3
post@gravste
2
22
48
Tlf: +47 975

Åpent: Tir-Lør 18.00-22.00
Søndag: 13.00-21.00
Mandager stengt

Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurels.es
Laurel & Hardy´s, Quesada

REPARASJONER - Service Beplan
EU-kontrollTjenester
(ITV)utført av Gravstell365No
Dekk - Lakkering
LånebilER
Pda.Cap Blanc 63 A, 03590 Altea/Alicante
Verksted: + 34 965 84 34 50
Salg: +34 965 84 24 98

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.

TA FEIRIGEN HOS OSS!
AFTEN NÅ
LEDAG ELLER NYTTÅRS
JU
1.
,
AFTEN
LE
JU
D,
BESTILL JULEBOR
Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurels.es

å:
Vi tilbyr gra
Kontakt oss p
.no
65
ll3
te
vs
ra
post@g
222
Av ullike årsak
Tlf: +47 975 48
forindret til å etterse og ta s
Kont

Robert Johansen
O n s k e r d e g v e l kO m m e n

Lutefisk med kLassisk tiLbehør serveres nå hver dag.
1. november Lanseres vår etterLengtede grottemeny!
en heLt unik 5-retters smaksoppLevese som må prøves!
grotteLunsJ 12.00 - 17.00 | grottemiddag 17.00 - 23.00
Barrio Primero de mayo 13, San miguel de SalinaS | Telefon (+34) 966 723 432 | www.laScuevaS.eS | TirS - SØn 12.00 - 23.00
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Orihuela

Klager over søppeldynger Lokalbussen brant opp
Lokalpartiet CLARO
påperker at Orihuela
Costa siste måneden
har sett en stor økning
i volumet og antallet
ulovlige søppeldynger.

P

artiet sier det er rådhusets
passive holdning som tillatter dette.

Politikerne fra CLARO sier rådhuset i liten grad bruker penger
på Orihuela Costa-området. Pengene brukes i bykjernen hvor de
spanske velgerne bor. Kystdelen
av kommunen er i hovesak bosatt av utlendinger som i liten

grad bruker stemmeretten sin.
Dermed blir det mindre politi,

mindre infrastruktur og mindre
fokus på Orihuela Costa.

Orihuela

Ber om gangvei over motorveien

En buss fra selskapet som driver lokale og regionale
Beboere i Lomas de Cabo Riob må i dag gå langs veien, som hverken har fortau busser i Torrevieja og Orihuela området, Costa Azul
eller belysning for å krysse motorveien for å komme til f.eks. helseklinikken, apotek brant opp mens den kjørte ruta si fra Alicante til Plar
eller stranen som ligger på andre siden.
de Horadada mens den var i Orihuela Costa.

N

aboforeningen har nå
krevd kommunen om at
man får lager gangvei
her og får fortgang i prosessen.

Naboene minner kommunen på
at man for over et år siden godkjente å utvide veien her, og
samtidig lage gangvei her. Men

fra Orihuela kommunes side har
ingenting blitt gjort siden.

I

ngen ble skadet i hendelsen,
men siden det tok nesten 20
minutter før brannvesnet kom
til stedet brant hele bussen opp.

Orihuela Costa lider av dårlig
infrastruktur og mangel på investering fra rådhusets side.

TANNHELSEKLINIKK

VI SNAKKER DITT SPRÅK

Spre et smil
Tannleger:
OLIVIA ROZUM
ELISABETH
CENDALES
Tannkirurg:
OLIVIA PONS
Sykepleier:
MARIE LINDKVIST

alle behandlinger

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

(+34) 966 705 083

TILBUD!

kjeveortopedi

NORDISK KVALITET OG TRYGGHET
FØRSTE BESØK OG DIAGNOSE GRATIS

aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

www.smiledental.es
Tilbudet gjelder t.o.m. 30.november 2016
C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja
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Beste oktober i historien Lokale jordbruks- og øko-produkter

Turistsektoren på Costa Blanca kan rapportere om 5. november blir det mulighet for å smake på lokale spesialiteter. Og å
historiens beste begynnelse på oktober måned i Albir var handle litt friske økologiske jordbruksprodukter direkte fra produsentene.
over 87% av hotellrommene opptatte første del av oktober.

A

naver, 4.8% fra Russland og østeuropa. 4.7% kom fra Belgia og
2% Frankrike.

Dette er en tendens man har sett
i Spania over lengre tid. Også i
sommersesongen var antallet besøkende til Spania rekordstort.
Av de som ankom hoteller på
Costa Blanca i oktober var 57%
utlendinger mens spanjoler utgjorde 43%.

Mest på Costa Blanca nord
Høyest hotell dekning var det i
kommuner nord på Costa Blanca. I Benidorm kunne man melde
om en dekning på 93.4% første
del av Oktober. Alfaz del Pi, da
Albir, kunne melde om en dekningsgrad på 87.6%, Villajoyosa
86.3 % og i Altea var 84.1% av
hotell rommene opptatte. Ingen
kommuner på den sydlige delen
av Costa Blanca kunne melde
om så høy dekning.

ntall bookede hotellsenger er rekordhøyt. Nøkkelen for suksessen i
Spania er utstabilitet i konkurrende vinter-markeder som
Egypt, Tyrkia og Tunis.

15% av utlendingene var skandi-

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

D

et er foreningen for
«Småbønder og kunstnere i Marina Baixa»
som står bak arrangementet.

Man kan kandle grønnsaker,
frukt, økologisk brød og matvarer tilpasset gluten-intolerante og
vegetarianere. I tillegg blir det

Åpent 19.00 - 23.00. Mandag stengt

Flere naturprodukter
Acai 500mg
AFA sjøtang kapsler
Ginkgo forbedrer blodsirkulasAfrican Mango Diet
jon. Tegn på dårlig blodomløp er
Aloe-Vera juice
hukommelsessvikt, mangel på
Aloe-Vera ekstrakt
konsentrasjon, tretthet, kalde
Aloe vera gel 99,6% Intensiv
Magnesium förbättrar muskel
Glukosamin & kondroitin er en
hender
og
føttert
.
Amino Komplekse Kapsler
funktionen, minskar benkramper, velbalansert kombinasjon for
och ökar muskelernas stress150 Kapseln € 17,95 ab 3x € 16,50 Anti Wrinkle System ampuller
sunne leddfunksjoner.
Anti-Aging SB500 Capsules
tolerans. Varje Kapsel innehåller
150 Kapslar € 35,90 ab 3x € 32,95
Anti-Aging SB500 Cream
400mg ren magnesium.
Argan olje fra Marokko
Røkelse séller olibanum ble brukt
120 Kapslar € 8,50
Arginin 500 Kaspeln
i Midtøsten tusenvis av år siden i
Arne Gel
Vid blum- och pollenallergi ren
populære medisin Ayurveda å lindre Artisjokk ekstrakt
egyptisk svartkumminolje med
Artisjokk -Papaya
Ckke tilsatt sukker eller konserveringsmi- fleromättade fettsyror, E-vitamin, betennelse og revmatiske plager.
Asparges tabletter
dler.
200 Kapslar € 24,50 ab 3x € ??,90 A-Z 26 vitaminer & mineraler
folsyra, pantotensyra och biotin.
A-Z +50
1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50
180 Kapslar € 9,95 ab 3x € 8,90
Chlorella alger kapsler
Cinnamon kap 2.000mg
Omega-7 fra økologisk dyrket
CLA (konjungert linolsyre)
havolje og har en beroligende og
Co-enzym Q10 40mg + vit
Chitosan trekker til seg fettet som fuktighetgivende effekt på slimforbedrer konsentrasjonen, minCo-enzym Q10 100mg mono
en svamp, og hemmer opptaket
hinner i strupe, øyne, munn og
net och fremmer prestasjonsCranberry Vital-Juice
av fett i tarmsystemet.
andre slimhinner.
evnene.
Cranberry 500mg kapsler
100 Kapslar € 21,90 ab 3x € 19,90 Gurkemeie (Curcuma) NY
120 Kapseln € 15,00 ab 3x € 13,50 240 Kapslar € 29,95 ab 3x € 27,95
Djevelklo
Dvergpalme & Gresskarfrøolje
I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.
EPA
Fiskolje 650mg
Playa
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ginsengfit
Galerias
Plaza
Kräuterhaus
Glorieta
Aitana
Kräuterhaus
Gresskarfrøolje
Sanct Bernhard
Sanct Bernhard
Grønn japansk te Sencha
Av.G
abri
Grønn te kapsler
el M
c/Dr. Calat
iró
ayud
Teulad
a
Grønnleppet musling balsam
Marques de Campo
Kräuterhaus
Grønnleppet musling kapsler
Sanct Bernhard
P
Playa
Puerto
Hårfit - för starkt, sunt Hår
DENIA c/Cop, 11
CALPE Av.Gabriel Miró, 7
MORAIRA c/Dr.Calatayud,15
Haibrusk
Hyaluronsyre 100mg
Consum
Kräuterhaus
Benidorm
Kräuterhaus P
Cam Bank
Hyaluronsyre Balsem
Sanct Bernhard
Sanct Bernhard
c/Ramón Gallud
Inmune Complex
Bus
Deutsche
Japansk mynte olje
Bank
tera
e
rr
o
a
b
Johannesurt + Lecitin
Avda
Alfaz
La C
am
. del
c/G
M
e
diterr
del Pí
Jojoba Oil - Gold naturrein
aneo
Deutsche
Plaza
Bank
Calero
CASCO
Kalsium-Magnesium
Puerto
P
K r ä u t e r h a u s Altea
Paseo Vistalegre
La Mata
ANTIGUO
Sanct
Bernhard
Kokosolje bio
Correos
P
Mar
PLAYA
Krill Oil kapsler 500 mg
ALBIR-PLAYA Av.de Albir, 15
TORREVIEJA c/Ramón Gallud,51
BENIDORM c/Gambo, 3

...for helsen vår!

