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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Produktet som markedsføres 
med flere navn og etiketter 
er laget av vin blandet 

sammen fra forskjellige bode-
gaer i Spania. 

Den litt søte «kjemi-vinen» som 

har fått tilsatt  indigodisulfon-
syre natriumsalt eller E132 for 
farge. Den er mest rettet inn mot 
unge vin-konsumenter. På grunn 
av fargen E132 og tilsetningstof-
fene får man ikke kalle dette vin 
lenger.

Altea: 400 år med bystatus

Altea kommue kunne ons-
dag 11. januar starte fei-
ringen av årets 400-års-

jubileum. Det var nemlig på 
denne datoen i 1617 at Carta 
Puebla ble underskrevet, et juri-
disk dokument som ga den lille 
middelhavsbyen privilegier på 
lik linje med andre byer i Spa-
nia.

Kjøpe ny eller brukt bolig?

Nye boliger gir kanskje 
mindre problemer. Men 
de koster mer både pr 

m2 og så skal det møbleres og 
innstalleres en masse.

Brukte boliger har ofte bedre 
beliggenhet men kan ofte kreve 
en viss oppgradering før stan-
darden er god nok. Vi ser på 
fordelene og bakdelene begge 
alternativene gir oss.

Leiebil i Spania

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato.
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Norsk advokat  Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

”Blåvin” er ikke vin

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

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

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

29ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 608 895 962
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Bygge ut, bygge om 
eller bygge nytt?

Vi bygger kjøkken, garderober, maler etc.
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

Kannibaler på Costa Blanca

Arkeologer knyttet til Uni-
versitetet i Valencia har 

funnet bevis for at den prehisto-
riske befolkningen i Marina Alta 
området innimellom spiste andre 
mennesker.

Skolene stengt i 23 kommuner

Lave temperaturer og litt snø 
enkelte steder førte til steng-

te skoler i 23 kommuner i Ali-
cante provinsen 19. januar.

Boligprisen øker 3-6% i 2017

Denne gangen er det ledere 
for store eiendomsmeglere 

som er spurt om deres spådom-
mer for 2017. Tallene spriker 
noe men de fleste opererer med 
smådommer som tilsier en pris-
oppgang på et sted mellom 3 og 
6%. 
Strømmen blir 100 Euro dyrere

Spanias energi-minister Ál-
varo Nadal, varsler om at 

økte energipriser vil koste den 
jevne spanjol rundt 100 Euro 
ekstra i 2017. 

Tilsetningstoffer blandingen 
gjør at den litt søte nye 
alkoholdrikken ikke 
kan klassifisere som vin.
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Madrid

Foreningen for Franco, eller 
Fundación Nacional Fran-
cisco Franco som den of-

fisielt heter, har til hensikt å he-
dre Francos minne og jobbe for 
å videreføre arven etter den av-
døde diktatoren. Foreningen 
oppfordrer blant annet sine poli-
tiske allierte til å motarbeide his-
torieminneloven av 2007 (Ley 
Memoria Histórica), en lov som 
har som formål å gjenopprette 
historien og gi oppreisning til 
ofrene etter Den spanske borger-
krigen (1936-1939) og Franco-
regimets ugjerninger.

Loven inneholder også et krav 
om at statuer, symboler, skilt og 
navn som hedrer det gamle regi-
met skal fjernes fra offentlige 
administrasjoner. De tre PP-po-
litikerne skal ha fått foreningens 

hederspris for nettopp å motsette 
seg dette kravet.

Den ene av representantene er 
Juan Antonio Morales, folke-
valgt regionspolitiker i Extrema-
dura og PPs provinsleder i Bada-
joz. Hovedgrunnen til at Morales 
fikk prisen skal ha vært hans 
motvilje mot å endre navnet på 
en kommune i Badajoz som 
fremdeles bærer Francos kalle-
navn Caudillo, nærmere bestemt 
Guadiana del Caudillo.

I følge den spanske avisen El 
Diario skal den fremtredende re-
gionspolitikeren ha takket foren-
ingen for prisen og uttrykt støtte 
til organisasjonens arbeid. I tak-
ketalen skal han også ha referert 
til sin 14 år gamle sønn og fortalt 
at gutten hadde snakket til sin 

«kommunistiske» skolelærer 
midt i timen og sagt at «under 
Franco var det orden» i Spania.

Den andre PP-politikeren som 
fikk pris under utdelingen var 
ordføreren i nevnte kommune, 
Antonio Pozo Pitel. I likhet med 
sin partikollega trosser ordføre-
ren historieminneloven ved å 
nekte å fjerne navnet Caudillo, et 
navnet som betyr «leder» og som 
var Francos kallenavn blant hans 
tilhengere. Ordfører Pozo skal ha 
proklamert at et navnskifte ikke 
ville finne sted så lenge han var 
ordfører.

Den tredje prisvinneren var Ana 
Rivelles, PPs «ordfører» i Alber-
che del Caudillo som er en sub-
kommune underlagt de to Tole-
do-kommunene Calera og 

Chozas i Castilla-La Mancha.
Sistnevnte lokalpolitiker skal un-
der gallaen ha oppfordret til ap-
plaus for den avdøde diktatoren. 
Hun skal også ha kalt ham den 
beste spanske statslederen i det 
20. århundre og en av de største 
i spansk historie.

De tre politikerne risikerer å bli 
kastet ut av Partido Popular etter 
at partiets disiplinærutvalg har 
åpnet intern etterforskning i sa-
ken. I tillegg skal alle tre være 
anmeldt for å ha brutt loven som 
folkevalgte ved å oppfordre til å 
motsette seg historieminneloven.

Tilstede under utdelingen var 
også det eneste barnet etter Fran-
co, 90 år gamle Carmen Franco 
Polo, og hennes sønn José Cris-
tóbal Martínez-Bordiú Franco.

PP-politikere tildelt ”Franco-pris”

En regionspolitiker og to ordførere fra det spanske regjeringspartiet Partido Popular er tildelt 
hederspriser av den kontroversielle stiftelsen ”Francisco Franco”. De tre som alle deltok på 
organisasjonens offisielle galla i desember skal ha fått prisen for å ha hedret diktatorens minne.

Foreningen arrangerer demonstrasjoner og møter for å hedre diktatorens 
minne. På denne “invitasjonen” er det “helten” Franco man har avbildet.
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En streik kan ramme en 
rekke flygninger mellom 
Norwegians sju baser i 

Spania og skandinaviske og vest-
europeiske byer, skriver det dan-
ske bransjenettstedet check-in.
dk.

Norwegian har etablert et be-
manningsselskap for kabinan-
satte med base i Spania – slik 
Norwegian også har gjort i Nor-
ge. Men de kabinansatte i Spania 
vil ikke inngå tariffavtale med 
bemanningsselskapet. De vil ha 
avtale direkte med morselskapet 
Norwegian Air Shuttle. Nå truer 
de med streik eller andre faglige 
aksjoner hvis de ikke når fram 
med kravet sitt, skriver check-in.
dk.

– Vi vil ikke akseptere å forhand-
le med Norwegian Air Resources 
Spain som bemanningsselskap, 
da det ikke er i tråd med loven, 
etter at de ansatte ble ulovlig 
overført (til bemanningsselska-
pet, journ.anm.) i 2015, sier Er-
nesto Iglesis fra fagforeningen 
USO til check-in.dk.

– De aggressive forsøkene på å 
outsource kabinbesetninger kan 
i begynnelsen av dette året føre 
til potensielle faglige konflikter, 
hvis Norwegian ikke velger å 
følge lovgivningen her i Spania. 
Vi vil i løpet av januar holde mø-
ter med våre kolleger for å infor-
mere dem om utviklingen. Så 
kan de selv bestemme om de vil 
igangsette streiker eller faglige 
aksjoner.

Kommunikasjonssjef i Norwe-
gian, Lasse Sandaker Nilsen, sier 
dette til Dagens Næringsliv om 
saken:

– Vi har en god og konstruktiv 
dialog med de spanske fagfore-
ningene, som verken overfor oss 
eller myndighetene har varslet at 
streik skal være på trappene. 
Våre spanske kolleger er fast an-
satt i et spansk Norwegian-sel-
skap og ikke i det norske morsel-
skapet. Kollektivavtalen er 
derfor mellom de to spanske 
partene, sier han til dn.no – som 
først omtalte saken i Norge.

Dette skriver nettstedet frifagbe-
vegelse.no

Spansk fagforening truer 
Norwegian med streik
Fagforeningen som organiserer Norwegians kabinansatte i Spania truer med 
streik hvis ikke de får inngå tariffavtale med morselskapet Norwegian Air Shuttle.

Kannibaler på Costa Blanca

Arkeologer knyttet til Univer-
sitetet i Valencia har funnet 

bevis for at den prehistoriske be-
folkningen i Marina Alta områ-
det innimellom spiste andre 
mennesker.

Det er knokler funnet i Castell 
det Castells som beviser dette. 
Beina er rundt 11.000 år gamle 
og viser tegn på kannibalisme.

Svenske arrestert på Las Palmas

En svensk statsborger ble 11. 
januar arrestert på et hotell-

rom i Las Palmas.

43 åringen skal ha vært etterlyst 
internasjonalt for ”brudd  mot 
rikets sikkerhet” og han anklages 
for å være en ”trussel mot offent-
ligheten” hjemme i Sverige.

Fjellklatrer falt og døde

En brite døde under en klatre-
tur i Polop. Fjellklatreren 

skal ha vært på vei opp ”Penyo 
Roc” i det han falt og skadet seg. 
Mannen døde i det nødmannska-
per fraktet ham til sykehuset i 
Villajoyosa. Fjellområdene i Al-
tea, Calpe og Polop har et utall 
klatreruter og er ofte benyttet av 
fjellklatrere fra mange land. To 
norske klatrere døde ved Masca-
rat i Altea få år tilbake.

SpaniapoSten.no

Jihadist fra Altea for retten
Mannen som i oktober ble 

arrestert i Altea mistenkt 
for å være sympatisør av Daesh 
blir tilalt for sitt ”medlemskap” 
i organisasjonen.

Mannen som har bodd i Altea i 
femten år, hvor han har et barn 
sammen med en kvinne fra Altea 
risikerer fengsel i opptil 12 år. 

Han skal ha skrevet ting på Fa-
cebook som ”Bli martyr og nå 
paradis”.

Siktelsen lyder på at mannen 
skal ha ”spredd radikale ideer 
gjennom virtuelle medier”.

Mannen spilte på det lokale fot-
ballaget for Altea.

Design & konstruksjon, vedlikehold
automatiske vanningsystemer
grønne vegger, trim og beskjæring
Pålitelige og punktlige!

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

Vi designer og tar hånd om hager i 
Alfaz, Albir, Altea, La Nucia, Polop etc.

Kontakt oss for enkelt-oppdrag og  
avtaler om regelmessig vedlikehold.
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Politiet på Kanariøyene har pågrepet en 35 år gammel 
hotellresepsjons som skal ha brukt en universalnøkkel 
til å stjele 1.800 euro fra en safe i et hotellrom.

Kanariøyene

Resepsjonist stjal penger 
fra hotellsafe

Gjestene som bodde på 
rommet skal ha overras-
ket mannen inne i rom-

met deres. De skal ha lagt merke 
til at han sto i nærheten av hotell-
safen, som manglet en beskyt-
telseshendel foran låsen, noe 
som tydet på at han kunne ha 
tuklet med den.

Da de sjekket safen, skal de ha 

fått bekreftet mistankene i og 
med at det var rotet rundt i sa-
kene som lå der, og det manglet 
1.800 euro av i alt 5000 euro.

Politiet sjekket angivelig over-
våkningskamera, som skal ha 
avslørt at resepsjonisten hentet 
universalnøkkelen like før han 
ble overrasket i rommet.

Årsrekord: Tolv 
millioner fly-
passasjerer for 
Gran Canaria

KanariøyeneCastellón 

Ambulanseansatt 
stjal fra pasientene

Mannen skal ha stålet 
smykkene hjemme hos 
pasientene og under 

reiser med ambulansen. De fles-
te av ofrene er eldre som ikke har 
vært var klar over at verdisakene 
forsvant.

Politiet Vinaròs i Castellón-pro-
vinsen har så langt beslaglagt 
smykker til en verdi av 3.000 
euro. Den arresterte ambulanse-

mannen skal ha blitt avslørt gjen-
nom politiets kontroll med kjøp 
og salg av gull i provinsen. Man-
nen ble oppdaget gjennom sal-
gene han hadde gjort hos en av 
pantelånerne i byen. I tillegg til 
beslagene står mannen registrert 
med flere andre smykkesalg i 
samme butikk, noe politiet nå et-
terforsker, skriver avisen El País.

En ambulanseansatt er arrestert av politiet i Vinaròs 
i Castellón for tyveri av smykker fra pasienter og 
pleietrengende.

Madrid

Toppløs protest mot Trump

Opptrinnet skjedde i det en 
ny voksdukke som skulle 
forestille Donald Trump 

ble avduket. Kvinnen ble over-
mannet av flere sikkerhetsvakter 
og ført ut en bakdør. 

«Femen» en protestgruppe opp-
rinnelig fra Ukrania, er kjent for 

å bruke nakenhet i som protest 
mot undertrykking av kvinner og 
deres rettigheter. De skrev på 
Twitter like etter opptrinnet at 
det var deres folk som stod bak 
demonstrasjonen i Madrid. 

Donald Trump skrøt under valg-
kampen om hvordan han kunne 
slippe unna med å «Tafse kvin-
ner i skrittet» fordi han var kjen-
dis.

En aktivist fra «femen» 
grep Trump ved ballene 
ved «Waxwork» i 
Madrid. På huden hadde 
protestanten skrevet 
«Grab patriarchy by the 
balls». 

Eva Tendero Corredor var 
passasjer nummer tolv 
millioner. Hun fløy med 

Air Europa i en Boeing 737-800 
til Madrid.

 I fjor ble det registret 10.627.162 
flypassasjerer på Gran Canaria.

Cirka 300 millioner passasjerer 
har brukt flyplassen i dens 83 år 
lange historie. Den er i dag en av 
de største i Spania.

Antallet flyoperasjoner på Kana-
riøyene økte med 10,7 prosent til 
309.011 i fjor, den største øknin-
gen av alle flyplasser i Spania.

Det er omtrent halvparten 
av Oslo Lufthavns årlige 
passasjerantall.
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Bilbao

Krever ETA-fanger overført til Baskerland
Titusener av mennesker i den baskiske byen Bilbao demonstrerte lørdag 14. januar 
med krav om at ETA-fanger får sone i nærheten av hjemmene sine. I dag er fangene 
spredt på forskjellige fengsler i Spania, en bevisst politikk fra spanske myndigheter 
som ikke bare vanskeliggjør kontakten fangene imellom men også mellom fangen 
og deres familier.

I følge Amnesty International 
er ordningen i strid med FN-
regler som tilsier at innsatte 

har krav på å få sone i nærheten 
av hjemmet.

Det anslåes at minst 65.000 men-
nesker lørdag 14. januar deltok i 
demonstrasjonen i den baskiske 
byen Bilbao. Hvert år i januar 
har det vært holdt liknende mar-
keringer, i år med krav om at 
ETA-fanger som soner i fengsler 
rundt omkring i Spania må over-
flyttes til anstalter nære hjem-
mene deres i Baskerland. Det ble 
stilt krav om at menneskerettig-
hetene til ETA-fanger respekte-
res og at det må tas skritt for å få 
slutt på den bitre striden mellom 
Spania og baskerne og en gang 
for alle oppnår en varig og rett-
ferdig fred i konflikten – «uten 
vinnere eller tapere».

