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• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Opposisjonspartiet PSOE 
har fremsatt et krav i par-
lamentet om at graven til 

Francisco Franco flyttes fra na-
sjonalmonumentet over de falne 
etter borgerkrigen i Spania. 

Den tidligere diktatoren har si-
den sin død i 1975 ligget grav-
lagt på hedersplass ved monu-
mentet, sammen med stifteren av 
det spanske fascistpartiet José 
Antonio Primo de Rivera.panske 
arbeiderpartiet PSOE fikk vedtatt 
loven som skulle gjenopprette 

Feriebolig-økonomien leder til fattigdom

En for stor del av økono-
mien på Costa Blanca er 
basert på residensiell tu-

risme. Kjøp av ferieboliger gir 
veldig begrensede inntekter over 
tid og en dårlig fordeling. Ar-
beidstakere i byggesektoren er 
svært sårbare for konjuktur-
svingninger.

”Plusvalia” ilagt ulovlig

Spanske kommuners praksis 
rundt innkrevigen av ”plu-
svalía” skatten ved salg av 

eiendom er kjent grunnlovsstri-
dig av Spanias forfatningsdom-
stol. 

Skatten som er blant spanske 
kommuners viktigste inntekts-
kilde anses som ulovlig fordi den 
pålegges uavhengig av om det 
har vært fortjeneste på salget el-
ler ikke.

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

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

EU stopper kutt i 
barnetrygden til utlandet

Regjeringen vil justere barne-
trygd og kontantstøtte etter 

kostnadsnivået i landet der bar-
net bor. Det er helt uaktuelt, fast-
slår EU-kommisjonen. 

Regjeringens forslag kunne ha 
redusert utbetalingen til barnefa-
milier bosatt i Spania. EU sier 
tvert nei.

Bestilte «eksorsist» 
til rådhuset

En kommunerepresentant fra 
Vegas de Genil i Granada 

bestilte «eksorsist» til rådhuset. 
Den uvanlige servicen skal ha 
blitt bestilt etter at vedkommen-
de opplyste å ha sett et spøkelse 
i bygget.

PSOE krever flytting av Francos grav

Bøtlagt for å vise finger til statue

En mann fra Salamanca i 
Castilla y Leon er idømt 
en bot på 180 euro for å 

ha vist fingeren til en Maria-
skulptur.

Hendelsen som går tilbake til 
2015 skal ha skjedd under en 
utendørs gudstjeneste i Valdeji-
mena.

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
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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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

Citroen C4 Picasso

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

üFRI KM. & VEIHJELP
üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++

üAIRCONDITION I ALLE BILER

üINGEN FLYPLASSGEBYR

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

SpaniaGuiden.no

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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Madrid

Prinsessen ”frikjent”, ektemannen fengsles i 6 år
Prinsesse Cristina av Spania er frikjent for skatteunndragelse 
men likevel bøtlagt. Ektemannen Iñaki Urdangarín er derimot 
dømt til seks år og tre måneders fengsel for bedrageri. 

Prinsessen er ikke funnet 
skyldig i brudd på den 
spanske straffeloven, men 

må likevel betale et «sivilt» er-
statningskrav på 265.000 euro. 
Tidligere regionspresident på Ba-
learene og miljøminister i Spania, 
Jaume Matas (PP), er dømt til 
fengsel i tre år og åtte måneder.

Den såkalte Urdangarín-saken, 
eller Nóos-saken, skiller seg fra 
andre korrupsjonssaker på grunn 
av forbindelsen mellom kongehu-
set i Spania og regjeringspartiet 
Partido Popular. Hovedtiltalte Ur-
dangarín som er kong Felipe VI´s 
svoger skal ha utnyttet sin tittel 
som Hertug av Palma de Mallorca 
til å skaffe seg oppdrag hos regi-
onsadministrasjonen i Valencia 
og på Balearene i årene 2005 til 
2006 (Hertugtittelen er senere 
frattat ham - og prinsessen).

Partido Populars tidligere regi-
onspresident i Valencia, Francisco 
Camps, og partiets ordfører i Va-
lencia by, nylig avdøde Rita Bár-
bera, har vært under etterfors-
kning i saken. De to fikk 
imidlertid aldri status som tiltalte.

Tiltalt var derimot Jaume Matas 
(PP), som før vervet som regi-
onspresident på Balearene var 
miljøminister i José Maria Aznars 
regjering på begynnelsen av 
2000-tallet. Matas som allerede er 
har vært dømt og fengslet i en be-
slektet sak, får med den nye dom-
men en utvidet fengselsstraff på 
tre år og åtte måneder.
I dommen som falt fredag 17. fe-
bruar får de to hovedtiltalte Iñaki 
Urdangarín og hans tidligere kol-

lega ved Instituto Nóos henholds-
vis seks år og tre måneders feng-
sel og åtte år og seks måneders 
fengsel.

Urdangaríns kone prinsesse Cris-
tina slipper derimot fengsel. Prin-
sessen er ikke funnet skyldig i 
brudd på den spanske straffelo-
ven, men må likevel betale et «si-
vilt» erstatningskrav på 265.000 
euro. Beløpet tilsvarer penger 
som i følge dommen kom fra ek-
temannens korrupte virksomhet 
og som prinsessen skal ha brukt 
til private formål. 

Cristina som er Juan Carlos yng-
ste datter hadde også status som 
medtiltalt til ektemannens svin-
del, men tiltalen ble frafalt. Det er 
første gang i spansk historie at et 
medlem av kongehuset har måttet 
innta tiltalebenken i en straffesak.

Urdangarín-saken
Dommen i Urdangarín-saken 
kommer etter mer enn fem år med 
etterforskning og rettsprosser. Sa-
ken gjelder styringen av nonpro-
fitt-organisasjonen Instituto Nóos 
som Iñaki Urdangarin i flere år 
var leder for og der han sammen 
med sin kollega Diego Torres skal 
ha underslått offentlige midler for 
flere millioner euro.

Etterforskningen startet allerede i 
2011. Til sammen 17 personer ble 
til slutt tiltalt. Av disse har Iñaki 
Urdangarín og kompanjongen 
Diego Torres vært regnet som 
hovedtiltalte. De to skal ha lurt til 
seg over 6 millioner euro gjen-
nom Instituto Nóos. Avtalene 
gjaldt sportskonferanser i 2005 og 

2006, der Partido Populars regi-
onsadminstrasjon på Balearene 
og i Comunidad Valenciana var 
oppdragsgivere, samt Madrid 
kommune.

Urdangarín er beskyldt for å ha 
brukt sin status som inngiftet i 
kongehuset til å skaffe offentlige 
støtte til en rekke prosjekter ved 
instituttet. Deretter skal han ha 
overført deler av pengene til seg 
selv og sin kone via firmaet 
Aizóon - et foretak hertugparet 
eiede sammen. Det er penger fra 
dette selskapet prinsessen har 
brukt privat og som hun nå må 
betale erstatning for. 

Urdangarín var allerede i mai 
2012 klar til å kjenne seg skyldig 
i saken og tilbakebetale 3,7 mil-

lioner euro mot at han skulle 
slippe fengsel og at prinsessen ble 
holdt utenfor saken. Tilbudet ble 
imidlertid avvist av domstolen.

Prinsessen og ektemannen må et-
ter dommen 17. februar betale et 
erstatningskrav på 512.000 euro 
(ca. 4,5 millioner kroner). Det er 
imidlertid staten som nå skylder 
ekteparet penger, i det prinsessen 
allerede i 2014 betalte inn 
600.000 euro.

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

BEDRAGER: Kongens søster sammen med sin bedrageri-dømte ekte-
mann. Prinsessen ble ble frikjent på grunn av hennes “ignoranse” som 
man noe diplokatisk kaller det.  Familien flyttet for en tid tilbake til Sveits. 
Urdangarín får i denne omgang forbli i Sveits og må ikke til Spania for 
å sone dommen. I Spania ser man hvordan de med innflytelse og viktige 
venner slipper fengsel, til tross for millioner av euros som har blitt svindlet 
og dommer på flere år. “Vanlige folk” fengsles for småtyverier som følge 
av fattidom og sult.  Tidligere finansminister  for PP, Rodrigo Rato, er nå 
dømt til fire års fengsel for et underslag på 12.5 millioner Euro. Rato er 
fortsatt på frifot (Se side 16).
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Alicante

En stor andel av de som 
kjøper bolig er pensjonis-
ter en gruppe som bruker 

mindre penger og skaper mindre 
økonomisk aktivitet enn befolk-
ningen i snitt.

Mest av alt, en økonomi basert 
på bygging og salg av nye boli-
ger er svært sårbar når boligkjø-
perne uteblir.  Tallene som er lagt 
frem av Universitetet i Alicante 
viser at fattigdommen nå er 
størst akkurat der hvor det har 
vært satset mest på «residensiell 
turisme». Til tross for at bygge-
sektoren nå øker sin aktivitet har 
det vært stille i mange år nå. 
Dette har slått hardt ut for de 
mange som har livnært seg i byg-
gebransjen eller som leverandø-
rer og underleverandører.

Områdene med størst fattigdom 
er Marina Alta  (Calpe og nord-
over) samt Vega Baja (Området 
syd for Alicante, inkludert Tor-
revieja ned til Murcia provin-
sen). I Marina Alta har en gjen-

nomsnittlig husholdning en 
inntekt på 9.479 Euro. I Vega 
Baja 10.246, begge tallene er 
langt under landsgjennomsnittet.

Marina Baixa hvor Alfaz del Pi 
ligger har marginalt høyere inn-
tekter. En gjennomsnittlig hus-
holdning har her en inntekt på 
11.387 Euro. Mye fjell i området 
har begrenset byggeaktiviteten i 
områder her over lang tid, så 
oppbremsingen som følge av fi-
nanskrisen slo mindre hardt til 
her. Inntektene her er uansett un-
der gjennomsnittet for både Ali-
cante provinsen (12.010 Euro) 
og Valencia regionen under ett 
som er 13.305 Euro.

Tradisjonelle sektorer som jord-
bruk ble i stor grad ignorert så 
lenge det var høy etterspørsel et-
ter arbeidskraft i byggesektoren. 
Den rikdom ungdommen ser 
rundt seg gjør det også vanskelig 
å rekruttere folk til yrker med 
lavere inntekter.

Feriebolig-økonomien leder til fattigdom
En for stor del av økonomien på Costa Blanca er 
basert på residensiell turisme. Kjøp av ferieboliger 
gir veldig begrensede inntekter over tid og en 
dårlig fordeling. Arbeidstakere i byggesektoren er 
svært sårbare for konjuktursvingninger.

„Ekonomiska och effektiva lösningar för alla typer av fönster“

Fönsterfilm
• Sol och värmeskydd upp till 90%
• Solfilmen blockerar upp till 99% av 

den skadliga UV strålningen och 
blekning av föremål

• Minskar insyn och blæandande ljus
• Splitter och intrångsskydd
• Upp till 30% energisparing

email: info@folix.es  •  internet: www.folix.es

Tel: 96 678 59 23
Tel: 96 062 00 50

 

Folix
Expertos en láminas de protección

®
S.L.

Fler bilder på facebook: www.facebook.com/folix.es

Arbetsområde: Cartagena • Murcia • Orihuela Costa • Torrevieja • Alicante • Benidorm • Calpe • Javea • Denia

Calle Apolo 51, local 3
03182 Torrevieja (Alicante)

Kontor & Showroom:

Mo-Fr: 09:00 - 14:00 h
16:00 - 19:00 h

Utan

Film
Med

Film

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 

SÅRBAR ØKONOMI, MED LITE 
VARIERTE JOBBMULIGHETER: 
Alicante-provinsen hvor Costa 
Blanca ligger har tradisjonelt vært 
en liten utviklet del av Spania. De 
økonomiske sentra har ligget inne i 
provinsen i byer som Alcoy og Elche 
hvor det har vært noe industri. Kyst-
områdene var fattige og med lite 
folk som i hovedsak livnærte seg av 
fiske og jordbruk. For å utvikle om-
rådet  betynte man å satse på turisme 
under Franco. Mye ledige arealer og 
et svakt lokalt demokrati førte til en 

lite gjennomtenkt og altfor rask ut-
vikling av mange områder. Model-
len som innebærer bygging og salg 
av ferieboliger gir  inntekter til den 
lokale økonomien i byggeperioden 
mens de er arbeid for lavt utdannede 
arbeidere. Når det ikke er mer areale 
å bygge på eller etterspørselen stop-
per opp., er det smått med jobbmu-
ligheter i kommunene. Og de som 
får jobb som gartnere, vedlikeholds-
arbeidere, kelnere og supermarked-
ansatt er igjen lavt utdannede og 
lavtlønnte. Ferieboligene er ikke 

i bruk hele året så det forbruk som 
kommer fra eierne lite jevnt fordelt 
utover året, med sesongarbeide som 
eneste alternativ for mange. Ingen-
ting tyder på at dette endrer seg med 
det første. Venstre-nasjonalister har 
kommet til makten i mange kom-
muner på kysten. De satser på mer 
valensiansk noe som går på bekost-
ning av annen kompetanse og frem-
medspråk som engelsk. Med det 
forblir jobbmulighetene for lokale, 
lavtlønne og ustabile jobber i servi-
cesektoren.

MONO-ØKONOMI: Offentlig statistikk, analysert ved Univeristetet i Alicante, viser at de 
kommunene på Costa Blanca hvor det har blitt bygget flest ferieboliger, er de hvor familiene 
i gjennomsnitt har lavest inntekt. Det er primært under bygging det genereres økonomisk 
aktivitet i slike områder. De fleste som kjøper boliger i disse områdene bruker boligene kun 
deler av året og få jobber i området, noe som fører til begrenset økonomisk aktivitet og skat-
teinntekter. Lokale myndigheter har gjort lite for å skape en mer variert økonomi.
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Denia

Hunder angrep og drepte 76-åring
Mannen døde av blodtap etter å ha blitt angrepet av fire hunder, av rasene 
pitbull og pitbullterrier. De fire hundene som skal ha utført handlingen har 
blitt lokalisert av politiet og de er nå avlivet.

76-åringen ble funnet blodig 
og med skader liggende i 
grønnsakshagen en kort 

spasertur fra sitt hjem i Beniar-
beig, ikke langt fra Denia nord 
på Costa Blanca.

Mannen ble funnet av sin sønn 
som var dratt for å lete etter sin 
far etter at han ikke var kommet 
tilbake fra grønnsakshagen. Po-
litiet sier det var et lite pent syn, 
mye blod og store skader på den 
avdøde. Spor på stedet viste at 
det trolig dreide seg om et an-
grep utført av dyr.

Politiet søkte umiddelbart i sine 

databaser etter informasjon om 
tidligere episoder i området med 
aggressive hunder. Policia Local 
fant referanser til en hundeier i 
nabolaget hvis hunder hadde 
vært involvert i flere «mindre al-
vorlige» hendelser som politiet 
selv omtaler det.

Politiet oppsøkte umiddelbart 
adressen, hvor de fant fire hun-
der. Ingen av de fire hadde blod-
flekker på seg, men de var våte. 
Eieren hevdet de nettopp hadde 
vært i bassenget en tur.

Kun en av de fire hundene hadde 
de nødvendige papirene og var 

utstyrt med chip. Hunder som 
pitbull og pitbullterrier er i  Spa-
nia klassifisert som farlige hun-
der og ilagt spesielle restriksjo-
ner. Politiet tok DNA prøver av 
de fire hundene, sammenliknin-
ger med prøver fra åstedet be-
krefter det var de fire som drepte 
76-åringen.

Hunden var tydelig aggressive, 
da de ble flyttet til kommunens 
kennel bet de ansatte på stedet. 
De fire hunder, av rasene pitbull 
og pitbullterrier har nå blitt avli-
vet og eieren tiltales for uakt-
somt drap.