Magnesium 400 SUPRA

Ginkgo biloba 100mg

Glukosamin-Kondroitin

Svartkumminolje Kaps

Goji Juice y Kapslar

Røkelse Kapslar

Omega-7 Kapslar

Chitosan Kapslar

Rosenrot Kapslar

eta

erg

c/B

pa

Av. E
uro

jos
Ale
ez

N-32

rtin

Ma

2

A7

Plaza
Ayuntamiento

c/Joaquín Chapaprieta

El Po

rtet

Pue
r

to

c/Diana

c/Cop

Teulada

c/C
orb

anti
n

Calpe

Playa

tilbudt naturlig såpe, hamburgere
laget av mandler, treleker og andre håndlagede produkter.

180 kap
120 kap
150 kap
1L
100 kap
250 ml
200 kap
14 Ud
120 kap
100 ml
100 ml
250 kap
150 ml
120 tab
160 tab
350 tab
150 kap
150 kap
180 kap
180 kap
120 kap
150 kap
75 kap
1L
90 kap
60 kap
120 kap
300 kap
90 kap
200 kap
130 kap
150 gr
120 kap
150 ml
150 kap
150 kap
240 kap
120 kap
30 ml
90 kap
30 ml
90 kap
100 ml
400 tab
500 ml
60 kap

Euro
15,50
19,95
16,80
11,00
13,85
13,60
16,90
17,50
29,95
24,95
8,50
24,50
7,50
9,45
9,95
12,80
7,95
9,80
12,60
11,00
15,25
25,00
18,00
9,95
13,50
13,50
10,85
28,50
24,90
21,95
8,25
4,95
13,90
6,95
12,50
12,50
22,95
24,95
16,80
12,75
5,75
9,95
8,50
9,95
10,95
18,50

Kreatin og Magnesium
200 kap 11,85
Lakseoljekapsler (500mg)
400 kap 9,75
Laktose - laktoseintoleranse 120 kap 12,85
Lutein Eyecare m/ blåbær
90 kap 12,95
Maca-østers ekstrakt
120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg
120 kap 8,50
Manuka honning MGO 100+ 250 gr 18,95
Manuka honning MGO 600+ 250 gr 41,95
Mariatistel Silybum
120 kap 17,20
Melatonin
120 kap 14,95
Moringa 500mg
240 kap 15,50
Nattlysolje 500mg
150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100%
1 L 26,50
Noni kapsler
90 kap 13,50
Omega-3 SUPRA 1000
120 kap 15,50
Omega-3-6-9 (500mg)
180 kap 9,95
OPC Kapsler
90 kap 22,50
Pomegranate juice Bio
1L
8,80
Prostata Pumpkin Seed Oil
400 kap 20,50
Resverrtol
90 kap 24,50
Ris protein
700 gr 13,50
Rød solhatt & Vitamin C
120 kap 12,75
Rødkløver kapsler
60 kap 19,85
Royal Jelly 1 maneds kur
30 bot 30,80
Selen 100ug
180 kap 8,80
Silica - for hår, hud, negler
210 kap 8,95
Sink 10mg
210 tab 9,50
Spirulina pacifica hawaii
360 kap 12,95
Spirulina platensis
1350 Pas. 29,95
Stevia pulver
30 gr 17,95
Tea Tree Oil
30 ml 6,95
Tigerbalsam
50 ml 8,95
Tran kapsler
200 kap 10,90
Tranebaerkapsler 500mg
90 kap 13,50
Tryptofan & Vitamin B
90 kap 11,85
Ubiquinol 100mg
60 kap 39,95
Veneforbedrende ActiVen
120 kap 9,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium
400 tab 20,90
Vitamin A kapsler
180 kap 7,80
Vitamin B Complex
150 kap 8,20
Vitamin B12 100ug Mono
240 Pas. 6,85
Vitamin C + Sink retard
180 kap 8,50
Vitamin C Acerola ekstrakt
300 kap 12,75
Vitamin C retard
120 Pas. 5,45
Vitamin D3 + Kalsium
120 tab 12,55
Vitamin E 200
240 kap 11,50
Wu-Wei-Zi & Granateple
90 kap 12,50
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Breakfast
Frokost
Daily Menu
Dagens
meny
Dinner
Middag
Brunch
Brunch
Cocktails
Cocktails
DJ Nights
DJ
AndNights
a lot of Passion
Og mye lidenskap

VELKOMMEN
TILAL
SMAKSLØKENES
BIENVENIDOS
LABORATORIO LABERATORIE
DE SABORES
Den som vil få med seg litt andalusisk flamenco kan ta turen til
kulturhuset i Alfaz del Pi, Casa de Cultura lørdag 5. november.

D

et er Lions-klubben i
kommunen som står bak
arrangementet. Showet
begynner klokken 20.00 og er
ferdig 21.00
Flamenco er en spansk musikkgenre og rituell folkedans, som
etterligner flamingoenes rituelle
«dans» og må antas å ha sitt

egentlige opphav i dette vakre
fenomenet. Musikkformen er i
utgangspunktet er en form for
folkemusikk. Den favner en
kompleks musikalsk og kulturell
tradisjon, og selv om den gjerne
betraktes som en del av generell
spansk kultur, er den sterkt knyttet til regionen Andalucía.

Vår innovative meny
base de
cocina
harNuestra
sin base
i Middelmediterránea
havets
kjøkken.
Men
está en constante evolución
i konstant
evolusjon
gracias
al uso de
la innovación
en la creación
nuevos
lager
vi nyederetter
platos y la fusión
fusjonert
ogculturas
inspirert
con otras
gastronómicas.
av andre
kulturers
gastronomi.
Vi ønsker å skape en
aldri så liten
gastronomisk
revolusjon
gjennom
Queremos crear
una
revolución
gastronómica
vår kombinasjon
av
a través
ferske
varer,
de
beste
de la combinación de
teknikker
og
kvalitet.
productos
frescos,

«Mamma Mia!» i Valencia
Frem til 20. november kan du
få med deg suksess-musikalen
«Mamma Mia» på «Teatro
Principal» midt i Valencia.

técnica y calidad.

Vårt formål som
Nuestro propósito como
laboratorie
er å
laboratorio
es encontrar
experimentando, lasog
eksperimentere
combinaciones perfectas
innovere
å skape
para quefor
vuestros
de perfekte
kombicinco sentidos
disfruten
una fem
nasjoner
fordevåre
experiencia inolvidable.
sanser og skape en
uforglemmelig
opplevelse.

B

ilettene koster fra 29 Euro
og oppover. Forestillingene er klokken 18.30,
20.00 eller 22.00 litt avhengig av
hva dag det er snakk om.
Musikalen fikk terningkast seks
av VG i Norge. Mamma Mia
hadde première på Folketeateret
(Gamle Operaen) i Oslo 19.
mars 2009.
Mamma Mia! er bygd rundt 24
av ABBAs mest kjente sanger,
bl.a. «Super Trouper», «Dancing
Queen», «Knowing Me, Knowing You», «Thank You for the

Music», «Money Money Money», «The Winner Takes It All»,
«Voulez Vous», «I Have A
Dream» og «SOS», og har blitt
sett av millioner i et stort antall
oppsetninger verden over.

I vårt allsidige
lokale komplementeres
og
En este versátilmat
espacio,
la experiencia se completa
god
drikke
med
con música en directo,
sesiones
dj o dejazzjazz
live
musikk,
kvelder og djs.

«Mamma Mia!» er en musikal skrevet av den britiske dramatikeren Catherine Johnson.

De LAB er mer en en restaurant:
De LAB es más que un restaurante:
det er en
vinkjeller,
kvelder
medmúsica…
god musikk...
es una bodega,en
unacocktail-bar,
coctelería, noches
de buena
en unik
i lekre
AlteaAltea.
og Albir.
unaopplevelse
experiencia única
enomgivelser
un marco tanmellom
sublime como

Daniel James Bowler
Official contestant Masterchef 2014 BBC

Finn oss på Trip advisor og Facebook

Bestill ditt juleselskap nå

5 stjerner på Trip advisor: ” Vi gick på rekommendationerna från TA och besökte Vintage Cafe i
kväll och vi kommer garanterat tillbaka, kanske redan i morgon. Maten var fantastiskt god och
väldigt prisvärd och servicen utmärkt. Vårt nya favoritställe i Albir.”