For første gang skal også etter-
latte etter ofre for ETAs terror-
handlinger ha deltatt i demon-
strasjonen, i håp om fred i 
konflikten.

ETA har per dags dato rundt 350 
aktivister i fengsel. De aller fles-
te soner i Spania, mens et sted 
mellom 70 og 80 fanger soner i 
franske fengsler. Det fines også 
enkelte ETA-fanger i andre land 
som England, Portugal og Sveits.

Kun to fanger soner i Basker-
land, mens nærmere hundre sit-
ter i andalusiske fengsler - mer 
en 80 mil fra hjemstedskommu-
nen. Familiene til innsatte kriti-
serer ordningen med spredning 
av fangene, der mange må reise 
flere timer hver vei for å besøke 
innsatte.

I følge Amnesty International er 
ordningen i strid med FN-regler 
som sier at mennesker i fengsel 
har krav på å få sone i nærheten 
av hjemmene sine. Noe av pro-
blemet skal være at ETA-fange-
ne alltid har fremsatt sine krav 
som gruppe, mens både Spania 
og internasjonale organer nor-
malt kun anerkjenner individu-
elle henvendelser. Dermed har 
den enkelte fanges menneskeret-

tighetssak ikke nådd frem.

eta
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
ble dannet i 1958 som en politisk 
militant organisasjon til kamp 
for et uavhengig og fritt Basker-
land. Organisasjonen regnes for 
å stå ansvarlig for drapet på 829 
mennesker (343 av dem sivile).

I en tv-sendt tale 20. oktober 
2011 kunngjorde organisasjo-
nens gjenværende ledelse at det 
var slutt på de voldelige aksjo-
nene. ETA er imidlertid ikke 
oppløst og har fortsatt sin poli-
tiske aktivitet i form av forhand-
linger om fred. Blant annet har 
gruppens siste ledelse tilbudt 
innlevering av våpen i bytte mot 
at spanske myndigheter bedrer 
soningsforholdene for fengslede 
ETA-medlemmer.

Regjeringspartiet Partido Popu-
lar vil imidlertid ikke endre so-
ningsbetingelsene. Det konserva-
tive partiet stiller i stedet krav 
om at ETA oppløses, at alle vå-

pen leveres inn og at organisa-
sjonens tidligere medlemmer ber 

ofrene for terrorhandlinger om 
unnskyldning.

PEumOvIL S.L
Concesionario Oficial

Finestrat
Av. Federico Garcia 

Lorca Nº10
Tlf: 966 425504  

www.peumovil.net

SPESIALTILBUD!

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

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

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

BILPLEIE & 
DETAILING Besøk oss langs N332 bak “Auto Maq”

Partida el Planet 192, Altea
Tel: 865 670 766 / 722 139 367

www.autoartealtea.com

GJØR BILEN
NY IGJEN Profesjonell polering, restaurering 

av interiør og reparasjon av lakkskader

BILPLEIE 
& dEtaILIng

FØR ETTER

FØR

ETTER

Interiørservice 
Lær-restaurering
CeramicPro lakkbehandling
Frontlykt rengjøring mm.

Det beste innen lakkbeskyttelse

i Spania
Bolig

www.BoligiSpania.no

NY BOLIGAvIS: Nyheter, analyser 
og guider.  Meld deg på nyhetsbre-
vet vårt og få alt på mail helt gratis. 

DEN NORSKE TURISTKIRKE INVITERER 
DEG TIL Å BLI MED I ET SOSIALT,

KULTURELT OG ÅNDELIG FELLESKAP
•	 SØNDAG		kl.	19.00	Hele	kirken	synger	
•	 ONSDAG		kl	.	19.00	Møte/Temakveld	
•	 FREDAG			kl.	12.00		Formiddagstreff	
•	 LØRDAG			kl.	12.00	–	13.00	Risgrøt	

																				 						kl.	19.00		Hyggekveld	
Du finner kirken i Torre Precipado,

Avd. Madrid 26, Benidorm
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Gran Canaria

Skandinaver utgjorde den 
nest største turistgruppen

343.649 svensker, 328.084 nordmenn og 173.322 dansker tok 
direktefly til Gran Canaria i 2016. Til sammen 845.019 skandinaver.

Det gjør skandinaver til 
den nest største uten-
landske turistgruppen på 

Gran Canaria etter tyskere 
(1.016.863) og foran briter 
(823.713) på tredjeplass, viser 
tall fra den spanske flyplassope-
ratøren Aena.

Sverige passerte Norge
For enkeltland plasserer Sverige 

seg som nummer tre, Norge som 
nummer fire og Danmark som 
nummer seks av utenlandske tu-
ristgrupper.

Svenskene økte med 28.186 tu-
rister fra i fjor, og passerte Nor-
ge, som lå foran i fjor. Det er en 
økning på 8,9 prosent.

Norge økte med 9515 turister fra 

2015, opp 3 prosent. Danmark 
økte med 14.582 turister, en 
fremgang på 9,2 prosent.

Stor desemberøkning
I desember var tallene henholds-
vis 55.383 svensker (pluss 9,6 
prosent), 48.612 nordmenn 
(pluss 8,8 prosent) og 26.644 
dansker (pluss 18,9 prosent).

Asfalterer endelig i Albir

I slutten av januar setter man 
endelig i gang arbeidet med å 

asfaltere slitte gater i Albir. 
Boulevar de los Musicos, Oscar 
Espla og Juan Sebastian Bach er 
tre av de trafikkerte gatene i Al-
bir som får nytt belegg. Arbeidet 
er forventet å ta to til tre uker.

Alfaz del Pi kommun har lenge 
blitt beskylt for å neglisjere Albir 
påbekostning av områder hvor 
det bor færre utlendinger.

12.000 grantrær felles

For å begrense effekten av 
sykdommen «Tomicus» er 

man i Orihuela i gang med å 
felle totalt 12.000 grantrær. Ori-
huela kommune er det området i 
Alicante-provinsen som er ster-
kest rammet av sykdommen. 

Tiltaket er også ment å forebyg-
ge eller begrense effekten av 
skogbrann.

Skolene stengt i 23 kommuner

Lave temperaturer og litt snø 
enkelte steder førte til steng-

te skoler i 23 kommuner i Ali-
cante provinsen 19. januar.

De fleste kommunene dette gjel-
der ligger i den indre delen av 
provinsen: Alcoy, Benissa, Biar, 
Cocentaina, Dénia, Teulada-Mo-
raira, Javea, Jalon, Calpe m.m.

Torrevieja er en av mange 
kommuner i Alicante provin-

sen hvor gymsaler og andre of-
fentlige bygg ble gjort tilgjenge-
lig for hjemløse som følge av 
kuldebløgen. 

For å unngå at hjemløse blir syke 
eller omkommer tilbyr man seng 
og tak over hodet i noen dager. 

Enkelte hjemløse er alkoholi-
serte og kombinasjonen kulde og 
alkohol kan være dødelig. 

Ved for mye alkohol i blodet 
kjenner man ikke hvor nedkjølet 
man er og sjansen for å fryse i 
hjel øker betraktelig.

Alfaz del Pi Orihuela Alicante

Hjemløse får midlertidig husrom
Torrevieja

Las Palmas

Halshugde moren fordi 
hun led av Alzheimer

Drapet skjedde i Las Pal-
mas for tre år siden, skri-
ver nyhetsbyrået Efe.

Den gamle kvinnen ble halshugd 
med en øks, og mannen skal et-
terpå ha forklart til politiet at han 
gjorde det fordi han ville fri hen-
ne fra hennes lidelser. Hun led av 
Alzheimer.

Juryen fant det bevist at mannen 
planla drapet. Han skal ha testet 
hvor mye av en spesifikk medi-
sin som skulle til for at hun skul-
le sovne, og han skal ha øvd med 

øksen på vannmeloner før dra-
pet.

Forsvarsadvokaten gikk inn for 
å få ham erklært utilregnelig i 
gjerningsøyeblikket, men retts-
medisinere og psykiatrikere skal 
ha funnet ham tilregnelig nok til 
å være i stand til å forstå konse-
kvensene av sine gjerninger og 
til å utøve selvkontroll.

Tiltalemyndighetene krever 18 
års fengsel for drap.

En mann ble i januar kjent skyldig i å ha halshugd sin 
mor med øks i hennes hjem av en jury i provinsretten 
i Las Palmas.

Kanariøyene

Dyrere å være turist på Kanariøyene

Totalt steg prisene 2,4 pro-
sent på Kanariøyene i fjor. 
Gjennomsnittet i Spania 

var 1,7 prosent.

Etter Kanariøyene gikk prisene 
mest opp i Catalonia (2,2%), Na-
varra (2,3%), La Rioja (1,9%), 
Asturias (1,8%) og Aragon 
(1,7%).  Lavest prisstigning var 
det i Cantabria (1,1%) og Castil-
la-La Mancha (1,2%).

På landsbasis steg overnattings-
prisene med 5,4 prosent, mens 
andre tjenester gikk opp med 1,6 
prosent. Prisene i restauranter, 
barer og kafeer økte med 1,1 

prosent.

Organiserte reiser hadde en pris-
økning på 4,6 prosent.

Konsumentprisindeksen steg 
med 0,6 prosent i desember fra 
november og 1,6 prosent på års-
basis. På Kanariøyene steg den 
med 1,3 prosent på årsbasis, 
hvilket var den tredje laveste 
stigningen i Spania.

Stigningen i årets siste måned 
skyltes økning i prisene for ben-
sin, elektrisitet fyringsolje, gass 
og organiserte reiser.

Prisene på turismeområdet, slik som overnatting og 
andre tjenester, steg mer på Kanariøyene enn i andre 
regioner i Spania, viser data som er publisert i dag av 
det nasjonale, statistiske instituttet INE.
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GARNBUTIKKEN I ALBIR!
•		Strikkegarn		•		Heklegarn		•		Broderigarn		•		Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES
Mandag	-	lørdag:	kl.	10.00-14.00,	torsdag:	kl.	16.00-18.00

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

vI øNSkEr NYE OG GAmLE kuNdEr vELkOmmEN 
I vår HYGGELIGE SALONG

 THE LONdON HAIrdrESSErS
& BEAuTY

TEL: (0034) 966 865 767  |  681 669 121

FOr OSS Er du mEr ENN BArE EN kuNdE!

Vidal Sassoon trente stylister, klassiske & moderne frisyrer & farger!
De seneste trendene som Balayage & highlights! 
Vår salong er med i Channel 4s “A New Life in the Sun”!

Møt vårt team: Eddie stylist, Rachel eier,  Sarah senior stylist,  & 
Wendy hudpleier !!   Tidligere salong Cosmo!

Madrid

Ambassadør går av etter flyulykke

Rapporten konkluderer 
med at den spanske stat 
var ansvarlig for ulyk-

ken, fordi det var kjent at flyet 
ikke var i god nok stand. Norge 
skal også ha brukt de samme fly-
ene, men byttet dem ut etter 
klage fra soldater. Ulykken reg-
nes den verste i spansk militæres 
historie i fredstid.

I tillegg til de 62 spanske solda-
tene, omkom også hele besetnin-
gen på 13 personer, 12 fra Ukrai-
na og 1 fra Hviterussland.

Ulykken skjedde den 26. mai 
2003 på en flyvning fra Afgha-
nistan og Kirgisistan til Spania. 
Flyet var et tjue år gammelt rus-
sisk produsert Yakovlev 42D 
som ble fløyet av det ukrainske 
flyselskapet UM Airlines. Under 
reisen skal flyet ha fått siktpro-
blemer og styrtet kort tid senere 
i Pilav-fjellet i Tyrkia. Alle de 75 
personene ombord omkom.

Federico Trillo som var forsvars-
minister i regjeringen Aznar fra 
2000 til 2004 hevdet etter ulyk-
ken at flyene var i utmerket 
stand. Det stemte dårlig med til-
bakemeldingene man allerede 

hadde fått om flyene.

Norge skal også ha brukt de sam-
me flyene, men byttet dem ut et-
ter klage fra soldater. Blant annet 
ble det på en tur meldt om løse 
plater på utsiden av flyet og at 
det lakk olje fra motoren.

Det ble samtidig fremsatt kritikk 
om at enkelte Nato-land var vil-
lige til å bruke store ressurser på 
militære operasjoner i Afghanis-
tan, med sparte penger på trans-
port når soldaten skulle hjem.

På tross av UM Airlines-flyenes 
tvilsomme stand valgte den da-
værende PP-regjeringen å fort-
sette med selskapet. Før ulykken 
skjedde var det registrert hele 14 
klager fra spanske soldater om at 
flyene ikke var i forsvarlig stand. 
Det finnes også lite informasjon 
om hva som egentlig skjedde i 
minuttene før ulykken inntraff, i 
det den svarte boksen på flyet 
hadde vært ute av funksjon i len-
gre tid.

Siden ulykken i 2003 har en 
rekke anklager vært rettet mot 
Trillo. Saken ble også forverret 
av håndteringen av de mange 

omkomne etter ulykken. Tre av 
Trillos underordnede ble senere 
dømt til fengsel for å ha begravet 
flere av soldatene uten å identifi-
sere dem og for å forfalske døds-
attester.

Som kompensasjon for skanda-
len ble Trillo i 2012 utnevnt til 
ambassadør i London av Partido 
Popular og Mariano Rajoys re-
gjering. Det var knyttet sterk 
kritikk til utnevnelsen, fordi re-
gjeringen gjorde unntak fra nor-
men om å forbeholde slike pos-
ter diplomater. Trillo kunne 
angivelig heller ikke engelsk før 
utnevnelsen.

Den 12. januar i år trakk den om-
stridte ambassadøren seg fra stil-
lingen i London. Det var da of-
fentlig kjent at den nye rapporten 
om ulykken hadde konkludert 
med at det spanske forsvardepar-
tementet hadde ansvaret for 
ulykken. I sin uttalelse til en-
gelsk presse skal Trillo ha unn-
gått å nevne saken. 

Spanias ambassadør i London, Federico Trillo fra Partido Popular, går av etter rapporten om flyulykken fra 2003 der 
62 personer fra Spanias fredsbevarende styrker i Afghanistan omkom i et UM Airlines Yak-42-fly i Tyrkia. Norske 
soldater hadde tidligere nektet å fly med selskapet.

Forsvarsminister Federico Trillo (t.h.) underskriver en samarbeidsavtale med daværende kollega i USA 
Donald H. Rumsfeld i 2002. PP regjeringens støtte til USAs krigføring i Irak og forsvarets neglisjering av 
sikkerhet ved transport av soldater som Yak-42 ulykken blottla var blant årsakene til at Aznar-regjeringen 
tapte valget og Zapatero (POSOE) kom til makten. Senere har det kommet frem at penger som skulle gått til 
transport av soldater har blitt undreslått / stlålet av offentlige tjenestemenn.
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Byggmester
Maler
Rørlegger & elektriker
Alt innen bygg
Egen arkitekt
Vi ordner alle spanske byggetillatelser!

Norsk Byggfirma Kontakt oss i dag 
for et godt tilbud!

+34 653 364 138
+47 484 46 805

www.oppussingspania.no

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

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

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

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

www.homeinvest.es

Økonomi

75 millioner besøkte Spania i 2016
Spania har igjen satt ny 
rekord i antall turister. 
Tallet for 2016 er ennå 
ikke offisielt, men vil trolig 
komme på nærmere 75 
millioner tilreisende - syv 
millioner mer enn året før.

