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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Besøkende og fastboende 
har gode muligheter for å 
få med seg årets påske-

prosesjoner. Det går hele fire 
prosesjoner gjennom Torrevieja 
sentrum i løpet av påskeuka, 
torsdag, fredag, lørdag og søn-
dag. I Altea er det tre prosesjoner 
Onsdag, Fredag og Lørdag 
kveld.

Boligmarkedet i Spania

Flest kjøpte bolig i Torrevieja

Eiendomsmarkedet har len-
ge vært i full aktivitet på 
Costa Blanca, men én by 

utmerker seg med klart flest kjøp 
og salg. I fjor hadde Torrevieja 
nærmere 5.300 registrerte bolig-
salg, nesten 15 prosent av hele 
markedet i provinsen. Deretter 

kommer Alicante by med nesten 
4.600 salg. Etterspørselen har det 
siste året økt i de fleste kystbye-
ne, men også på enkelte plasser i 
innlandet. For hele provinsen 
Alicante var antallet transaksjo-
ner på over 36.000, rundt 15 pro-
sent mer enn i 2015.

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: 657 819 329 
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

PP etterforskes 
av Kongressen
Den spanske nasjonalforsam-

lingen vil nedsette en kom-
misjon til å etterforske den sys-
tematiske og organiserte 
korrupsjon i regjeringspartiet 
Partido Popular. 

Feria de Abril 
i Sevilla

Det som opprinnelig var en 
tredagers markedsfest varer 

nå en hel uke hvor bydelen Los 
Remedios forvandles til et even-
tyr av hester, kjoler og ”manza-
nilla”. Gatene fylles med hvite 
og røde eller hvite og grønne 
småhus (telt) kalt ”casetas” og 
opplyses av tusenvis med små 
runde lykter. 

Påskeprosesjoner i Torrevieja og Altea

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

Nok en dom skaper debatt 
om ytringsfrihetens kår 
i Spania. 21 år gamle 

Cassandra Vera er dømt til ett års 
fengsel for å ha spøkt med drapet 
på Carrero Blanco, en admiral og 
statsminister under Franco som 
ble drept av ETA i 1973.  Det 
spøkes blant annet med admira-
len som var offeret var ”Spanias 
første astronaut”.

Gjemte millioner i Marbella
Over 500 eiendommer i Marbella knyttes til diktatoren

Familien til Syrias president 
Bachar el Asad skal ha hatt 
et hundretalls millioner av 

euro gjemt bort i eiendom og på 
kontoer i Spania. Penge-
ne er trolig underslått / 
stjålet fra den syriske 
statskassen over flere år.

1 års fengsel for Twitter-spøk

40år gammelt attentat på Franco-
Admiral kan ikke spøkes med
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DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
som mest brukte

 norske utleier i Spania
2001-2016

15år

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

Tips / KonTaKT / RedaKsjon

E-post:    info@spaniaposten.es
Web:      www.spaniaposten.es

RubRiKKannonseR

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

annonseinfo og pRiseR / publicidad

Tlf:   694 44 10 84
Tlf:    693 81 02 99
E-post:   salg@spaniaposten.es

adResse / diReccion posTal

SPANIAPOSTEN
Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7
ES-03581 Albir, Alfaz del Pi

Utgiver:  Spaniaposten SL
Redaktør: Kim I. Ammouche
Opplag:  12.000-15.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal:  A-1552002
Trykk:  INDUGRAF OFFSET, S.A.

En amparo a la Ley 22/1987 de noviembre, 
de propiedad intelectual (BOE No. 275), 
queda prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación sin autorización 
escrita del editor.

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

London 1993: IRA detonerte i 
1993 en lastebil full av sprengstoff 
i Wormwood Street midt i London. I 
perioden kjent som “the troubles” 
ble over 3600 mennesker drept i 
konflikten hvor “frihetskjempere” 
alternativt “terrorister” plasserte 
bomber og utførte regelrette hen-
rettelser i Storbritannia.