ALT DET BESTE TIL DITT 
KjæLEDYR OG AKVARIE

FRISøR
VETERINæR

SERTIFISERT PERSONALE
Camí del la Mar, 37, Alfaz del Pí

(vis-a-vis Costa Blanca supermarked) 

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

Granada

Bestilte «eksorsist» 
til rådhuset

Spøkelseshistorien fra Vegas 
de Genil i Granada (Anda-
lucia) har fått stor opp-

merksomhet i media etter at et 
bilde av det påståtte gjenferdet 
ble delt på sosiale medier. Angi-
velig hentet kommunerepresen-
tanten frem mobilen da den lille 
skikkelsen åpnebarte seg og tok 
et bilde. 

Hendelsen skal ha funnet sted en 
kveld da vedkommende ble sit-
tende alene i bygget og jobbe 
sent. Det man ser på bildet skal 
være en liten jente, som vandrer 
i byggets korridorer.

Bildet skal senere ha blitt offent-
liggjort av ordføreren i Vegas de 
Genil. Hverken representanten 
som mener å ha sett spøkelset, 
eller personen som foretok den 
åndelige renselsen av rådhuset, 
har uttalt seg til media.

Sistnevnte person skal være en 
ekspert på naturmedisin fra et 
lokalt Reiki-senter, opplyser den 
spanske fjernsynskanalen Antena 
3.

En kommunerepresentant fra Vegas de Genil i 
Granada bestilte «eksorsist» til rådhuset. Den uvanlige 
servicen skal ha blitt bestilt etter at vedkommende 
opplyste å ha sett et spøkelse i bygget.

HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT
Den perfekte plass for din katt eller hund

VELKOMMEN PÅ BESøK!

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

Finn oss på Facebook       m 

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

det morsomt også!

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

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

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

Dersom landets regjering 
ikke iverksetter tiltak for 
å redusere nivået av ni-

trogendioksid i og rundt storby-
ene tas saken til EU-domstolen 
(Court of Justice of the European 
Union, CJEU). 

Spania er ikke alene om å bli ad-
vart. Alle de fem største økono-
miene i unionen er svartelistet 
(Storbritannia, Tyskland, Frank-
rike, Spania og Italia). Hovedkil-
den til NO2-forurensning er bil-
trafikk.

Spania svartelistet for 
luftforurensning
Spania følger ikke opp kravene fra EU-
kommisjonen om å bedre luftkvaliteten i byene. 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

DØDELIGE HUNDER: Hun-
der som pitbull og amstaff ble 
opprinnelig avlet frem som 
kamphunder og brukt i krig av 
Egyptere, Romere og Grekere. 

Det er båndtvang for alle hun-
der i Spania. Men farlige raser 
er ilagt ekstra restriksjoner 
som munnkurv m.m.
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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

REPARASjONER  -  SERVICE
EU-KONTROLL (ITV)
DEKK  -  LAKKERING

LÅNEBILER

Pda.Cap Blanc 63 A, 03590 Altea/Alicante
Verksted:  + 34 965 84 34 50

Salg: +34 965 84 24 98

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

Salamanca

Mannen hevder selv at 
den obskøne gesten 
var rettet mot presten 

og ikke jomfruen, Virgen de Val-
dejimena.

Aktoratet i saken hadde på for-
hånd bedt om seks måneder med 
dagbøter eller to måneders feng-

Bøtlagt for å vise finger til statue

En mann fra Salamanca i Castilla y Leon er idømt en bot på 180 euro for å ha 
vist fingeren til en Maria-skulptur. Hendelsen som går tilbake til 2015 skal ha 
skjedd under en utendørs gudstjeneste i Valdejimena. 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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

sel. Den strenge reaksjonen ble 
begrunnet med at handlingen ble 
ansett som en krenkelse av reli-
giøs tro og en forstyrrelse av den 
alminnelige ro og orden. Hvorfor 
den bøtelagte kirkegjengeren 
ikke kom overens med presten er 
ikke offentliggjort. Etter et forlik 
ble imidlertid boten fastsatt til tre 
euro dagen i to måneder, rundt 
180 euro.

Bruk av bøter i Spania
Misbruk av ytringsfriheten vil 
alltid være et tema. Saken må 
likevel kunne sees i lys av kritik-
ken mot spansk lovgivning der 
bøter er et hyppig brukt virke-
middel for å regulere uønsket 
atferd.

Angrep på offentlige institusjo-
ner som Den katolske kirke eller 
politiske myndigheter møtes 
med straffereaksjoner som i 
manges øyne går på akkord med 
ytringsfriheten.

Spania har har flere sammenhen-
ger fått kritikk for bruken av bø-
ter, blant annet fra Amnesty In-
ternational. Organisasjonen har 
tidligere konkludert med at bøter 
brukes for å avskrekke folk fra å 
protestere mot myndighetene. 
Det er en utbredt oppfatning at 
det i slike saker trekkes en gren-
se for ytringsfriheten på bak-
grunn av en subjektiv og restrik-
tiv fortolkning, en praksis som i 
sum innebærer en innskrenkning 
av det frie ord i Spania.

PARFYME FABRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10.00 - 19.00 Søn 10.00 - 14.00

Avenida Albir 66, Albir

Tel: 653908011
www.nova86.es

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

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!
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MOTE EVENT I ALTEA

Sommer-kolleksjonen 
er i butikken

• Burleigh’s Gin serverer Gin & Tonics 
• fra 12.00-15.00  &  17.00-20.00 
• 

• Denne dagen mottar du doble BG poeng
• 

• Live musikk: 11.00 – 15.00
• 

• Kjøp for over 150€ og motta et gratis skjerf

Onsdag 8. Mars

BG INTERMODA ALTEA, Calle La Mar 1, Tel: 965 841 846 | Åpent Man-Fre 10-20.00 Lør 10-18.00
BG INTERMODA DENIA, Calle La Mar 24, Tel: 966 435 272 | Åpent Man-Fre 10-14/17-20.00 Lør 10-14.00

Regjeringens forslag kunne 
ha redusert utbetalingen 
til barnefamilier bosatt i 

Spania. EU sier tvert nei.
EU-kommissær Marianne Thys-
sen sier til VG:

- Vi mener ... arbeidstakere som 
betaler det samme i skatt ... , skal 
få de samme trygdeytelsene til-
bake uavhengig av hvor barna 
bor. Det er et spørsmål om rett-
ferdighet.

Thyssen, som er EU-kommissær 
for sosiale saker, ga forrige uke 
den samme beskjeden både til 

Danmark og Tyskland.
Den tyske regjeringen har fore-
slått å halvere barnetrygden fra 
1700 til 850 norske kroner i må-
neden for barn som bor i andre 
EU-land.

Ren populisme 
å innføre ordningen
EU kommisæren viser til at min-
dre enn én prosent av all barne-
trygd som utbetales i EU, går til 
barn som bor i andre land enn 
foreldrene jobber i.
– De økonomiske innsparingene 
ved å kjøpekraftregulere barne-
trygden vil være små sammen-

lignet med hva det vil koste å 
administrere en slik ordning, sier 
hun.

– Å administrere et system med 
27 kostnadsnivåer som alle er i 
konstant bevegelse, vil faktisk 
være et byråkratisk mareritt. I 
tillegg vil man hele tiden måtte 
sjekke hvor barna faktisk bor.
Frp er skuffet
Statssekretær Kai-Morten Ter-
ning (Frp) i Barne- og likestil-
lingsdepartementet er skuffet 
over at kommisjonen ikke har 
foreslått å innføre en adgang til 
kjøpekraftjustering. 

EU stopper kutt i barnetrygden til utlandet

Regjeringen vil justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i 
landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslår EU-kommisjonen. 

 THE LOndOn HaIrdrESSErS & BEauTy

TEL: 966 865 767  |  681 669 121

Vintage 
& luxury

Vis a vis, El Cisne Markedet
Avda. Comunidad Valenciana 125 
N332 Mellom Alfaz del Pi-Benidorm 

Second hand 
merkevarer & antikviteter

Eksklusive 
merker
lave priser

Åpningstider:
Mandag - Tirsdag: Stengt

Onsdag - Torsdag: 11-16.00

Fredag: 16.00 - 20.00
Lørdag 11.00 - 20.00
Søndag 11.00 - 18.00

Tlf: 606 323 446

LOndOn-FrISØrEnE  (TIdL. COSmO) ØnSKEr VÅrT 
nyESTE TEam-mEdLEm VELKOmmEn! VICTOrIa Er 

PEdICurIST/manICurIST. SPESIaLIST PÅ Cnd SHELLaC

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”!

Live musikk Søndag og Lørdag
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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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

TANN ESTETIKK – DET PERFEKTE SMIL
Vi søker for å finne harmoni og estetikk sammen 
for å gi et nytt utseende.

Ved å bruke de mest moderne og avanserte digi-
tale teknikker, og med siste nytt i materialer, kan 
vi rekonstruere størrelse og form til alle tennene, 
sammensmelte fargen, og designe et attraktivt 
smil.  Dette gjøres ved å skape harmoni med alle 
munnens elementer: tannkjøtt, lepper osv.

SKaLLFaSETTEr 
det perfekte smil blir virkelighet.
Skallfasetter er slitesterke og dekorative porse-
lens flater. EN smertefri behandling uten sliping 
av tennene.

Det dreier seg om tynne porselens flater som er 
veldig slitesterke og estetisk dekorative. Disse blir 
limt på forsiden av tennene og smilet vil bli en-
dret og mer attraktivt.

Vi kan også lukke mellomrom mellom tennene, 
korrigere sprekker,endre formen og fargen. Re-
sultatet av behandling er alltid et naturlig og 
tiltalende smil.

POrSELEnSKrOnEr uten metall
Vi erstatter metallreparasjoner med materiale 
som er 100% biokompatibelt. Hos oss får du kro-
ner og broer uten metall, ferdig implementert på 
timen!

Det er stadig flere pasienter som ønsker å erstatte 
metallreparasjoner med f.eks. zirconio, et materi-
ale som er hundre prosent biokompatibelt.

Med design og digital preparering, kan vi lage 
en naturlig krone uten metall. Det mest presise, 
moderne og som har høy kvalitet er teknologien 
Cad Cam som er Cerec.
ny tann på én time!

Hele implementeringen av en ny tann av denne 
typen er gjort på en time, uten å kompromisse på 
kvaliteten.

Tykkelsen på implantatet er på kun 0,3 mm, 
m.a.o. tilsvarende en kontaktlinse. Disse tilpasses 
dine tenner uten risiko for smerter eller behov for 
bedøvelse og uten slitasje på tannen.

Tenner som er skjeve, har skader på emalje og 
pigmenterings skader kan enkelt korrigeres med 
bruk av metoden.

Resultatet er alltid at du møter omverdenen med 
et nytt, flott smil!

Solident er vi stadig i utvikling.  Klinikken vår 
er profesjonell og teknologisk på høyeste nivå, 
og vi har personlig service til hele familien.
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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 www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Bolig i Spania

Kommunal eiendomsskatt ilagt ulovlig

Spanske kommuners praksis rundt innkrevigen av ”plusvalía” skatten ved 
salg av eiendom er kjent grunnlovsstridig av Spanias forfatningsdomstol. 

Skatten som er blant spanske 
kommuners viktigste inn-
tektskilde anses som ulov-

lig fordi den pålegges uavhengig 
av om det har vært fortjeneste på 
salget eller ikke. Eiere som sel-
ger med tap har i mange tilfeller 
også måttet betale skatten, noe 
domstolen mener er i strid med 
borgernes grunnlovfestede ret-
tigheter.

I tillegg til at skatten i mange til-
feller får et vilkårlig utfall, har de 
kommunale vedtakene vært en-
delige – det vil si, uten noen 
form for klageinstans – en prak-
sis som også anses i strid med 
grunnloven.

Årsaken til at den såkalte fortje-
nesteskatten (impuesto sobre la 

plusvalía) slår ut feil er bereg-
ningsmåten som kommunene 
bruker. Det anvendes fastsatte 
rater som ikke nødvendigvis 
gjenspeiler prisendringer i mar-
kedet. Det har ført til at eiendom 
som selges med tap, i mange til-
feller er pålagt fortjenesteskat-
ten, noe forfatningsdomstolen 
(Tribunal Constitucional) mener 
er i strid med formålsparagrafen 
for skattesystemet i den spanske 
grunnloven.

Den kontroversielle skatten har 
allerede fått rettsavgjørelser mot 
seg i forskjellige regioner. På 
bakgrunn av en sak i Guipúzcoa 
i Baskerland er spørsmålet nå 
også blitt behandlet av den span-
ske forfatningsdomstolen.

Den spanske avisen El País skri-
ver at dommen vil gjelde for hele 
Spania og således forplikter alle 
landets kommuner til å gjøre 
endringer i praksisen.

I dommen vises det blant annet 
til grunnlovens artikkel 31, der 
det heter at skatt skal betales på 
bakgrunn av et «rettferdig skat-
tesystem» hvis omfang aldri må 
være av «konfiskerende» art.

Domstolen ser også et grunn-
lovsbrudd i den manglende kla-
geadgangen på vedtakene. Her 
vises det til artikkel 24, der det 
heter at borgerne «har krav på» å 
få sine rettigheter og interesser 
«forsvart» gjennom rettsvesenet.

Bolig i Spania

Opptil 40% boligrabatt
Bankia legger ut 180 boliger i Alicante 
provinsen med rabatter på opptil 40%.

Kampanjen som banken 
kaller «Rebajas 2017» 
(Salg 2017) varer ut 

mars måned. 

Det er 670 boliger som er satt 
ned i pris på landsnivå, 310 av 

disse ligger på Costa Blanca 180 
i Alicante provinsen.

Besøk www.haya.es for å søke 
blant boligene fra Bania og andre 
konkursobjekter.

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!

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

Ønsker du å leie ut din bolig på Costa Blanca?
Ta kontakt med oss på +47489 40 100 

www.sentinelpremium.com/kontakt-oss
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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

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

j. IVARS BERTOMEN

ET FIRMA Å STOLE PÅ -  35 ÅR I BRANSjEN PÅ COSTA BLANCA

PROSjEKTERING OG BYGG 
OPPUSSINGER OG BASSENG

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

Eiendomsmegler
utleie og salg av eiendommer 

VED SiDEN aV MERCaDoNa, i albiR, 
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-2255: 2 SoVERoM, 1 baDERoM og MEgET SolRik 
STuE MED TaRRaSSE. i pRiSEN ER iNkluDERT lukkET pRiVaT 
gaRaSjE. DET ER ogSå fEllES SVøMMEbaSSENg og 
fEllES HagE.

ALBIR | KUN € 173.000

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

Salgstallene er i samsvar 
med tidligere beregninger 
fra statistikkbyrået INE og 

tilsier den største veksten i mar-
kedet siden 2007.

Prisveksten på 5,7 prosent fra 
2015 til 2016 er et gjennomsnitt 
som ikke nødvendigvis er repre-
sentativ for alle regioner. Eien-
domsspesialister beskriver kjøp 
og salg av bolig i Spania som 
bestående av mange forskjellige 
markeder som beveger seg i ulikt 
tempo. En stor del av disse mar-
kedene er i full vekst, mens an-
dre har mindre etterspørsel. En-
kelte steder er det fremdeles 
nedgang i prisene, mens bolig-
markedet i storbyer og på popu-
lære feriesteder har større etter-
spørsel og trekker 
gjennomsnittsprisen opp.

Når det gjelder den økte aktivi-
teten i markedet, skyldes den 

veksten i salget av bruktboliger. 
I følge tallene fra Colegio de Re-
gistradores ble det solgt 18,5 
prosent flere bruktboliger i 2016 
sammenliknet med året før, mens 
nye boliger hadde en tilbakegang 
på 3,2 prosent. Interessen for nye 
prosjekter er imidlertid i økning, 
spesielt i storbyer som Barcelona 
og Madrid.