Ring 865 609 345 for reservationer eller forespørsler
Avd. de Albir fb Vintagecafegastro

Carretera del Albir 17 · Altea · Reserver ditt bord på 965 84 38 83
Carretera del Albir 17 · 03590 Altea

· Reservas en el 965 84 38 83

LP
?

og

no

å:
5.no
222
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Altea

Vil lage «kommunal bank»
Byråd for sysselsetting, infrastruktur og lokal utvikling,
Victor Fernandez har satt i gang prosessen med å utrede
muligheten for å etablere en kommunal bank i Torrevieja.

F

ormålet med en slik bank
vil være å finansiere lokale
små og mellomstore bedrifter. Bistå dem finansielt når
det gjelder utvikling og forskning. Kort sagt ønsker man å gi
lokale bedrifter rentefrie lån. Tilbudet vil også gjelde arbeidsløse
og selvstendig næringsdrivende
(autonomos).
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Korrupsjonsmistenkt byråd
”Opposisjonen bare lyver»

Andre spanske kommuner har
liknende finansielle enheter.

Tel: 965 870 620 Mob: 678 989 836

www.clinicadentalbellohorizonte.com

Avda. De La Carretera No 34 LA NUCIA Alicante

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)

MONICARE

HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
Monica Holen
AUT.SYKEPLEIER
aut.
sykepleier
monica@monicare.es

Finansbyråd i Altea, Pere Lloret har blitt beskyldt for å ha betalt ut
penger for ikke utførte oppdrag, betalt ut penger før oppdrag har blitt
fullført og delt opp større oppdrag i flere mindre for på den måten
å unngå å måtte sette ut prosekter på anbud. Sistnevnte med det
formål å tildele oppdragene til «venner eller kjente».

S

I en pressemelding fra rådhuset
skriver man at «Når Partido Popular (opposisjonen) påstår det
har blitt betalt for ikke utførte
oppdrag lyver de. Og når de videre hevder det har blitt betalt ut

monica@monicare.es
+34 694 405 918
www.monicare.es
:
Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker
Kontakt oss på
.no
65
ll3
te
vs
ra
g
t@
pos
222
Av ullike årsaker kan man som pårørende være
Tlf: +47 975 48
forindret til å etterse og ta seg av gravstellet til våre kjære.
Kontakt oss dersom du trenger hjelp.
Vi garanterer et pent gravsted.

Beplanting | Tilsyn | Vedlikehold
Tjenester utført av Gravstell365Norge AS gjøres i henhold til kommunens vedtekter.

Godkjent fysioterapaut & podolog.
Behandling, trening & rehabilitering
Ryggproblemer, brudd og muskelskader, rehabilitering etter operasjoner, revmatisme, graviditet
Tai Chi, Pilates, Akupunktur
refusjon
Godkjent for
i Norge.
via HELFO

istnevnte med det formål å
tildele oppdragene til «venner eller kjente».

Ring for avtale eller konsultasjon
Tlf: 649 67 07 43
Calle Vents Vius no 6, Altea
www.alteasalut.com

penger før jobben har blitt utført
lyver de på nytt».

Generelt problem
Spanske rådhus, spesielt i små
kommuner, anklages generelt for
å være lite åpne i sine prosesser.
Stillinger på rådhuset og offentlige oppdrag tildeles ofte helst til

venner og kjente, eller som resultat av bestikkelser. Resultatet
er at det det offentlige tilbudet
preges av inkompetanse, dårlig
service og lav kvalitet på tjenestene.

Palmen Bistro

Vi serverer julemeny fra den 30.10, kun søndager
Tirsdag: Lapskaus
Onsdag: Hjemmelagede fiskeboller
Torsdag: Kjøttkaker

Fredag: Lettsaltet svineknoke
Lørdag: Potetball
Søndag: Juletallerken

Åpent fra kl. 14.00. Kjøkkenet stenger kl. 21.00 Mandag stengt.
Velkommen til oss i Calle Ruperto Chapi 9, Albir (150m ned fra Sabadell banken)

Fysioterapi, akupunktur, fotterapi
(podologi), elektroterapi, massasje,
spesialist på behandling & trening
av barn
Moderne stor klinikk ved gamlebyen i Altea.
Også hjemmebesøk / behandling i
Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Rehabilitering,
behandling og
opptrening i
Altea og Alfaz del Pi

Vintersport,
håndball, fotball

Tlf 865 676 306
Vi har ti
erfarne og høyt
utdannede
spesialister ved
klinikken som
ledes av ledes
Dr. Janssens
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Altea

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

www.costablancanursing.com

Postet og delte på Facebook: Den arresterte mannen skal ha delt ting om ISIS på Facebook, og hatt
ISIS-videoer på sin datamaskin.

Den mistenkte mannen som i oktober ble pågrepet i Altea har blitt varetektsfenslet.
Dommeren ved den nasjonale domstolen som har hånd om saker knyttet til
ekstremisme og terror fant «bevisene» sterke nok til å fenglse den mistenkte.

M

annen skal ha publisert
tema på sin Facebook
side med overskrifter

du i Syria». Mannen hadde også
såkalte «ISIS-videoer» som viste
halshugginger og annen «propaganda» på sin datamaskin.

«Om krigen kommer til deg må
du være i første linje», «Krige
sammen med DAESH» og «Gjør
testen og om du blir godkjent blir

Politiet fant også en halv kilo
hasj i leiligheten til den mistenkte.
Til sitt forsvar har den mistenkte

som:

Torrevieja
er ditt hjem,
Quirónsalud
er din helse

sagt at det var «hans venner»
som postet materiellet som førte
til hans arrestasjon.
Polititet fant ikke noen våpen,
bomber og ingenting tydet på at
mannen skal ha forberedt noe
form for aksjon eller attentat.

Følg
deg som
Føl deg
somhjemme
hjemme

Akutt-tjeneste
Akkut tjeneste

24t/7dager
dageri iuken
uke
24t/7
(+34)
(+34) 966
966925
925779
779
• Avtale med de største nasjonale og internasjonale
selskapene
• Egen ambulansetjeneste
• Trafikk enhet
• Dagtid pediatrisk akuttavdeling (unikt i området)
• Alle medisinske spesialiteter

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

quironsalud.es

tlf. 619 274 038
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FIESTA I NOVEMBER

Dìa de Muertos
– De dødes dag
Søndag 6. november feires allehelgensdag for store og små. Meksikanerne
har sterke tradisjoner forbundet med de dødes dag (dìa de Muertos), og
inviterer nordmenn til guidet omvisning og fest på Palau Altea.

D

e dødes dag er en meksikansk feiring som
startet før spanjolene
invaderte Sør-Amerika. Formålet med feiringen er å ære de
døde på dagen som i Spania er
kjent som ”Todos los Santos”.
Dagens feiring er en blanding
av den Sør-Amerikanske tradisjonen og den katolske tradisjonen ”Todos los Santos” og Allehelgensdag.
Da spanjolene kom til Amerika
i det 15. århundret, prøvde de å
tvangskonvertere de innfødte til
katolisismen. De prøvde også å
flytte datoen for De dødes dag
til dagen for Todos los Santos.
For de innfødte hadde ikke døden noen moralsk tilknytning
slik som den har i den katolske
tro hvor himmel og helvete blir
brukt for å premiere eller staffe
menneskene etter deres død.
Heller tvert i mot. De innfødte
trodde de dødes sjels skjebne

avhenget av hvordan menneskene hadde dødd, og ikke hvordan de hadde levd.
Tlalocs paradis (regnguden) tilhørte de som hadde dødd med
en relasjon til vannet for eksempel ved drukning.
Hitzilopochtlis paradis (krigsguden) tilhørte de som døde i
krig eller til mødrene som døde
under fødsel. Å dø på denne
måten ble ansett som et privilegium fordi man da kom til et
sted med evig glede.
Mictlàn var stedet for de som
døde en naturlig død. For å
komme dit måtte de døde få
hjelp på deres vei. Da ble de tilbudt mat, drikke og gaver for å
nyte livet etter døden. Herfra
kommer tradisjonen som vi i
dag kjenner som allehelgensdag, eller Dìa de Muertos.
Hvert element som blir ofret til
de døde har forskjellig betydning.

Jorden representerer brød for å
ta bort sulten. Vannet representerer en kilde til liv samlet i et
glass for å ta bort tørsten. Vinden som representeres ved konfetti, er for å gi glede i ofringen.
Ilden som renser alt, representert av stearinlys, brukes for at
sjelen skal bli husket.
Allehelgensdag feires på Palau
i Altea hver dag mellom klokken 12 og 15 fra Halloween og
frem til den store avslutningen
den 6. november.
6. November kan nordmenn få
omvisning klokken 13.00, og på
engelsk klokken 14.00. Denne
dagen vil det bli stor feiring
med meksikansk musikk (mariachi) konfetti, levende lys,
meksikansk mat og drikke, utstillinger, barneleker og piñatas.
Dagen er en stor festdag i Mexico hvor gatene fylles med liv
og blomster.