ETA endelig avvæpnet
Det baskiske separatisgruppen ETA har overlevert alle 
sine våpen til franske myndigheter i Bayonne. Med det 
håper man den væpnede kampen for et fritt Baskerland er 
over og at nok et kappitel om ”Terror i Europa” kan lukkes.

Ved hjelp av komiteen for 
verifikasjon (Comisión 
Internacional de Verifi-

cación) og ETAs mellommenn er 
de geografiske koordinatene til 
åtte våpenlagre overgitt politiet, 
alle i det samme landdistrikt 
Pyrénées-Atlantiques.

Kilder nær prosessen opplyser 
om omfattende mengder våpen 
som maskinpistoler, rifler, hånd-
våpen og kilovis av sprengstoff. 
ETA har tidligere annonsert at 
organisasjonen skal oppløses et-
ter avvæpningen.

Bilbao

SYd-AFRIKA 1983: ANC, ledet 
av Nelson Mandela, stod bak en 
rekke bomber i en tiårsperiode. Si-
vile mål som nattklubber var blant 
de som ble bombet av frigjørings-
bevegelsen i deres kamp mot apar-
taid. Til tross for handlnger som kan 
betegnes som helt klassisk “terror-
isme” blir ikke Nelson Mandela as-
sosiert med terroisme for de fleste.

ETA plasserer i en bombe i en bil 
på flyplassen i Madrid. To arbeidere 
som ligger å sover i en bil i parker-
ingsanlegget blir drept. Angrepet 
kan regnes som begynnelsen på 
slutten for ETA, hvis mål er et fritt 
og uavhengig Baskerland.

noRGE 2011: 77 blir drept på Utøya 
og i Oslo sentrum. Mange av de som 
kaldt drepes, en for en, er så unge som 
14 år. Gjerningsmannen hevder  han er 
en “kristen korsfarer” fra en religiøs 
orden fra tolvhundre tallet. Likevel blir 
han ikke puttet i samme bås som an-
dre “religiøse ekstremister”. Han blir 
derimot sykeliggjort og det blir trukket frem at psykologer var såpass “redde” 
for Breivik som barn at man vurderte å fjerne ham fra hans mor, hans far forlot 
familien og flere tragiske hendelser for unge Breivik. Dagens “Islamske terroris-
ter” og deres eventuelle psykiske problemer blir lite vektlagt. Brevik hadde bev-
iselig hentet inspirasjon fra Timothy McVeigh, (Oklahoma bomben) og Ted Kac-
zynski (Una. bomberen) og hadde kommunisert med andre nasjonalister over tid 
og vært aktivt medlem av Frp. Til tross for dette har hans handlinger blitt sett på 
som utført av en “ensom ulv” og ansvaret for handlingene eller ideene bak ligger 
ikke på noen annen gruppe. Ingen religiøs eller politisk gruppe har blitt klandret.HELLAS 1988: Palestinere angriper et 

cruise skip for turister. Total 11 blir drept, 
inkludert to av palestinerne, 98 blir ska-
det 11 av dem alvorlig. PLO-aktivistene / 
frihetskjemperne / terroristene har som 
mål å øke fokuset og presset på Israel 
som okkuperer palestisk land etter at 
britene i 1947 ga deler av sin koloni “Pal-
estina” til jødiske flyktninger så de kunne 
få sin egen stat etter andre verdenskrig.

TYSKLAnd 1980: En høyreeks-
trem “terrorist”, med tilknytning til 
Neo-nazistiske miljø, plasserer en 
hjemmelaget bombe ved inngan-
gen til “Oktober-Fest” festivalen i 
Munchen. 13 mennesker blir drept, 
offisielt heter det seg at handlings-
mannen handlet alene, selv om det i 
Tyskland fortsatt er tvil om det.