Totalt sett har eiendomssalget 
gått oppover i samtlige regioner 
i Spania. Størst var økningen på 
Balearene med 30,0 prosent, et-
terfulgt av Catalonia med 21,1 
prosent og Asturias med 17,0 
prosent.

Interessen for bolig i Spania fra 
utenlandske kjøpere er fremdeles 
høy. Av alle boliger som i følge 
registreringen ble solgt i 2016 
havnet 13,3 prosent på utenland-
ske hender.

Blant de ikke-spanske kjøperne, 
er det fremdeles britene som er 
den største gruppen.

Beregninger fra siste kvartal i 
fjor viser at briter utgjorde 16,4 
prosent av alle kjøpere med an-
nen nasjonalitet enn spansk. Der-
etter kom tyskere med 9,2 pro-
sent, franskmenn med 8,5 
prosent, svensker med 6,4 pro-
sent og belgiere med 6,3 prosent.

Colegio de Registradores de Es-
paña er en juridisk institusjon, 
regulert etter spansk lov om bo-
ligfinansiering. Institusjonens 
registreringer er anerkjent og 
brukes av den spanske stat.

Salgstallene samsvarer i stor 
grad med tidligere beregninger 
fra det spanske statistikkbyrået 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

Eiendomsregistret: Prisene opp 5,7%

Spanske boligpriser steg med 5,7 prosent i 2016. Det viser offisi-
elle tall fra Colegio de Registradores de España. Samtidig ble 
det registrert en økning i salg av eiendom på 13,9 prosent. 

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. 

Bolig i Spania

DENNE UTSIKT KAN BLI DIN!

LUKSUS REKKEHUS, SIERRA ALTEA, Fantastisk utsikt – Store terrasser.  
Super boligplanløsning! Kjør direkte inn i garasjen og ta din private heis 
til hver etasje. Pris: EUR 395.000 Ring 965 847 436 og jeg henter deg.
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Alicante

Reykjavik-Alicante 
direkte-rute

Norge

Forsøker fortsatt å 
gjenopplive Rygge

Selskapet som håp om å få 
ny drift på flyplassen har 
29 aksjonærer. Hver aksjo-

nær skjøt i 2016, 50 000 kroner 
hver i aksjekapital. Det ga sel-
skapet nær 1,5 millioner å drive 
for. Nå trenger de minst 5 millio-
ner til for å drive prosjektet fram 
mot høsten, skriver NRK Øst-
fold.

De skal blant annet jobbe med å 

få til en avtale med de nåværen-
de eierne av Rygge om bruk av 
terminalen, de må finne en lang-
siktig investor, de må få flysel-
skap til å komme på banen, og de 
må reforhandle avtalen med For-
svaret om bruk av rullebanen. 

For å kunne åpne i 2018, må det 
avtaler på plass med flyselskap 
innen sommeren. Det betyr at de 
har dårlig tid. 

Flere av de finansielt sterkeste aksjonærene i selskapet 
«Rygge Airport A/S» sier at de kommer til å skyte inn 
mer penger for å få Moss lufthavn Rygge i gang igjen.

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

Norwegian begynner en ny 
sommerrute fra Alicante 
til Reykjavik fra og med 

juni.  Det er selskapets tredje di-
rekterute med Island. Man kan 
allerede fly til Island non-stop fra 
Madrid og Barcelona.

Nå har man lagt ned Rygge. Nå bør politikerne være forsiktig, 
for hvis de ikke er det, forsvinner Torp også, uttalte konsernsjef 
Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

Norge

Torp kan nedlegges

Avgiften trådte i kraft i 1. 
juni 2016. Både SAS og 
Norwegian meldte den-

ne måneden om lavere lønnsom-
het mot slutten av fjoråret som 
følge av de økte avgiftene, etter-
som de i hovedsak ble absorbert 
av flyselskapene og ikke passa-
sjerene. 

– Jeg kunne sagt på forhånd at 
Rygge ville bli nedlagt. Margi-
nene er ikke der hvis man innfø-
rer en slik avgift. Det kan gå på 
de store, tunge flyplassene, men 
ikke på de små flyplassene, sa 
Kjos til Nettavisen.

Alicante

Trafikken opp 20% 
på Alicante flyplass

Norwegian kunne legge 
frem tall som viser at sel-
skapet hadde 20% flere 

passasjerer gjennom sine ruter 
til og fra Alicante flyplass. Det er 
spesielt de nye rutene til Tyskland 
som har økt volumet. Norwegian 
har ruter til Dusseldorf, Køln, Han-
nover, Hamburg og Munchen. Sel-
skapet har også nye ruter til Lon-
don hvor man kan fly videre på de 
nye langdistanse rutene.

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

www.boligispania.no
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EST 1980

naTurLIG SEnGETØy 
FOr VÅrEn-SESOnGEn

Fra €39,5
Myke luksus-
bomullsdyner 

ring oss på tlf: 965 84 48 48
ÅPEnT: 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 & god service
rask levering Fra lager 

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

Spanias handelsunderskudd 
for 2016 havnet på 18.8 
milliarder Euro. Dette er 

det nest laveste nivået siden 

1997. En kombinasjon av større 
etterspørsel etter spanske varer 
og mindre eksport er forklarin-
gen. Eksport økte med 1.7% og 

importen sank med 0.4%. Det er 
Spanias finansminister som la 
frem tallene 17. Februar.

Laveste handels-underskudd på ti år

Rekordhøye eksporttall
På tross av oppbremsingen i internasjonal handel økte 
Spania eksporten også i 2016. 

I følge tall fra landets myndig-
heter ble det solgt varer og 
tjenester til utlandet for hele 

254 milliarder euro. Det er 17 
prosent mer enn året før og det 
høyeste tallet i landets historie. 
Veksten er også større enn i an-
dre eksportland som Tyskland, 
Italia, Frankrike, Storbritannia, 
USA, Kina og Japan.

Delproduksjon og kapitalvarer 
fremheves som viktigst for vek-
sten i spansk eksport i 2016. I 
følge tall gjengitt i avisen El País 
var denne andelen i 2016 på 20 
prosent av den totale eksporten 
og hadde en økning på 2,5 pro-

sent. Også bilproduksjon er stort 
med en andel på 17,7 prosent. 
Her var økningen på 5,9 prosent, 
sammenliknet med i fjor.

Viktig for økonomien er også ek-
sporten av mat, drikkevarer og 
tobakk, en post som utgjorde en 
andel på 16,9 prosent og hadde 
en økning på 6,2 prosent.

Industriregionen Catalonia ek-
sporterte mest i Spania, med 65,1 
milliarder euro og en økning på 
2,0 prosent. Deretter fulgte Co-
munidad Valenciana med 28,6 
milliarder og en vekst på 0,4 pro-
sent. Størst økning i eksporten 

hadde imidlertid Castilla y León 
(8,7 prosent), Castilla-La Man-
cha (7,7 prosent) og Galicia (6,4 
prosent).

I likhet med de foregående årene 
importerer Spania mer enn de 
eksporterer. Handelsunderskud-
det ble imidlertid redusert og var 
ved slutten av 2016 på 18,7 mil-
liarder, rundt 22 prosent mindre 
enn i 2015. 

Spansk økonomi har vært i vekst 
siden 2013. Økningen i landets 
bruttonasjonalprodukt var i fjor 
på 3,3 prosent.

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

Økonomi

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

Økonomi

Altfor høye bøter for 
skjulte formuer i utlandet
Bøtene for residente som 

ikke oppgir formuer i ut-
landet er altfor høye. 

Dette sier EU-kommisjonen i en 
advarsel til Spania.

EU kommisjonen advarer Spania 
om deres bruk av den kontrover-
sielle ”Modelo-720”.  Skjemaet 
residente i Spania må bruke for 
å deklarere sin eventuelle formue 
i utlandet.

Et stort antall utlendinger bosatt 
i Spania, deriblant titusener 
nordmenn, er blant de som risi-
kerer bøter på opptil 150% av 
det som ”skjules” fra spanske 
skattemyndigheter.

Man kan også ilegges bøter på 
5000 Euro for hver eiendel som 
ikke er oppgitt på skjema.

€19
luksusputer i 
hotelkvalitet

2 For €29
puter med 
ande-dun

FOR STORE BØTER: Både ut-
lendinger og Spaniajoler som skat-
ter til Spania er pliktige til å oppgi 
eventuell formue utenfor Spania på 
“skjema 720”. Blir man tatt for å 
gjemme unna store beløp er bøtene 
store. Altfor store i følge EU som nå 
legger press på Spania for å kor-
rigere dette. PP innførte noen år 
tilbake et skatteamnesti hvor man 
kunne oppgi formue i utlandet uten 
risiko. Ordningen ble flittig brukt 
av partiet selv for å oppgi millioner 
partiet hadde på konto i Sveits. Am-
nestiet varte ut 2012.
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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

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! 

Ansetter ”bare lokale”

Eneste unntak er helsearbei-
dere, noe man mangler i 
regionen.

Etter at nasjonalistene vant frem 
i Valencia regionen ved siste 
valg har man sett en rekke tiltak 
for å holde unna spanjoler fra 
andre deler av Spania og utlen-
dingers innflytelse. 

Nå er det Alicante provinsen som 
innfører krav om kompetanse i 
Valenciano for alle som vil ar-
beide i offentlig sektor, uansett 

hvor relevant eller irrelevant 
denne språkvarianten måtte være 
for arbeidet som skal utføres.

Gabriela Bravo, som er «arbeids-
minister» for Alicante provinsen 
la frem det nye lovverket for ar-
beidstakernes organisasjon UGT. 
Den nye loven er ment å gjøre 
det enklere for ellers lavt kvalifi-
serte å få en jobb i offentlig sek-
tor, da de ikke lenger vil måtte 
konkurrere med spanjoler fra 
resten av Spania.

Skal du jobbe i offentlig sektor må du kunne Valensiansk. 
Regionale og lokale myndigheter verdsetter dette fremfor 
faglig kompetanse og erfaring. 

Alicante

Fant kokain i Nesquik-pakken, 
saksøker butikken
En kunde på et supermarked i Zaragoza fant kokain til en verdi av 13.000 
euro i en pakke Nesquik. Mannen svarte med å saksøke supermarkdet.

Produktet som stod i butikk-
hyllen skal ha inneholdt 
250 gram av det narkotis-

ke stoffet. Kunden har i ettertid 
saksøkt butikken med krav om 
erstatning for ufrivillig å ha bli 
innblandet i handel med narko-
tika.

Søksmålet mot butikken i Zara-
goza (Aragón), får kritikk på so-
siale medier for å være et forsøk 
på å slå mynt på situasjonen. 
Selv hevder den unge mannen 
som skal ha kjøpt den populære 

sjokoladedrikken at han potensi-
elt sett ble utsatt for faren for å 
bli innblandet i alvorlig narkoti-
kasmugling.

I følge advokaten hans var klien-
ten redd for at han gjennom kjø-
pet av Nesquik-pakken kunne ha 
blitt et mål for eierne av koka-
inen. I tillegg skal han ha vært 
engstelig for ikke å bli trodd på 
at han selv var uskyldig i saken.

I følge den spanske avisen ABC 
jobber politiet etter en teori om 

at det aktuelle supermarkedet ble 
brukt som sted for overlevering 
av det forbudte stoffet. Pakken 
skulle med andre ord ha vært 
hentet av kjøperen av stoffet. I 
stedet endte den unge mannen 
opp med produktet, utvilsomt 
den dyreste Nesquiken i butik-
ken skriver avisen.

Man vet også fra tidligere politi-
beslag at narkosmuglere ofte 
bruker transport av eksport- og 
importprodukter til smugling 
over landegrenser.

Alicante

Foreldre klager på språkloven

Foreldre i Torrevieja og Ori-
huela protesterer mot at 
valensiansk skal styrkes i 

skolen og ber i stedet om mer 
engelsk. Til sammen 2.000 un-
derskrifter skal være innhentet 
gjennom de forskjellige organi-
sasjonene av mødre og fedre 
AMPA (Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos) i protest 
mot den nye språkreformen.

I Orihuela samler foreldre seg i 
et opprop mot utviklingen hvor 
lærere og offentlige ansatte må 
kunne skrive og lese valensiansk. 
Selv lærere i fag som matema-
tikk, gym, fysikk velges utfra 
språkkvalifikasjoner. Kvalifika-
sjoner i faget de skal undervise 
blir sekundært.

Reformen som er foreslått av re-
gionsregjeringen PSOE-Com-
promís har som formål å styrke 
valensiansk i undervisningen, 
noe mange foreldre er imot. 
Konflikten har tilspisset seg etter 
at et ønske om mer engelsk og 
mindre valensiansk nylig ble av-
vist den politiske ledelsen i Va-
lencia. Regionsregjeringen har 
allerede innført regelendringer i 
offentlig sektor slik at alle nye 
funksjonærer må bestå en ny 
språkprøve i valensiansk. Sist-
nevnte endring som er trådt i 
kraft ved dekret skal etter planen 
også lovfestes i den nye refor-
men.

Flere foreldre kommer til å sende 
sine barn på private skoler som 
ikke rammes av nasjonaliserin-
gen av offentlig sektor i Valencia 
regionen og Alicante provinsen. 
Utvidet satsing på valenciano på 
skolene går på bekosting av an-
dre fag og fremmesspråk som 
engelsk.

Lokale myndigheter deler opp borgerne i to klasser. En førsteklasse 
for de som snakker valensiansk og en andreklasse for alle andre. Det 
heter seg seg i klager fra foreldre i Vega Baja området.

Torrevieja

GÅR POLITIKERNE BAK-
LENGS INN I FREMTIDEN?: 
PSOE og Compromis satser nå 
betydelig mer på undervising av 
Valensiano. Det går på bekostning 
av fremmedspråk og kompetente 
lærere. I kommuner hvor turisme 
er viktigste næring er utviklingen 
ekstra bekymringsfull.
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quironsalud.es

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

96 692 13 13

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud 
er din helse

Torrevieja er ditt hjem, og hjemme er der hvor vi 
bør føle oss mest ivaretatt og beskyttet. Quirónsalud 
Sykehus i Torreviejas tverrfaglige team av fagfolk 
arbeider Derfor for å beskytte din helse og av din 
familie 24 timer i døgnet.

• Kundeservice på ditt eget språk
• Uten ventetid i nødsituasjon
• Internasjonalt medisinsk team
• De viktigste medisinske spesialitetene

Med sikkerheten av å bli behandlet ved  
sykehus gruppe nr 1 i Spania.

Totalt er bildet mere posi-
tivt, antall anmeldelser 
gikk ned i byen. Eksem-

pelvis var det 21% færre regis-
trerte biltyverier.

Alicante by har tre ganger så stor 
befolkning men det ble her regis-
trert «kun» 839 innbrudd. Det er 

saltbyens store mengder turistbo-
liger og enkelte «tomme» nabo-
lag, som forklarer disse negative 
tallene. Nabolag hvor naboene 
ikke kjenner hverandre og mange 
boliger står tomme er svært at-
traktive for kjeltringer. Byen er 
også en av de fattigste i Spania.
 

Orihuela hadde i fjor 453 regis-
trerte innbrudd. Dette er 12.4% 
flere enn året før.
 
Færre drap
I Alicante provinsen ble det i 
2016 registrert 15 drap, dette er 
halvparten av antallet for 2015 
hvor det ble registrert 30 drap.

Tre innbrudd hver dag

I 2016 ble det registrert 978 innbrudd i Torrevieja kommune. Dette plasserer 
kommunen på topp i Alicante provinsen hva innbrudd angår, 11.2% av alle 
innbrudd i Alicante provinsen skjer i Torrevieja. 

Torrevieja

En mann døde av skadene 
og tre er hardt skadet. 
Ulykken skjedde ved på-

kjørselen til motorveien A7 fra 

Orihuela. Personbilen var en VW 
Golf, som ble totalskadet. De 
skadede og den drepte måtte 
klippes ut av bilen.