29. OKTOBER 2016		

UTGAVE 21 2016

www.SpaniaPosten.es		

29. OKTOBER 2016		

UTGAVE 21 2016

19

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

15år

Du kan hente og
levere over hele
kysten.

som populære
norske utleier i Spania
2001-2016

Barcelona

Madrid
Palma de Mallorca

Valencia
Ibiza

üFRI KM.* & V
EIHJELP
üNORSK KUN
DESERVICE
üFLYPLASS

Benidorm
Alicante
Torrevieja
Murcia
Malaga

AGA++
üAIRCONDITIO
N I ALLE BILER
üINGEN FLYPL
ASSGEBYR

Fiat Panda Plus

Fiat 500

KONTOR ALIC
ANTE MAL

Nissan Juke

Ford Fiesta

OFiorino
pptil 1TDI
Fiat
5% Citroen
rab C4 Picasso Ford Focus stv

VW Caddy

att i
September &
Oktober
Se websiden

for pris for d
in
dato & hente
sted.
Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på
www.SpaniaGuiden.no
Depositum på bensin

Ekstra forsikring - for din sinnsro!

I Spania leveres leiebil ut med full tank.
Det er obligatorisk depositum for dette.
Tidligere har det ikke vært refunderbart, nytt av sesongen er at bensindepositum 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 leverandørens kostnader med
å administrere ordningen.

Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert.
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordelene:

* 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

*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.

SpaniaGuiden.no

Ford Focus Cmax

Du kan enkelt endre din bestilling online

ü Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
ü Ingen egendel ved skade**
ü Ingen egendel ved behov for veihjelp
Utvidet forsikring koster fra 11€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Ford Focus

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet.
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge: 210 50 888
Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

Levere på annet sted?

Betale i NOK eller EUR

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.

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.

D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

FASTLANDET · ALICANTE · BARCELONA · BENIDORM · MURCIA · MALAGA · TORREVIEJA
KANARIØYENE · LANZAROTE · LAS PALMAS · TENERIFE
BALEARENE · IBIZA · MALLORCA · MENORCA
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Høstkos med kastanjenøtter
Ingenting minner mer om spansk høst enn når de spanske señoraene trekker ut i gatene for å grille kastanjenøtter. Røykskyen ligger tykt i gatene
og prisene er stive, men det er verdt det, for ingenting er som spansk høstkos hvor man knasker på varme og søte nygrillede kastanjenøtter.

K

astanjenøttene vokser på
treet castaño og liker seg
best der det er litt kaldt.
Nøttene ligger inne i en piggete
kapsel. Kapselen faller som regel
ned av treet når nøttene er modne. Inni kapselen kan man finne
mellom 2 og 7 kastanjenøtter.
Kastanjenøttene var tidligere en
viktig del av kostholdet i SørEuropa. I middelalderen var kas-

tanjenøttene folks viktigste kilde
til karbohydrater. De som bodde
i nærheten av fjell og skoger
brukte nøttene til å lage mel og
spiste dem som en del av det
daglige kostholdet.Kastanjenøttene ble brukt for å lage brød,
kaker, pannekaker og pasta. Brødene laget av mel fra kastanjenøtter holder seg ferske i nesten
to uker. Nå spises nøttene mest
som snacks.

Tradisjonelle oppskrifter
De mange señoraene på gatehjørnene griller oftest nøttene i
en jernkjele som varmes over
glødende kull.
Man kan spise kastanjenøttene
rå, kokt, ristet, stekt eller som
søtsaker. I Frankrike er det vanlig å spise søte kastanjenøtter
kjent som marròn-glacè. I det
siste har kastanjenøttene blitt

brukt i flere gastronomiske oppskrifter, hvor gammel tradisjonell kokkekunst blir brukt på ny.
I Italia har det blitt spesielt populært å ta i bruk de gode gamle
oppskriftene.

Enkelt å tilberede
Hvis man ikke vil bruke pengene
sine på å kjøpe seg et kremmerhus med kastanjenøtter på gatehjørnene kan disse lett tilberedes

hjemme.
Skjær en åpning i skallet på
langs. Dette er for at kastanjenøttene ikke skal ”eksplodere” når
de varmes opp. De kan deretter
varmes i ovnen til de blir mørkebrune i åpningen. Smør deg deretter med litt tålmodighet. Noen
nøtter er lettere å åpne enn andre.
Nøttene skal være myke, søte og
varme. Dersom de stekes for

SpaniaJournalen har publisert artikler og reportasjer for
og om Spania-nordmenn siden 1987.
Nå har vi laget det beste online-magasinet om Spania
med et stort arkiv interessante og inspirerende artikler.

PC | MOBIL | PAD

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987

JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
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klippekort på trening

lenge blir de harde. Da må man
være forsiktige så ikke tennene
faller ut. Klem litt på skallet så
det ”sprekker” og skrell av skallet. Det tynne litt hårete laget
som ligger utenpå nøtten skal
også fjernes. Inni ligger en gulhvit nøtt som er kjempegod og
søt.

tanjenøtter i slutten av oktober
og begynnelsen av november.

Dersom man ikke skal tilberede
nøttene med en gang bør de oppbevares tørt, men de er heller
ikke gode om de blir liggende
altfor lenge.

Aleksander den store og romerne
introduserte kastanjetrærne i Europa. For de kristne symboliserte
nøttene kyskhet.
Frem til de ble introdusert for
poteten, var kastanjenøttene viktig for å få i seg nok karbohydrater.

Kilde til karbohydrater
Kastanjenøttene inneholder viktige tilskudd av fett, proteiner,
mineraler og c-vitamin. I NordSpania er det tradisjonelt en fest
tilknyttet til innhøstingen av kas-

Avenida Pais Valencia 15, local 3
03580 – Alfaz del Pi (Alicante)
www.toldosaitana.com
Åpningstider:
Man - fre 09.00 - 13.30
Lør 10.00 - 13.30

Det finnes fire forskjellige kastanjenøtter. Europeiske, kinesiske, japanske og amerikanske. De
europeiske kastanjenøttene er
kjent for å være søte og lettskrelte.

kastanjenøtter. Likøren er svært
populær både blant turister og
portugisere.
I Japan ble kastanjenøttene produsert før risen og nøtten er et
symbol på suksess og harde tider.
I 2004 importerte USA 4.056
tonn europeiske kastanjenøtter til
en verdi av 10 millioner dollar.
De største eksportørene er
Frankrike, Portugal og Italia.
I kastanjenøtter finner vi karbohydrater, sukker, fett, proteiner,
c-vitamin, jern og kalsium.

Populær nøtt
På øya Madeira i Portugal lager
de en tradisjonell likør laget av

DEKORASJONER
HAGEMØBLER
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UNESCO I SPANIA

El Escorial ved Madrid

Etter seieren over franskmennene ved slaget ved St.Quentin, 10. august 1557 - San Lorenzos dag,
ønsket kong Felipe II å bygge et kloster som en takk og til minne om seieren.

D

en spanske kongen som
fulgte personlig med i
arbeidet ga Juan Bautista
de Toledo ansvaret for prosjektet
og modellene for bygningen og
utnevnte ham til kongelig arkitekt i 1561.
Arbeidet med klostret startet i
april 1563. Juan Bautista de Toledo døde i 1567 og to år senere
overtok Juan de Herrera som leder for prosjektet. Den siste byggesteinen ble plassert den 13.
september 1584. etter dette er
utfyllende arbeid blitt utført som
for eksempel avsluttningen av
arbeidet med det kongelige gravkammer.
Klosteret ligger sør for Guadarrama fjellene. Hovedplanet er
formet som et enormt rektangel
(207 x 162 meter) og med en
fremstående del som også er firkantet på midten av den østre
fasaden. Dette får formen til å
likne en stekerist, det tortur instrumentet som ble brukt på San
Lorenzo og gjorde ham til martyr.
Hovedtrekkene ved klosteret er
helt symetrisk med strenge og
enkle linjer. Utformingen og
grunnplanet er blitt brukt som
modell til mange andre spanske
og europeiske klostre som ble

bygd senere. Fire solide tårn
markerer hjørnene noe som er
typisk for spanske sivile og militære konstruksjoner.
I midten reiser tårnene til basilikaen seg som har en flott kuppel.
De spisse skifertakene som karakteriserer bygningen var de
første i sitt slag i Spania og var
et uttrykkelig ønske fra kongen
som hadde sett slike på sitt besøk
i Flandern.
Kirken og den flotte Patio de los
Reyes (kongenes gårdsplass)
foran basilikaen, opptar den østvestlige siden av bygningen. Kirken er kvadratisk og har en kuppel på 92 meter. Inne er det
mange kunstverker, som for eksempel de tomme gravene til
Carlos V og Felipe II. I en krypt
under koret ligger det kongelige
gravkammer i barokk stil, der
levningene til spanske konger og
dronninger befinner seg.
Barnemausoleet ble laget senere,
i den andre halvdelen av det
19.århundre. Det store sakristiet
inneholder mange verdifulle malerier. Blant hallene og rommene
i klosteret, må bibloteket nevnes
spesielt. Det ble opprettet av
Felipe II personlig.
Bokhyllene er tegnet av Juan de

Herrera og takene malt av Tibaldi. Bibloteket inneholder over
40.000 bøker og flere enn 4700
manuskripter og noen av dem
fins det ikke kopier av andre steder i verden.
Habsburgernes Plass som er nøkternt inneholder tronesalen og
rommene til Felipe II og Isabel
Clara Eugenia. Gjennom krigssalen med en mengde malerier
av krigsscener kommer man til
Bourbonernes Palass. Her er
kostbare møbler og dekorasjoner, noe som står i sterk kontrast
til det førstnevnte.
I klosterets galleri henger en fabelaktig samling malerier utført

av kunstnere som Tizian ( var
Felipe II`s yndlingsmaler ) , Ribera, Velazquez, Tintoretto, Duer
og Lucas Jordan. Dette galleriet
er et av Spanias viktigste.
Klostret El Escorial som ble modellen for det som senere ble kalt
Herrera stilen er både et palass
og et kloster, en kirke og et mausoleum samtidig og dette var
dette kong Felipe II ønsket. På
den ene siden viser bygningen en
monarks urokkelige tro og på
den andre siden arkitekt Herreras
strenge estetiske prinsipper som
var helt annerledes enn byggestilen på den tiden. Den kom på
Unescos liste i 1984.
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AVVIKLINGSALG

Varelager fra konkurssalg i Basel (Sveits)!