Benidorm 2003

Santa Pola 2002

Alicante 2003
Norge 2011

HAR VERdEn BLITT FARLIGERE? ER “ISLAM-InSPIRERT TER-
RoR” ET nYTT PåFunn? På 70- og 80-tallet ble rundt 150 mennsker 
drept hvert år i “terror-aksjoner” i Europa. Bare i Alicante provinsen har 
det vært over 30 attentant og forsøk på ETA-attentat i perioden 1979 til 
2009. Det var dog før sosiale medier og mobiltelefoner brakte all grusom-
heten direkte ut til hele globen.

Madrid Togbombe Paris

lockerbie

Madrid 2006

KOMMENTARER? GI OSS DINE SYNSPUNKTER På FåR FAcEbOOK SIDE
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SpaniaGuiden.no

Gibraltar

«Gibraltar er ikke til salgs»
Gibraltars uavhengighet fra Spania endres ikke av at britene har meldt seg ut av EU. 
Det mener Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

I en uttalelse søndag 2. april sa 
den tidligere Brexit-genera-
len at ingentig har endret seg 

de siste tre hundre årene og at 
den strategisk beliggende halv-
øya «ikke er til salgs». Uttalelsen 
kommer etter at Spanias regje-
ring er gitt vetorett i Gibraltar-
spørsmålet i EUs forhandlinger 
om Brexit.

Bakgrunnen for Boris Johnsons 
uttalelser søndag 2. april er Spa-
nias foreløpige «seier» i spørs-
målet om Gibraltar i de pågående 
Brexit-forhandlingene i EU.

I dokumentet Storbritannia le-
verte EU i slutten av mars skal 
spørsmålet om Gibraltars videre 
skjebne etter utmeldelsen ha 
vært utelatt. Spania har på sin 
side vært tydelige i sitt krav om 
medbestemmelse i forhandlin-
gene - og har så langt lykkes med 
det.

I utkastet til betingelsene som 
skal gjelde når de 27 gjenvæ-
rende medlemslandene om to år 
sier endelig farvel til britene har 

EU foreløpig avgjort i Spanias 
favør om Gibraltar. Den spanske 
regjeringen er inntil videre gitt 
vetorett i spørsmålet.

Det betyr at Storbritannia og den 
gibraltarske regjeringen ikke 
alene kan avtale eventuelle end-
ringer knyttet til suverenitet og 
handelssamarbeid med EU, uten 
først å forhøre seg med Spania.

Dersom ingenting annet er sagt 
på forhånd, følger Gibraltar med 
Storbritannia ut av EU den 29. 
mars 2019. Skal noe annet avta-
les, må Spania inviteres til for-
handlingsbordet.

Mens britenes statsminister The-
resa May på diplomatisk vis har 
forsøkt å forsikre den gibraltar-
ske regjeringen om at Storbritan-
nia vil gjøre alt for å få til en god 
avtale med EU, har hennes uten-
riksminister ønsket å gå noe len-
ger i sin erklæring.

Den tidligere borgemesteren i 
London som er kjent for sine 
spektakulære utspill, var blant 

frontfigurene i kampanjen for 
britenes utmeldelse fra EU. Spa-
nia har etter utmeldelsen ikke 
fremsatt noe krav om å få Gibral-
tar tilbake. At den lille halvøya 
«ikke er til salgs» må derfor for-
ståes som Johnsons svar på et 
hypotetisk krav fra Spania om 
suverenitet over Gibraltar.

Den ferske utenriksministeren 
underbygget utsagnet med at 
«ingenting har endret seg siden 
1713, året da britene formelt tok 
over råderetten over Gibraltar. 
Han la også til at ingenting en-
dret seg da Storbritannia ble 
medlem av fellesmarkedet i 
1973, mens Spania fremdeles 
stod utenfor, og at ingenting der-
for bør endre seg når de melder 
seg ut.

Tidligere minister funnet død
Spanias tidligere forsvarsminister Carme Chacón ble 
palmesøndag funnet død i sitt hjem i Madrid 46 år gammel. 