En drept og fire skadet
En personbil og en lastebil krasjet front mot front i 
Orihuela kvelden 22. februar. 

Orihuela

Det har vært mye ”frem og 
tilbake” om flyttingen av 
markedet. Flyttingen ble 

første gangen annonsert i 2014.

Byråden sier nå man er i siste 
fasen av flyttingen. Allokeringen 
av bodene på markedsområdet er 
allerede i gang. Dagens plasse-
ring midt i sentrum av Torrevieja 
er lite praktisk. Det er vanskelig 
å parkere for de besøkende og 
veldig trangt om plassen for han-
delsmenn. 

For beboerne i sentrum er dagens 
plassering plagson. Det er van-
skelig å komme frem til egen bo-
lig og søppel ligger igjen til lang 
utover fredag ettermiddag før det 
hele ryddes opp. 

Den nye plasseringen blir i Av-
enida de Delfina Viudes, nord for 
sentrum like ved Aquapolis, ikke 
langt fra Carrefour. Det blir satt 
opp nye bussruter for å gjøre ad-
komst enklere.

Flyttingen av markedet i rute
Byråd for handel i Torrevieja, Javier Manzanares, bekrefter at fly-
ttingen av fredagsmarkedet er i rute, det skal tas i bruk før påske.

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

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger:

Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes
GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI

LASERBEHANDLINGER

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

ALT INNEN ØYEKIRURGI

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

20% på invisalign

TILBUD

Verdens mest avanserte system 
for usynlig tannregulering til 

ungdom og voksne.

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

TEL. 96 587 08 68

SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

Avtakbare skinner uten 
metallklosser!

Tilbudet gjelder kun i en begrenset periode.

Benidorm

Nå har prosjektet også fått 
godkjennelse av regio-
nale myndigheter.

Det er den franske eiendomsin-
vestoren Unibail Rodamco som 
står bak byggeplanene i Benid-
orm. Selskapet skal i snart ti år 
ha ønsket å investere i kommu-
nens første kjøpesenter. Et av de 
siste hindrene for prosjektet er nå 
fjernet. Godkjennelsen kommer 
fra regionale miljømyndigheter i 
Valencia som ikke ser grunn til å 
stanse utbyggingen.

I følge Alicante-avisen Infor-
mación skal det nye senteret 
ligge ved riksvei N-322 nord for 
sentrum av Benidorm og vil være 
på hele 55.000 kvadratmeter. 
Prosjektet er det største i sitt slag 
under planlegging i Comunidad 
Valenciana og innebærer investe-
ringer på rundt 200 millioner 
euro (over 1,7 milliarder kroner). 
Det fremheves også at utbyggin-
gen vil være viktig for sysselset-
tingen i regionen, en investering 
som er ventet å gi rundt 2.000 
arbeidsplasser.

Benidorms kjøpesenter i rute
Benidorm har vært en av få spanske kommuner på over 
50.000 innbyggere som ikke hatt et eget kjøpesenter. Det 
blir det nå slutt på. Et vedtak støttet av alle de store par-
tiene i kommunen ble gjort i fjor. 

Alfaz-ordfører utsatte avhør på nytt

Det er andre gang ordføre-
ren utsetter avhøret.

Ordfører Arques var først innkalt 
til avhør den 25. januar i år. Mø-
tet ble imidlertid utsatt med den 
begrunnelse av advokaten hans 
var syk. Avhøret ble da flyttet til 
23. februar.

Ordføreren har nå utsatt forkla-
ring på nytt. Denne gangen skal 
omstendelige spanske rettspro-
sessregler ha blitt utnyttet til å 
presentere en skriftlig innsiglese, 
rett før rettsavhøret skulle vært 
holdt. Dermed måtte saken utset-
tes, ettersom dommere er plikti-
ge til å behandle slike innsigelser 
før de kan gå videre med et retts-
avhør.

Ordfører Vicente Arques (PSOE) 
og byråd for økonomi Maite 
García (PSOE) er beskyldt for 
urettmessig å ha dekket utgiftene 
til begravelsen av en av kommu-
nens ansatte. For å legitimere 
utgiften skal den avdøde formelt 
ha blitt kategorisert som «ube-
midlet», noe som åpnet for at 
begravelsen kunne skje på kom-
munens regning.

Dersom dette medfører riktighet, 

vil det - foruten utgiftene som er 
betalt av det offentlige - kvalifi-
sere til dokumentforfalskning. I 
tillegg er de to byrådene anklaget 
for å ha misbrukt kommunens 
firmabiler til privat kjøring for 
PSOE i Alfaz.

Anmeldelsen av de to byrådene 
skal ha blitt fremsatt i 2015 og 
kommer fra en av kommunens 
innbyggere. Maite García skal 
imotsetning til ordføreren ha stilt 
opp til rettsavhøret 23. februar.
 
Trenering av rettssaker 
et problem i Spania
Det utstrakte klageadgangen på 
rettsbeslutninger i Spania gjør 
det mulig for forsvarere å trenere 
klienters rettsaker over lengre 
tid. Et eksempel på det er Urdan-
garin-saken som startet allerede 
i 2011, men som blant annet på 
grunn av de utallige innsigelsene 
fra de tiltalte ikke kom til retts-
sak og dom før i år.

Det samme gjelder rettssaken 
mot tidligere ordfører i Alicante, 
Sonia Castedo (PP), som ble til-
talt for korrupsjon i 2012, en sak 
som fremdeles ikke er kommet 
til avsluttende rettsbehandling.

Castedo skal blant annet på et 
tidlig tidspunkt ha bedt om et 
ekstraordinært rettsmøte for å 
forklare seg for dommeren, noe 
hun fikk innvilget. Under møtet 
skal hun ha brukt to timer på å 
hevde sin uskyld, uten hverken å 
adressere punktene i tiltalen eller 
legge frem ny dokumentasjon i 
saken. Etter dette skal hun ha 
forsinket rettsbehandlingen yt-
terligere ved gjentatte ganger å 
anke tiltalespørsmålet. Dette skal 
ha skjedde uten at det ble presen-
tert nye argumenter, kun gjenta-
gelser av de samme påstandene 
som retten allerede var blitt fore-
lagt.

De mange kravene som fremmes 
underveis i slike saker i Spania, 
gjør at det kan gå flere år før 
rettssaken kommer opp. Årsaken 
er at alle skriftlige henvendelser 
må besvares skriftlig av domme-
ren i saken. I tillegg fører påstan-
dene som fremsettes i mange 
tilfeller til at nye forhold må et-
terforskes og at det må foretas 
nye avhør. Både tid og penger 
går med i prosessen, ofte uten at 
påstandene holder vann eller får 
noen betydning for utfallet av 
saken.

PSOE´s ordfører Vicente Arques i Alfaz del Pi skulle torsdag 23. februar ha 
vært avhørt av domstolen i Benidorm for misbruk av offentlige midler og 
dokumentforfalskning. Ordføreren har imidlertid nok en gang utsatt sin 
forklaring, denne gangen ved å presentere en skriftlig innsigelse mot anklagen 
samme dag som rettsavhøret skulle vært holdt. 

Alfaz del Pi

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

TRENERER: Ordføreren i Al-
faz del Pi har nok en gang un-
gått å forklare seg om penge-
bruken på rådhuset. Kommunen 
skal ha betalt private utgifter 
for politikere og ansatte på 
rådhuset. PSOE i Alfaz del Pi 
anklages også for å kjøre en 
valgstrategi hvor rådhusets 
budsjett brukes med tanke på 
å “kjøpe” flest mulig stemmer 
ved å ansette partisympatisører 
og “presse” bedrifter i kom-
munen til å kjøpe tjenester fra 
utvalgte. Sistnevnte er ikke del 
av denne rettsaken.
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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

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

Ville ha med seg 30 
kilo hasj på bussen

Det narkotiske stoffet var 
plassert i flere kofferter 
og lastet ombord i bus-

sen. 

Politiet har holdt gruppen under 
oppsikt i et par måneders tid, i 
det noen av personene man over-

våket tok seg til busstasjonen i 
Benidorm og lastet tunge koffer-
ter ombord i bussen slo man til. 
Man fant også noen mindre 
mengder «Extacy» i bilen til en 
av de pågrepne og mindre meng-
der hjemme hos vedkommende.

Seks personer på pågrepet på busstasjonen i 
Benidorm i det de forsøkte å smugle 30 kilo 
marihuana til Nederland. 

Benidorm

Carretera de albir no. 19, altea, Spain

Clinica Dental - Tannlege

aLTEa PLaya
Dr. med. dent. Michael gnass

Tel: 965 844 237 / 636 583 928

rETT PÅ STrandEn I aLBIr
øyeblikkelig hjelp / 24/7 / hjemmebesøk

Valencia

Det var en kort tid til om 
at svensken ville bruke 
gass-bilen som en del av 

et «terror» attentat.

Den 32-år gamle mannen fra 
Syd-Sverige stjal bilen fullastet 
med gassflasker morgenen 21. 
februar mens sjåføren var opptatt 
med å levere ut flasker etter å 
først ha forsøkt å stjele en mo-
ped. Han satte så kursen mot 
havnen i Barcelona via i feil kjø-
rebane mot trafikken 11 kilome-
ter før han ble stanset.
 
Rolige spanske politifolk
Politiet måtte skyte sju skudd for 
å stoppe svensken men han skal 
ikke være skadet. Spansk politi 
sier de ikke tror mannen stoppet.
Et av skuddene skal ha stoppet 

Svenske på fylletur stjal gass-bil 
i «terror» attentat
Politiet omtaler mannens kjørtur som «kamikaze». Svensken hadde stjålet en bil fullastet 
med butan-gass og kjørte mot trafikken på vei mot havnen i Barcelona. Spansk politi 
fryktet en stund at bilen skulle brukes i et terrorattentat i havneområdet. Noen timer 
tidligere skal ha ha brukt over 20.000 Euro på alkohol, narkotika og prostituerte.

Altea

Forsvunnet 
på havet
En mann er savnet på havet 

utenfor Villajoyosa. To 
menn dro ut fra Altea tors-

dag 23. februar. Båten skal ha 
gått ned.

En av de to ble funnet flytende. 
Han hadde fått tak på en isboks 
som trolig reddet livet hans. 
Mannen hadde tilbrakt rundt en 
time i havet før han ble reddet. 
Han ble kjørt til sykehuset i Ali-
cante for behandling.

Redningsmannskaper leter fort-
satt etter den andre personen som 
var i båten. Etter å ha lett i over 
tre dager hadde men annå ikke 
funnet mannen.

EKSTREMFYLLETUR: Svensken er nå innlagt på mental sykehus i 
Barcelona. Politiet løste syv skydd for å stoppe mannen uten å skade ham.

motoren på lastebilen.

En kvinnelig trafikant skal være 
lettere skadet. Spansk politi sier 
mannen skal ha hatt psykiatriske 
problemer.

Mannen har blitt holdt på men-

tal-sykehus i Barcelona. Han an-
kom Barcelona fra Moskva og 
hadde på seg en billett videre til 
Madrid.

Svensken er tidligere dømt for 
vold mot kvinner samt kjøring i 
påvirket tilstand.

ALTEA: De to la ut fra havnen i 
Altea for å fiske.
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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

Madrid

PPs tidligere finansminister: 
4 års fengsel for underslag

Forholdet inngår i den så-
kalte Firmakort-saken der 
Rato sammen med tidli-

gere styremedlemmer og topple-
delse i storbanken Caja Madrid 
og bankgruppen Bankia skal ha 
misbrukt firmakort for millioner 
av euro. Til samme over seksti 
personer er dømt i saken.

Firmakortene Rato er dømt for å 
ha misbrukt skal ha vært et svart 
frynsegode som ble gitt til ledere 
i sparebanken Caja Madrid og 
senere i bankgruppen Bankia 
(Caja Madrid, Bancaja, La Caja 
de Canarias, Caja de Ávila, Cai-
xa Laietana, Caja Segovia y Caja 
Rioja).

Den tidligere finansministeren 
ledet Caja Madrid fra 2010 og 
ble senere leder for Bankia eta-
blert samme år. Firmakortene ble 
blant annet brukt til kjøp av klær, 
luksusreiser og middager på eks-
klusive restauranter for til 
sammen rundt 12,5 millioner 
euro fra 2003 til 2012 (rundt 110 
millioner kroner).

Hele 65 personer er dømt i sa-
ken, herunder Ratos forgjenger i 
Caja Madrid, Miguel Blesa, som 
fikk seks års fengsel. Dommen 
ble offentliggjort torsdag 23. fe-
bruar og kan ankes til høyeste-
rett.

Rodrigo Rato
Rato var lenge regnet som en av 
de store strategene i Partido Po-
pular og var finansminister under 
hele Aznars regjeringstid fra 
1996 til 2004. Deretter tok han 
over som sjef for Det internasjo-
nale pengefondet (2004 til 2007), 
før han gikk over til å lede stor-
banken Caja Madrid og senere 
bankgruppen Bankia.

Bankia var en av Spanias mange 
krisebanker som måtte overtas 
av staten i 2012 og reddes med 
et tilskudd på 12,5 milliarder 
euro.

Tidligere finansminister fra Partido Popular og forhenværende 
leder for Det internasjonale pengefondet, IMF, Rodrigo Rato 
er dømt til fire og et halvt års fengsel for bedrageri.

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
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FORTSATT PÅ FRIFOT: Til tross for å ha blitt dømt til fire års fengsel 
for bedrageri av over 100 millioner kroner forblir Rodrigo Rato på frifot. 
Han har vært en av Partido Popuars “stjerne” og til tross for at Spanias 
statsminister Rodrigo Rajoy var klar over tiltalen ønsket man å fremme Rato 
som kandidat for nye internasjonale verv. Rato var direktør for det internas-
jonale pengefondet IMF 2004-2007 og finansminister i José María Aznar sin 
regjering fra 2003 til 2004. Rato får bli på frifot mens hans anke behandles.



www.SpaniaPosten.es  3. MARS 2017  UTGAVE 05 2017 17

Ny tjeneste

* Tilbudet gjelder frem til 31.03.2017
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Valencia

Krever Fabras PP-styre for millioner

Nå vil den nye politiske 
ledelsen ha pengene til-
bake og stiller om nød-

vendig Fabra-styret personlig 
ansvarlig for gjelden.

Valencia by arrangerte til 
sammen fem Formel 1-løp fra 
2008 til 2012 (Europas Grand 
Prix). Den gamle PP-regjeringen 
i Valencia-regionen skal i sin tid 
ha lovet at stevnet ville være et 
selvfinansiert prosjekt som ikke 
innebar utgifter for det offentli-
ge.

Senere er det kommet frem at 
byggingen av anlegg, installasjo-
ner og infrastruktur kostet regio-
nene hele 98,1 millioner euro 
(ca. 866.000 millioner kroner). 
Regionsadministrasjonen skyl-
der angivelig fremdeles 60 pro-
sent av pengene.

I tillegg skal tidligere regi-
onspresident Francisco Camps 
(PP) og hans regjering ha holdt 
regninger skjult for flere hundre-
tusen euro, utgifter som går til-
bake til årene 2009, 2010 og 
2011.

Erstatning: 40 millioner
Erstatningskravet som nå frem-
settes av PSOE og Compromís 
løper parallelt med straffesaken 
mot Fabras forgjenger Francisco 
Camps (PP), mannen som skal 
ha inngått de første avtalene om 
Formel-1-løp i 2008.
Da Camps måtte trekke seg som 
regionspresident grunnet korrup-
sjonsanklager i Gürtel-saken, tok 
partiets Alberto Fabra over sty-
ringen. Fabra ble dermed sitten-
de med problemene fra Camps´ 
Formel-1-eventyr.