OBS! VI HAR STOR TEPPEFORRETNING I DENIA. ALLE
TEPPER LEVERES MED GARANTI OG SERTIFIKAT.
onsdag
mandag
torsdag
tirsdag

TUSENVIS AV TEPPER SELGES FOR KUN EN
FJERDEDEL AV DEN OPPRINNELIGE PRISEN.
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SI ST E DA G

HOTEL “LA LAGUNA”
AVDA. ANTONIO QUESADA, 53 • 03170 CIUDAD QUESADA
WWW.HOTELLALAGUNA.COM • TEL.: 660 394 917 • TEL.: 965 725 577

Ziegler,
ca. 300 cm x 250 cm

5570-

Mir,
240 cm x 170 cm

Bidjar
ca. 300 x 250 cm

7960,-

3960,-

1670,- 1900,- 990,Patchwork - Iran,
ca. 160 cm x 120 cm

Keschan - Iran,
ca. 350 cm x 250 cm

Senneh - Iran,

ca. 108 cm x 73 cm

492,-

850,-

rabatt

ORIENTALSKE TEPPER TIL MANGE
MILLIONER EURO SKAL SELGES UT NÅ!

Malayer,
ca. 300 cm x 200 cm

UNIK SALG!

1110-

%
75
Opptil

Kazak,
ca. 300 cm x 200 cm

Ghom,
ca. 156 cm x 94 cm

7600,-

390,- 1900,-

2200,-

550,-

jetzt
ab

1490,-

5900,-

1950,-
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persistência
da Memória, Salvador Dalí, 1931
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Salvador Dalí
Salvador Dalí er kanskje det mest omdiskuterte kunstnernavnet i det 20. århundret. Hans surrealistiske
malerier har vært gjenstand både for kraftig kritikk og grenseløs beundring. Hvem var så denne snodige
mannen med den karakteristiske barten og de snodige klærne?

S

alvador Felipe Jacinto Dalí
i Domènech, den første
markien av Púbol, ble født
i Figueres i Catalonia den 11.
mai 1904. Hans far, Salvador
Dalí i Cusí, var advokat og notarius med en strengt disiplinær
tilnærming til livet. Det var moren, Felipa Domenech Ferrés,
som oppmuntret sønnen til å
følge sitt kunstneriske kall.
I sin tidlige ungdom begynte Salvador Dalí på tegneskole, og
som tolvåring oppdaget han den
moderne malerkunsten under en
sommerferie i Cadaqués, hvor

han oppholdt seg sammen med
familien til den katalanske impresjonisten Ramon Pichot.

skal ha forelsket seg i den unge
katalanske maleren. Følelsene
ble ikke gjengjeldt.

Til Madrid
I 1922 flyttet den unge og kuriøse malerspiren til Madrid. Vel
innlosjert på studenthjemmet,
det etter hvert så berømte La Residencia de Estudiantes, ble han
snart kjent med andre unge kreative sjeler, som poeten Federico
García Lorca og filmskaperen
Luis Buñuel. Førstnevnte, som
senere måtte bøte med livet på
grunn av sin homofile legning,

Dalí begynte å studere ved
kunstakademiet Academia de
San Fernando de Bellas Artes.
Studiene ble imidlertid aldri fullført. Like før de avsluttende eksamenene i 1926 ble han utvist,
etter at han skal ha uttalt at ingen
av lærerne ved akademiet hadde
tilstrekkelig kompetanse til å
vurdere hans arbeider.
I løpet av fire år i Madrid rakk
den katalanske kunststudenten å

gjøre seg vel bemerket. Ikke bare
for sitt udiskutable talent, men
også i måten han kledde og oppførte seg på. Livsstilen var utpreget ”dandy”, håret flagret langt
ned på ryggen og han gikk ikke
av veien for å kle seg verken i
fargerike strømpebukser eller
bemerkelsesverdige lange frakker.
Han anskaffet seg dessuten en
merkelig bart, som sies å ha vært
inspirert av 1600-talls mesteren
Diego Velázquez. Barten ga Dalí
et spesielt eksentrisk uttrykk, og
forble et av hans fremste kjen-

netegn for resten av livet.

Til Paris
Like etter at Salvador Dalí ble
utvist fra Academia de San Fernando de Bellas Artes, gikk turen
for aller første gang til Paris. I
den franske hovedstaden traff
han landsmannen Pablo Picasso,
som var en av hans store forbilder i ungdommen. Picasso hadde
hørt mye positivt om Dalí via sin
venn Juan Miró. Kunsthistorikerne enes om at Dalís verker i
de første årene var sterkt influert
av både Picasso og Miró. Det var

Med plats upp till 8 passagerare
(ej lokalresor)
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Vi har fokus på å gi DITT barn en
trygg hverdag. Det skaper trivsel,
glede, lek, læring og vennskap!!
Dalí: Med ocelot og bart.
først noe senere at han skulle utvikle sin egen særpregede stil.
I tillegg til Picasso og Miró var
Dalí inspirert av klassiske mestere som blant andre Velázquez,
Zubaran og Rafael. Han begynte
etter hvert å blande klassiske teknikker med moderne prinsipper,
ofte i et og samme verk. Dette
ble lagt merke til på hans første
utstilling i Barcelona, som var
gjenstand for voldsom oppmerksomhet og skapte heftig kunstnerisk debatt.
I 1929 samarbeidet Salvador
Dalí og Luis Buñuel om produksjonen av filmen ”Un chien andalou” (Den andalusiske hund) i
Paris. Dalís bidrag besto hovedsakelig i at han hjalp til med å
skrive manuset. I ettertid har han
for øvrig hevdet at han hadde en
betydelig rolle også under innspillingen av filmen. En påstand
som sannsynligvis er betydelig
overdrevet.

Surrealismen
På sensommeren 1929 traff Dalí
den elleve år eldre russiske immigranten Elena Ivanovna Diakonova, bedre kjent som Gala.
Gala var på den tiden gift med
den surrealistiske poeten Paul
Éluard. Dalí hadde da rukket å
skape seg et navn i Paris via en
rekke betydningsfulle utstillinger, og samme år ble han med i
den surrealistiske bevegelsen
som hadde tilholdssted på Montparnasse. Han innledet også en
romanse med Gala, som senere
skulle bli hans første kone.
Flirtingen med den demoraliserende surrealismen og romansen
med en russisk immigrant ble i
meste laget for Dalís besteborgelige far, som snart truet med å
kaste kunstnersønnen ut av familien og gjøre han arveløs. Den
28. desember 1929 fikk Dalí beskjed av Don Salvador Dalí y
Cusi om aldri å sette sine ben i
familiehjemmet i Cadaquès
igjen.
Dalí ble raskt en av surrealismens fremste skikkelser med sin

utagerende livsførsel og spesielle kunstneriske stil. Mye av
hans kunst er bygd på overraskelsesmomentet. Han var hele
tiden på jakt etter å gjengi det
irrasjonelle og det fantastiske.
Hele veien finner man innslag av
seksuelle og morbide aspekter i
hans verker. Selv kalte han sin
metode for ”paranoisk- kritisk”.
Til Amerika

talonia, hvor maleren tilbrakte
resten av sitt liv.

I 1931 malte Salvador Dalí et av
sine mest berømte bilder ”La
persistencia de la memoria” også
kjent som “Los relojes blandos”.
Tre år senere ble han invitert til
New York av kunsthandleren Julian Levy. Dalís utstilling i den
amerikanske metropolen, som
inkluderte blant annet ”La persistencia de la memoria”, ble en
voldsom suksess.

Mange av påstandene om Dalís
forhold til Franco er basert på
reelle historiske hendelser. Blant
annet gratulerte maleren, som
gjenopptok katolisismen som
personlig religion under oppholdet i USA under krigen, diktatoren for å ha ”renset Spania for
ødeleggende krefter”.