Konflikter i andre ferie-
land rundt Middelhavet 
regnes som noe av årsa-

ken til økningen.

Spania har de siste årene hatt en 
enorm økning i turismen. I følge 
tall fra det spanske industri-og 
turismedepartementets måned-
lige beregninger på grensepas-
seringer (FRONTUR) kom det 
solfylte landet for første gang 
over 60 millioner tilreisende i 
2013. I 2014 var tallet økt til 
64,9 millioner og i 2015 til 68,1 
millioner.

Spania regnes for å ha en godt 
utviklet og profesjonell turistnæ-
ring. Spanske hoteller er også 
rangert blant de mest lønnsomme 
i verden.

Samtidig forklares noe av økning 
de siste årene, med politisk uro i 
andre ferieland som Frankrike, 
Tyrkia og Egypt.

Fra 2012 til 2015 skal antallet 

tilreisende til Spania ha økt med 
rundt 30 prosent. Undersøkelser 
viser at mellom 30 og 36 prosent 
av denne økningen kan forklares 
med konflikter i konkurrerende 
ferieland.

Det offisielle tallet på grensepas-
seringer for Spania i 2016 er 
ennå ikke klart, men vil i følge 
foreløpige beregninger havne på 
nærmere 75 millioner.

Økonomisk vekst på 3,3 prosent
Spanias økonomi fortsetter den oppadgående trenden fra de siste tre årene.

Foreløpige beregninger fra 
landets regjering viser en 
vekst for 2016 på 3,3 pro-

sent, én desimal høyere enn for-
ventet.

Rekordhøy eksport og flere turis-
ter enn noensinne fremheves 
som årsak til den positive tren-
den. I tillegg har det private for-
bruket økt og internasjonale sel-
skaper investerer stadig mer i 

landet. Det er ventet at veksten 
vil fortsette med en økning i 
bruttonasjonalprodukt på 2,5 
prosent i 2017 og 2,4 prosent i 
2018.

Strømmen blir 100 Euro dyrere

Spanias energi-minister Álvaro 
Nadal, varsler om at økte 

energipriser vil koste den jevne 
spanjol rundt 100 Euro ekstra i 
2017. 

En høyere oljepris, mindre vind 
og vannmangel er faktorer som 
bidrars til høyere strømpriser i 
landet. Kuldebølgen i januar må-
ned førte også til høyere forbruk 
fulgt av høyere priser.

Boligprisen øker 
3-6% i 2017
Denne gangen er det ledere 

for store eiendomsmeglere 
som er spurt om deres spådom-
mer for 2017. Tallene spriker noe 
men de fleste opererer med små-
dommer som tilsier en prisopp-
gang på et sted mellom 3 og 6%. 
Meglerne peker på oppussings-
objekter som spesielt ettertrak-
tede etterfulgt av nye boliger.

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

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

Tel: 965 840 550  •  Mob: 676 147 418

Reparerer
alle merker

100.000 nye bedrifter i 
Spania hvert år fremover

Det ble stiftet 100.655 nye 
bedrifter i Spania i 2016. 
Dette er høyeste antall 

nye foretak siden 2007/2008. 

Tallet bekrefter de mange indika-
torer man over en tid nå har sett 

i den spanske økonomien. Flest 
nye bedrifter ble opprettet i Ka-
talonia (21.6%, etterfulgt av Ma-
drid, Andalucia med Valencia 
regionen på fjerdeplass med 
11.2% av alle nye bedrifter i 
Spania.

Brexit fører ikke til 
resesjon i Europa

Den amerikanske investe-
ringsbanken JP Morgan har 

publisert sin analyse av effekten 
Britenes utgang av EU får for 
Spania og resten av Europa.
Den største negative effekten blir 
på britenes egen økonomi. Samt 
enkelte EU land med høy eksport 
til UK. Spesielt peker man på 
Irland og Belgia som begge har 
sterke økonomiske bånd til UK.

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:
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Den spanske sentralbanken 
varsler om noe dyrere boli-

glån i løpet av 2017. 

Dette til tross for rekordlav ren-
te. Sentralbanken regner med at 
spanske banker vil øke renten 

som følge av tap bankene må ta 
etter å ha tatt for høye gebyrer på 
lån inngått tidligere. Bankene 
har gått på nederlag i retten og 
må som følge av dette refundere 
tusenvis av lånekunder opptil 
flere tusen Euro hver. Dette  etter 

å ta tatt for mye i gebyrer. Totalt 
kan bankenes tap komme opp i 
over tre milliarder Euro. De som 
har avtale om fastrente slipper 
noen endring i boligrenta.

Sentralbanken: Litt dyrere banklån i 2017

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 2232: toMt: 683 M2, 175 M2 konstruert, 3 soV. 
+ 2 bad, ac og gulVVarMe. basseng og oVerbygget 
uteplass.  

NYBYGGET VILLA-ENEBOLIG I ALBIR!
3 sov. + 2 bad / 175 m2 KUN: € 429.000,-

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

Økonomi

Bankkrisen kostet Spania 
60 milliarder euro

Krisen i den spanske banksektoren fra 2009 til 2015 
kostet Spania over 60,7 milliarder euro, ca 550 
milliarder kroner. Det fremgår av den nye rapporten til 
landets riksrevisjon Tribunal de Cuentas.

En av bankene som er til-
ført mest midler er Ali-
cante-banken CAM, til 

sammen over 11 milliarder euro.

Rapporten fra Tribunal de Cuen-
tas er levert den spanske nasjo-
nalforsamlingen i forbindelse 
med regnskapet til det statlige 
restruktureringsfondet som ble 
etablert etter finanskrisen i 2008, 
Fondo de reestructuración orde-
nada bancaria (FROB). Oppret-
telsen av fondet var en del av 
tiltakene som ble gjort i forbin-
delse med bankkrisen og har hatt 
som mandat å styre prosessen 
med omstrukturering av den 
spanske banksektoren.

Bankene som har fått tilført mest 
penger fra den spanske stat og 

Rekordhøy nedgang i ledigheten 

Arbeidsledigheten i Spania ble i løpet av 2016 redusert med over 390.000 
personer, den høyeste nedgangen siden målingene startet i 1996. Det viser tall 
fra landets trygdemyndigheter Seguridad Social.

Det er også fjerde år på rad 
at ledigheten går ned et-
ter å ha ligget på rekord-

høye 27 prosent i 2013. Arbeids-
ledigheten ligger i dag på litt 
under 20 prosent.

Nedgangen i ledigheten i Spania 
i 2016 gjelder for begge kjønn og 
for alle sektorer. Reduksjonen 
gjelder også ungdomsledigheten 
(de under 25 år) som gikk ned 
med 47.607 personer. Sistnevnte 
nedgang var på -13,9 prosent, 
godt over den andelsmessige re-

duskjonen for hele Spania på 
-9,54 prosent (390.534 perso-
ner).

Ledigheten har dermed gått ned 
i fire år på rad; 147.000 personer 
i 2013, 253.000 personer i 2014, 
354.203 personer i 2015 og 
390.534 personer i 2016. Før det 
hadde ledigheten gått opp i seks 
år fra 2007 til 2012.

Usikre jobber
Samtidig med nedgangen i ledig-

heten er andelen faste ansettelser 
langt lavere enn før. Regjerings-
partiet Partido Popular har gjen-
nom arbeidsreformen av 2012 
lagt til rette for økt bruk av deltid 
og midlertidige ansettelser. På 
den måten har arbeidsledigheten 
gått ned, mens andelen usikre 
jobber har gått opp. Både fagfo-
reningene og opposisjonspartie-
ne i parlamentet har tidligere 
kritisert reformen, en lov de me-
ner har rasert opparbeidede ret-
tigheter for arbeidstakere i Spa-
nia.

EU er Catalunya Caixa (12,7 
milliarder euro), Bankia (12,3 
milliarder), Caja de Ahorros del 
Mediterráneo CAM (11 milliar-
der) og Novagalicia (9,1 milliar-
der).
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Madrid Benidorm

Schibsted kjøper rubrikknettsted

De går ikke ut med sum-
men på kjøpet, men Ha-
bitaclia, som spesialise-

rer seg på eiendommer i middel-
havsområdet, hadde en omset-
ning på 6,8 millioner euro i løpet 
av fjorårets tre første kvartaler.

- Habitaclia er det ledende ru-
brikknettstedet for eiendom i 
middelhavsområdet. Det er et 
selskap som har klart en ekstra-

ordinær vekst i et veldig konkur-
ranseutsatt område, og som har 
basert suksessen sin på en stor 
forståelse for brukernes og an-
nonsørenes behov. Habitaclia er 
et flott selskap og vi er veldig 
glade for å ha dem i Schibsted-
familien, sier Frode Nordseth, 
administrerende direktør i Schib-
sted Spania, i meldingen.

Schibsted Spania har fra før ei-

endomsnettstedet Fotocasa.es, i 
tillegg til rubrikknettstedene In-
fojobs, Coches.net, Vibbo og 
Milanuncios.

Med Hablitaclia kan Schibsted 
tilby mer enn 1.500.000 eien-
dommer fra mer enn 15.000 ei-
endomsmeglerselskaper.

Det er bransjemagasinet Kam-
panje som skriver dette.

Styrker seg på eiendom i Spania. Schibsted kjøper det spanske rubrikknettstedet 
Habitaclia, skriver rubrikkgiganten i en pressemelding.

Eiere av hotell, restauranter 
og utleieobjekter er orga-
nisert i bransjeorganisa-

sjonen HOSBEC. Fra organisa-
sjonens hold påpeker man at 
utleiebransjen sliter med en stor 
andel ulovlig privat utleie. 

Til tross for at regelverket og 

håndhevingen av regelverket har 
blitt strengere siste årene er det 
fortsatt en stor andel ulovlige ut-
leieobjekter på markedet. Det vil 
si utleieobjekter som ikke er re-
gistrert som utleieobjekter, hvor 
det ikke foreligger noen kvali-
tetskontroll og ingen avgifter 
betales.

Ulovlig privat utleie 
«en plage for bransjen»

Skal du kjøpe bolig i Spania?
Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.noi Spania

Bolig

I Benidorm melder man om et belegg på 73.9% 
for 2016. Dette gjelder leiligheter som leies ut for 
turistmarkedet. Til sammenlikning hadde ordinære 
hotellsenger et belegg på 85.5% i 2016. 

SkANdINAvISkE møBLEr, BETJENING, SErvICE OG kvALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

JENSEN MADRASSER OG TILBEHØR
20 % RABATT
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965 973 307
enquiries@iqglasscurtains.com

www.iqglasscurtains.com

Glassere inn terrassen?

Hold varmen inne vinterstid 
og ute sommerstid!

Innglassing uten ramme

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

Bolig i Spania

Spania: 665 Euro å leie pr mnd

EST 1980

vArmE vINTErdYNEr

single 22€
double 25.50€
king 28.50€
superking 39€

ring oss på tlf: 965 84 48 48

åPNINGSTIdEr: mANdAG - FrEdAG, 10 - 20 LørdAG 10 - 14

FINN OSS ENKELT MED GOOGLE!
Du finner oss på N332 - partida el planet 172, Altea, Spain
leos-superstore@live.com           leos.softfurnishings.spain

utrolige priser
rask levering fra lager 

god service

flanellsengetøy:
fra 29.95€

Hold varMen i sen-
gen Med et elektrisk 
varMeteppe
single 32€
double 39.95€
king 55€

DIN FORHANDLER AV PEISER; INNSATSER OG OVNER 
SIDEN 1983

Åpningstider: Man-Fre 9.30 -1.30
& 16.30 -19.30. Lør 10.00 - 13.30

Altea:	Ctra	N-322	km	144,1	(near	Don	Bricolage)	
Tel/Fax	96	584	30	09											www.dirksmit.com

Vi	tilbyr	et	stort	utvalg	i	
ovner	for	ved,	pellets,	gass,	
elektrisk	og	bio-etanol				
innsatser,	innebygde	og	
frittstånde	ovner.	Smart	
terrassevarmere
Vi	har	vårt	eget	installasjons-	
og	serviceteam

Benidorm

Tre av disse syv millioner 
besøkte Benidorm. I gjen-
nomsnitt brukte de som 

besøkte Alicante provinsen 1023 
Euro i løpet av oppholdet. Costa 
Blanca øker i popularitet, det an-
kom 15% flere turister hit i 2016 
enn året før. 

Spania under ett mottok rundt 
10% flere turister i 2016 enn i 
2015. Det er fortsatt flest briter 
som reiser til Spania etterfulgt av 

franskmenn og tyskere. Katalo-
nia og Barcelona er Spanias mest 
populære destinasjon.

Bruker 1.023 Euro på 
Spaniaferien
Tall fra ministeriet for 
turisme viser at seks av 
de 75 millioner turistene 
som besøkte Spania i 2016 
valgte Alicante provinsen. 

Torrevieja til turistmessen på Lillestrøm
For første gang velger 
Torrevieja kommune 
å sende folk til Norge 
for å delta på den 
årlige turistmessen på 
Lillestrøm. Byråden for 
turisme var blant de som 
var innom messen.

Mens de fleste profesjo-
nelle aktører i turist-
bransjen i stor grad 

kutter deltakelse på messer til 
fordel for mer moderne markeds-
føringsmetoder, går Torrevieja 
andre veien. Byråd Fanny Ser-
rano besøkte Oslo i januar.

Antallet nordmenn har økt i Tor-
revieja noe som førte at rådhu-
sets folk mente det ville være 
godt for byen å sende en delega-
sjon nordover. Med seg har de 
hatt brosjyrer om Torrevieja.
Også Alfaz del Pi sender kom-

mune-ansatte på Oslo-tur hvert 
år som del av sin strategi for å få 
flere turister til byen. Hverken 
Torrevieja eller Alfaz del Pi har 
gjort noen studie av hvorfor 
nordmenn velger de to kommu-
nene som destinasjon for ferie 
eller feriebolig.

Kommuneansatte fra spanske 
kommuner har tidligere blitt an-

klaget for å bruke messer som en 
unnskyldning for å reise, spise 
og drikke godt på det offentliges 
regning. Til tross for at de an-
satte tilbringer flere dager på 
disse reisene er de ofte kun til-
stede noen få timer på messen 
mens media besøker og tar bil-
der. Mange av de som kommu-
nene sender på messer snakker 
ikke engelsk.

I Spanias mest attraktive om-
råder gikk leien opp i over-
kant av 10%, i Spanias min-

dre attraktive områder gikk leien 
ned 2-5%.

En bolig i Spania med ett sove-
rom kostet i utgangen av 2016 
556 Euro. To soverom 630 Euro, 
tre soverom 700 Euro og boliger 
med 4 soverom 1028 Euro pr 
mnd i snitt. Dyrest er det å leie i 
Madrid, billigst i Extremadura. 
Leieprisen økte mest med 
10.89% i Katalonia.

Gjennomsnittsboligen 
i Spania er på 112m2 og 
kostet ved utgagen av 
2016 665 Euro å leie. 

I attraktive regioner av Spania har 
leieprisen økt med rundt 10% siste 
året.

www.scandigo.es

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15  

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Velkommen innom! 

Torreviejas byråd (høyre) var innom messen på Lillestrøm.
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www.scandigo.es

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15  

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Velkommen innom! 

Flere får avsaltet vann i springen

Kommuner syd på Costa Blanca er grunnet tørken tvunget til å kjøpe mer avsaltet 
vann. Tilførselen av ferskvann fra kanalen Tajo-Segura har de siste årene ikke vært 
nok til å dekke behovet. Vannmangelen gjelder også for kommuner i provinsene 
Murcia og Albacete.