Regionsadministrasjonen til kor-
rupsjonstiltalte Camps hadde 
ikke bare opparbeidet seg milli-
ongjeld, men hadde gjennom 
kontrakter med tidligere F1-sjef 
Bernie Ecclestone forpliktet seg 
til å arrangere nye kostbare bil-
løp i årene fremover.

Fabra som i dag er senator i na-
sjonalforsamlingen i Madrid vis-
ste at Valencia-regionen ikke 
hadde råd til flere løp og måtte 
komme seg ut av avtalen. Løs-
ningen ble å forsøke å kjøpe seg 
fri ved å overta det gjeldstyngede 
arrangørselskapet Valmor Sports 
for én euro. Selskapet skyldte 
imidlertid rundt 40 millioner 
euro til kreditorer, en gjeld regi-
onsadministrasjonen måtte ta 
med på kjøpet.

Ikke grunnlag for avtale
Den nye regionsledelsen til 
PSOE og Compromís hevder nå 
at det ikke fantes lovlig grunnlag 
for å inngå en slik avtale. Parti-
ene mener også at avtalen med 
Ecclestone ikke lenger var bin-
dene og at oppkjøpet av Valmor 
Sports derfor ikke var nødven-
dig.

Dersom Alberto Fabra og de an-
dre ansvarlige i det tidligere PP-
styret blir funnet skyldig i brudd 
på forvaltningslover, kan de i 
følge anklagen holdes personlig 
ansvarlige for tapet.

PP skal ha sølt bort enorme 
pengebeløp i Valencia. PSOE 
og Compromís´ regionsregjering 
i Valencia har kommet med 
et millionkrav knyttet til den 
omstridte Formel 1-avtalen som 
ble inngått av det tidligere PP-
styret til Alberto Fabra i 2011. For 
å slippe fri fra forpliktelsen om å 
arrangere flere dyre F1-løp i byen, 
skrev Fabra under på en avtale som 
kostet regionsadministrasjonen 
40 millioner euro

Valencia

”Gratis” racerbane 
kostet  100millioner

I tillegg skal tidligere regi-
onspresident Francisco 
Camps (PP) og hans regjerin-

gen ha holdt regninger skjult for 
flere hundretusen euro, utgifter 
som går tilbake til årene 2009, 
2010 og 2011.

Valencia by arrangerte til 
sammen fem Formel 1-løp fra 
2008 til 2012 (Europas Grand 
Prix). Den gamle PP-regjeringen 
i Valencia-regionen skal i sin tid 
ha lovet at stevnet ville være et 
selvfinansiert prosjekt som ikke 
innebar utgifter for det offentli-
ge. I dag fremgår det at byggin-
gen av anlegg, installasjoner og 

infrastruktur kostet regionene 
hele 98,1 millioner euro (ca. 
930.000 millioner kroner).

Det siste Formel-1-løpet ble ar-
rangert i 2012. PP forsøkte å for-
lenge kontrakten, først i 2013 og 
så i 2014, men måtte til slutt gi 
opp da arrangøren ikke ville gå 
med på en prisreduksjon. Comu-
nidad Valenciana står i dag i 
gjeld til firmaer og leverandører 
på til sammen 60 prosent av to-
talbeløpet. En nedbetalingsplan 
er vedtatt og innebærer at det 
skal betales 7,5 millioner euro i 
året fra 2016 og helt frem til 
2023.

Partido Popular i Comunidad Valenciana brukte nær 
100 millioner euro på å bygge Formel 1-anlegget i 
Valencia. Det gikk frem av en revisjon foretatt i 2015. 
Anlegget var bare i bruk et par sesonger.

PP TOPPER: Fabra (høyre) er allerede idømt fengselstraff for korrupsjon.
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PSOE krever flytting av Francos grav

Opposisjonspartiet PSOE har fremsatt et krav i parlamentet om at graven til Francisco 
Franco flyttes fra nasjonalmonumentet over de falne etter borgerkrigen i Spania. Den 
tidligere diktatoren har siden sin død i 1975 ligget gravlagt på hedersplass ved monumentet, 
sammen med stifteren av det spanske fascistpartiet José Antonio Primo de Rivera.

PSOE mener flyttingen er 
nødvendig dersom monu-
mentet skal bli et nøytralt 

minnesmerke over de falne fra 
begge sider i krigen.

Ti år er gått siden det spanske 
arbeiderpartiet PSOE fikk vedtatt 
loven som skulle gjenopprette 
historien etter Den spanske bor-
gerkrigen (1936-1939) og Fran-
co-diktaturet (1939-1975). På 
den tiden har imidlertid ingen-
ting skjedd ved landets nasjonal-
monument over de falne etter 
krigen, Valle de los Caídos uten-
for Madrid.

Loven som er blitt kalt Histore-
minneloven (Ley de Memoria 
Histórica de 2007) forbyr blant 
annet minnesmerker, skilt og 
symboler som hedrer fascistene 
og Franco-regimet. PSOE kriti-
serer det konservative regjerings-
partiet Partido Popular for ikke å 
ville sette av penger til formålet.

I forslaget som nå legges frem i 
parlamentet har Partido Socia-
lista Obrero Español også stilt 
krav om at det bevilges penger til 
åpning av de mange massegra-
vene etter krigen. Partiet mener 
arbeidet med å lokalisere og 
identifisere ofre fra krigen og 
diktaturet er nødvendig for å lege 
såret etter de mange bortførings- 
og forsvinningssakene som Fran-
cos menn stod bak. Antallet sa-
ker er tidligere anslått til 
114.000, der kun en brøkdel er 
oppklart.

PSOE påpeker at gjenlevende 

barn av ofre og andre etterlatte er 
kommet i en alder som gjør at 
arbeidet haster. Mange har gått 
bort uten noensinne å få vite hva 
som skjedde med familiemed-
lemmene og uten å ha fått tatt et 
verdig farvel og gitt dem en egen 
grav.

I arbeidet med å lokalisere og 
identifisere ofre mener partiet at 
det bør opprettes et eget DNA-
register. Samtidig bør gjenleven-
de familiemedlemmer få større 
økonomisk støtte til å gjennom-
føre arbeidet.

Det foreslås også at alle arkiver 
knyttet til forsvinningssaker gjø-
res tilgjengelige og at det dannes 
et komplett register over all in-
frastruktur og bygningsarbeider 
som Franco fikk gjennomført 
ved hjelp av straffarbeid til poli-
tiske fanger. I tillegg bør det gis 
museal verdi til det som finnes 
av slike konstruksjoner. Partiet 
foreslår også at 11. november 
gjøres til minnedag over de falne 
i krigen.

PSOEs forsalg som ble lagt frem 
torsdag 9. februar vil dersom for-
melle kriterier er oppfylt komme 
opp til diskusjon og avstemning 
i parlamentet i nærmeste fremtid. 
Partido Popular har ikke lenger 
flertall i Kongressen, noe som 
åpner for at forslaget kan vinne 
frem.

Ligger begravet i hjertet av monu-
mentet Det omstridte monumen-
tet Valle de los Caídos (De falnes 
dal) utenfor Madrid ble bygget 

på ordre av Francisco Franco et-
ter Den spanske borgerkrigen. 
Stedet skulle være et minnes-
merke over de falne på begge 
sider i krigen. Monumentets nøy-
tralitet har imidlertid vært kom-
promittert av at den tidligere 
diktatoren også selv ligger be-
gravet på stedet. Det samme gjør 
José Antonio Primo de Rivera, 
mannen som i sin tid stiftet fas-
cistpartiet Falange Española. De 
to ligger gravlagt i kirkegulvet i 
basilikaen som utgjør monumen-
tets midtpunkt.

PSOE mener Francos levninger 
må hentes opp fra gulvet og gis 
til diktatorens familie så de kan 
velge en ny plass for graven et 
annet sted enn ved monumentet 
i De falnes dal. Når det gjelder 
fascistlederen José Antonio Pri-
mo de Rivera, som selv ble hen-
rettet under krigen, mener partiet 
at graven bør flyttes til en annen 
og mer nøytral plass ved monu-
mentet.

Flytting får bred støtte
Senest i 2013 ga FN-utsendinger 
i Spania støtte til konklusjonen i 
en rapport fra en PSOE- og Za-
patero-oppnevnt komiteen fra 
2011. Komiteen som hadde som 
oppgave å utrede monumentets 
videre skjebne kom frem til at 
graven til tidligere diktator Fran-
cisco Franco måtte flyttes for at 
stedet skulle kunne få en endret 
betydning og bli et reelt minnes-
merke over de falne fra begge 
sider i borgerkrigen.

Da Partido Popular som var imot 

historieminneloven og den påføl-
gende utredningen vant valget i 
2011 uttalte statsminister Maria-
no Rajoy at folk sannsynligvis 
var mer opptatt av å få landets 
økonomi på rett kjøl enn å bruke 
penger på fortiden.
 
Hvorfor vil ikke PP flytte graven?
Partido Popular er i dag et mo-
derne parti som i likhet med den 
jevne spanjol tar avstand fra fas-
cismen og diktaturet og fra ideer 
som ikke er forenelige med frihet 
og demokrati. Likevel ser man 
en motvillighet i partiet til å ta et 
ordentlig oppgjør med fortiden. 
I en rekke kommuner rundt om-
kring i landet har man måttet 
legge press på PPs lokalpoliti-
kere for at de skal oppfylle kra-
vene i Historieminneloven. Flere 
steder, blant annet i Alicante og 
i Valencia, finnes det fremdeles 
ordførere som nekter å oppfylle 
loven.

I et forsøk på å forstå hvorfor PP 
vegrer seg for å diskutere det 
gamle regimet, må man se på 

partiets bakgrunn og historie. 
Partido Popular startet som en 
sammenslåing av syv mindre 
partier, alle ledet av forskjellige 
ministere fra Franco-tiden. Opp-
rinnelig het partiet Alianza Popu-
lar, men skiftet navn til Partido 
Popular i 1989.

Utover 1990-tallet og frem til i 
dag har PP fortsatt å pleie sitt lo-
jalitetsforhold til den gamle ge-
nerasjonen. Partiet har konse-
kvent unngått vanskelige temaer 
knyttet til borgerkrigen og dikta-
turet og har blant annet markert 
seg som motstander av åpningen 
av massegravene etter krigen og 
til å flytte Francos grav fra lan-
dets offisielle minnesmerke over 
de falne etter krigen, slik PSOE 
nå krever.

Selv begrunner partiet sin mot-
villighet mot å gjøre endringer at 
man ikke ønsker å åpne gamle 
sår. Partiet har tidligere sagt om 
loven av 2007 at den ikke har 
noen hensikt, men kun skaper 
problemer.

Madrid
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HVER LøRDAG NY SPESIALMENY F.EKS. RULLADER, SVINE-
STEK, SAUERBRATEN- ELLER NYT VÅRE ULIKE SCHNITzLER
HER FINNER DU 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!

www.el-perro-loco.npage.de

Calle Ruperto Chapi 12, Local - 9
Playa del Albir    Åpent: 11-23.00

monasrestaurante@gmail.com
Mona’s Restaurante

865 670 482 632 068 386

Du finner oss i samme gate som Notaren og SpaniaPosten.

Lammeskulder · Koteletter · Svinemedaljong · Entrecot · Biff · Cordon Bleu  · Goulash
Avenida Albir

C. Ruperto Chapi

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

27.000 JOBBET TIL DØDE: Republikanere, opposisjonelle og andre 
fengslede ble regelrett jobber til døde under konstruksjonen av “De falnes 
dal”. Byggearbeidene tok 19 år og den virkelige kostnaden har lenge vært 
skjult. Ingen vet med sikkerhet tallet men enkelte kilder hevder opptil 
27.000 av fangene som utførte arbeidet ble jobbet til døde. Den øverste 
ansvarlige, diktatoren Franco, ligger på begravet på æresplass inne i basi-
likaen, hvor kirken regelmessig holder messer for hans ære og sjel.
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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 loka-
le komplementeres 
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.

LIVE DJ SØNDAGER 17:00 TIL 22.00
PÅ STRANDPROMENADEN MELLOM ALBIR OG ALTEA

RING OG BESTILL

VI LEVERER 
RETT PÅ DøRA

LIVE DJ SØNDAGER
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Spanias hovedstad er mer enn fotball, Prado og Gran Via. 
Det ekte Madrid finner man i de trange gatene i gamle 
bydeler som for eksempel Palacio, La Latina og Sol. Ta 
tiden til hjelp og la deg rive med av den lokale stemningen.

Etter 40 år med mørketid og 
Francodiktatur, begynte 
Madrid så smått og finne 

tilbake til sitt gamle jeg utover 
på 80- og 90-tallet. I dag frem-
står byen, som har vært Spanias 
hovedstad siden 1561, som en 
yrende og flerkulturell verdens-
metropol på linje med London, 
New York og Paris.   

”The american way” som styres 
av prinsippet om å se mest mulig 
på kortest mulig tid, for deretter 
å haste videre til neste destina-
sjon, for i ettertid å kunne erklæ-
re ”been there done that”, er ikke 
å anbefale når man skal utforske 
Madrid. Dertil har byen alt for 
meget interessant å by på.

Med sin stilfulle arkitektur, flotte 
avenyer, sjarmerende smågater 
og staselige offentlige plasser, 
gjelder Madrid blant de desidert 
fineste og mest gjennomførte ho-
vedstedene i Europa.

Bydeler
De gamle bydelene Palacio, La 
Latina og Sol bør oppleves. Det 
var her Madrid oppsto som en 

videreutvikling av en gammelt 
maurisk militærforlegning. Ho-
vedattraksjonen i disse bydelene 
er først og fremst det yrende fol-
kelivet.  

Rastro og Lavapíes var byens 
industriområder i det 17. og det 
18. århundre. I førstnevnte lå 
slakterhusene og tilhørende virk-
somheter på rekke og rad. La-
vapíes har etter Francos død ut-
viklet den største 
konsentrasjonen av immigranter 
i hele Madrid. Kinesere, indere 
og nordafrikanere dominerer by-
delen, med det resultat at gatene 
er fulle av etniske markeder, bil-
lige eksotiske restauranter og 
fargerike folkemengder, kanskje 
særlig på Plaza de Lavapíes.

På midten av 1800-tallet bestem-
te myndighetene i Madrid seg for 
å utvide byen utover bymuren 
som ble oppført under Filip IV i 
1625. Dermed oppsto bydelene 
Salamanca og Retiro, som inne-
holder brorparten av det moderne 
Madrids fasjonable restauranter 
og dyre designerbutikker.  

Malasaña og Chueca var i sin tid 
kjent for et utagerende natteliv 
og sine heller utrygge gater. Nat-
telivet finnes fortsatt, men iste-
denfor for utrygge gater, regnes 
bydelene i dag for å egne seg 
utmerket for både daglige og nat-
telige spaserturer. Spesielt Chue-

Oppdagelsesferd 
i Madrid

ca har de siste årene sett et stor-
innrykk av lespiske og homofile 
hovedstadsborgere. Ellers har de 
to bydelene et rikt utvalg av bil-
lige restauranter og hippe små-
butikker.   

Parker og plasser
Parque del Buen Retiro, ved Pu-
erta Alcalá i Retiro, var en gang 
i tiden de kongeliges private ha-
geanlegg. Parken er i dag åpen 
for allmennheten, og inneholder 
store grøntarealer, innsjøer, fon-
tener, opparbeidede hager, utstil-
lingshaller, lekeplasser, kafeer og 
et dukketeater. I tillegg til Pala-
cio de Cristal, som ble bygd på 

1800-tallet for å huse eksotiske 
planter fra Filippinene, som den 
gangen var spansk koloni.

Nær sagt alle spanske byer har 
en Plaza Mayor, Madrid er intet 
uttak. Statuen av Felipe III, på 
midten av plassen, er en av Eu-
ropas største. I gamle dager var 
Plaza Mayor stedet for kanonise-
ring av helgener, offentlige hen-
rettelser, kongelige bryllup, tyre-
fekting, maskeradeball og 
diverse andre tilstelninger.