Dødsårsaken er foreløpig 
ukjent. Chacón skal 
imidlertid ha lidd av en 

medfødt hjertefeil og ble funnet 
etter å ha blitt meldt savnet på 
kvelden 9. april. 

Chacón ble i 2008 Spanias første 
kvinnelige forsvarsminister, et 

verv hun hadde i PSOE-regjerin-
gen under statsminister José Luis 
Rodríguez Zapatero. Hun var 
også en sentral person i det span-
ske arbeiderpartiet og var num-
mer to til partiledervervet da 
Alfredo Pérez Rubalcaba tok 
over i 2012.

Madrid

info@marcopolo-exp.es 
www.marcopolo-exp.es

965 863 399    
655 879 711

SPESIALIST PÅ EVENTS FOR GRUPPER - ACTION & UTLEIE - LAND - VANN - LUFTSPORT

AVEnIdA          MEdITERRAnEo

AVdA
EuRoPA

HoTEL
BELRoY

PLAYA     dE     LEVAnTE
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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

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

onKEL ASAd: Dagens Syriske diktator “arvet” 
landet fra sin far, hvis bror  skal være sentral i det som 
i praksis er et eiendoms-imperie i Marbella. Spania var 
lenge det perfekte sted å vaske penger. Ofte gjennom-
korrupte kystområder med byggeboom, prisvekst og 
høy toleranse for svarte penger gjorde Spania  til det 
perfekte stedet for diktatorer og organiserte kriminelle.

Alfaz
Albir
Altea
Benidorm
La Nucia

TRENGER DU LITT 
HjELP I HUSET ?

TA KONTAKT FOR 
EN HYGGELIG PRIS

639 553 412
SEND GjERNE EN MELDING PÅ NORSK

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 

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøkPARFYME FABRIKK

Holdbare designerinspirerte dufter
Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10-19. Søn 10-14

Avenida Albir 66, Albir
Tel: 653 908 011

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Ved siden av søndagsmarkedet

www.nova86.es 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!

Gjemte millioner i Marbella
Over 500 eiendommer i Marbella og Puerto Banus knyttes til Syras diktator

Familien til Syrias president Bachar el Asad skal ha hatt 
millioner av euro gjemt bort i eiendom og på kontoer i Spania, 
penger man mistenker er tappet fra den syriske stat. 

Verdiene er nå konfiskert 
av spansk politi etter mis-
tanker om omfattende 

svindel og hvitvasking. Over 500 
eiendommer i Marbella og Puerto 
Banús skal ha stått registrert i for-
skjellige navn som familien bruk-
te. Etterforskningen er sentrert 
rundt presidentens onkel Rifaat El 
Asad som har levd i eksil i Spania 
og Frankrike siden midten av 
1980-tallet.

Familien Asad skal ha hatt ver-
dier for flere hundre millioner 
euro i Spania. Bankkontoer og 

eiendommer er nå beslaglagt av 
spansk politi etter en kjennelse fra 
landets nasjonale domstol (Audi-
encia Nacional). I følge avisen El 
País har etterforskere avslørt hele 
503 eiendommer som kan spores 
tilbake til Asad-klanen. Pengene 
skal ha vært investert i luksuslei-
ligheter, hus, garasjer m.m.

Opplysninger i saken tyder på at 
mer enn 300 millioner euro av 
verdiene er midler Asad-familien 
har tapet fra den syriske stat. Et-
terforskningen er sentrert rundt 
presidentens 79 år gamle onkel 

Rifaat El Asad som har levd i ek-
sil i Spania og Frankrike siden 
midten av 1980-tallet.

Politioperasjonen i Spania kom-
mer etter at franske etterforskere 
kunne spore deler av onkelens 
formue til Spania og Marbella. 
Verdiene var plassert i selskaper 
under navnet til en av hans koner 
og to barn. Liknende beslag skal 
være er gjort i Frankrike, Cu-
raçao, Liechtenstien og Luxem-
bourg. 