I følge beregninger fra vann-
sammenslutningen La Man-
comunidad de Canales del 

Taibilla som representerer 35 
kommuner på Costa Blanca har 
forbruket av avsaltet vann det 
siste året (hydrologisk år fra ok-
tober 2015 til oktober 2016) økt 
med hele 77,7 prosent. Hovedår-
saken til økningen er reduksjo-
nen i tilførselen av ferskvann fra 
kanalen mellom elvene Tajo og 

Segura. Denne forsyningen skal 
være redusert med 27 prosent, 
skriver avisen Información.

Det totale regnsakpet fra organi-
sasjonen (som også representerer 
kommuner i provinsene Murcia 
og Albacete) viser at 36 prosent 
av ferskvannet for denne perio-
den kom fra Tajo-Segura-kana-
len, 32 prosent fra avsaltingsan-
leggene langs kysten, 28 prosent 

fra elven Taibilla og 4 prosent 
gjennom ekstraordinære ressur-
ser.

Ved hjelp av saltvann fra Mid-
delhavet produseres det fersk-
vann til blant annet jordbruk ved 
avsaltingsanleggene i Torrevieja 
(Valencia-regionen), San Pedro 
del Pinatar (Murcia) og Agua 
Amarga (Andalucia).

Torrevieja Torrevieja

Mer enn 60 fuglearter 
kan observeres i Tor-
revieja området hvor 

store våtmarksområder er viktige 
plasser for både fastboende og 
trekkfugler. 

Små poser med salt fra Torrevi-
eja skal også deles ut på messen 
som den del av arbeidet for å 
promotere byen som turist-desti-
nasjon. Den nye kampanjen får 
navnet «Torrevieja 365» og noe 
av budskapet er at byen er en 
helårsdestinasjon.

Fugler og salt skal lokke 
flere til Torrevieja
Rådhuset i Torrevieja sendt flere av sine folk til 
hovedstaden Madrid hvor man skal promotere byen 
på den internasjonale turistmessen FITUR. Det som 
rådhusets folk mener skal få flere til byen er salt og fugler.

www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

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

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

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

Tilbud! Gjelder ut januar 2017Profesjonell tannrengjøring, tannbleking og behandling for ising i tennene.Kun 300€

Lola Mengual (Lisens no. 2114)

· 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

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

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ALICANTE

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

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

Paseo del Mediterraneo (Strandpromenaden), Altea

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

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Anlegg som dette på Las 
Palmas blir viktigere og vik-
tere for å gi vann i krana til 
husstander i Spania.
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Korsryggsmerter?
Seksjon for rygglidelser ved IMED Hospitales gir de beste løsninger til:
Ryggsmerter, isjias og lumbago  |  Skiveprolaps (i nakken eller korsryggen)  |  Vertebrale frakturer  |  Traumer og 
osteoporose  |  Skoliose og andre spinale misdannelser  |  Artrose i korsryggen. Lumbago   |  Spinal svulster  |  
Spinalkanalstenose Revisjonskirurgi og gode resultater for behandling av ryggsmerter

Seksjon for 
RYGGLIDELSER

NY METODE:

 STAMCELLEBEHANDLING 

av lumbago 

(det eneste senteret i provinsen 

som utfører teknikken)

VI BETJENER PASIENTER LANGS HELE COSTA BLANCA

Vi tar vare på deg!

Carolina Delgado Jönsson   |  Skandinavisk Pasientkoordinator
+34 620 179 649   |   ecdelgado@imedhospitales.com

IMED Levante Sykehus
Tel.  966 87 87 87
C/ Ramón y Cajal, 7. 
03503 BENIDORM

IMED Teulada Poliklinikk
Tel.  965 74 15 31
Ctra. Teulada-Moraira, nº2.
Camino del Calvario. 
03725 Teulada

IMED Elche Sykehus
Tel.  966 91 51 51
C/ Max Planck, 3. 
03203 Torrellano - ELCHE

IMED Torrevieja Poliklinikk
Tel.  966 81 74 05
Centro Comercial Ozone
Avda. Rosa Mazón Valero, s/n
03184 TORREVIEJA

SYKEHUS ER GODKJENT AV HELFO

Orihuela

Dette skjer i tilknytning til 
at det er 75 år siden hans 
død. Hernández deltok i 

den spanske borgerkrigen på re-
publikansk side. I 1939 ble han 
arrestert og dømt til døden, en 
dom som senere ble omgjort til 
30 års fengsel. Miguel Hernán-
dez døde av tuberkulose i feng-
selet i 1942, 31 år gammel.

Hernández var en av 1900-tallets 
viktigste spanske forfattere og en 

av de ledende figurene i den så-
kalte 27-generasjonen i den 
spansk litteraturverden.

Hernández vokste opp i enkle 
kår og var i sin ungdom gjeter. 
Hans litterære debut kom i 1933 
med diktsamlingen Perito en lu-
nas. I 1934 flyttet han til Madrid, 
hvor han ble kjent med den be-
rømte chilenske dikteren Pablo 
Neruda. 

2017 blir Hernandez sitt år

I Orihuela dedikerer man hele 2017 til den kjente 
spanske poeten og bysønn Miguel Hernández. 

Orihuela

Han var inntil i begynnel-
sen av januar Spanias 
ambassadør til London. 

En årelang undersøkelse av om-
stendighetene rundt ulykken 
konkluderte få dager før hans 
avgang at flesteparten av pen-
gene som skulle gått til troppe-
transport rett og slett hadde «for-
duftet». Hvor pengene var blitt 
av «vet ingen». To offiserer har 
blitt dømt i tilknytning til pen-
gene som er borte, men begge 
har sluppet unna straff etter å ha 
blitt blitt benådet av en senere 

PP-regjering.

Det man vet er at et russisk byg-
get Yak-42 fly ble chartret fra et 
selskap i Ukrania. Da flyet med 
de spanske soldatene kræsjet i 
Tyrkia var dette tredje ulykken 
med et Ukrainsk selskap på seks 
måneder. Triloo uttalte i etter-
kant av ulykken at flyet styrtet på 
grunn av «dårlig vær». 22 av de 
døde hadde blitt identifisert feil 
og pårørende har måtte gravleg-
ge døde soldater to ganger. Tre 
generaler ble sparket på grunn av 
feil i identifiseringen av de døde.

PP som også i dag styrer Spania 
har i alle år nektet for at forsvars-
departementet på noe vis var an-
svarlig for ulykken. 

Trillo var tidlig i sin politiske 
karriere politiker i Alicante. Det 
var ham som beordret «invasjo-
nen» av Perejil (Persille-øya) 
like utenfor kysten av Marokko 
etter at Marokkanske soldater 
noen dager før hadde slått leir på 
holmen som ligger like utenfor 
den Spanske enklaven i Nord-
Afrika.

Vil ha Trillo fjernet som «æresborger»

Spanias tidligere forsvars-minister er tildelt tittelen som «sønn av Torrevieja». Som 
minister i PP-regjeringen til Jose Maria Aznar var Trillo ansvarlig da flyulykken i 
2005 hvor 62 spanske soldater på vei til Spania fra Afghanistan ble drept. 

Tidligere forsvarsminister 
Trillo var tidligere politiker i 
Alicante. Han var spesielt ak-
tiv i Orihuela hvor han deltok 
i valgkampen for å få valgt 
Monica Lorente som ordfører. 
Hun er blant de som nå er 
tiltalt i flere korrupsjossaker 
knyttet til Partido Popular.

Flere tusen har nå skrevet 
seg på en lister på nettet 
hvor man krever at Trillo fra-
tas tittelen som æresborger 
av Orihuela.
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Altea kommue kunne ons-
dag 11. januar starte fei-
ringen av årets 400-års-

jubileum. Det var nemlig på 
denne datoen i 1617 at Carta 
Puebla ble underskrevet, et juri-
disk dokument som ga den lille 
middelhavsbyen privilegier på 
lik linje med andre byer i Spania. 
Altea bestod den gang hovedsa-
kelig av området som i dag er 
kjent som gamlebyen, med en-
kelte bosetninger utenfor bymu-
ren. Jubileumsdagen ble høytide-
lig feiret ved plassen Carmelina 
Sánchez Cutillas og markerte 
starten på en rekke arrangemen-
ter som skal gjennomføres ut-
over året.

Altea har i flere år feiret dagen 
for underskrivelsen av Carta 
Puebla, eller Carta Pobla som det 
heter på valensiansk. Den offisi-
elle bystatusen ble gitt den 11. 
januar 1617 under godkjennelse 
fra Filip III, den gang konge av 
Spania. Det var imidlertid den 
andre markien av Ariza, Don 
Jaume de Palafox, som stod for 

selve tildelingen av bystatusen, 
et dokument som ble underskre-
vet og gitt til de seksti familiene 
som da hadde bosatt seg i Altea.
I følge Alicante-avisen Infor-
mación skal familiene ha kom-
met til Altea på begynnelsen av 
1600-tallet, noen fra kongeriket 
Valencia, andre fra Mallorca og 
Castilla. Den kristne erobringen 
av denne delen av Spania hadde 
foregått i lengre tid og de siste 
muslimene (morisker) ble forvist 
fra Valencia-regionen i 1609 et-
ter ordre fra Felipe III. Jødene 
ble også forvist og forfulgt.

Det skal ha vært den første mar-
kien av Ariza, Don Francisco de 
Palafox, som på slutten av 
1500-tallet etablerte det nye Al-
tea. Byen hadde da bymur, fest-
ningsslott og kirke og en kapasi-
tet på seksti familier.

Skolebarn fremførte tek-
ster på forskjellige språk
Den gamle byhistorien er viktig 
for feiringen av 400-årsjubileet. 
Samtidig vil kommunen knytte 

bånd til dagens moderne og in-
ternasjonale Altea, med innbyg-
gere med opphav fra forskjellige 
land.

I den anledning var elever fra 
Alteas fem barneskoler invitert 
til å fremføre gamle tekster på 
morsmålet. Følgende språk var i 
følge kommunen representert: 
spansk, nepalsk, islandsk, ara-
bisk, moldavisk, nederlandsk, 
russisk, galisisk, kinesisk, tysk, 
rumensk, urdu, fransk, italiensk, 
norsk, bulgarsk, engelsk, 
ukrainsk og valensiansk.

Tilstede under markeringen som 
ble holdt ved plassen Carmelina 
Sánchez Cutillas, kjent som Por-
tal Nou (den nye byporten), var 

Altea kommue kunne onsdag 11. januar starte feiringen av årets 
400-årsjubileum. Det var nemlig på denne datoen i 1617 at Carta 
Puebla ble underskrevet, et juridisk dokument som ga den lille 
middelhavsbyen privilegier på lik linje med andre byer i Spania.

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

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra  29 € per måned
Kan parkeres i ditt fravær
Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3 - 100 mbps  fra 15 € per måned

SPESIAL-
TILBUD!

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

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

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Altea
400 år med bystatus

også ordfører Jaume Llinares og 
andre representanter fra kommu-
nen, samt presidenten i regi-
onsparlamentet i Valencia, Enric 
Morera. 
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I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

Flere naturprodukter   Euro
Acai 500mg 180 kap 15,50
AFA sjøtang kapsler 120 kap 19,95
African Mango Diet 150 kap 16,80
Aloe-Vera juice 1 L 11,00
Aloe-Vera ekstrakt 100 kap 13,85
Aloe vera gel 99,6% Intensiv 250 ml 13,60
Amino Komplekse Kapsler 200 kap 16,90
Anti Wrinkle System ampuller 14 Ud 17,50
Anti-Aging SB500 Capsules 120 kap 29,95
Anti-Aging SB500 Cream 100 ml 24,95
Argan olje fra Marokko 100 ml 8,50
Arginin 500 Kaspeln 250 kap 24,50
Arne Gel 150 ml 7,50
Artisjokk ekstrakt 120 tab 9,45
Artisjokk -Papaya 160 tab 9,95
Asparges tabletter 350 tab 12,80
A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 kap 7,95
A-Z +50 150 kap 9,80
Chlorella alger kapsler 180 kap 12,60
Cinnamon kap 2.000mg  180 kap 11,00
CLA (konjungert linolsyre) 120 kap 15,25
Co-enzym Q10 40mg + vit 150 kap 25,00
Co-enzym Q10 100mg mono 75 kap 18,00
Cranberry Vital-Juice 1 L 9,95
Cranberry 500mg kapsler 90 kap 13,50
Gurkemeie (Curcuma)  NY 60 kap 13,50
Djevelklo 120 kap 10,85
Dvergpalme & Gresskarfrøolje 300 kap 28,50
EPA Fiskolje 650mg 90 kap 24,90
Ginsengfit	 200	kap	 21,95
Gresskarfrøolje 130 kap 8,25
Grønn japansk te Sencha 150 gr 4,95
Grønn te kapsler 120 kap 13,90
Grønnleppet musling balsam 150 ml 6,95
Grønnleppet musling kapsler 150 kap 12,50
Hårfit	-	för	starkt,	sunt	Hår	 150	kap	 12,50
Haibrusk 240 kap 22,95
Hyaluronsyre 100mg 120 kap 24,95
Hyaluronsyre Balsem 30 ml 16,80
Inmune Complex 90 kap 12,75
Japansk mynte olje 30 ml 5,75
Johannesurt + Lecitin 90 kap 9,95
Jojoba Oil - Gold naturrein 100 ml 8,50
Kalsium-Magnesium 400 tab 9,95
Kokosolje bio 500 ml 10,95
Krill Oil kapsler 500 mg 60 kap 18,50
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...for helsen vår!

Magnesium 400 SUPRA
Magnesium förbättrar muskel 
funktionen, minskar benkramper, 
och ökar muskelernas stress-
tolerans.  Varje Kapsel innehåller 
400mg ren magnesium.

120 Kapslar € 8,50

Omega-7 Kapslar
Omega-7 fra økologisk dyrket 
havolje og har en beroligende og 
fuktighetgivende effekt på slim-
hinner i strupe, øyne, munn og 
andre slimhinner.

100 Kapslar € 21,90 ab 3x € 19,90

Røkelse Kapslar
Røkelse séller olibanum ble brukt 
i Midtøsten tusenvis av år siden i 
populære medisin Ayurveda å lindre 
betennelse og revmatiske plager.

200 Kapslar € 24,50 ab 3x € ??,90

Svartkumminolje Kaps
Vid blum- och pollenallergi ren 
egyptisk svartkumminolje med 
fleromättade fettsyror, E-vitamin, 
folsyra, pantotensyra och biotin.

180 Kapslar € 9,95 ab 3x € 8,90

Chitosan Kapslar
Chitosan trekker til seg fettet som 
en svamp, og hemmer opptaket 
av fett i tarmsystemet.

240 Kapslar € 29,95 ab 3x € 27,95

Goji Juice y Kapslar
Ckke tilsatt sukker eller konserveringsmi-
dler.

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

Rosenrot Kapslar
forbedrer konsentrasjonen, min-
net och fremmer prestasjons-
evnene.
120 Kapseln € 15,00 ab 3x € 13,50

Ginkgo biloba 100mg
Ginkgo forbedrer blodsirkulas-
jon. Tegn på dårlig blodomløp er 
hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde 
hender og føttert.
150 Kapseln € 17,95 ab 3x € 16,50

Glukosamin-Kondroitin
Glukosamin & kondroitin er en 
velbalansert kombinasjon for 
sunne leddfunksjoner.