Under New York oppholdet ble
Dalí og Gala invitert på maskeradeball. De kledde seg ut som
Charles Lindberghs sønn og hans
kidnapper. Dagen etter var det så
stor furore i den amerikanske
dagspressen, at den spanske maleren valgte å gå ut med en offentlig unnskyldning. Det endte
med en kraftig irettesettelse fra
den surrealistiske bevegelsen da
han kom hjem. Surrealistene
ville vite hvorfor Dalí ba om
unnskyldning for en utpreget
surrealistisk handling.
I løpet av 30-årene kom det til
konflikt mellom Dalí og de øvrige tilhengerne av surrealistbevegelsen. De fleste surrealistene
sympatiserte med den politiske
venstresiden. Dalí nektet imidlertid å ta standpunkt. Han mente at surrealisme og politikk ikke
hørte sammen, og nektet derfor
å ta et endelig oppgjør med fascismen. Det hele endte med at
han ble kastet ut av surrealistbevegelsen. Hvorpå han skal ha
respondert at ”Jeg er surrealismen”.

Siste år
Under den andre verdenskrig
oppholdt Dalí og Gala seg i
USA. Da krigen var over gikk
ferden tilbake til Spania og Ca-

Dermed var Dalí en av få fremtredende spanske kunstnere og
intellektuelle som ble boende i
Spania under Francodiktaturet,
noe han måtte tåle mye kritikk
for. Noen ganger har han endog
blitt fremstilt som Francotilhenger.

Han skrev også et telegram hvor
han hyllet Franco for å gi fanger
dødsstraff. De to møtte dessuten
personlig ved minst en anledning, og Dalí malte en gang et
portrett av fascistdiktatorens barnebarn.
Det har vært mye spekulasjon
rundt Salvador Dalís politiske
standpunkter, uten at noe har
blitt fastslått med særlig sikkerhet. Det som derimot er sikkert
er at han var en betydningsfull
kunstner, som har hatt en omfattende innflytelse på sin ettertid.
Salvador Dalí døde den 23. januar 1989, angivelig mens han
lyttet til Wagners ”Tristan og
Isolde”. Hans helse hadde vært
skrantende siden 1980. Det sies
at han mistet den siste livsgnisten da hans elskede Gala døde i
1982. I årene som fulgte skal han
ha forsøkt å ta livet av seg ved et
par anledninger.
Samme år som Gala døde ble
Dalí utnevnt til den første markien av Púbol av kong Juan Carlos, som også besøkte maleren
på dødsleiet på sykehuset i Figueres i desember 1988. Den
spanske kongen sa i den anledning at han alltid hadde vært en
svoren tilhenger av Salvador
Dalí og hans kunst.

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

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

Costa Blanca Barnehage

www.costablancabarnehage.com
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€86
pr uke

€45
pr uke

SpaniaPosten
.es
Ford Focus stv

€449
pr uke
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LEKKER LITEN
STUDIO-LEILIGHET
Ford Focus Cmax
I GAMLEBYEN

SE WEBSID

Ved gamlebyen i Altea
/ Balcon de Altea, 1 sov,
åpent kjøkken, bad m.
varmekabler, AC++ €400
+ dep. Tlf: 693 812 051

1) Gå til www.SpaniaPosten.es/rubrikk
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.

€98
pr uke

€134
pr uke

2004 VW Touareg V10 TDI
Norsk eier Godt vedlikeholdt Bilen
er rustfri og har gått på spanske veier Bilen har det meste av utstyr og
går som en klokke €10 500.00
Tlf 45800045
Costa Blanca Syd

Peugeot 206 1.6 XR Auto
Sølvgrå 2005 Peugeot 206 1.6 XR
med automat.God stand, 100700
km og alle servicer fulgt. Registerreim er skiftet. EU-godkjent.Kontakt: svein.o.olsen@uit.no + 0047
97403132. Ciudad Quesada.€2800.
€2 800.00
Tlf 97403132
Costa Blanca Syd

Benidorm

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

Tenerife

Lanzarote

üFRI KM. & VE
IHJELP
üNORSK KUN
DESERVI
üFLYPLASS

KONTOR ALIC
ANTE M

Las Palmas
Mercedes Vito
9 seter

Costa Blanca Syd

€258
pr uke

Leilighet ti leie
leilighet i Albir. 1 sov, komplett utstyrt, oppvaskmaskin, AC, garasje,
pool. Gangavstand til det meste,
butikker, lege, buss etc, 10 min til
stranden.
Tlf 699458596
Costa Blanca Nord

€295
pr uke

üAIRCONDITIO
N I ALLE B
ü
IN
G
EN FLY2 Pstora
med kök på entréplan.
LASter-S
rasser. 4 pooler och lekplatser i omr. GEBY
+46763509021 €600.00
Tlf 763509021
Costa Blanca Syd

Reserver din leie
www.SpaniaGuid

Seafront apartment Altea

Prisene er alt inklusive. Det vil si standard forsikring, moms, flyplassBeautiful comfortable
Du kan seafront
enkelt endre din bestilling online
avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg.
* Vilthe
du ha
enin
annen
apartment opposite
port
Al- leiebil, endre leieperiode, legge til en fører ti
KORTTIDSLEI
Pris eksempel i annonsen
gjelder PENTHOUSE
for bil reservert
på vår webside
ca.
kan
du enkelt og
tea. 2 bedrooms,
1 bathroom.
Searaskt gjøre dette på vår webside.
HOLIDAY
( MAXI14. september, utlevert
på Alicante
28. september.
Merk
at parking,
* Lurerwifi
du &
påNorsk
noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmå
Private
MUM
1 MONTHflyplass
) FOR RENT
ALBIR views.
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no
prisene endrer seg over tid
og
hvilke
biler
som
er
tilgjengelig
varierer
2 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS TV. Available 1 October 16 for winter
fra destinasjon til destinasjon.
Du kanWITH
selv kansellere/endre
viauntil
web.
end April ‘17. €700.00
Radhuslägenhet i fint omr
LARGE TERRACE
SEA VIEW rental
Lurer Radhuslägenhet
du fortsatt på noe?
Bestillinger / endringer gjort
på
telefon
belastes
€5
servicegebyr.
Fri
km
fra
i Urb. Buena Vista,
PRIVATE PARKING AND WALKING Tlf 636034943
Vi
hjelper
deg, før du leier, mens du leier og etterpå.
de fleste hentesteder langs
kysten, TO
inkludert
Alicante
og Malaga
Costaflyplass.
Blanca Nord
nära Al Faz och Benidorm. 2 sovDISTANCE
THE BEACH.
ADRES:
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no
Bensin og eventuell utvidet
forsikring
kommer
rum, 966
storstuga
med kök, dusch och
AVENIDA
OSCAR
ESPLAi 7tillegg, se vår webside for
Tlf i Spania:
882 501
detaljer.
2 stora
Tlf 693985676
Tlf i Norge:
210terasser
50 888 vindstilla med fin

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2015

Audi Q7 6,0 V12 TDI
Audi luksusbil 100 %. Daytonagrå
m/ perleeffekt, panorama takvindu,
500 hk, 6 seter, km. 101.690, 2012
mod. Serv på Audi Plus verksted.
Full av ekstrautstyr, BO-stereo +++.
5 års nybil fabrikk garanti €62 000.00
Tlf 90733490
Costa Blanca Syd

Valencia

LUKSUS LEILIGHET I ALTEA

info@albir.no

Ford Galaxy 7 seter
www.SpaniaPosten.es/rubrikk
Opel Zafira 7 seter

BIL & MC
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Gratis annonsering av rubrikk!

€92
pr uke

Madrid
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BOLIG FOR LEIE

Costa Blanca Nord

Telefonen
er betjent
hverdager
10.00-14.00
utsikt.
2 pooler
i området
varav

en
uppvärmd. +46763509021 €550.00
Tlf 763509021
Costa Blanca Syd

SpaniaGuiden.no

Holiday apartment Albir
Cosy newly refurbished 1 bedroom
apartment located in a nice garden
with a beautiful swimming pool. At
walking distance from the beach,
Radhus i Polop
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R
shops, restaurants and busstop.
Nästan nytt radhus i Polop. 2 sovrum
apaalbir@gmail.com, 628 880 780
med 2 bad på övervån. Vardagsrum
FASTLANDET
· ALICANTE · BARCELONA · BENIDORM · MURCIA · MALAGA · TORREVIEJA
Tlf 628880780
Costa Blanca NordKANARIØYENE
Nabohus
skolen i Alfaz
· v/LANZAROTE
· LAS PALMAS · TENERIFE
Enebolig v/ Den norske skolen i Alfaz
BALEARENE
· IBIZA
· MALLORCA · MENORCA
Leilighet til leie
ledig ut skoleåret
17. Ev.langtidsleie
Flott leilighet leies ut i San Miguel videre. 3 soverom, 2 bad, terrasser,
de Salinas, 8 km fra Torrevieja. 3 so- privat basseng, norske tv-kanaler
verom, 2 bad, hyggelig stue og se- og internett. Nytt kjøkken og nye
parat kjøkken. Stor og fin terrasse. hvitevarer. €750.00
Kjøp og salg av biler
Bil
Plass i fellesgarasje medfølger. Felles Tlf 90200882
alle typer reparasjoner,
Peugeot 307, 04 mod, 1,6 bensin m/ svømmebasseng. €350.00
Costa Blanca Nord
aut, AC, ITV ok. 5 dørs combi 73.000 Tlf 619948983
også karosseri
km. God stand, behjelpelig med Costa Blanca Syd
REPARASJONER - Service
omreg. Tlf 693817120 €3 000.00
10 Lånebiler
EU-kontroll (ITV)
Tlf 693817120
Lägenhet uthyres
Dekk - Lakkering
Hyr ut min lägenhet i Santa Pola
Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
LånebilER
med 1 sovrum, balkong & pool. Ut03590 Altea - Alicante
sikt över saltsjöarna & havet. Gång
Tel : (+34) 965 845 401
avstånd till stranden, hamnen och
Pda.Cap Blanc 63 A, 03590 Altea/Alicante
Email: info@garageeddykramer.com
centrum. Fullt möblerad, gratis parVerksted: + 34 965 84 34 50
kering, internet/wifi. €350.00
www.garageeddykramer.com
Salg: +34 965 84 24 98
Tlf 652360768