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% RAbATT I APRIL
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)
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Thai massasje før 45€ nå tilbud 35€

avslag ved fremvisning av denne annonsen
*kan ikke kombineres med andre tilbud

Tel: 965 841 038  *  Avda. Pais Valencia. 40 Alfaz del Pí
e-mail: imaginehairandbeauty@yahoo.com

Gele og akrylnegler kun
med gratis enkel negldekor 30€

10% 

SOM VIST PÅ BRITISK TV

Tlf 966 865 767
Calle San Lorenzo 2
Albir, ved Hotel Albir Garden

- Naturmedisin
- Næring og diett
- Celular næring (ortomoleculær)
- Test av matintoleranse
- Terapautiske massasjer
- Bioenergi terapi
- Kolesterol og glukose-test
- Naturlig kosmetikk
- Terapi for røykestopp
- Back-blomster

Natur-apoteket med alt du trenger for  

HELSE og SKjøNNHET

Lda. Laura Muñoz Navarro
Avda. del País Valenciano 6

Alfaz del Pi   Tlf: 966 369 555
salud@naturapotek.es

Kjøp online: www.naturapotek.esNaturapotek

APRIL TILBUD PÅ COLLAGEN
BEDRE HUD, BEINSTRUKTUR 

OG BLODSIRKULASjON

Rachel’s historie har blitt fulgt av britisk “Channel 4. Programmet kalles “Et nytt liv 
i solen” og kanalen vil følge reisen videre denne sommeren med nye opptak.
Rachel har pusset opp salongen med masse lys og kjærlighet.
Hennes to nye skjønnhetspleiere Victoria snakker norsk og engelsk. Kristina snakker 
Spansk og Russisk. Begge er utdannet som spesialister i deres arbeider. 
Vi kan tilby helende detox pedicure med sitron og ingefær fot-SPA. For huden 
“plumping natural facials”, “Microblading” for øyebryn og lepper gjøres av Kristina. 

Det beste innen skjønnhetsbehandling  
- For å feire vårt første år som ny salgon har vi tilbud på pedicure og  
manicure med cnd og shellac for bare €40.
- GRATIS klipp og føn med hver farging Mandag, Tirsdag og Onsdag. 
En vennlig og koselig salong!

Madrid

Slutt på roaming-kostnader 15. juni

Det skal heller ikke koste 
noe ekstra om du sender 
SMS meldinger på reise 

eller ringer. Det nye regelverket 
har vært varslet lenge men EU-
parlamentet har brukt noe tid på 
å fullføre den endelige lovtek-
sten. Man forventer økt bruk av 

mobildata for reisende innen EU. 
Spesielt vil bruken av data-tunge 
tjenester med video og lyd vil 
øke mens folk er på ferie sam-
menliknet med nå.

Den nye lovverket vil også åpne 
for flere virtuelle tele-operatører 

som opererer på tvers av lande-
grensene.

Telenor lanserte gratis dataroa-
ming i hele Europa i 2016 som 
følge av det varslede EU-regel-
verket. Så for mange nordmenn 
på reise blir det ingen endring.

EU parlementet vedtok det endelige lovverket 6. april. Med det er det fritt frem for 
å surfe på mobilen uten å betale roaming avgifter så lenge man reiser innen EU.

Burgos
64-åring som fødte tvillinger fratatt barna

Den 64 år gamle Mauricia 
Ibáñez fødte i februar et 
sett tvillinger. Hun hadde 

tidligere undergått kunstig inse-
minering ved en klinikk i USA. 
Nå har sosialetjenesten i Burgos 

tatt barna fra henne som del av 
en midlertidig ordning. Barna 
sies å være i en ”sårbar situa-
sjon” men de skal tilbakreføres 
sin biologiske mor under betin-
gelser.

SPøR VÅRE KUNDER! 
DU HAR PRøVD DE ANDRE 
NÅ PRøV DEN BESTE!