150 Kapslar € 35,90 ab 3x € 32,95

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 1 L 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

Villajoyosa kommune vil distansere seg 
fra facist-dikatoren Francisco Franco

Kommunen oppfyller der-
med kravet i den span-
ske historieminneloven 

av 2007 om at alle statuer, sym-
boler og skilt som hedrer det 
gamle regimet skal fjernes.

Avgjørelsen til kommunestyret i 
Villajoyosa inngår i rekken av 
liknende tiltak andre steder på 
Costa Blanca. Nylig ble et fas-
cistisk våpenskjold murt igjen på 
et offentlig bygg i Orihuela. En 
annen sak som er i prosess gjel-
der Callosa de Segura og fjernin-
gen av et kors mange oppfatter 
som en hyllest til det gamle fas-
cistregimet. Denne saken er ennå 
uløst i det flere hundre av byens 
innbyggere i desmeber i fjor fy-
sisk motsatte seg fjerningen av 
korset.

Et annet eksempel er den lille 
kommunen Daya Nueva syd på 
Costa Blanca der kommunele-
delsen fremdeles nekter å endre 

flere av byens gatenavn. Blant 
annet heter hovedgaten gjennom 
sentrum fremdeles Avenida de 
Generalísimo etter Francisco 
Franco.

Villajoyosa har derimot ønsket å 
gjenopprette historien og vil nå 
fjerne æresborgertittelen kom-
munen en gang skjenket den 
gamle diktatoren. I en uttalelse 
fra partiet Compromís gjengitt i 
avisen Información betegnes det 
som «lite forståelig at man i det 
21. århundre ikke skal være i 
stand til å fordømme den forfer-
delige skaden det var for Spania 
sett under ett med et diktatur 
som Francos, og langt mindre at 
et angivelig demokratisk sam-
funn tillater eksempler på støtte 
til hans figur».

Forslaget om å fjerne Franco fra 
listen over æresborgere ble en-
stemmig vedtatt torsdag 29. de-
sember. Kommunen oppfyller 

dermed kravet i den spanske his-
torieminneloven av 2007 (Ley de 

Memoria Histórica) om at alle 
statuer, symboler og skilt som 

hedrer det gamle regimet skal 
fjernes.  

Villajoyosa vil ikke lenger være assosiert med 
Franco. Torsdag 29. desember vedtok et enstemmig 
kommunestyre å frata den tidligere spanske 
diktatoren tittelen som æresborger av byen.

Villajoyosa
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AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
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monica@monicare.es

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

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40
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soludentalfasdelpi@gmail.com

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía
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Madrid

Benidorm er en 
«øko-destinasjon»

Hvert år går den internasjonale turistmessen FITUR 
av stabelen i Madrid. Benidorm vil i år promotere seg 
her som en «miljøvennlig» destinasjon. 

Byen som er dominert av 
skyskrapere, barere og 
restauranter «overalt» er 

et skoleeksempel på en energief-
fektiv turist-maskin. 

Å lage blokker forbruker langt 
mindre areal, energi og ressurser 
enn villaer og lavbygg. De er 

også langt mer effektivt med 
tanke på oppvarming og bruk av 
energi. Besøkende til Benidorm 
nyter godt av at det meste er 
innen gangavstand, man trenger 
bare beina for å bevege seg mel-
lom leiligheten, stranda, restau-
ranten og baren.

Benidorm

Tidligere regnskapsfører i regjeringspartiet Partido Popular, Luis 
Bárcenas, innrømmer at partiet i flere år opererte med doble regnskaper 
og svarte penger.

Under rettsforhørene man-
dag 16. januar betegnet 
han den lysskye virksom-

heten som «midler som ikke stod 
oppført i det offisielle regnska-
pet». Forholdet inngår i den så-
kalte Gürtel-saken, en av spansk 
histories største korrupsjonssaker.

Gürtel-saken handler om hvordan 
et nettverk av forretningsmenn og 
byggefirmaer har finansiert Par-
tido Populars valgkampanjer og 
bestukket partiets politikere i en 
årrekke. Til gjengjeld har nettver-
ket, dets firmaer og kontakter, 
oppnådd eiendomskontrakter og 
oppdragsvirksomhet i forskjellige 
provinser og kommuner. Nettver-
ket har etter det man vet operert i 
minst seks forskjellige regioner i 
Spania. Foruten Madrid har med-
lemmer av partiets kommune- og 
regionsadministrasjon vært under 
etterforskning i Comunidad Va-
lenciana, Andalucia, Castilla-La 
Mancha, Rioja og Galicia.

Under rettsforhandlingen mandag 
16. januar innrømmet PPs tidli-
gere regnskapsfører Luis Bárce-
nas at partiet hadde operert med 
doble regnskaper. Dette betegnet 
han som «midler som ikke stod 
oppført i det offisielle regnska-
pet». I følge Bárcenas overtok han 
regnskapet fra Álvaro Lapuerta 
som i mange år var partiets kas-
serer før Bárcenas tok over. Sist-
nevnte person er også tiltalt i sa-
ken.

Bárcenas ble i begynnelsen 2013 
tatt med over 48 millioner euro på 
konto i Sveits, penger man antar 

Innrømmer dobbelt 
regnskap i Partido Popular

kommer fra korrupsjon og ulov-
lig finansiering av PP. Den tidli-
gere kassereren har imidlertid 
ikke villet innrømme dette. Tid-
ligere har han hevdet at pengene 
ble tjent på aksjespekulasjon og 
kjøp og salg av kunst. Bárcenas 
ble varetektsfengslet i juni 2013 
av frykt for bevisforspillelse og 
at han ville komme til å flykte fra 
Spania. Han slapp imidlertid ut 
igjen i begynnelsen av 2015, et-
ter å ha betalt et kausjonsbeløp 
på 200.000 euro. 

Flere innrømmelser
Innrømmelsene til Bárcenas er 
ikke de første som kommer i 
Gürtel-saken. Fra før av har sa-

kens andre hovedtiltalte Fran-
cisco Correa langt på vei bekref-
tet at det foregikk korrupsjon hos 
PP. Den 61 år gamle forretnings-
mannen som skal ha ledet et 
nettverk av korrupte firmaer har 
i retten innrømmet å ha hatt en 
så permanent forbindelse til Par-
tido Popular at han i mange år 
anså partiets hovedkontor i Ma-
drid som sitt «andre hjem». For-
holdet går helt tilbake til 1996, 
da José María Aznar (PP) var 
statsminister i Spania.

Gürtel-saken startet i oktober i 
fjor, etter ni år med etterfors-
kning.
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• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring

TRENGER DU HJELP 
TIL GRAVSTELL?

Beplanting, tilsyn og 
vedlikehold. 

www.gravstell365.no

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 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.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

 

 
ROYAL AESTHETIC CLINIC  

C/. JOAQUIN RODRIGO, 3. 03581 ALBIR  

Tel: (34) 966 864 934 / Info@royalaesthetic.com  

BLEPHAROPLASTY 

Blepharoplasty is surgery that removes excess skin 
from the eyelids.  

One aspect rejuvenated and rested.  

We eliminate pu�ness and dark circles grooves, 
with spectacular results.  

The transconjunctival blepharoplasty, is also a techni-
que without visible scars, through the ocular conjunc-
tiva.  

FREE FIRST CONSULTATION 

SPECIAL OFFER: 

 DRACULA TREATMENT 
450 € 
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Blepharoplasty er kirurgi som fjerner overflødig hud fra øyelokkene.

Gir et forynget og uthvilt utseende.

Redusere linjer og fjerner poser under øynene, 
med fantastiske resultater.

Transconjunctival blepharoplasty
er en teknikk uten synlige arr, 
og utføres under øyelokket.

BLEPHAROPLASTY

FØRSTE KONSULTASJON GRATIS

SPESIALTILBUD:
DRACULA BEHANDLING

€490

Dr.Martín Espinosa

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes

GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI
LASERBEHANDLINGER - ALT INNEN ØYEKIRURGI

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

EYEDOCTOR
C O S T A  B L A N C A

DIN ENGELSKTALENDE ØYELEGE PÅ COSTA BLANCA

Tel. 966 866 600 Mob. 682 790 964
www.eyedoctorcostablanca.com | C/ Mozart 15, ALBIR (ved siden av Notar)

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

Madrid

Lover hjelp til UK-spanjoler etter brexit

Spania vil jobbe for å sikre rettighetene til de tusenvis 
av spanjolene som bor og jobber i Storbritannia. Det 
lover landets statsminister Mariano Rajoy. 

Britenes forestående exit 
fra EU har skapt usikker-
het rundt UK-spanjolenes 

situasjon. Statsminister Rajoy 
lover imidlertid at de som i dag 
bor på øygruppen vil få den støt-
ten de trenger og at Spania vil 
samarbeide med Storbritannia på 
best mulig måte.

Mariano Rajoys løfter til spanjo-
ler i Storbritannia ble gitt på en 

felles pressekonferanse med den 
irske statsministeren Enda Ken-
ny i Madrid torsdag 12. januar. 
Irland som også er medlem av 
EU må i likhet med Spania for-
handle om betingelsene for et 
fremtidig samarbeid når britene 
skal forlate EU. Landenes for-
handlinger vil bli gjort som en 
del av hovedforhandlingen mel-
lom Storbritannia og EU-blok-
ken på 27 land, melder Reuters.

Alicante

Alicante vil bli 
«high end» destinasjon

Byens golfbaner, yacht-
havn og kompakte layout 
er faktorer som blir en del 

av byens nye satsning. Som altså 
skal promoteres separat fra «sol 
og strand». 

Antall ankomster med cruisebåt 
har nå økt fra 30.000 til over 
100.000 besøkende årlig. Rådhu-
set dedikerer egne politifolk til et 
nytt «turistpoliti» og øker antal-
let ansatte som driver med ren-
hold i sentrumsområdene.

Alicante by vil satse mer på byturisme og det med 
et større på det tilbud byen har utover sol og strand. 

Valencia

Snø i Valencia

Kalde luft i høyden gjør at 
det i Spania kan falle 
hagl selv om det er 

plussgrader. Dette er et problem 
for jordbrukere. Hagl kan skade 
blomster og kart, man ser derfor 
ofte at frukttrær står under plast-
dekke.
Samtidig falt det snø flere steder 
i Spania. Også på stendene i Ali-
cante provinsen kunne man en-
kelte steder se snø noen timer.

Torsdag 17. januar falt det snø 
i Valencia. Det litt pussige 
fenomenet varte ikke mange 
minuttene før alt var smeltet 
bort. Luft temperaturen var 
rundt 10 pluss grader.

Tel: 965 870 620 Mob: 678 989 836
www.clinicadentalbellohorizonte.com

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK
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CAMí DEL MAR 16, 03580 ALFAz DEL Pí
Tel: 672 908 833 - el-perro-loco.npage.de

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

Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00

Søn: Stengt

EN ANNERLEDES
TYSK RESTAURANT!

Den katolske kirken i Spania

Bruker skattepenger på anti-abort og prester

Hva skjer med de rundt 
250 millioner euroene 
den spanske kirke hvert 

år mottar gjennom spanjolenes 
inntektsskatt? En alminnelig 
oppfatning har vært at pengene 
går til veldedighet. Nå viser det 
seg at hele 80 prosent av midlene 
går til kirken selv og det katolske 
presteskapet. I 2013 ble 160.000 
euro brukt på en kampanje mot 
selvbestemt abort. Pengebruken 
er ikke underlagt offentlig revi-
sjon. Det vil opposisjonspartiet 
PSOE ha slutt på, mens regje-
ringspartiet Partido Popular er 
imot.

Opposisjonspartiet PSOE har 
fremsatt et forslag i Kongressen 
om at kirken skal underlegges år-
lig revisjon på lik linje med an-
dre statlige institusjoner. Regje-
ringspartiet Partido Popular som 
tradisjonelt har stått på kirkens 
side har imidlertid avvist forsla-
get.

Spanske lønnsmottagere kan 
velge at 0,7 prosent av deres inn-
tektskatt skal gå til kirken ved å 
krysse av i en egen rute når de 
betaler skatt. I følge avisen El 
País benytter hver tredje spanjol 
seg av denne muligheten. Det 
beløper seg til rundt 250 millio-
ner euro i året, penger som ikke 
er underlagt offentlig revisjon.

Reklamerer med velde-
dighet
Den katolske kirke reklamerer i 
sine kampanjer med at skatte-
pengene går til veldedighet og 
bistand i den tredje verden, som 
for eksempel vaksinasjon mot 
sykdommer. Slik lokkes folk til 
å sette sitt kryss i ruten. Nå viser 
det seg at kun en liten andel av 
pengene blir brukt til formålet.

El Pais har fått tak i en oversikt 
over kirkens utgifter for 2013, 
angivelig det siste regnskapet 
som er levert. Der fremgår det at 
hele 80 prosent av midlene går til 
kirken selv og dens oppretthol-
delse, her under det katolske pre-
steskapet og dets øverste organ 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE).

Postene i regnskapet er delvis 
diffuse. Blant annet skal 7,7 mil-
lioner euro ha gått til “nasjonale 
pastoralske aktiviteter”. Midler 
skal også være gått til å betale 
biskoper og til restaurering av 
bygg.

Kontroversielle formål
Det reageres også på at deler av 
midlene har vært forbeholdt 
svært kontroversielle formål. 
Blant annet skal 160.000 euro ha 
blitt brukt på en kampanje mot 

selvbestemt abort, mens 100.000 
euro har gått til beatifikasjon (en 
del av helligkåringen i Den ka-
tolske kirke).

Den kristne tv-kanalen 13TV, eid 
av kirken, har også fått et bety-
delig beløp - rundt 6 millioner 
euro. Samtidig har svært lite gått 
til kirkens veldedighetsorganisa-
sjon Caritas eller andre kirkelige 
hjelpeorganisasjoner.

Vil ha innsyn i pengebruken
Det spanske arbeiderpartiet 
PSOE har nå bedt om at det åp-
nes for innsyn i pengebruken. 
Partiet har fremsatt et forslag i 
Kongressen om at kirken og de 
250 millioner euroene den hvert 
år får fra skattebetalerne skal un-
derlegges den samme offentlige 
revisjonen som andre statlige 
institusjoner i Spania.

Regjeringspartiet Partido Popu-
lar er imot forslaget og vil be-
holde dagnes ordning. Det kon-
servative partiet vil imidlertid 
trolig ikke vinne frem i en frem-
tidig avstemning. PP tapte nem-
lig flertallet i Kongressen i valget 
i juni i fjor og må forhandle med 
de andre partiene fra sak til sak. 
Både PSOE, det radikale partiet 
Podemos samt sentrum-høyre-
partiet Ciudadanos skal alle være 
tilhengere av forslaget.

Hva skjer med de rundt 250 millioner euroene den spanske kirke hvert år mottar gjennom spanjolenes inntektsskatt? En alminnelig oppfatning 
har vært at pengene går til veldedighet. Nå viser det seg at hele 80 prosent av midlene går til kirken selv og det katolske presteskapet.

THE GRILL & IL VERO
1. juledag / 25. desember

Live musikk fra klokken 13.00 og julemeny

Bulevard de los Musicos 21, Local 2 og 4 | El Albir

0,7 prosent av inntektss-
katten
Den spanske kirke har en privili-
gert stilling når det gjelder dona-
sjonene som spanjolene kan 
gjøre gjennom inntektsskatten. 
For at 0,7 prosent av skatten skal 
doneres, har lønnstagere nemlig 
bare to ruter de kan krysse av i 
- den spanske kirke, eller andre 
sosiale formål.