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.
· 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
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Kundeservice på norsk!
E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge: 210 50 888
Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

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.

www.SpaniaPosten.es		
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STYR INNGAR I PRIS. 850.000€. TFN.
661048584 €850 000.00
Tlf 661048584
Costa Blanca Nord

LEIE KONTOR MIDT 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

se alquila
REKKEHUS TIL I ALBIR. Rekkehus
med hage i liten urbanisasjon
med bare boligre og felles basseng. 2 soverom,bad/dusj,kjokken
stue,sentralfyr. 600€ pr mnd,+. Tlf
609679808 €600.00
Tlf 609679808
Costa Blanca Nord

2 stk leil på Cabo Roig
Vi har 2 stk leiligheter for utleie nær
Cabo Roig stranden. Bellavista 1
komplekset. Langtid og korttidsleie.
Ta kontakt for mer info. Pris varierer
utfra årstid og hvor lenge. €300.00
Tlf 97054444
Costa Blanca Syd

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 selvfølgelig en god pris! Vi er et selskap i Altea og
snakker engelsk, tysk nederlandsk og spansk.

Leil på Cabo Roig selges
2 soverom, bad, kjøkken og stue.
Bellavista 1 komplekset i nærheten
av stranden på Cabo Roig. Veldig
flott uteområde. Felles basseng. Ta
kontakt for mer info eller visning.
€124 000.00
Tlf 97054445
Costa Blanca Syd

Bolig
for salg
Bolig for salg
Eiendom i Albir 1700m2
Eiendom i Albir 1700m2 med 3
hus 500,200 og190m2 bebygget
areal. Byggeår 1994. Møbler og utstyr inngår i prisen. Prisen er langt
under markeds pris. Pris €850.000
Tel:649853975 €850 000.00
Tlf 649853975
Costa Blanca Nord

bolig
søkes
Bolig søkes
bolig ønskes max 600 €
jeg er på utskikk etter bogalow
eller et lite hus i albir området.
møblert,minmum 2 soverom,helst
med uteplass. ønskes omgående.
ring!! €600.00
Tlf 634031786
Costa Blanca Nord
Ønsker bolig
Hei ønsker bolig på langtidsleie.ikke
så dyr maks 3500 pr mnd
Tlf 47729176
Annet sted...

3 HUS TIL SALGS IN ALBIR
SPESIELT I ALBIR !! TRE UAVHENGIGE
HUS PA SAMME TOMTEN 1.700M2.
BEBYGGET AREAL 890M2. STORT ,
AIRCON, OPPVARMING, GAS TANK,
SOL PANELER, ETC. MOBLER OG UT-

Skinnspesialist
reparasjoner - rens - farging
Reparasjoner i ditt hjem
gratis prisoverslag!

Ring: 639 139 585
Ctra. 332 Ptda.Planet 139 Local 1, 03590 Altea

Langtids leie
Ønsker langtidsleie av leilighet
rundt Cabo Roigh grunnet mulig
senere kjøp i området. Leiligheten
må ha 2 soverom og ikke lang gå
Tysk Kfz-Meister

ERICH SCHRöDER
Reparerer
alle merker

Tlf 92262616
Costa Blanca Nord

Diverse &
løsøre

27

115x60 cm og 40 cm høyt. Mørk
brunbeiset (”mahogny”) med glassplate og hel hyllebunn. Tungt og
solid. €50.00
Tlf 693820219
Costa Blanca Syd

Salg av ”stressless”
Brukt svingbar hvilestol (”Stressless”) med fotskammel selges. Farge brun. €75.00
Tlf 693820219
Costa Blanca Syd

Landeveis Sykkel tilsalgs
Selger en nesten ubrukt landeveis
sykkel DBS Spinova med Ultegra
gruppe 3 X 9. Stått i Spania 8 år og
brukt en uke i året 4 første år, deretter ikke brukt. Som ny €200.00
Tlf 91789403
Costa Blanca Nord
Sofaer til salgs LaNucia

Mørke brune ”skinn” to og treseter
selges, i god stand.
Tlf 90029026
Costa Blanca Nord
Salg av salongbord
Brukt salongbord selges. Bordet er

Sykler, verktøy kjøpes
To sykler til voksne og to til barn
ønskes kjøpt. I tillegg kjøpes bensindrevet løvblåser, løvstøvsuger og
hekksaks samt sementblander.
Tlf 90100094
Costa Blanca Nord
RÅSTERK EL-sykkel 21 gear
1 år gammel, lite brukt. En av markedets sterkeste, beste og komfor-
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Tel: 965 840 550 • Mob: 676 147 418
e-post: soloschroeder@gmail.com
Ptda. Cap Blanc Baja 64, km 155 - 03590 Altea
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avstand fra sjøen,butikker etc.
Tlf 91617723
Costa Blanca Syd
Langtidsleie 2017
Vi ønsker langtidsleie av rekkehus i
Polop. Er også interessert i langtidsleie av leilighet i Villajoyosa. €600.00

Kanskje du lurer på noe?

Kanskje
du lurer på noe?
Spør ekspertene!
KJØRETØY
detailing
spesialist

Profesjonell polering og reparasjon
av lakkskader
Spør ekspertene!
Ceramic Pro lakkbehandling
JOURNALEN
Interiørservice
lær-restaurering
Frontlykt rengjøring mm.
SpaniaPosten
SpaniaForum
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Partida el Planet 192, Altea
tel: 865 670 766 / 722 139 367
www.autoartealtea.com

EL PERIODICO NORUEG O DA L A COSTA BL ANCA
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Spør ekspertene på vårt nett-forum!

www.SpaniaForum.no
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JOURNALEN

PC | MOBIL | PAD

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

www.SpaniaJournalen.no
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ARBEID UTØRES

GARTNER
Hjelp til å stelle hagen
generelt, montering av
dryppvanningsanlegg og
småreparasjoner i hjemmet.
15 €/time. Området AlteaAlfaz-Benidorm-Villajoyosa.
Tlf: 687 461 525
a.fonsdiaz@hotmail.com

UTGAVE 21 2016

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter ect.

24-timer service
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

Reparasjon av vaskemaskiner, tørketromler, oppv. maskiner,
v.vannsbereder, gassbrenner till vann.
24-timer service.

de-monteur@hotmail.nl
+34 604 273 387
Snakker Hollandsk & Eng

Scandigo
Supermercado

- TORREVIEJA

table. Brukes med eller uten strøm.
Romslig sykkelveske + lås følger
med.Listepris ny 3.200. Åpen for
(anstendige) bud.
Tlf 99575000
Costa Blanca Nord

allerian

Skandinavisk shopping center

- TORREVIEJA
- benidorm

- Alfaz del Pi
- Albir

- ALBIR
- LA ZENIA
- GRAN ALACANT
- ALFAZ DEL PI

Superbrico

- Las Mimosas

- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)
- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada,
Mil Palmeras
Supermercados

Selges MacBook Pro+ iMac.
1.iMac (21,5 –inch, Mid 2011)-EUR
450 (I veldig god stand). 2.MacBook
Pro (13-inch, Mid 2012)-EUR 250
(utvendig ser ikke så bra ut - brukte
barna, så har flere striper på toppen,
innvendig er ok).
Tlf 603326089
Costa Blanca Nord

BRUKTE BILDEKK TIL SALGS
HAR 4 STK BILDEKK PÅ FELG, 20
TOMMER TIL SALGS. LITE BRUKT.
KONTAKT TLF: +4790753676 TORREVIEJA. €400.00
Tlf 90753676
Costa Blanca Syd
Diverse möbler
Diverse bra möbler til salgs: fler bilder kan sendes: Sengebunner 6stk
30€/stk, Sengegavler 6 stk 60€/st 3
madrasser 25€/stk, Skjenk 35€, Garderobeskap 35€ 2 setere blå/gr 2stk
€25.00
Tlf 671124857
Costa Blanca Syd

K U N N SK AP DE LT O G SP Ø RSM Å L B ES VA RT

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

Kanskje du lurer på noe?