VI FÅR VÅRE KUNDER TIL Å FøLE SEG 10 ÅR YNGRE! 
BESTE I ALBIR INNEN FARGING OG KLIPP!  VIDAL SASSON UTDANNET STYLIST

SUPER-MENDOZA

ALBIR
GARDEN

LONDON
HAIRDRESSER
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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

PP skal etterforskes 
av Kongressen
Den spanske nasjonalforsamlingen vil nedsette 
en kommisjon til å etterforske korrupsjon i 
regjeringspartiet Partido Popular.

De siste årene har vært 
preget av stadig nye 
skandaler hos de konser-

vative, med store korrupsjons-
saker som Gürtel-saken, Bárce-
nas-saken, Púnica-saken, Palma 
Arena-saken og Brugal-saken.

Det er de tre opposisjonspartiene 
PSOE, Podemos og Ciudadanos 
som har tatt initiativ til kommi-
sjonen. Torsdag 30. mars ble for-
slaget imidlertid enstemmig ved-
tatt, i det Partido Popular til slutt 
valgte ikke å stemme imot.

Madrid

Sánchez som representerer 
regjeringspartiet Partido 
Popular nektet lenge å trek-

ke seg, men måtte til slutt gi etter 
for press fra eget parti. Den om-
stridte PP-politikeren er tiltalt i 
to forskjellige korrupsjonssaker.

Opposisjonspartiene i Murcia-
parlamentet, PSOE, Podemos og 
Ciudadanos, hadde allerede satt 
frem et mistillitsforslag mot re-
gionspresident Pedro Antonio 
Sánchez (PP). De tre partiene 

stilte krav om at presidenten 
måtte byttes ut dersom Partido 
Popular skulle beholde styringen 
i regionen.

Etter at Sánchez trakk seg tirsdag 
4. april ble det klart at PP fortset-
ter med den samme regionsregje-
ringen, med partiets María Dolo-
res Pagan som konstituert 
president. Deretter vil 33 år 
gamle Fernando López Miras 
overta som ny president.

Pedro Antonio Sánchez trekker 
seg fra presidentvervet, men 
fortsetter tross korrupsjonsankla-
gene som folkevalgt i Murcia-
parlamentet.

Pedro Antonio Sánchez (PP) har 
vært regionspresident i Murcia 

siden juli 2015. Han ble først til-
talt i den såkalte Auditorio-saken 
fra tiden han var ordfører i Mur-
cia-kommunen Puerto Lumbre-
ras (preioden 2003 til 2013). 
Tiltalen gjelder bedrageri og kor-
rupsjon i forbindelse med byg-
gingen av byens nye kulturhus.

Senere ble det klart at tiltale også 
er tatt ut i Púnica-saken, en stør-
re korrupsjonssak i Partido Po-
pular som strekker seg over flere 
regioner. Sistnevnte sak har lik-
hetstrekk med Gürtel-saken i det 
politiet mener å ha avdekket et 
større nettverk av aktører som 
ved hjelp av bestikkelser opp-
nådde tjenester og oppdrag hos 
PP-politikere i forskjellige kom-
muner.

Murcia-presidenten går av 
etter korrupsjonsanklager
Murcias regionspresident Pedro Antonio Sánchez fra Par-
tido Popular går av etter bedrageri- og korrupsjonsanklager.

Murcia

80 druknet så langt i 2017
Totalt 80 personer har til og med mars i år 
omkommet i drukningsulykker i Spania, fem 
mer enn på samme tid i fjor.

De fleste av ulykkene har 
skjedd i Andalucia og på 
Kanariøyene. Hele 85 

prosent av de omkomne var 
menn, hvorav nær halvparten var 
i alderen 35 til 64 år.

Av de 80 drukningsulykkene så 
langt i år, skjedde 21 i Andalucia, 
18 på Kanariøyene, 12 i Galicia, 
6 i Cantabria, 5 i Catalonia og 5 

i Valencia, 4 på Balearene og re-
sten i andre regioner. I fjor om-
kom 437 mennesker ved druk-
ning i Spania. Av disse skjedde 
52 prosent ved badestrender, re-
sten i svømmebasseng, elver og 
annet. Tallene er hentet fra for-
eningen for livredning i Spania, 
Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo.