I følge El País har andre organi-
sasjoner forgjeves forsøkt å 
komme med på listen. Blant 
disse er den kristne organisasjon 
Entidades Religiosas Evangéli-
cas de España (Ferede). Sist-
nevnte organisasjonen tok saken 
til domstolene men tapte, skriver 
avisen. 
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Breakfast
Daily Menu
Dinner
Brunch
Cocktails
DJ Nights
And a lot of Passion

BIENVENIDOS AL LABORATORIO DE SABORES

Carretera del Albir 17 · 03590 Altea · Reservas en el 965 84 38 83

Nuestra base de cocina 
mediterránea 

está en constante evolución 
gracias al uso de la innovación 

en la creación de nuevos 
platos y la fusión 

con otras culturas 
gastronómicas. 

En este versátil espacio, 
la experiencia se completa 

con música en directo, 
sesiones dj o de jazz

Queremos crear una 
revolución gastronómica 

a través 
de la combinación de 

productos frescos, 
técnica y calidad.

Nuestro propósito como 
laboratorio es encontrar 

experimentando, las 
combinaciones perfectas 

para que vuestros 
cinco sentidos 

disfruten de una 
experiencia inolvidable.

De LAB es más que un restaurante: 
es una bodega, una coctelería, noches de buena música… 

una experiencia única en un marco tan sublime como Altea. 

Frokost
Dagens meny
Middag
Brunch
Cocktails
DJ Nights
Og mye lidenskap

Vår innovative meny 
har sin base i Middel-
havets kjøkken. Men 
i konstant evolusjon 
lager vi nye retter 

fusjonert og inspirert 
av andre kulturers 

gastronomi.

Vi ønsker å skape en 
aldri så liten 

gastronomisk 
revolusjon gjennom 
vår kombinasjon av 

ferske varer, de beste 
teknikker og kvalitet.

Vårt formål som 
laboratorie er å 

eksperimentere og 
innovere for å skape 
de perfekte kombi-

nasjoner for våre fem 
sanser og skape en 

uforglemmelig 
opplevelse.

I vårt allsidige 
lokale komple-

menteres mat og 
god drikke med 

live musikk, jazz-
kvelder og djs.

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

VELKOMMEN
 TIL SMAKSLØKENES LABORATORIUM
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De LAB er mer en en restaurant:
det er en vinkjeller, en cocktail-bar, kvelder med god musikk...

en unik opplevelse i lekre omgivelser mellom Altea og Albir.

Biskop ut mot lov om 
transseksuelle

Den 71 år gamle biskopen 
mener loven angriper det 
tradisjonelle og kristne 

synet på mann og kvinne og om-
taler loven som “ondskap”. 
Cañizares har flere ganger tidli-
gere havnet i medias søkelys for 
liknende uttalelser og ble i fjor 
anmeldt for hatefulle ytringer 
mot homofile.

Den nye regionale loven om 
transseksualitet i Valencia-sko-
len styrker barns rett til å ha den 
identiteten de selv og familien 
ønsker, selv om den er motsatt av 
individets somatiske kjønn. Det-
te innebærer blant annet rett til å 
hete noe annet enn det som står 
på dåpsattesten og selv velge 
hvilket toalett og hvilken garde-
robe de skal bruke. Loven gjel-
der allerede for offentlige skoler 

i Valencia, men blir nå pålagt 
halvprivate skoler, der de fleste 
er katolske.

Erkebiskopen Antonio Cañizares 
mener den nye loven represen-
tere en «ideologi om legning» 
der barna «indoktrineres» og 
omtaler det hele som «ondskap».
Ikke uventet skaper biskopens 
synspunkter sterke reaksjoner fra 
politisk hold. I en kommentar fra 
det valensianske regjeringspar-
tiet Compromís betegnes uttalel-
sene som «apokalyptiske, ag-
gressive og fullstendig 
upassende».

Cañizares har flere ganger hav-
net i medias søkelys for liknende 
uttalelser og ble i fjor anmeldt 
for hatefulle ytringer mot homo-
file.

Valencia-biskop Antonio Cañizares er igjen ute med 
kontroversielle uttalelser om homofile, lesbiske og 
transseksuelle. Denne gangen gjelder saken en ny 
lov i skolen som skal styrke rettighetene til barn med 
kjønnsidentitetsforstyrrelser.

Valencia

Hver torsdag: Blåskjellmeny (kun reservasjoner)
3., 4. og 5. februar: Hummerweekend fra 12.00

(kun reservasjoner, må reserveres før 2. februar)
Hver 1. og 3. weekend i mnd: Kjøtt- og fiskefest med musikk. 

Vi har også gastronomiske temakvelder (blir annonsert)

La Nucia
Gjenåpning 29. februar

Kjøtt og fiskespesialiteter servert med ferskt 
tilbehør
Luksusdag og helgemeny med valg mellom: 
4 forskjellige forretter, hovedrett og des-
serter
Dagens meny: 16.90€ p.p inkl. IVA
Weekend menyer 24.90€ p.p inkl. IVA

C/ mar de Liguria 7 la Nucia - tel: 966291996 / 66455308
Kjøkkenet	er	åpent	daglig	fra	12.30	til	22.00.	Fredag,	lørdag	og	søndag	kveld	dans	fra	22.00

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

Godkjent fysioterapaut & podolog. 
Behandling, trening & rehabilitering

Ryggproblemer, brudd og muskel-
skader, rehabilitering etter operas-
joner, revmatisme, graviditet

Tai Chi, Pilates, Akupunktur

Godkjent for refusjon 

via HELFO i Norge.

Fysioterapi, akupunktur, fotterapi 
(podologi), elektroterapi, massasje, 
spesialist på behandling & trening 
av barn

Moderne stor klinikk ved gamle-
byen i Altea.

Også hjemmebesøk /  behandling i 
Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Rehabilitering, 
behandling og 
opptrening i 

Altea og Alfaz del Pi

Vi har ti
erfarne og høyt 

utdannede
spesialister ved 

klinikken som 
ledes av ledes 

Dr. Janssens 

”Blåvin” er ikke vin
Man tuller ikke med spansk vin. Spesielt ikke om den tilsatt indigodisulfonsyre natriumsalt eller E132 for sin farge.  
Det er leksen seks unge gründere har fått lære seg etter å ha lansert en litt pussig ”kjemi-vin” på markedet med den 
oppsiktsvekkende blåfargen. Selskapet har nå fått en dom mot seg om at den søte drikken ikke kan markedsføres som vin.

Produktet som blant annet 
markedsfører med navnet 
”Gik” er laget av vin fra 

forskjellige bodegaer i Spania, 
holder 11,5 prosent alkohol og 
tilsatt et blått fargestoff. Den litt 
søte «kjemi-vinen» som har fått 
tilsatt en slags indigodisulfon-
syre natriumsalt eller E132 for 
sin farge, er mest rettet inn mot 
unge vin-konsumenter. På grunn 
av fargen E132 og tilsetningstof-
fene får man ikke kalle dette vin.

Den blå Gik-vinen selges i 300 
barer rundt omkring i Spania, 
men er ikke å få kjøpt i butikken. 
Ønsker man en flaske må man 
bestille den over Internett for 10 
euro stykket. Produktet ble lan-
sert på markedet i 2015. Siden 
det har selskapet solgt nærmere 
100.000 flasker i 25 land.

Vinen skal være populær, spesi-
elt blant unge vindrikkere. Alle 
er imidlertid ikke like begeistret 
for produktet. Innholdet er 100 
prosent drue, en blanding av vin 
fra forskjellige bodegaer i Spania 

på 11,5 prosent, men har en farge 
som bryter med etablerte ideer 
om hva vin skal være. Etter å ha 
kommet på markedet, ble pro-
duktet derfor anmeldt for å bryte 
med spansk lov.

Selskapet bak Gik er etter det 
blitt dømt til å endre navnet på 
produktet. I stedet for «vin» be-
tegnes det nå som «andre alko-
holholdige drikker» type ”rus-
brus”. Angivelig finnes det 17 
kategorier i reglementet for vin-
produkter. Blå vin passer ikke 
inn i noen av disse.

Fordi den blå drikken er 100 pro-
sent drue, men etter rettens opp-
fatning ikke kan kalles vin, måt-
te også selve produktet endres. 
For å imøtekomme kravet i dom-
men, har selskapet derfor endret 
oppskriften til 99 prosent drue og 
1 prosent druesaft.

At drikken ikke kunne markeds-
føres som vin, på grunn av far-
gen og kjemikalien som er tilsatt, 
er i følge de seks gründerne re-

sultatet av lobbyvirksomhet fra 
sterke aktører innen vinbransjen 
som har villet forsvare seg mot 
en ny konkurrent. 

Selskapet har lansert en under-
skriftskampanje på nettsiden 
Change.org med det for øyet å 
endre spansk vintradisjon og 
skape rom for en ny kategori vin, 
den blå.

SLAKTES:  Vinen ble 
slaktet i tester i Norge, hvor 
fargen ble sammenliknet 
med spylerveske og smaken 
med vingummi. 
Den markedsføres under 
flere navn og etiketter.

PH INdIKATOR: Tilsetningsstoffet som gir vinen sin blåfarge brukes av 
kjemikere som PH indikator. Lavere PH gir dypere blåfarge. Ved høyere PH 
gir E132-stoffet veske en gulfarge.

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 
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De seks som står bak den-ne fargerike nye spanske vinen kommer fra Bierzo i Baskerland nord i Spania. De sier de ønsket «Å skape noe inn-ovativt og modig. Riste litt i den etablerte og tradisjonelle vin-bransjen». Hjelp har de fått «Universitetet for Baskerland» og fra delstatsregjeringen som har bistått med finansiering av prosjektet. Vinen selges over net-tet for åtte Euro flasken ved kjøp av to flasker på www.gik.blue

Gik – sier de har solgt rundt 70.000 flasker første året vinen var på markedet i Spania. Nå som man har begynt å eksportere vinen regner man med å øke dette tallet i første omgang. Den spesielle vinen har definitivt vek-ket oppmerksomhet, men utover den første flaska er det usikkert på hvor mye interesse den fanger på sikt. Vinkjennere er lite impo-nert over blå-vinens smak.

Søt
Vinen er basert på en blanding 

hvite og røde druer. Man har til-satt søtner og indigodisulfonsyre / E132 som gir blå-fargen. På grunn av den søte smaken anbe-fales det at vinen fra Gik serveres mer kjølig enn vanlig hvitvin.Blåfargen kommer fra stoffet in-digodisulfonsyre natriumsalt E132.

Blåfargen kommer fra stoffet in-digodisulfonsyre natriumsalt E132. Stoffet kan være skadelig for mage/tarm.

Blåfargen kommer fra stoffet in-digodisulfonsyre natriumsalt E132. Den primære bruken av indigokarmin er som pH-indika-tor. Den er blå ved pH 11,4 og gult ved 13,0. I følge wikipedia kan Indigokarmin kan være ska-delig for mage/tarm ved i høye konsentrasjoner. «Symptomer kan være kvalme, diare og opp-kast. Vanlig verneutstyr for labo-ratoriebruk anbefales (frakk, hansker, vernebriller).»

«Norsk kopi» fra Altea

Også en norsk promotør av vin, Casa Vital i Altea, har fått tappet noen flasker blå vin som mar-kedsføres under navnet «Azul Mediterraneo Casa Vital». Vin-kjenner og sommelier Magnus Egerdahl Nørsett testen vinen for Dagbladet, og han var lite impo-nert, han sa til avisen at den «…smaker helt greit. Men sliter med å ta den seriøst.» Nørsett er vin-sjef på Norges beste restaurant Maaemo.

– Ser litt ut som spylervæskeNørsett sier til Dagbladet han pleier å servere hvitvin på rundt 8-10 grader. Derfor er han litt skeptisk da han får høre at den blå vinen fra Casa Vital bør ser-veres på 6-7 grader.

«Desto kaldere vinen er, desto mindre aroma og smak vil den gi fra seg. Umiddelbart lurer jeg på det er noe de vil skjule.»

Ikke hjelper det at det dufter vin-gummigodteri heller.

Ikke noe for 
de som er glad i vin
Også side2.no har testet «Azul Mediterraneo Casa Vital». Det første som kommenteres i testen er den at «Den lukter litt synte-tisk… Det lukter som den godte-butikken i Strømstad.»

Ifølge produsenten skal vinen passe både til reker, sushi, torsk 

og spicy mat. Testpanelet til Side2 er derimot ikke helt over-bevist om det.
«Den passer nok best alene, den blir fort overdøvet av andre sma-ker. For vinen smaker ikke vel-dig mye.»

«En lett aperitiff for de som ikke er så glade i vin» kommenterer 

En gjeng på seks spanjoler i 20-årene, helt uten erfaring fra vinbransjen, står bak den nye vinkuriositeten, blå-vin. Med en fargetone som spylerveske vekker vinen naturligvis oppsikt. Den litt søte «kjemi-vinen» som har fått tilsatt en slags indigodisulfonsyre natriumsalt eller E132 for sin farge, er mest rettet inn mot unge vinkonsumenter. Norske vin-testere mener den mest minner om spylerveske med vingummismak.
PH INdIkAtor: Tilsetningsstoffet som gir vinen sin blåfarge brukes av kjemikere som PH indikator. Lavere PH gir dypere blåfarge. Ved høyere PH gir E132-stoffet veske en gulfarge.

Kjemivin  vekker oppsikt

SPYLEVESkE MEd VINGUMMISMAk: I Norge har Dagbladet og Side2 testet blåvin.  «Den lukter litt syntetisk… Det lukter som den 
godtebutikken i Strømstad.» Kanskje noe for ungdommen?

SkAdELIG: 
Blåfargen kommer fra 

stoffet indigodisulfonsyre 
natriumsalt E132. 
Stoffet kan i følge 

Wikipedia være 
skadelig 

for mage/tarm.

«En lett aperitiff for de som ikke er så glade i vin» kommenterer eksperten i Side2 testen. Litt min-dre hyggelig var kommentaren fra andre i test panelet «… etter to glass begynner den å få en litt emmen ettersmak som gjør meg litt kvalm»

koPIVIN: 
Den norske kopien 

har blitt slaktet i 
vintester i Norge.

Alicante 

Aper i Alicante kan være HIV-smittede

En større bande kriminelle 
som har spesialisert seg 
på handel med eksotiske 

dyr er under opprulling. Syv per-
soner med tilhold i Alicante, 
Murcia og Sevilla skal være ar-
restert.

De 42 apene det nå letes etter 
skal ha blitt solgt i Alicante og 
andre byer i Spania. De som har 
kjøpt dyrene risikerer å bli syke. 
I tillegg utgjør den uautoriserte 
handelen en generell fare for fol-
kehelsen i det dyrene kan være 
bærere av en rekke farlige syk-
dommer som denguefeber, mala-
ria, aids og rabies.

Sykdommene spres via bitt, klo-
ring og spytt. Handelen med dy-
rene er også forbudt etter spansk 
lov fordi arten er fredet.

Det er politiets spesialenhet for 
miljøkriminalitet i Alicante, Ser-
vicio de Protección de la Natura-
leza (Seprona), som står bak av-
sløringen av handelen med de 
eksotiske dyrene.

I følge avisen El País ble syv 
personer fra Alicante, Murcia og 
Sevilla tatt for noen måneder til-
bake. Det ble da funnet flere dyr, 
blant annet de etterlyste apene 
som er av typen Callitrichidae. 
En av disse skal ha testet positivt 
på det dødelige viruset HIV (Hu-
man Immunodeficiency Virus) 
og HTLV (Human T-cell Lymp-
hotropic Virus).