Plaza de la Paja var det viktigste 
torget i Madrid gjennom store 
deler av middelalderen. Plassens 
hovedattraksjon er Capilla del 
Obispo – biskopens kapell – fra 
tidlig 1500-tallet. Det var hit 
bøndene kom for å betale sin 
skatt – diezmas – som i praksis 
besto av 10 % av avlingen.        

Puerta del Sol, som innleder by-
delen Sol, er kanskje mest kjent 
for å være 0-punktet hvor alle 
distanser i Spania blir målt ut 
ifra. Kilometer 0 ligger ved sy-
denden av plassen. Puerta del Sol 
er også stedet hvor store deler 
Madrids innbyggere teller inn 
det nye året på nyttårsaften.    

Kunstmuseer   
Pradomuseet - El Museo del 
Prado – som ligger langs Paseo 
del Prado ved Plaza Cánovas del 

Castillo, er godt etablert høyt 
oppe på listen over verdens vik-
tigste kunstmuseer, og er en av 
Spanias mest besøkte turistat-
traksjoner. Ikke la størrelsen 
skremme deg. Det er fullt mulig 
å gjøre unna et besøk på tre til 
fire timer. Alt avhenger av hvor 
mye man vil gjøre ut av det. Pra-
domuseets hovedattraksjoner er 
Diego Velázquez, El Greco og 
Francisco Goya. Det mest kjente 
maleriet i samlingen regnes for å 
være Velázquez´ ”Las Meninas”.

Museo Thyssen-Bornemisza, på 
andre siden av Plaza Cánovas del 
Castillo diagonalt overfor El 

Museo del Prado, huser en bety-
delig og unik kunstsamling på 
nærmere 1.000 malerier, som tar 
for seg alle stilperiodene fra 
1200-tallets Italia frem til mo-
derne amerikansk pop art. Et av 
de mest berømte verkene er Hans 
Holbeins portrett av Henrik VIII.   

Centro de Arte Reina Sofía, i 
Calle de Santa Isabel 52 like ved 
jernbanestasjonen Atocha, er den 
tredje av Madrids verdensbe-
rømte kunstinstitusjoner. Samlin-
gen fokuserer på Spanias tre 
store moderne mestere; Pablo 
Picasso, Salvdor Dalí og Juan 
Miró, supplert av andre størrelser 
som Juan Gris, Jorge Oteiza, Pa-
blo Gargallo, Julio Gonzalez, 
Eduardo Chillida og Antonio 
Tàpies. Museets største stolthet 
er Picassos ”Guernica”.

Flere severdigheter
Basilica de San Francisco el 
Grande på Plaza San Francisco i 
La Latina, er et imponerende kir-
kebygg oppført i 1760 under 
Carlos III, på ruinene av et gam-
melt kloster som i sin tid ble 
grunnlagt av Frans av Assisi. 
Kuppelen med en diameter på 33 
meter er Spanias største, og den 
tredje største i den kristne ver-
den.

Palacio Real, beliggende i Calle 
Bailén i bydelen Palacio, ble 
bygd under den første spanske 
kongen fra Bourbondynastiet, 
Felipe V, på begynnelsen av 
1700-tallet. Palasset er oppført 
nøyaktig på samme sted hvor 
Madrids første mauriske festning 
– Alcázar – ble konstruert i det 9. 
århundre.

Hvelvet og kuppelen i Kirken 
Ermita de San Antonio de la Flo-
rida ved Glorieta de San Antonio 
er dekorert av Francisco Goya. 
Han skal ha brukt 120 dager på 
jobben, og kun hatt hjelp av en 
ung gutt som blandet farger for 
ham. Goya, som døde i Borde-
aux i 1828, er gravlagt her.

I Barreo de las Lettras, hvis navn 
er hentet fra den såkalte spanske 
gullalder da så mange av de sto-
re forfatterne bosatte seg i områ-
det, ligger Casa de Cervantes og 
Casa de Lope de Vega. Begge er 
omgjort til museer.

Verdenskjent loppemarked
El Rastro, Madrids verdensbe-
rømte loppemarked i Ribera de 
los Curtidores, er åpent hver søn-
dag fra 10.00 til 14.00. Det man 
ikke får kjøpt her har sannsynlig-
vis aldri vært produsert. Pruting 
er obligatorisk. Om man ikke er 
ute etter noe spesielt, er det spen-
nende nok bare å gå rundt og 
kikke på alle kuriositetene.  

I Zoo-Aquarium i Casa de Cam-
po er en av Europas mest omfat-
tende dyreparker, og inneholder 
rariteter som for eksempel en 
albinotiger. Dyrene er gruppert 
etter deres geografiske opprin-
nelse. Det finnes også et fuglere-
servat og et delfinbasseng. Ved 
sistnevnte holdes daglige show.

Jardín Botánico ved Plaza de 
Murillo like syd for Pradomus-
set, er en botanisk have grunn-
lagt under kong Carlos III. I tråd 
med kongens ønsker inneholder 
den planter, trær og kaktuser fra 
stort sett hele verden.

Real Fábrica de Tapices – den 
kongelige teppe- og tapetfabrik-
ken som ble grunnlagt av Filip V, 
fordi han var lei av at de konge-
lige alltid måtte reise til Flandern 
for å handle interiør. Francisco 
Goya arbeidet her i en periode. 
Teppe- og tapetproduksjonen på-
går fortsatt den dag i dag, vær 
forberedt på svært stive priser.

Shopping  
Det er snakk om tre hovedområ-
der for shopping. Det ene går fra 
Callao til Puerta del Sol, inklu-
dert Calle Preciados, Gran Via 
og smågatene rundt Puerta del 
Sol. Det andre, langt dyrere om-
rådet er i det østlige Salamanca, 
særlig gatene Serrano, Juan Bra-
vo, Jorge Juan og Ortega y Gas-
set. Det siste området er i Chueca 
rundt Calle Fuentcarral.
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• 1-6 år
• 2 norske barnehagelærere
• 4 min kjøring fra den norske skole Costa Blanca
• norske og spanske ansatte
• Vi tilbyr også timer, dager eller uker

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!!

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!

Barcelona

Vil ha flere flyktninger til Spania

I følge politiets tellinger skal 
rundt 160.000 mennesker ha 
deltatt i demonstrasjonen 

med krav om at Spanias regje-
ring oppfyller løftet om inntak av 
flyktninger inngått med EU i 
2015.

Etter en avtale inngått i Den eu-
ropeiske union i september 2015 
skulle Spania ha tatt imot rundt 
17.000 syriske flyktninger. Så 

langt er det kun gitt hjelp til litt 
over 700 personer, skriver avisen 
El País. I Catalonia der demon-
strasjonen ble holdt er kvoten på 
1.250. Av disse er det kun tatt 
imot en tredjedel.

I følge en fersk rapport fra EU-
kommisjonen er bare litt over 7 
prosent av 160.000 asylsøkere 
fra Hellas og Italia tatt hånd om, 
kvoten som EU har forpliktet seg 

til å fordele på de forskjellige 
medlemslandene.

Lørdag 18. februar ble det også 
arrangert en massiv demonstra-
sjon mot Donald Trump i USA i 
solidaritet med landets immi-
granter. Demonstrasjonen er den 
tredje siden Trump ble innsatt 
som president 20. januar i år.

Barcelonas gater var lørdag 18. februar fylt av tusenvis av mennesker som 
protesterte mot Spanias og EUs flyktningpolitikk. Siste helgen i februar var det nye 
demonstrasjoner i 12 spanske byer. Demonstrantene krever regjeringen tar inn det 
antall flyktningen man har forpliktet seg til.

VIL HA FLERE FLYKTNINGER: Spanjolene krever at PP-regjeringen må leve opp til de lovnader man har ga EU  
i 2015 om å ta inn  17.000 flyktninger fra Syria. Så langt har bare 700 fått komme. Demonstrantene vil også markere 
sin sympati med flyktninger og innvandrere. Mange spanjoler har familie som har måtte utvandre for å finne seg 
jobb. Både som følge av finanskrisen som slo hard til i Spania for få år siden. Men også tidligere generasjoner har 
måtte leve som innvandrere i Frankrike, England og andre europeiske land. Det gir større forståelse for dagens 
innvandrere og flyktninger. Spania har i likhet med store deler av Vest-Europa en eldrende befolkning. Man trenger 
flere yngre innvandrere for å jobbe, betale skatt og finansiere pensjoner og sosiale goder i fremtiden.

Spanjolene føler generelt sterkere tilknytning til sin region enn nasjonastaten. Denne mangelen på tradisjonell 
nasjonalisme gjør det enklere for innvandrere å integrerer seg i Spania sammeliknet med andre europeiske land.
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Valencias biskop ble 
overvåket av CIA
Tidligere erkebiskop i Valencia, Marcelino Olaechea, ble på 1940-tallet overvåket av USAs 
etterretningstjeneste CIA. Amerikanerne var redd prestens virksomet kunne undergrave 
Spanias diktator Franco. Det Spanske facist-diktaturet var lenge støtte av USA.

Under opptakten til Den 
kalde krigen, med frykt 
for at ustabile regimer i 

Europa skulle falle i kommunis-
tenes hender, skal biskopen ha 
blitt ansett som en mulig opposi-
sjonell til Franco-regimet. De 
nye opplysningene fremgår av 
dokumenter som ble deklassifi-
sert under president Barack Oba-
ma.

I rapporten fra den gang nylig 
etablerte Central Intelligence 
Agency (CIA), datert 10. sep-
tember 1948, anses det spanske 
militære som general Francisco 
Francos sterkeste støtte i Spania 
og en sikkerhet for oppretthol-
delsen av regimet. Den katolske 
kirken ble av CIA også sett som 
en støttespiller av Franco, men 
ikke like solid som millitæret.

Det er i den forbindelse at den 
spanske biskopen Marcelino 
Olaechea trekkes inn, en person 
som i følge USAs etterretnings-
organisasjon potensielt kunne 
bidra til å spre holdninger som 
var i opposisjon til Franco.

Nedtegningene hos CIA er gjort 
på bakgrunn av samtaler som en 
av organisasjones kilder i Spania 
skal ha hatt med en spansk intel-
lektuell, Gregorio Marañón.

CIA-rapporten ble skrevet under 
opptakten til Den kalde krigen, 
med frykt for at ustabile regimer 
i Europa og ellers i verden skulle 
falle i kommunistenes hender.

Franco var ikke nødvendigvis 
godt likt i vestlige demokratier, 
men ble tolerert fordi han holdt 
kommunistene unna makten i 
Spania.

Mot denne bakgrunnen kan Va-
lencia-biskopen ha blitt ansett 
som en mulig trussel. Ett av an-
kepunktene i rapporten skal ha 
vært biskopens antatte relasjon 
til Manuel Hedilla, en av Fran-
cos meningsmotstandere i fas-
cistpartiet Falange Española.

Etter Den spanske borgerkrigen 
(1936-1939) ble Hedilla arrestert 
og fengslet. Han ble senere løs-
latt i 1947 og levde deretter et liv 
isolert fra politikken.

Men året etter at Hedilla ble løs-
latt fra fengsel skal han ha vært 
invitert til en religiøs tilstelning 
under biskop Olaechea. Invita-
sjonen ble dårlig likt av regimets 
menn. På tross av press fra Fran-
co-lojale omgivelser om å skal 
biskopen ikke ha villet inndra 
invitasjonen, men ønsket Hedilla 

velkommen. Dermed havnet bi-
skopen i CIAs søkelys, som en 
av kirkens menn som var villig 
til å motsi regimet.

Marcelino Olaechea (1888-
1972) var biskop i Pamplona fra 
1935 til 1946. Deretter kom han 
til Valencia der han ble erkebis-
kop, et verv han hadde helt frem 
til 1966. Olaechea var kjent for 
sitt sosiale engasjement og ar-
beid for fattige i Spania.

Han skal ikke ha vært blant de 
som åpent hyllet diktator Franco 
og hans regime, noe mange bi-
skoper på den tiden gjorde. I 
følge Olaecheas egne ord, gjen-
gitt i Valencia-avisen Levante, 
ønsket han at kriken skulle være 
åpen for alle mennesker: «Mot 
de rike og de fattige, mot de vi-
tende og de uvitende, mot eier-
skapet og mot arbeiderne, mot de 
på høyresiden og de venstresi-
den». Hans uvilje mot å la seg 
kue av regimet var nok til å hav-
ne i fascistenes søkelys og se-
nere i USAs etterretningsrappor-
ter.

Opplysningene om biskop Mar-
celino Olaechea er fra CIA-do-
kumenter som ble deklassifisert 
under president Barack Obama.

Valencia

KLIPPEKOrT PÅ TrEnInG

USA BISTOD FASISTENE: Biskopen i Valencia var vil-
lig til å motsi Franco-regimet som mottok både offentlig 
og hemmelig hjep fra USA. Franco fikk med hjelp fra CIA 
overvåket opposisjonelle. Deriblant biskopen i Valencia.

At USAs støtte til regimet forlenget spanjolenes lidelse 
under Franco-diktaturet har ført til anti-amerikanske 
holdninger blant deler av den spanske befolkningen.
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

Leiebil i Spania er vanlig på ferie for 
å komme seg til stranda og rundt for å 
besøke attraksjoner og se seg rundt i dette 
spennende landet. De fleste får leiebilen sin 
direkte på flyplassen i Alicante eller Malaga. 
Leverandørene har nå blitt strengere på en 
rekke områder. Her er tipsene du trenger for 
å spare penger og tid  når du leier bil i Spania.

Forsikring, hva dekker den? Er 
utvidet forsikring anbefalt? 
Hva dekker reiseforsikringen?

bilene leies ut med alle obliga-
toriske forsikringer. Det vil si: 
personforsikring, tredjeparts-
forsikring og kaskoforsikring 
med tyveriforsikring inkludert. 
forsikringen omfatter derimot 
ikke skader på dekk/lås/nøk-
kel/glass/felger/understell/in-
teriør. Maks egenandel ved 
skade varierer mellom bilty-
pene. for små og mellomstore 
biler er beløpet 950-1200 Euro.

Hva fordeler gir 
utvidet forsikring?
utvidet forsikring har ikke 
egenandel ved skade og der-
med er det heller ingen depo-
situm for leiebilen. utvidet 
forsikring uten egenandel kan 
bestilles som et tillegg når du 
reserverer leiebilen, se ”tillegg” 
hvor også prisen for din bil i 
den aktuelle perioden vises.
  
Reiseforsirkingen  dekker ska-
der på leiebil. Hvorfor må jeg 
legge igjen depositum?

Reiseforsikringen din er en sak 
mellom deg og selskapet ditt. 
leverandøren av leiebilen i 
Spania krever alltid en sikker-
het / depositum for bilen som 
leveres ut. 

Dersom du skader leiebilen og 
har skyld i dette selv vil du all-
tid bli belastet om du ikke har 
utvidet forsikring fra leveran-
døren i Spania. Du kan i etter-
kant kreve å bli refundert på 
reiseforsikringen du har fra 
tredjepart. 

Dersom du vil slippe å legge 
igjen sikkerhets-depositum el-
ler egenandel ved skade må 
du tegne forsikring fra leveran-
dør av leiebilen i Spania. for-
sikring fra tredjepart gjelder 
ikke som sikkerhet for leveran-
døren av leiebilen.

flyplass-personalet sier jeg 
bør ha utvidet forsikring, kan 
jeg takke nei? Så lenge du er 
mellom 24 og 75år, betaler 
med kredittkort eller ved bruk 
av debit kort, aksepterer å 
legge ut for depositum, så kan 
du takke nei og få bilen utle-
vert uten noen forsikring ut-
over den som er inkludert i 
prisen. Dersom du ikke vil 
legge igjen et depositum må 
du tegne utvidet forsikring for 
å leie bil i Spania.
 