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!
Spør ekspertene!

www.SpaniaForum.no
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Skatebrett selges
2 stk LONGBOARD brett, ett lite
brukt, ett mere slitt, nypris 550 kr,
kun 25 / 15 Euro. 1 stk SKATEBOARD
Tricks, lite brukt, nypris kr 990, kun
50 Euro. Quesada. Norsk tlf e 17/10:
932 932 91.
Tlf 671399588
Costa Blanca Syd

Kanskje du lurer på noe?

VERANDA- HAGEBORD SELGES
Må hentes i Torrrevisja. For mer informasjon, gå til følgende WEB side:
http://bit.do/hagebord €17.00
Tlf 654802323
Annet sted...

Soffa o fåtölj säljes
1st. Beige tvåsitsig skinnsoffa 160
cm och en skinnfåtölj säljes Endast
3 år gammal... €75.00
Tlf 707884583
Costa Blanca Syd

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!
Vi har over 2200 vareslag fra Norge,
Sverige og Danmark! Kom innom og ta
en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Tel: 965 718 281

www.SpaniaForum.no

Mandag - Lørdag: 09-15

www.scandigo.es

KUNNSKAP DELT OG SP ØRSMÅL B ESVART

N o r s k i m p o r t e r t e s p e s i a l i t e t e r.
Fiskeforretning med norske produkter.
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask

Inventar til salgs
Fin Skinnsalong , elegant bord m.
glassplate,lampebord, microovn,
kjøleskap, lite brukt oppvaskmaskin
selges samlet eller hver for seg
Tlf 693863659
Costa Blanca Syd

Velkommen til hyggelig
handel hos la fruteria!
Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08
Åpningstider:

Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Sykler kjøpes
Ønsker å kjøpe herre og damesykkel.Kan kontaktes på telefon
95028600
Tlf 95028600
Costa Blanca Nord
TV 37” + LG Lydsystem
Panasonic TV 37” LG Lydsystem:
5 høyttalere, trådløs! Alfaz del Pi
€320.00
Tlf 966878615
Costa Blanca Syd
Gutte/ Herresykkel
Merida Birkebeiner, kjøpt i Norge.
Kvalitetssykkel, som kan brukes
både som terreng og bysykkel. Nypris 12.000 NOK, selges billig. Lite
brukt, stått stille her i Quesada i 2 år.
Nye dekk. €295.00
Tlf 671399588

- Alfaz del Pi

SpaniaForum

HAGE- VERANDABORD SELGES
Sted:Torrevieja, Spania. Må hentes
€17.00
Tlf 654802323
Annet sted...

• 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

Costa Blanca Syd
Sykkel, jente / dame
En fin sykkel, GT Laguna, rosa farge,
kjøpt på Intersport i Norge. Lite
brukt, stått urørt her i Quesada de
siste 2 årene. Kjøpt til min datter
på 11 år, men passer eldre også.
€100.00
Tlf 671399588
Costa Blanca Syd

www.SpaniaPosten.es		
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klarinett, trumma; renässans, klasStilling ledig i butikk
Til vår gullsmed i Albir
trenger vi en ny medarbeider. Erfaring er ikke nødvendig. Men du bør snakke
Engelsk.

Gartner
Alt arbeid i hagen tilbys.
Lang erfaring med regjøring
eller fjerning av palmer.
Rydder og vedlikeholder alle
typer hager.

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

Kontakt Josef
Tlf 650 722 040 eller
680 929 010 (norsk)

UTGAVE 21 2016
mediterraneoconsulters.com
eller
ring 629842585.Nødvendig skandinaviska sprâk o engelsk.
Tlf 629842585
Costa Blanca Syd

Gitarrlektioner
Spela gitarr? Erfaren fransk gitarrlärare ger lektioner i Altea, Alfaz o La
Nucia. Klassisk gitarr, jazz, blues, latinskt o spansk musik. För barn och
vuxna. Språk: Spanska, franska och
lite engelska. €20.00
Tlf 657753461
Costa Blanca Nord
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Madrid

Gratis WiFi på toget

terranova.joyeros@gmail.com

Varmekabel + termostat
Kjøpt i Norge, solid kvalitet, 540
watt, passer på badegulv. Komplett
sett, merke Ebeco. Nytt. Nypris kr
2099, selges billig. Termostat med
nattesenkning / energisparing.
€120.00
Tlf 671399588
Costa Blanca Syd

sisk, spansk, latinsk, blues, jazz. Calpe-Benidorm.
Tlf 657753461
Costa Blanca Nord

3 stk Hengekøyer selges.
Kjøpt i Brasil, beste kvalitet. Fine farger, dessverre ikke bilder, men via
Skype kan de sees. Fantastisk å ligge
i / sove i. Er i Quesada frem til 16/10.
45 euro pr stk. €45.00
Tlf 671399588
Costa Blanca Syd

Møteplassen
Søker
Jeg er en mann på 35 år ønsker å
treffe ei jente som jeg kan dele livet
med Jeg liker turer reiser opplevelser jeg har egen leilighet og bil Helst
alder fra 25 til 35 Ta gjerne kontakt tlf
694451897
Tlf 694451897
Costa Blanca Nord

STILLING
LEDIG
Partner søkes
Jeg søker partner - eventuelt å dele
lokale til butikken min, A I Home.
Butikken ligger på 332-en i Altea, i
samme bygning som Mercadona.
Lokalet et 360 m2.Jeg søker en partner eller et firma
Tlf 693231415
Costa Blanca Nord

Jobb
SØKES
Job søges
Jeg er en dansk mand på 45 år der
søger job. Er uddannet elektriker,
men er interesseret i alt arbejde fra
rengøring, havearbejde mm.
Tlf 22100691
Costa Blanca Syd
Sökes:musiker
Klassisk gitarrist fr Paris söker andra
musiker för att spela tillsammans
professionellt: sång, saxofon, flöjt,

Hurtigtoget AVE og stasjonene får gratis WiFi fra årskiftet.

Tjeneste
tilbys
BYGG OG REFORMER
ALT INNEN BYGG OG REFORMER
COSTABLANCA SERIØS, REFERANSER OG EGEN ARKITEKT. VI SNAKKER NORSK OG SPANSK. TELEFON.
34/65721191O
Tlf 657211910
Costa Blanca Nord
Tolketjeneste
Tilby: Norsk-russisk tolketjeneste, tlf.
693827212
Tlf 693827212
Costa Blanca Nord
TILBYS TJENESTE
Det tilbys resepsjonist stilling i juridisk og likningskontor. Deltid.interessert send cv til e-post: yolanda@

R

ENFE har gitt Telefonica
oppdraget med å sette
opp den nødvendige ifrastrukturen. Det skal investeres
148 millioner Euro over en tiårsperiode.
AVE vil tilby de reisende en
gratis-tjeneste, hvor de som ønsker raskere hastighet kan få det
mot å betale. Avetoget knytter
Madrid til Alicante og Valencia

med en reise på ca to timer.
Investeringene Spania har gjort
i lyntoget knytter bedrifter i Spania mer mot hverandre. Mange
bruker også lyntoget til effekttivt
og komfortabelt pendle over
lange distanser. Innføringen av
Wifi på toget vil gjøre det enda
enklere å jobbe ombord på toget
som kjører i opptil 310 km/t.

Crevillente

Stjal to tonn granatepler
To spanjoler på 48 og 45 år
ble pågrepet i Crevillente
ikke langt fra Torrevieja
med et halvt tonn stjålne
granatepler i bilen.

P

olitiet hadde i tiden før pågripelsen mottatt en rekke
anmeldelser fra bønder i
området etter at de hadde vært
utsatt for noe mer enn vanlig
fruktslang.
Guardia Civil mener det er de to
spanjolene som står bak andre
frukt tyveri i området og har anmeldt mennene for å ha stjålet
totalt 2.450 kilo granatepler.

Tyveri fra jorder og åkerlapper
har blitt et større problem i Spania som følge av høy arbeidsledighet og dårlig økonomi.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!
För dig som vistas i eller har ett
särskilt intresse för Spanien gör vi
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.
Prenumerera på nyheterna så vet du
vad som händer!

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

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

www.costablancanursing.com

tlf. 619 274 038

OVER: Nesten
endeløse strender man han
ha for
www.SpaniaPosten.es		
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seg selv selv på sommeren er spesielt i Spania. Havet er gjerne renere her. Det er lang vei til industri
og store kloakkutslipp. Ikke rart fisken er ferskere
og smaker bedre her enn de fleste andre steder.
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VILLE VESTEN Dette er ikke Arizona,
dette er Almeria. Ikke rart mange
filmer har blitt spillt inn her i området.

Markeder på Costa Blanca
MANDAG

TIRSDAG

LØRDAG

SØNDAG

Callosa d’en Sarrià
Dénia
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

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

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

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

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
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Fotoreportasje:

UTGAVE 21 2016

31

ALMERIA
OVER: Vakker er det ikke med endeløse rekker masseproduserte
boliger. Sola skinner dog men det
er stykke til havet. Prisene her er
blant de laveste langs kysten.

UNDER: I dag er det mest jordbruk, da i drivhus på indusrielt
nivå som utgjør størstedelen av
næringslivet. Ruiner av tidligere
tiders gruver og fabrikker ses
fortsatt langs kysten. I hulene
bodde arbeidere og fattigfolk.
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