Politiet i Alicante leter 
etter 42 aper som er ulovlig 
bragt inn i landet og som 
kan være bærere av HIV. 
Et dyr er allerede funnet 
og har testet positivt på 
det farlige viruset.

NOVEMBER 2016: 
Artikkel publisert i 
SpaniaPosten om den 
litt pussige “kjemivin-
en”.
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Her om dagen kom en be-
kjent tilbake fra en bolig-
messe der han hadde hørt 

at det var farlig å kjøpe bruktbo-
lig i Spania- her i landet måtte 
du bare kjøpe nytt og helst under 
oppføring. Det hadde han hørt fra 
en bankmann fra Sverige på mes-
sen. 

Samme uken hadde jeg en hygge-
lig kunde nede på visning. Artig 
sammentreff,   han var også bank-
mann. Han hadde hørt at å kjøpe 
nybygg- det var absolutt ikke å 
anbefale for da kunne jo utbygger 
gå konkurs, stoppe byggingen og  
kunden bli sittende uten pengene 
og uten hus. Så det var farlig det. 

I virkeligheten er ikke livet som 
på Dagsrevyen selv om det er vik-
tig å ta forhåndsregler. Det er tillitt 
i markedet og det er trygt å kjøpe 
nytt, trygt å kjøpe brukt dersom 
det sikres på riktig måte. 

Innen eiendomshandel  starter alt 
før salget, alt starter før kjøpet og 
kvalitetssikringen av transaksjo-
nen skal være på plass før noe 
signeres eller overdras. 

Rutinerte advokater, meglere og 

representanter sørger for det. Dis-
se skal ha lokalkunnskap, kunne 
språket, ha nettverk , være regis-
trerte og etablerte  i Spania slik at 
de kan gi deg garantier for opp-
følging og selvsagt løse flokene 
dersom de oppstår- og gjerne på 
ditt eget språk men i hvertfall  på 
spansk! Med gode rutiner og for-
beredelser skal det ikke oppstå 
floker. 

Ferieboligmarkedet langs kysten 
er fortrinnsvis den delen av det 
spanske eiendomsmarkedet skan-
dinaver konsentrerer seg om når 
det gjelder markedsutvikling, pri-
ser, omsetning og statistikk. Lave  
priser har vært med på å hisse opp 
kjøpelystne. 

Tendensen er at det begynner å  
bli litt lenger mellom de virkelig 
gode bruktbolig -tilbudene i om-
råder som er populære for skandi-
naver og med riktig solretning og 
bra beliggenhet og nybyggprisene 
har steget grunnet etterspørsel. 

Det vil nok fremdeles bli et et-
terslep av tvangssalg og haste-
transaksjoner generelt i Spania 
grunnet høy arbeidsledighet, men 
ferieboligmarkedet viser tydelige 

tegn på at det nå har begynt å sta-
bilisere seg prismessig samtidig 
som etterspørselen øker.  

Da er det er kun et spørsmål om 
tid før prisene på også bruktbo-
lig stiger. Dette kan ta tid grunnet  
bankene og finansselskapenes ei-
endomsportefølje av usolgte boli-
ger i de store byene.  
Pris er selvsagt viktig men ikke 
avgjørende.  

Boliger i god skikk, med bra be-
liggenhet og riktig utstyrt og pre-
sentert, selges fremdeles til pris-
forlangende og med svært magert 
prutingsmonn. Enkelte objekter 
er selvsagt åpne for konkrete og 
seriøse bud. 

Vi ser at salget av nye boliger med 
levering om 1-2 år nå selges let-
tere, at best beliggenhet selges 
godt . 
Når det gjelder nybygg er det to 
kategorier, nøkkelklare og under 
oppføring, her ser vi stor pågang 
av kjøpere i begge nisjer og det er 
helt trygt å kjøpe dersom garanti-
ene er på plass og kontraktene er 
sikret av kyndige. 
  

NYTT ELLER BRUKT, KOST-
NAdER OG OMKOSTNINGER:  
  
Kjøper du nytt vil du også kjøpe 
deg fri for oppussing,  reparasjo-
ner og oppdatering samtidig som 
du får 10 års byggegaranti. Jo før 
du kommer inn i prosjektet dess 
bedre beliggenhet får du, men 
desto lenger tid tar det til levering. 

Du må kjøpe alt nytt, belysning, 
utstyr møbler, sengetøy gardiner, 
alt. Men nytt er nytt og det er mu-
lig du over sikt ville bytte ut det 
meste i bruktboligen også. 

Husk også at  prisen som oppgis 
på nybygg fra utbygger er  fes-
tet- dvs de kan ikke stige prisen 
når kontrakten er inngått, selv om 
markedet eskalerer- men husk at  
prisen som oppgis er netto og i 
tillegg kommer 10% Mva, 1,5% 
dok avg samt hvitevarer, møbler, 
utstyr mv. 
Det vil si at står det oppgitt 
150.000 Euro i pris må du ut med 
ca.  190.000 Euro før du kan sitte 
og nyte den nyervervede boligen 
komfortabelt innstallert i boble-
badet på takterrassen.
  

Kjøper du bruktbolig  er prisen 
mye lavere pr m2, helt opp til 
50% besparelse. En oppført bolig 
som er ferdig, der du ser du hva 
du får, du kan prosjektere opp-
dateringer på sikt, samtidig som 
leveringstiden er kort og settingen 
er mer oversiktlig. 

Men-kvalitetskravene var ikke 
de samme med byggeforskrifter 
anno 1985 eller 1995. Du må på-
regne oppdateringer, reparasjoner 
og forbedringer når du setter opp 
regnestykket over boligkjøpet 
ditt.  

Dersom du kjøper bruktbolig 
der det er et sameie med fellese-
lementer - så kommer du gjerne  
inn i  et innarbeidet nabolag med 
sameie på godt og vondt. Det vi-
ses i regnskapet om det er veldre-
vet- men du kan ikke være med 
og bestemme sameiereglene med 
førstehånds innflytelse.  På brukte 
boliger er det ikke dokumentav-
gift men det er 10% i overdragel-
seskatt samt skjøteomkostninger 
totalt ca 12-13% omkostninger i 
tillegg til prisaksept. 

Bolig i Spania
Nytt eller brukt? AV: MONA NIELSEN,

EIENdOMSMEGLER

Eiendomsmegler Mona 
Nielsen fra Larvik kom 
til Spania i 1986. Hun er i 
dag en av de mest erfarne 
norske eiendomsmeglere 
i Spania og en veteran i 
bransjen på Costa Blanca. 
Hun er utdannet spansk 
megler og til daglig leder 
for eiendomsmegler Lun-
dquist & Nielsen, en bed-
rift med historie tilbake til 
1998. Nielsen har vært ak-
tiv i Spansk politikk. I 2008 
ble hun valgt inn i PSOE’s 
styre i Rojales. Mona 
Nielsen sitter også i styret 
for stiftelsen til den Norske 
Skolen i Rojales.
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1)Velg område: Finn ut om du vil bo nær by, strand, 
golf, avstand til flyplass, lokalt senter, nærmiljø, 
skole, landsby eller innland.  

2)Velg boligtype: Leilighet, enebolig, rekkehus, 
gårdsbruk, tomannsbolig, generasjonsbolig, lands-
byhus mm 

3)Velg størrelse på boligen, krav, spesifikasjoner 
og fasiliteter: Antall soverom, antall bad, eget eller 
felles, basseng,  garasje, tilpasset rullestol, op-
pussing, om det er helårsbolig, feriebolig, utleieob-
jekt eller til bruk kun for familien. 

4)Definer prisklasse: Hvor mye vil du bruke, sett 
grenser,  evaluere om du er villig til å tøye grensene 
kun når du ser krav eller behov endrer seg 
  
5)Kjøper du nytt, under oppføring eller på plansta-
diet, skal bankgarantier gis og kontrakten klareres 
særskilt nøye. Du har 10 års bygge-forsikring. Om-
kostninger i forbindelse med kjøp og overskjøting 
ca 13-14% Husk at det gjerne selges uten møbler, 
utstyr og hvitevarer noe som betyr en kostnad på 
ytterligere ca 15% av kjøpsprisen på selve boligen.
 

 6)Kjøper du brukt, ferdigstilt bolig så ser du hva 
du får, du har møbler, hvitevarer og utstyr til å starte 
med. Sjekk nøye stand, standard og sameie dersom 
det er fellesvel.  Omkostninger til overskjøting er ca 
12-13%. Husk at det må påregnes oppdatering og 
reparasjoner i løpet av de neste årene. 

7)Eie det selv eller kjøpe på firma, kanskje bare ha 
bruksretten, muligens lønner det seg å sette  det på 
barna, foreldrene eller andre?  Be din megler eller 
advokat om råd, dette bør han kunne svare på. 

8)Bruk aktører som har lokalkunnskap, kan 
språket, har nettverk og er registrerte og etablerte  
i Spania slik at de kan gi deg garantier og oppfølging 
på norsk og selvsagt løse flokene om de oppstår- på 
spansk. 

8 tips for et godt boligkjøp i Spania

Kjøpe bolig i Spania?
Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.no

i Spania
Bolig
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Datoen er satt til innen ut-
gangen av 2017. Sentral-
regjering i Madrid har 

igjen nedlagt forbud og varsler 
sanksjoner.

Etter den uoffisielle katalanske 
folkeavstemningen den 9. no-
vember 2014 har uavhengighets-
saken ligget og ulmet i Catalo-
nia. Diskusjonen om en ny og 
offisiell avstemning startet for 
fullt i fjor og skal dersom lokale 
myndigheter får det som de vil 
arrangeres innen utgangen av 
2017.

Et løftet om avstemning ble se-

nest gitt av den katalanske regi-
onspresidenten Carles Puigde-
mont under den årlige 
nyttårstalen 30. desember, en 
avstemning han mente ville være 
«offisiell og bindende».

Rettssak mot katalanske 
politikere
Samtidig med opptrappingen til 
den nye folkeavstemning, pågår 
rettssaken mot tidligere regi-
onspresident Artur Mas og hans 
nærmeste medarbeidere etter re-
ferendumet i 2014. Den tidligere 
politiske ledelsen i Catalonia er 
anklaget for å ha brutt med den 

Regionsregjeringen i Catalonia har ikke gitt opp håpet om å holde 
folkeavstemning om uavhengighet fra Spania. Et sivilt referendum 
ble arrangert i 2014, men var ikke bindende fordi det formelt 
skjedde i regi av frivillige organisasjoner og ikke det offentlige. Nå vil 
regionsregjeringen ha en ny offisiell og forpliktende avstemning som 
skal gjennomføres av regionale myndigheter.

2017 kan bli et skjebneår for Katalonia
Barcelona

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

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

Ettersyn av hus · Oppussing av boliger
Kort sagt, vi hjelper deg med det meste!

29ÅR I SPANIA!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 608 895 962
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Bygge ut, bygge om 
eller bygge nytt?

Vi bygger kjøkken, garderober, maler etc.
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

spanske grunnloven og risikerer å 
bli fratatt retten til offentlige verv 
i opptil ti år fremover.

Folkeavstemningen i 2014 viste et 
overveldene flertall for ja til uav-
hengighet. Hele 80 prosent stemte 
for løsrivelse fra Spania. Avstem-
ningen ble imidlertid regnet som 
lite representativ, i det den ble 
boikottet av mange innbyggere og 
hadde en valgdeltagelse på bare 
33 prosent.

Femti, femti for og imot 
uavhengighet
Hvilken vei pilen viser har de 
siste årene svingt frem og tilbake 
på meningsmålingene og ligger 
omtrent på femti, femti for og 
imot uavhengighet. Regionspresi-
dent Puigdemont har imidlertid 
lovet at et eventuelt resultat skal 
være bindene. Dersom ja til uav-
hengighet får flertall (definert som 
50 prosent pluss én stemme) er 
det i følge presidenten nok til å 
starte prosessen for løsrivelse fra 
Spania.

Grunnlaget for at dagens katalan-
ske regjering kjører hardt på uav-
hengighet er regionsvalget i 2015. 

Før valget hadde flere partiet fra 
både høyre, sentrum og venstresi-
den gått sammen og dannet et ja-
til-uavhengihetsparti, det såkalte 
Junts pel Sí (Sammen for Ja).

Partisamarbeidet fikk under femti 
prosent av stemmene. I en pro-
sentvis fordeling av stemmegiv-
ningen fikk Ja-siden rundt 48 pro-
sent og Nei-siden 52 prosent. På 
grunn av mandatfordelingen ble 
det likevel flertall til Ja-partiene i 
Catalonia-parlamentet, noe som 
er blitt tatt til inntekt for at uav-
hengighetssaken må føres videre.
Madrid vil stoppe avstemn-
ingen
Samtidig er sentralregjeringen i 
Madrid fast bestemt på å stoppe 
det nye initiativet. Hvordan en 
eventuelt sololøp fra Catalonia 
skal forhindres er usikkert. Kon-
frontasjonen mellom region og 
stat har aktualisert spørsmålet om 
maktmidler vil bli tatt i bruk.

Statsminister Mariano Rajoy har 
til nå ikke truet direkte med bruk 
av politi eller militære. Han har 
imidlertid gjort det klart at alle 
politiske og juridiske virkemidler 
vil bli benyttet for å stoppe det 
katalanske initiativet.

Brenner bilder av kongen
Mens debatten pågår har stadig 
flere kommuner i Catalonia mar-
kert seg som tilhengere av løsri-
velse fra Spania. Enkelte kommu-
ner har ikke villet feire den 
spanske nasjonaldagen 12. okto-
ber og har unnlatt å heise det 
spanske flagget. Det siste året har 
flere katalanske kommunerepre-
sentanter måttet stille i retten for 
illojal opptreden i vervet som fol-
kevalgte. Enkelte uavhengighets-
politikere skal også ha vært inn-
blandet i brenning av fotografier 
av spanskekongen Felipe VI.
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut med full 
tank. Det er obligatorisk deposi-
tum for drivstoff. Bensindeposi-
tum kan refunderes, helt eller 
delvis.  Den kan returneres med 
full eller delvis full tank. Da blir 
beløpet refundert 
mot et gebyr på 
25€ som skal dekke 
leverandørens kost-
nader med å admin-
istrere ordningen.

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

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Ford FocusFiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500 Nissan Juke

Ford Focus stv Ford Focus CmaxCitroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Levere på annet sted?
Ja du kan hente og levere bilen på for-
skjellige destinasjoner. Dette koster litt 
avhengig av avstand etc, da bilene ofte 
må transporteres tilbake til det opprin-
nelige hentestedet. 

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

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum ikke trekkes fra konto. Beløpet reserveres på 
kortet. Autorisasjonen kansellerer når bilen returneres. Dersom du skal refunderes et beløp, 
kan det ta opptil 15 dager før penger refundert på kortet vises på konto. Hverken Spania-
Guiden eller leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er din bank/kort-
selskap som har hånd om dette.

Reserver din leiebil på web:

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

ü
ü
ü

Mest populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år
Du kan hente og 
levere over hele 

kysten.

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Barcelona

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

Nyttige tips om leiebil i Spania du bør lese!

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

* 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

Du kan enkelt endre din bestilling online

SpaniaGuiden.no
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SpaniaPosten.es

Gratis annonsering av rubrikk!
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.