Madrid

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. 
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bevist langvarig løsning
Tannimplantater er langvarig, hvis du er 
varsom og har en god oral hygiene, vil 
implantater vare i mange år eller hele 
livet. Tiår med forsking har gått ut på 
deres funksjonalitet og stabilitet, helt 
siden første pasient brukte den mod-
erne tannimplantaten i 1965.

Kostnadseffektivitet
Implantat- behandling kan betraktes 
som en langsiktig investering for din 
helse og ditt velvære. Kort forklart en in-
vestering i livet. Sammenlignet med an-
nen type restaurasjon, kan kostanadene 
virke høyere i første omgang. Derimot 
vil det imidlertid være en potensiell 
mulighet for tapt benvev og til slutt, tap 
av enda flere tenner som kan gjøre an-
dre restaurasjons metoder dyrere i det 
lange løp.

The All – on-4 behandlings konseptet er 
en tannimplantat løsning designet  for 

tannløs kjeve. Hvis dine tenner må trek-
kes, eller du ikke lenger ønsker å leve 
uten tenner, da er The All-on 4 system 
den riktige løsningen for deg.

Med bare fire tannimplantater, The All-
on-4 behandlings konsept kan erstatte 
en hel komplett kjeve når man mangler 
tenner.

Denne teknikken gir deg flere fordeler:
Kortere behandlingstid og lavere kost-
nader

Det lave antall implantater som trengs 
for The All-on-4 behandlings konsept, 
reduserer behandlingstiden betraktelig, 
og løsningen er mer kostnadseffektiv 
enn sammenlignet med andre behan-
dlings alternativ.

Faste tenner fra dag en
Dette er  individuelt for hver enkel 
tannsituasjon, man kan sette inn en 

midlertidig bro samme dagen som kir-
urgien. Det vil si at du kan forlate tann-
legekontorert med et fullt sett med ten-
ner, og leve som normalt.

Etter en viss helings tid, vil din tannlege 
bytte ut den midlertidige broen med en 
endelig bro som er laget av tanntekni-
ker.

Snakk med din tannlege og finn ut om 
The All-on-4 behandlingsmetode er den 
riktige løsningen for deg. 

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
Tannimplantater er ansett som den mest suksessfulle metoden for erstatning av 
tenner i dag, fordi denne type erstatning har en rekke fordeler for pasienten.

PRAKTIKAnT FRA noRGE 
Hvert år har vi en student fra Hersleb vi-
deregående skole. I år har vi Semaab, som 
går på tannhelsesekretærlinjen. Vi er svært 
fornøyd med hennes besøk, det har vært en 
god erfaring for begge parter. Semaab har 
vært her i en måned, på utplassering ved vår 
klinikk, og reiser snart tilbake til Oslo. Vi set-
ter pris på at klinikken vår blir valgt, og håper 
at dette har vært lærerikt for studenten.
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www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Deretter kommer Alicante 
by med nesten 4.600 
salg. Etterspørselen 

har det siste året økt i de fleste 
kystbyene, men også på enkel-
te plasser i innlandet. For hele 
provinsen Alicante var antallet 
transaksjoner på over 36.000, 
rundt 15 prosent mer enn i 2015.

I følge Alicante-avisen Infor-
mación gikk Torrevieja fra 
4.347 eiendomssalg i 2015 til 
5.291 salg i 2016. Det er en år-
lig økning på 21,7 prosent og 
gjøre byen syd på Costa Blanca 
til den mestselgende i Alicante-
provinsen.

Den største gruppen kjøpere har 
annen nasjonalitet enn spansk. 
Boligprisene i Torrevieja er 
også betydelig lavere en andre 
kystbyer på den spanske middel-
havskysten, noe som gjør stedet 
attraktivt for flere kjøpere.