Depositum for bensin, refunderes 
det ved retur? Hva er bensinpolicy i 
Spania?

leiebilen leveres ut med en 
full tank bensin. bilene har for-
skjellig størrelse på tanken 
derfor varierer kostnaden noe. 
prisen står på booking bekref-

telsen. Refusjon for bensin på 
tanken når den returneres 
håndtere på en av to måter:

1) Full tank ved utlevering, ingen 
refusjon
Dette er standard policy i Spa-
nia. Når du henter bilen leve-
res den ut med full tank. Du 
betaler for en full tank bensin 
på bilen. Det koster litt mer 
enn pumpeprisen i hovedsak 
pga arbeidet med å kjøre bilen 
og fylle opp etc.

2) Full tank ved utlevering, med 
refusjon: 
Mot en pris på normalt 25 Euro 
får du refundert penger for 
den mengde bensin som er på 
tanken når bilen returneres. 
Dette er et lønnsomt alternativ 
om du skal kjøre lite og ikke vil 
bruke en hel tank. i det du får 
bilen levert ut kan du velge 
dette alternativet.

Når jeg henter bilen, 
hva bør jeg sjekke?
bruk et par minutter på å kon-
trollere leiebilen. alle skrap, 
bulker etc skal være notert på 
tegningen av bilen du ser på 
kontrakten. Meld fra til de som 
leverer ut bilen om du ser ska-
der som ikke er markert. Er du 
i tvil, ta gjerne bilde av bilen 
ved henting og ved avlevering 
igjen. 

Dersom bilen returneres med 

skader som ikke er notert på 
kontrakten risikerer du å bli 
belastet for disse. Dersom bi-
len har noen defekter du ikke 
merker før du begynner å 
kjøre returner til leveringste-
det og påpek feilen så den kan 
noteres på kontrakten. Der-
som det er noe som påvirker 
bilens sikkerhet eller komfort 
be om en annen bil.

jeg har levert tilbake bilen men ser 
ikke depositum refundert til konto

Refusjon skjer automatisk. 
Merk at det kan ta opptil 10-15 
dager før penger refundert et 
kredittkort faktisk vises på 
konto. Hverken Spaniaguiden 
eller leverandøren av leiebilen 
kan påvirke denne prosessen 
det er din bank / kortselskap 
som bestemmer når du ser 
dette på konto.

Langtidsleie - Hvordan få 
den billigste leiebilen og 
hvor lenge kan jeg leie?

i Spania er maks leieperiode er 
28 til 31 dager pr leiekontrakt. 
laveste prisen får du ved å 
gjøre etterfølgende reserva-
sjoner på maks 28 dager hver 
(fire uker pr kontrakt).

Når leieperioden løper ut må 
du tilbake til kontoret hvor bi-
len ble utlevert for å fornye. Du 

kan levere tilbake på et annet 
kontor og få ut en ny bil derifra 
men du vil da måtte betale et 
enveisgebyr. Merk at leiebil i 
Spania er er billigst fra Malaga 
og alicante flyplass. lokale 
kontorer som Torrevieja har litt 
høyere pris.

Betale leiebil i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske beta-
lings kort i Spania får du ofte 
spørsmål om du vil bli trekket 
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.

 
Hvor gammel må jeg være for å 
leie bil i Spania? Er det mimu-
mum eller maksimum alder? Hva 
med unge eller eldre førere?

Du kan leie bil fra du har fylt 21 
år i Spania. førere under 24 år 
må ha hatt førerkort i minst ett 
år for å kunne leie bil i Spania. 
Merk at førere mellom 21 og 
24 år, samt de over 75 år vil 
kunne bli påkrevd en ekstra 
forsikring hos enkelte leveran-
dører.

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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.

Leiebil i Spania
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

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

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 

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. 

Burgos

Svangerskapet er blant de 
eldste man kjenner til i ver-
den for tvillinger. Kvinnen 

skal ha blitt gravid gjennom prø-
verør på en klinikk i USA.

Den vellykkede fødselen omta-
les i positive ordelag i media. 
Samtidig er det knyttet tvil til 
tvillingmorens evne til å ta vare 
på barna. Avisen El País opply-
ser at kvinnen tidligere er blitt 
fratatt foreldreretten til en jente 
hun fødte for seks år siden. Om-
sorgen skal ha blitt overført etter 
rapporter om at barnet ikke gikk 
i barnehage eller på skole og led 
under isolasjon, mangelfull be-

kledning og mangelfull hygiene.

Fødsler over 60 år forekom-
mer Det finnes ingen lovbestemt 
aldersbegrensning på retten til å 
bli gravid i Spania. Den spanske 
foreningen for fertilitet Sociedad 
Española de Fertilidad har imid-
lertid innført en egen grense på 
50 år for klinikker. Her gjøres 
det unntak i visse tilfeller, som 
når kvinner er i fysisk god form 
for alderen.

Den 64 år gamle kvinnen som 
nylig fødte tvillinger i Burgos er 
i godt selskap i Spania. I fjor ble 
en kvinne fra Cádiz mor i en al-

der av 62 år. Samme år fikk en 
67 år gammel kvinne fra Barce-
lona tvillinger.

Fødsler over 60 år er ikke lenger 
uvanlig, blant annet på grunn av 
fremskritt innen kunstig befrukt-
ning. I følge El País har en kli-
nikk i India hjulpet flere kvinner 
over 70 år til å bli gravide (med 
vellykket resultat i minst ett til-
felle i 2006). I 2007 skal en rus-
sisk kvinne ha født i en lader av 
79 år.

64-åring fødte tvillinger
En kvinne fra Burgos i Spania har født tvillinger i en alder av 64 år. De nyfødte, en 
jente og en gutt, skal være i god fysisk form og ble etter avtale tatt med keisersnitt. 
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web og her i avisen.
5) annonsen fjernes automatisk etter ca 30 dager.
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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)

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

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

dIVErSE &
LØSØrE

Musikintresserad
audiobox uSb Ny Trådlös Mikrofon 
röde NT1 Ny pris kan diskuteras
Tlf 602505230
Costa blanca Syd

Musikintresserad
audiobox uSb ej använd nypris 85 
euro Tsrådlös Mikrofon Röde NT1 
ej använd nypris 150 euro, pris kan 
diskuteras
Tlf 602505230
Costa blanca Syd

Helt möblemang til salgs.
3-set.sofa, 2 lenest. i burgunder 
skinn, stuebord, spiseb.m 4 stoler o 
2 krakker, 2 enkelsenger m gavler, 2 
elektr.senger 90x2m, 3 kommoder, 
3 nattduksb. 1 garderobesk. 7 male-
rier. kont på tlf. Må ses €3500.00
Tlf 865661805
Costa blanca Syd

keramisk topp og stekeovn
Zanussi keramisk topp, stekeovn 
og ventilator selges samlet. Ca. 9 år 
gammelt, alt virket fint når det ble 
demontert. kan hentes i alfaz del pi 
området etter avtale. €120.00
Tlf 634358951
Costa blanca Nord

TV benk
pen TV benk selges. Mål: b= 95 cm, 
D= 60 cm, H= 47,5 cm. kan hentes i 
alfaz del pi området. €50.00
Tlf 634358951
Costa blanca Nord

Salongbord
pent salongbord selges billig. Mål: 
l= 115 cm, b= 65 cm, H= 41,5 cm. 
kan hentes i alfaz del pi området 
€50.00
Tlf 634358951
Costa blanca Nord

Taklampe til salgs
liten taklampe med helt nye led-
pærer selges. lampen er nesten ny 
og egner seg f eks i tak på kjøkken. 
Spotene kan reguleres i ”alle” retnin-
ger. bare de nye led-pærene koster 
17€ og har to års garanti €30.00
Tlf 693820219
Costa blanca Syd

Campingvogn
Campingvogn m/fortelt. Hobby 
premium 540 ufe- 2012 modell til 
salgs for 15000 euro. Står på plass nr. 
61 på la Colina Camping. Tlf. (+47) 
91766865

Tlf 91766865
Costa blanca Nord

Sofa sælges
Sort lædersofa l. 150 cm fin stand. 
€50.00
Tlf 965320019
Costa blanca Syd

Mobil øNSkES kjøpT
Nyere mobiltelefon (Samsung 
eller iphone) ønskes kjøpt. Må 
ikke være låst til operatør. Mobil: 
(0047)99575000.
Tlf 99575000
Costa blanca Nord

frysbox
frysbox Hyundai 108 liter lite an-
vänd. Hämtas i Quesada, Dona pepa 
området. Är kvar till den 10 mars. 
00462960324 €50.00
Tlf 762960324
Costa blanca Syd

Helt möblemang til salgs.
burgunder skinn sofa m 2 lenesto-
ler, salongbord, 2 elektriske senger, 
2 enkelsenger, 3 nattduksbord, 3 
kommoder, 1 garderobe, 7 malerier. 
Må ses. Selges samlet eller hver for 
sig. alt i fint skikk.
Tlf 865661805
Costa blanca Syd

floTT SpiSESTuE
flott spisestue, fremstår som ny. 
6 stoler og glassplate på massiv 
sokkel. alenda golf, ring Cato på 
+4793059734 €100.00
Tlf 93059734
Costa blanca Nord

oppvaskmaskin til salgs
Nesten ubrukt oppvaskmaskin 
bosch Silence plus til salgs. Ny pris 
€459, selges for €300. Må hentes l 
altea la Vella. €300.00
Tlf 90757800
Costa blanca Nord

Sykler ønskes kjøpt
ønsker og kjøpe herresykkel og jen-
tesykkel 10-12 år.Sms eller e-mail
Tlf 90139288
Costa blanca Syd

Høgfartsdekk til salgs
4 stk.høgfartsdekk på alu.felg 
lite brukt til salgs for 1/2 pris. Tlf: 
+4790753676 €400.00
Tlf 90753676
Costa blanca Syd

SkoDDER/SjaluSiER øNSkES
Trenger skodder/ sjalusier i treverk 
til min leilighet i 03600 Elda. for-
skjellige størrelser og alle farger av 
interesse. Henter. Tlf 47379239
Costa blanca Syd

BIL & MC
bil selges
fiat Marea. Diesel. 2001 mod. fulgt 
alle service. iTV godkjent til feb 18. 
Nylakkert. 138300 km €1600.00
Tlf 694424554
Costa blanca Syd

Chrysler sebring cab
En nydelig Chrysler Sebring cabrio-
let selges. iTV godkjent i november 
2016. bilen er i fint skikk og med 
masse utstyr. bilen finnes i alfaz del 
pi og kontakt på mail for visning/
prøvekjøring. €9900.00
Tlf 685110754
Costa blanca Nord

bMW 730d 2009/10 mod
fantastisk bMW.185000 km. Ny 
motor gått 45500 km fullt utstyrt. 
leveres ferdig registrert med ett års 
garanti. €31000.00
Tlf 633698185
Costa blanca Syd

ford focus, selges.
ford focus 2004mod. 1,6l. 4dørs.bra 
stand gått ca. 24000km( 9000km. 
fra 2008) Høystbydende: Euro 
2000,- kontant. Tlf. 606852037 Cos-
ta blanca Syd. €2000.00
Tlf 606852037
Costa blanca Syd

bil Selges
Smart Roadster bravos, som ny. aar 
2005. 24.000km. ps 101, original 
bravos. inneudstyr leder og Car-
bon. garagebil. ikke ryger. Meget 
velholdt. Har du interesse ring til an-
drea 629 620 222 €15999.00
Tlf 629620222
Costa blanca Nord

bil
pen og velholdt ford ka 2006. Sen-
trallås, aC etc. Ta kontakt på mobil 
eller mail. €2500.00
Tlf 95182799
Costa blanca Syd

bil selges
fiat Marea. Diesel. 2001 mod. iTV 
godkjent til feb.18. Send gjerne SMS 
eller ring, hvis interesse. €1600.00
Tlf 694424554
Costa blanca Syd

peugeot 206 XR automat!
Meget godt vedlikeholdt og ivare-
tatt peugeot 206 XR med automat-
gir med 4 dører. alle slitedeler, olje 
og remer er byttet, og iTV gjelder 
til august 2017. Tlf 0047 48005005 
€3200.00 Tlf N48005005
Costa del Sol

bil
ford ka 2006 km 58000 €2500.00
Tlf 95182799
Costa blanca Syd

audi Q3 2013
Säljer min audi omgående. 92000 
km, nyservad. automat, 177hk die-
sel. i nyskick. Nypris 42 000 Euro 
€24900.00
Tlf 602215695
Costa blanca Syd

Motorcykel kawasaki Säljs
kawasakiVersys 650 årsmodell 
2008 Endast 3900 mil Nya deck och 
kedjor iTV ok t.o.m. 2018 Ring eller 
maila om du är intresserad €3350.00
Tlf 654017656
Costa blanca Syd

BOLIG FOR LEIE
Herlig leilighet!
Smoking allowed! Vil du bo i frede-
lige omgivelser? allikevel sentralt. 
Vil du bo i et nydelig hjem med fan-
tasisk havutsikt? ledig for innflyt-
ting! 2 bad. 135 kvm i toppetasje. 
41281840 kl 15-18 Maria. €390.00
Tlf 41281840
Costa blanca Nord

pent rekkehus Villamartin
Rekkehus på to etasjer+solterrasse. 
Rolig område, flott beliggenhet tre 
kilometer fra stranden og kjøpesen-
ter Zenia boulevard. gangavstand 
til restauranter og Mercadonna. 
Wifi,vatten og el ingår. €225.00
Tlf 634384696
Costa blanca Syd

Stor lägenhet i benidorm!
uthyres i Rincón de loix,3 sovrum,2 
badrum,stort kök,vardagsrum,2 
terrasser.pooler!gångavstånd till 
allt,även stranden.all service inom 
300 m. 1v=600 euros.2v=1000 eu-
ros.kontakta för ev.övervintring. 
€600.00
Tlf 606576587
Costa blanca Nord

garage leje til Scooter
garage eller bare en plads til en 
Scooter i Torrevieja ønskes til leje 
skriv eller ring på 0045 20672167 
ole
Tlf 20672167
Costa blanca Syd

Ny leilighet polop
Til leie i Chirles-polop, 10 km. fra 
stranden i altea i naturskjønne om-
givelser. Ny lelighet 3 sov.rom, 2 
bad, 80 kvm., komplett utstyrt. gå-

avstand til nærbutikk og restaurant. 
Tel. 609603207 €400.00
Tlf 609603207
Costa blanca Nord

garasjeplass til leige.
garasjeplass i tørt garasjeanlegg i 
alfaz til leige. kort - og langtidsleige. 
€40.00
Tlf 630101668
Costa blanca Nord

BOLIG SøKES
leilighet ønskes.
albir sentrum, eksklusiv stor leilig-
het ønskes leid, gjerne penthouse, i 
tidsrommet 16.9.17 til 31.3.18 Mini-
mum 2 soverom og 2 bad. Solvendt 
terrasse, Norske TV kanaler og inter-
nett. €1400.00
Tlf 91316602
Costa blanca Nord

HuS / lEil. øNSkES
øNSkER NÆR la floRiDa / plaYa 
flaMENCa foR abSoluTT oR-
DENS paR - ikkE Røk/fYll - bEHjEl-
pElig oM NøDVENDig - VENN-
ligST SMS Til: 47-974-17754
Tlf 97417754
Costa blanca Syd

lEiE. i albiR
Voksen dame ønsker å leie møbl 
og solrik leilighet i albir gjerne for 
neste vinter fra des17 t.om febr 18, 
og sentralt. Sikker betaler. Ta gjerne 
kontakt pr telf.+ 4793403401m
Tlf 93403401
Costa blanca Nord

leilighet/rekkehus.
pensjonist ektepar ønsker å leie lei-
lighet/rekkehus i eller i nærheten 
av alfaz del pi på åremål fra mars. 
€700.00
Tlf 90186222
Costa blanca Nord

långtidshyra
Äldre par, rökfria, ej husdjur, söker 
lägenhet/hus i alfaz, albir, altea, 60-
80 kvm, minst två sovrum, internet 
och bilplats. €500.00
Tlf 004673733
Costa blanca Nord

ønsker langtidsleie
rolig jente på 40 år som vil flytte til 
spania(helst altea) fra slutten av 
september 2017 å ønsker å starte å 
leie for et lite år.jeg er ei ordensjente 
med sikker økonomi å gode reffe-
ranser. €600.00
Tlf 98401852
annet sted...