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

bad, stue, kjøkken og utekjøkken. 
stort felles basseng med saltvann. 
€600.00
tlf 618574507
costa blanca nord

leilighet ved las Mimosas
leilighet ved las Mimosas - orihu-
ela costa for leie i korte og lange 
perioder. 4 sengeplasser, norske tv-
kanaler. pris:1500-3500kr per uke. 
e-post: liv.neraker@hotmail.com - 
tlf:92023227.
tlf 92023227
costa blanca syd

ny leilighet polop
til leie i chirles-polop. ny leilighet 
3 sov.rom, 2 bad, 80 kvm, komplett 
utstyrt. naturskjønne omgivelser 10 
km fra sjøen. gåavstand til nærbu-
tikk og restaurant. tel 609603207. 
€400.00
tlf 609603207

costa blanca nord

BOLIG SØKES
Ønsker leid fra Februar
rolig mann på 28 år ønsker å leie 
leilighet fra Februar, gjerne i nær-
heten av Marbella. 2+ soverom og 
balkong med god plass. Helst ikke 
1 etasje. Ønskelig at strøm, vann, in-
ternett etc er inkl.
tlf 93936644
costa del sol

Hus / leil. Ø. Fra HØsten
Hus / leil. Ø.leiet Fra HØsten-17 
Helst nÆr la Florida-playa 
FlaMenca/ ordens par/ikke 
rØk/Fyll-Heller litt til Hjelp 
i Huset. Vennl.ring/sMs oss- 
takk !
tlf 97417754
costa blanca syd

Åremålsleie
Voksen dame ønsker og leie for åre-
mål. Helst 2 soverom 2 bad utsikt 
og heis. sikker betaler! kommer 10 
januar
tlf 90794998
costa blanca nord

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

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

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

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

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

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

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

  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

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

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2015

15år

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

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

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

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

detaljer.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

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

Ford Focus

€86
pr uke

€52
pr uke

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

€92
pr uke

Nissan Juke

€51
pr uke

€55
pr uke

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

€98
pr uke

€92
pr uke

€86
pr uke

€449
pr uke

€45
pr uke

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona

Ford Galaxy 7 seter

€258
pr uke

Opel Zafira 7 seter

€134
pr uke

Mercedes Vito 9 seter

€295
pr uke

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

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

PRISRAS  !!!
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

BIL & MC
smart coupe til salgs
smart coupe 2000 modell, farge 
sort, med brede felger og trimmet 
motor. km.stand 80119. Forsikring 
456 euro pr. år. godkjent eu kontroll 
til 16.05.2017.selges høys bydende.
tlf.687123501
tlf 683127501
costa blanca nord

spesiell Mercedes
Mb cl 500 2003 modell 160.000 
km.blåsvart metallik med grått skin-
ninteriør.alt utstyr.Meget god stand. 
kan ta dyrere/nyere mercdes/bmw 
e.l som innbytte. €10000.00
tlf 629867729
costa blanca syd

Mercedes cl 500 2003
Mercedes cl 500 2003 modell 
160.000 kmalt utstyr. Meget god 
stand blåsvart metallik med lyst 
grått skinninteriør. kan ta dyrere/ny-
ere Mercedes/bmw e.l med autimat 
som innbytte €10000.00
tlf 629867729
costa blanca syd

billig bra bil köpes
begagnad bil köpes som väger 
<1500kg
tlf 694424555
costa blanca syd

Ford Focus 2002
km stand 34 000!!! alle servicer. sist 

service/itV godkjent 20/12-16. in-
gen anmerkninger. står i albir. tlf 
0047 91346018. €1200.00

tlf 91346018
costa blanca nord
Ford Focus lav km
Ford Focus 02 mod. 1,6 bensin. kun 
gått 34 000 km!!! Fulgt alle servicer. 
eu kontroll foretatt 20.12.16. ingen 
anmerkninger. Har noen “spanske 
bulker “ forøvrig i meget god stand. 
tlf 0047 91346018 €1200.00
tlf 91346018
costa blanca nord

Ford Focus stadion 2005
rigtig god Ford Focus stadion 2005 
model. altid køre med omhu, god 
vedligeholdelse og polering. kört 
72.000 km pris kun 5300 € nærmere 
oppl. tel 698 363 456 bilen er i tor-
revieja området €5300.00

tlf 698444603
costa blanca syd
Mercedes sl 320 cabriolet
Mercedes sl320 cabriolet 1994 
selges. pen, klassisk bil med ekstra 
hardtop og vindskjerm. spanske 
skilter. passert itV uten mangler. 
Farge sølv metallic med sort/grått. 
bilen står i altea. tlf: €8000.00
tlf 93290552
costa blanca nord

BOLIG FOR LEIE
leilighet i alfaz
koselig leilighet m to soverom til 
leie nederst i sentrum av alfaz. le-
dig fra 1. juli - helst langtidsleie. ny-
oppusset. 2 etg uten heis. stille og 
rolig område. like ved buss-stopp. 
langtidsleie. €450.00
tlf 645295652
costa blanca nord

la Mata stranden guardama
Herlig leilighet med 50 meter 
til stranden leies ut pr uke fra 
nok2.750 2 soverom med nye 
gode senger. Mulighet for leie av 
bil i tillegg. ta kontakt 0047 45 27 12 
27 for mer informasjon :) €305.00
tlf 45271227
costa blanca syd

leilighet i alfaz
2-roms møblert leilighet leies ut i 
sentrum av alfaz. leiligheten har 
egen privat takterrasse på ca. 50 
kvm. innvending trapp. nyoppus-
set. langtidsleie. norsk tV/internett. 
strøm må betales i tillegg. €450.00
tlf 90566046
costa blanca nord

leil på cabo roig - 3 sov
Flott nyoppusset leilighet til leie ved 
cabo roig stranden. 3 soverom, 2 
bad. ledig for utleie 2017. ta kon-
takt for pris €400.00
tlf 97054444
costa blanca syd

bungalow i alfaz del pi
nyoppusset bungalow leies ut 
på åremål. inneholder 3 sov, 2 

TRENGER DU HJELP 
TIL GRAVSTELL?

Beplanting, tilsyn og 
vedlikehold. 

www.gravstell365.no

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 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.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

i Spania.no
Bolig Kjøpe eller leie i Spania?

Hver uke publiserer vi nye artikler, analyser og guider. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på www.BoligiSpania.no
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BOLIG
TIL SALGS

Flott beliggenhet i albir
sydvendt solrik leilighet sentralt be-
liggende i albir. leiligheten er i god 
stand og inneholder 2 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken, sydvent terrasse, ga-
rasjeplass for 1 bil er inkl. Flott bas-
seng og have. €215000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

til salgs.
enebolig med garasje, uthus og 
hage til salgs. selges via autorisert 
megler, se hjemmeside http://
inmoinvestments.com/proper-
ty/2528/inmo-investments-sunny-
de €165000.00
tlf 93884277
costa blanca syd

Villa tilsalgs
Flott villa i rojales / Quesada til salgs. 

2 sov , 1 bad, stue kjøkken. Vannfilter 
og safe. privat pool. kjekk hage og 
stor utebod . tomt 315 m2. ta kon-
takt på telefon om du ønsker mer 
info. €169000.00
tlf 99104139
costa blanca syd

Villa tilsalgs.
Flott enebolig i rojales/ Quesada 
selges. 2 sov 1 bad. kjøkken og stue. 
stort privat pool. Fint uteområdet. 
Vannfilter og safe. tomt 315 m2. Hu-
set fremstår som nytt. bygget i 2007. 
€169000.00
tlf 99104139
costa blanca syd

garasje i albir
lukket garasje i sentrum av albir, 
mål 470cm x 280 cm. €13000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

dIvErSE &
LøSørE

norsk støpejernsovn
selger norsk (dovre) støpejerns inn-
satsovn for vedfyring i god stand. 
ovnen har to dører, rist og askeskuff. 
synlig del er 53 x 43 cm. Mulighet 
for transport og installasjon i nær-
området. €450.00
tlf 966580361
costa blanca nord

langrennsutstyr/pulk
jeg søker komplett langrennsutstyr 
for en 4-åring; en pulk for en 2-åring.
tlf 655786771
costa del sol

tØrketroMMel Ø kjØpt
nyere tørketrommel ønskes kjøpt. 
Helst anerkjent merke, med god 
kapasitet.
tlf 99575000
costa blanca nord

elektrisk stol / scooter
ubetydelig brukt elektrisk rullestol. 
kjøpt 2010 men svært lite brukt. 
Fremstår som ny. ryggen kan leg-
ges ned slik at den kan transporte-
res i bagasjerom i bil. €600.00

tlf 91667580
costa blanca syd

kjøleskap til salgs!
lg kjøleskap til salgs. god stand. 
amerikansk kjøleskap (side by side) 
med ismaskin og van i døra. €175.00
tlf 603500658
costa blanca nord

Mikrobølgeovn selges!
carrefour Home milrobølgeovn til 
salgs. €25.00
tlf 603500658
costa blanca nord

ovn til salgs!
bosch varmlufthovn rimelig til salgs. 
rustfri og i god stand. €75.00
tlf 603500658
costa blanca nord

Ønskes kjØpt - avfukter
luftavfukter ønskes kjøpt.
tlf 99575000
costa blanca nord

kjøl/frys,kombiskap albir
Merke indesit, 180 cm høy 60 bred, 
i utmerket stand, kjøpt 2012 brukt 
6 mnd.selges halv pris, € 300.- eller 
byttes i benkehøyt kjøleskap og fry-
seskap.som passer bedre i mit kjøk-
ken. €300.00  tlf 693718299
costa blanca nord

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.

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

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

gis bort !
100 forskjellige norske “jakt & Fis-
kemagasiner” gis bort mot avhent-
ning i benidorm. tel: 6700300662 
(svein c. bjerke) €0.00
tlf 670300662
costa blanca nord
costa blanca syd

JOBB SøkES
Housework assistant
i am loking for job: Housework as-
sistant, cleaning of apartments. i am 
serious and responsible. i have dri-
ving license and own vehicle. areas: 
from Villajoyosa to Moraira.
tlf 627109009
costa blanca syd

STILLING 
LEdIG

Hjemmekontor Flere dyktige tele-
marketing-selgere søkes til både 
hel- og deltidsstillinger. Vi tilbyr 
fleksible arbeidstider og et lærerikt 
miljø der du kan utvikle deg innen-
for salg.
tlf 47018108
annet sted...

TJENESTE 
TILBYS

pc Hjælp og services
pc Hjælp og services. Vi tilbyder 
mange former for professional pc / 

møTE-
PLASSEN

kontakt sökes
söker svensk kvinna som vill/redan 
bor i torrevieja under del/delar av 
vinter. svensk man 70 år,184 cm, 
normal kroppsbyggnad. Hör av dig 
via sms +46706598061. träffas för-
utsättningslöst över en fika.
tlf 6598061
costa blanca syd

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring
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VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

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

CALLE OSCAR ESPLA 9, LOKAL 12
Du	finner	oss	sentralt	i	Albir	i	rundkjøringen	bak	Hotel	Kaktus

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

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

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

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

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

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

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

Markeder på Costa Blanca

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

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

ArBEId uTørES
reparasjon av vaske-
maskiner, tørketrom-
ler, oppv. maskiner, 

v.vannsbereder, gass-
brenner till vann. 

24-timer service. 

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

snakker Hollandsk & eng

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

Kanskje du lurer på noe?

Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

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

www.homeinvest.es

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

Tlf: 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

Vi designer og tar hånd 
om hager i Alfaz, Albir, 
Altea, La Nucia, Polop etc.

Kontakt 
oss for 
enkelt-
oppdrag 
og faste 
avtaler om 
vedlikehold.

TRENGER DU HJELP 
TIL GRAVSTELL?

Beplanting, tilsyn og 
vedlikehold. 

www.gravstell365.no

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 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.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker

DIN FORHANDLER AV PEISER; INNSATSER OG OVNER 
SIDEN 1983

Åpningstider: Man-Fre 9.30 -1.30
& 16.30 -19.30. Lør 10.00 - 13.30

Altea:	Ctra	N-322	km	144,1	(near	Don	Bricolage)	
Tel/Fax	96	584	30	09											www.dirksmit.com

Vi	tilbyr	et	stort	utvalg	i	
ovner	for	ved,	pellets,	gass,	
elektrisk	og	bio-etanol				
innsatser,	innebygde	og	
frittstånde	ovner.	Smart	
terrassevarmere
Vi	har	vårt	eget	installasjons-	
og	serviceteam

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja
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Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

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

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!

GArTNEr  
Hjelp til å stelle hagen 
generelt, montering av 

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

alfaz-benidorm-Villajoyosa. 

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

GArTNEr
alt arbeid i hagen tilbys. 

lang erfaring med regjøring 
eller fjerning av palmer. 

rydder og vedlikeholder alle 
typer hager.

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

DEN NORSKE TURISTKIRKE INVITERER 
DEG TIL Å BLI MED I ET SOSIALT,

KULTURELT OG ÅNDELIG FELLESKAP
•	 SØNDAG		kl.	19.00	Hele	kirken	synger	
•	 ONSDAG		kl	.	19.00	Møte/Temakveld	
•	 FREDAG			kl.	12.00		Formiddagstreff	
•	 LØRDAG			kl.	12.00	–	13.00	Risgrøt	

																				 						kl.	19.00		Hyggekveld	
Du finner kirken i Torre Precipado,

Avd. Madrid 26, Benidorm

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

Costa Blanca Barnehage
www.costablancabarnehage.com

Åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 La Nucía

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

E-post: 
post@costablancabarnehage.com

Du finner oss i flotte lokaler på 
idrettsplassen i La Nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og SE hvor 
flott vi har det!!

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

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

- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

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

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada, 
  Mil Palmeras

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa

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

Supermercados

Superbrico
- Las Mimosas

- TORREVIEJA

- TORREVIEJA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

-Albir
-Alfaz del Pi

ENGEL	&	VöLKERS	ALFAz	DEL	 Pi	 SØKER	 EN	
EiENDOMSMEGLER	TiL	VÅRT	KONTOR	i	ALBiR	
Din	profil:	
•	 Erfaring	innen	salg	og	eiendomsmegling
•	 Gode	 overtalelsesevner	 og	 forhandlings-
teknikk

•	 Målbevisst	og	med	gode	samarbeidsevner
•	 Gode	 engelskkunnskaper.	 Kjennskap	 til	
skandinaviske	språk	vil	bli	verdsatt.

Phone:	+34	865682997
alfazdelpi@engelvoelkers.com

ALTEA LEkkEr 1-SOv 
LEILIGHET I 

GAmLEBYEN

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

varmekabler, ac++ 
€450 + depositum.
tlf:  +34 693 812 051

info@albir.no
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La Giralda ble bygget 
av maurerne og påbe-
gynt i 1184. Etter at 
den muslimske og 
jødiske befolkningen 
ble forfulgt og forvist 
fra Spania. Ble tårnet 
som opprinnelig var 
en minaret bygd inn i 
den nye kirken.

Guadalquivir er en av Spanias lengste 
og viktigste elver. Opp elven kom båtene 
fra Amerika lastet med sølv, gull og edel-
stener før de la til i Sevilla. 
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Fotoreportasje

Sevilla
Foto: Kim Ammouche

Plaza de España ble oppført i 
1929 for verdens utstillingen 
som gikk av stabelen i Sevilla.

Torre de Oro, gulltårnet, ble ført opp i det 
trettende århunder den gangen Sevilla var 
del av kalifatet Almohad. Tårnet var ment å 
kontrollere trafikken på elven.
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