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

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40

Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com
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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

kuRVSTolER øNSkES kjøpT
ønsker å kjøpe en eller to komforta-
ble kurvstoler .
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

Møbler
burgunderrød sovesofa 185x120 
utslått kr 100€ 2 skin stoler ryggen 
kan legges litt bak,følger med 1 fot-
skammel 50€.brun pC bord med 
hyller i tre 110x52 følger med 2 tre-
stoler med pute 50€, benidorm.r
Tlf 93064312
Costa blanca Nord

Elektrisk rullestol
ønsker å kjøpe velfungerende elek-
trisk rullestol, max 2 år.
Tlf 693823137
Costa blanca Syd

grammofonplater.
ønsker å kjøpe grammofonplater i 
pen stand. ikke CD- eller 78-plater, 
kun vinyl. Tlf. 695313070 eller whol-
sen.goldies@hotmail.com
Tlf 695313070
Costa blanca Syd

RENoVERiNg SkoRSTEiN/pipE
RENoVERiNg/koNTRoll aV SkoR-
STEiN/pipE - 03600 ElDa Trenger 
hjelp av godkjent firma til kontroll 
og evt utbedring av skorstein/pipe. 
Sted: 03600 Elda , toppetasje / leilig-
het. 13 - 20 februar.
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

pEiSiNNSaTS øNSkES kjøpT
ønsker å kjøpe peisinnsats med 
glassdører i god stand. alternativt 
kan en bitte liten støpejernsovn 
med glassdør være av interesse. 
Transport til 03600 Elda ønskes. Ta 
kontakt!!! grethe
Tlf 47379239
Costa blanca Syd

JOBB SØKES
kokk/servitør søker jobb
Hei, jeg har jobbet som kokk i 4 år, 
servitør i 2. Har tidligere bodd i Spa-
nia i 2 år, og vender nå nesten tilba-
ke til gode Spania. jeg flytter ned nå 
1 uken i mars. kan også kontaktes 
på 45760407. €0.00
Tlf 967854309
Costa blanca Nord

STILLInG 
LEdIG

hundepasser
finnes det en der ute som kan passe 
meg 1-2 faste dager i uken jeg er en 
snill middels stor blandingshund 
innmari glad i barn Ring gjerne 
693868213 bor i altea Hilsen lucky
Tlf 693868213
Costa blanca Nord
Tjeneste tilbys

Vask av leiligheter
Vi tar på oss vask av hus og leilig-
heter. Vi har 12 års erfaring med 
vask og ettersyn av leiligheter. Spe-
sielt ved utleie kan vi ta ansvar for 
utlevering av nøkler etc. telf: 0034 
693281579
Tlf 693281579
Costa blanca Syd

Sykkelreparasjon utføres
Trenger du sykkelsjekk/reparasjon 
men kjenner ingen verkste/kan ikke 
levere sykkelen inn? jeg henter/
bringer evt. rep. på stedet. Havari-
service: reparasjon/henting ved ha-
varisted + hjemtransport.
Tlf 693694110
Costa blanca Syd

personal assistant
i am looking for a person to help me 
cook, shop and do kooking. Dates 
from february 18 to february 28. 
language Scandinavian, English, 
or any other language. also tidy up 
and help shop. one pers. €15.00
Tlf 4436936
Costa blanca Nord

Marianne Tours søker ny kundekonsulent til vårt nye kontor i Albir. 
Arbeidsoppgaver inkluderer alle tjenester for reisebyrå mot kunde 
samt kontakt med kunder og operasjonsleddet for vår bussoperasjon. 

vi søker en person som
- Skaper gode kunderelasjoner
- Har evne til å jobbe i et hektisk miljø
- Er interessert i reise og reiseliv
- Behersker standard informasjonverktøy/data

Stillingen krever norsk eller skandinavisk språk i tillegg til spansk og 
engelsk. Tiltredelse: Snarest, Stilling: Fulltid, Arbeidssted: Albir
Spørsmål kan rettes til Marianne Martinsen
Interesserte søkere bes sende søknad og CV til postvmt@gmail.com.

STILLING LEDIG - KUNDEKONSULENT - REISEByRå

Marianne Tours
Avda.de Albir, 15, Playa del Albir

Tlf: 965 887 462

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

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.

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! 

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

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

www.homeinvest.es
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De fleste kjøpere er interes-
sert i en bolig med riktig 
karakteristikk som har 

riktig beliggenhet til en riktig pris.  
Er boligen det, kan den gjerne bli i 
løpet av de første 15 til 20 dagene 
boligen ligger ute til salgs i områ-
der med god etterspørsel. Bom-
mer man kan den bli liggende på 
markedet årevis.

Er prisen er  for høy  i utgangs-
punktet er det ingen som kontakter 
selger igjen etter 4 eller 8 uker for 
å høre om den nå er i riktig pris-
leie- da har de allerede kjøpt en 
annen. På denne måten blir selger  
gjenstand for å måtte senke prisen 
mye mer enn han hadde måttet i 
utgangspunktet i pruterunden for 
å kunne få et salg .
Slik markedet er i dag, jo lenger 
tid det tar å selge,  dess lavere pris 
og mindre verdi vil boligen ha.

Riktig prisvurdering betyr 
mer enn 75% for suksess
Boliger selges i krisetider, noen 
av dem i løpet av de første timene 
de ligger ute for salg. Nesten alltid 
etter teorien ”Beliggenhet og pris 
i riktig marked” . Dette gjelder 
også feriebolignisjen der meglere 
har kunder på venteliste i enkelte 
nabolag.

150 dager på markedet
Boliger som selges raskest kjøpes 
av investorer som kjøper det som 
fremstår som lavt priset. Ser man 
bort i fra denne type transaksjoner 
tar det i gjennomsnitt 150 dager, 
å selge en bolig nå. I 2007 holdt 
med et par – tre uker.

Skylden for nedgangen i salget 
var boligboblen og finanskrisen , 

men ikke all skylden. Mange hus-
eiere har brukt måneder og år med 
et privat falmet ”til-salgs”-skilt på 
fasaden. De sitter fortsatt og ven-
ter på  at  noen skal ringe dem.

Eiendomsmeglerne har i sine 
databaser registrert eiendommer 
som var til salgs i de første årene 
av krisen og fortsatt ikke har blitt 
solgt. boliger som ikke har verken 
kjøper eller interessenter.

Dersom en bolig har ligget ute for 
salg i mer enn to år så er så og si 
alltid en kombinasjon av følgende 
faktorer:  Prisen ikke er riktig og 
altså verdivurderingen feil. Belig-
genhet og standard er feil i for-
holdt til pris. Det ikke er iverksatt 
en riktig markedsføring eller pre-
sentasjon i riktige kanaler.
I 99% er grunnen til at boligen 
ikke selger at  prisen er feil- på 
basis av at ALT selges dersom pri-
sen er riktig. Målet for både salgs 
og kjøpsmegler bør være;  Lytt til 
markedet og sett riktig pris på bo-
ligen ved lansering.

Ikke se på prisen naboen “drøm-
mer” om å få for sin bolig se 
etter hva boliger i nabolaget 
faktisk ble solgt for
Man må være realistiske ved 
prising. Pris må være i harmoni 
med de boligene som selges og er 
solgt. Det som ligger ute for salg 
er ikke en god referanse da svært 
mange boliger er priset feil og vil 
bli liggende på markedet i flere år. 
Boliger fra banker og finansise-
ringsselskaper er ofte bevist priset 
alt for høyt.

Det hjelper å vite hva tilsvarende 
boliger i samme nabolag faktisk er 

solgt for. Det er viktig å merke seg 
at det er ikke annonse og anmod-
ning som gjelder, men til hvilken 
pris salget faktisk ble signert i.

Å klamre seg til en verdi som ei-
eren ønsker å oppnå i mange år 
holder ikke mål i virkelighetens 
marked og det er å svømme opp-
strøms. Vi tror alle at nettopp vårt 
hus er det flotteste og beste , men 
markedet er fullt av de beste bo-
ligene hos dem som vil selge en.

Din bolig blir brukt for å 
selge ANDRES boliger
Er boligen priset for høyt vil andre 
selgere og meglerne bruke huset 
til sammenlikning for å få solgt 
andre tilsvarende boliger i samme 
område.

Noen ganger prises boligene  7% 
til 10% over prisforventning for at 
kjøperen skal kunne forhandle.
I krisetider er enkelte forhandlin-
ger svært aggressive. Med  mer 
enn 15%  avslag betyr det at  bo-
ligen i utgangspunktet  er estimert 
feil i pris, eller blir solgt under 
markedspris. Og ”hvis vi er 20% 
eller 30%, over reell markedspris 
vil vi ikke få henvendelser på vis-
ninger.
Det er heller ikke smart å bruke 
regelen om alltid å avslå det første 
budet, nettopp det budet kan være 
de mest interessante.
Noen ganger prises boligene  7% 
til 10% over prisforventning for at 
kjøperen skal kunne forhandle.

Vanlig feil er å ikke forberede 
visningen. Sett boligen i skikk 
og gjøre den klar for salg!

Selv om det synes opplagt, er det 

ikke alltid det for alle. Vi trenger 
å lufte,  fjerne rot, organisere, få 
godt lys, vaske, og sørge for at det 
lukter godt.

Dette har meglerhusene løpende 
statistikk på: Hus som har vært 
på markedet ni måneder som har 
blitt ommøblert, ryddet, vasket og 
har fått nye gode bilder i annon-
sen har faktisk blitt solgt på en uke 
til samme pris som utbudet for ni 
måneder siden.

Skilt på veggen fungerer ikke
All omtale og blest er reklame , 
ergo salgskanaler. Fra jungeltele-
grafen til sosiale nettverk. Imid-
lertid har salgsverktøyene  endret 
seg i det siste tiåret. 40% av sal-
gene kom via skilt på fasaden  for  
ti år siden, nå er det under 20%. 
Fremfor alt har bransjen en stor 
økningen av transaksjoner med 
opprinnelse i multilisting og felles 
database mellom aktører og me-
glere i markedet slik at det deles 
på prosoektnene, de spres mer.

Eiendomsportaler og meglerhu-
senes nettsider er fortsatt de store 
utstillingsvinduene

Gi merverdi!
Tilby andre fasiliteter når du viser 
eiendommen; at lån kan overtas, 
finansiering at alle papirene slik 
som fellesvelkostnader, kommu-
neskatt, driftsomkostninger og 
registernota er tilrettelagt.

At eieren skal ha salgskompe-
tanse er kanskje for mye forlangt 
men: Kanskje det er en ide å tilby 
å utføre en liten reparasjon eller 
endring inkludert i salgsprisen, en 
liten bil eller en annen godbit?

Hvorfor får jeg får ikke solgt huset mitt?

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.

Å  gå ut med for høy pris kan helt ødelegge et salg. For høy pris ved salgslansering av en bruktbolig fører til eksklusjon. 

”Jeg kan alltids sette ned prisen på huset senere” Nei, så enkelt er det ikke!
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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

Regjeringen Zapatero 
(PSOE) innførte i 2007 
miljøreformer der ble gitt 

økonomiske fordeler til folk som 
satset på grønn energi. Refor-
mene førte til at mange instal-
lerte solcellepaneler. Så kom 
nedgangstidene og PP-regjerin-
gen og snudde rundt på det hele, 
herunder innføringen av den så-
kalte “avgiften på solen”. I følge 
avisen Información er mer enn 
16.000 personer fra provinsen 
Alicante berørt av avgiften, en 
skatt som betegnes som reaksjo-
nær og ødeleggende for en grøn-
nere energiutvikling i Spania.

Allerede mot slutten av Zapate-
ros regjering i 2010 skal kutt og 
reformer ha ødelagt for det grøn-
ne sporet Spania hadde lagt seg 
på innen energisektoren. Så kom 

PP-regjeringen i 2011 og stram-
met inn ytterligere. I tillegg til at 
støtten til grønn energi er redu-
sert eller forsvunnet har Partido 
Popular også vedtatt nye skatte- 
og avgiftsregler for forbrukere 
og bedrifter som produserer for-
nybar energi.

Gjennom en ny energilov som 
trådte i kraft i fjor har partiet inn-
ført skatten som av kritikerne er 
blitt kalt “avgift på solen”. Den-
ne avgiften er pålagt alle som har 
satset på egenproduksjon av 
strøm og som er tilkoblet det 
vanlige strømnettet. Avgiften be-
grunnes med at alle som har til-
gang til nettet skal betale skatt 
enten de bruker det mye eller lite 
eller bare har det som sikkerhet 
ved siden av den egenproduserte 
strømmen.

Reglene rammer blant annet alle 
husstander og bedrifter som har 
installert solcellepanel.

Tidligere kunne forbrukeren 
også fritt selge det overskytende 
de produserte av grønn energi til 
energiselskapene via strømnettet, 
noe PP har gjort om på med den 
nye energiloven.

Avgiften får sterk kritikk. En-
kelte mener at man fra politisk 
hold forsøker å beskytte interes-
sene til Iberdrola og de andre 
store energiselskapene, en sektor 
som hvert år tjener milliarder av 
euro på det private forbruket i 
Spania. Miljøorganisasjonen 
Greenpeace er blant de som kri-
tiserer loven.

16.000 i Alicante betaler avgift på egen solenergi
En hårreisende  ny energilov stemt inn av PP i 2015 trådte i kraft i 2016. Den 
pålegger alle med solenergi-anlegg som produserer over 10kW og samtidig 
er koblet til det ordinære nettet,  å betale nettavgift og andre avgifter på 
egenprodusert energi.

POLITIKERE GJØR SEG RIKE PÅ ENERGI HONORARER: Mange 
mener at man fra politisk hold forsøker å beskytte interessene til Iber-
drola, Endesa og de andre store energiselskapene, en sektor som hvert år 
tjener milliarder av euro på det private forbruket i Spania. 

Tidligere statsminister Jose Maria Aznar (PP) og Felipe González (PSOE) er 
to av rundt et femtitalls  tidligere toppolitikere som spanske energiselskap 
leier inn som eksterne styremedlem , direktører og konsulenter. Aznar mot-
tok rundt 200.000 Euro i året for dette og hans ”sosialistiske” kollega rundt 
125.000 Euro i følge tall fra 2014.

www.boligispania.no
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Venstre: Cabo de Trafalgar:  
Det var utenfor dette nestet 27 
britiske skip sank den spanske 
armada i 1805. Slaget satte 
punktum for Napoleons drøm om 
å erobre Storbritannia. Det noe 
forblåste mrådet kalles Caños de 
Meca og er flittig brukt av kite-
surfere fra mange land.

Under: Caños de Meca hører 
til Barbarete kommune. Et ti-
talls ferieboliger ligger ved en 
av Spanias flotteste strender. 
Nærmeste storby er Sevilla. 
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Barbarete
Foto: Kim Ammouche

Barbarete: Ofte kalt Barbate de Franco. 
Spanias diktator pleide å tilbringe somrene sine her.
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  · MALLORCA

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.

ü
ü
ü

Leiebil i Spania til lavpris 
og enkel bestilling online

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
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Mest populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
SpaniaGuiden.no