Av andre byer med økning i ei-
endomssalget kan nevnes Ali-
cante med 4.586 transaksjoner i 
fjor, en økning på 18,5 prosent 
fra året før. Til sammenlikning 
har etterspørselen etter boliger 
holdt seg på mer eller mindre 
samme nivå i nabokommunen 
Orihulea (3.839 salg i fjor, kun 
1,7 prosent mer enn året før).

Av andre Costa Blanca-byer 
med stor aktivitet på markedet 
kan nevnes Benidorm (1.565 
salg og en økning på 17,6 pro-
sent), Dénia (1.436 salg, 13,6 
prosent), Pilar de la Horadada 
(1.172 salg, 31,7 prosent), Santa 
Pola (1.074 salg, 15,9 prosent), 
Calpe (912 salg, 6,6 prosent) og 
Rojales (836 salg, 4,3 prosent).

I tillegg til kystbyene ser man 
også en økning i etterspørselen 
innover i landet, noe som tas til 
inntekt for at den økende inter-
essen for bolig i provinsen ikke 
bare gjelder for utenlandske kjø-
pere men også for spanjoler.

nedgang i Alfaz del Pi
Av de tjue største boligmarke-
dene i Alicante-provinsen er det 
bare tre kommuner som hadde 
en nedgang i salget i fjor, alle 
i distriktet La Marina nord på 
Costa Blanca. Alfaz del Pi had-
de en nedgang på 6,25 prosent, 
Xabia 4,45 prosent og Teulada 
0,9 prosent.

Dette er imidlertid markeder 
som langt på vei er tilbake på 
nivået fra før finanskrisen i 2008 
når det gjelder antall salg. Avi-
sen Información trekker frem 
Xabia som eksempel der man i 
fjor solgte 900 boliger, bare 250 
færre enn i 2006 som er byens 

beste salgsår så langt i statistik-
ken.

Langt unna nivået før kris-
en
For hele provinsen Alicante ble 
det i 2016 solgt 36.628 boliger, 
15,6 prosent mer enn i 2015. 
Tallet anses som betydelig og 
innebærer rundt hundre transak-
sjoner om dagen. Nivået er like-
vel godt under salget før krisen, 
for eksempel i perioden 2004 til 
2006 da det ble solgt mer enn 
70.000 boliger i året.

Tallene er hentet fra spanske 
myndigheter ved Ministerio de 
Fomento.

Flest kjøpte bolig i 

Torrevieja

Eiendomsmarkedet har lenge vært i full aktivitet på Costa Blanca, men én by utmerker seg med klart flest kjøp og salg. I fjor 
hadde Torrevieja nærmere 5.300 registrerte boligsalg, nesten 15 prosent av hele markedet i provinsen.

Altea €59.500 Sentralt nære strand og kirkeplassen
Pen leilighet mellom stranden og gamlebyen (Balcon de Altea)
1 sov, amerikansk kjøkken, stue, bad med gulvarme. Praktisk og helt 
nyoppusset, selges møblert/utstyrt, perfekt feriebolig / utleieobjekt.

Altea €285.500 Nær yachthavnen Campomanes
200m2 eksklusiv luksusleilighet - 135m2 BOA + 65m2 terasse. Et “stenkast” fra stranden og 
havnen i Campomanes i et svært rolig område med kort vei til strand og butikk. Sol hele dagen 
hele året utsikt over hele bukten. 3 Sov, 2 bad, basseng. Heis direkte fra garage.

601 324 656   albir@spania.no



www.SpaniaPosten.es  14. APRIL 2017  UTGAVE 08 2017 9

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

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

SA-1925-Fc: 84+39M2 HJØRNE PENTHOUSE I SENTRUM AV ALBIR VED 
SIDEN AV BOULEVARD DE LOS MUSICOS! NæR STRANDEN, RESTAURANTER, 
BARER Og BUTIKKER. UTENDØRS Og INNENDØRS OPPVARMET BASSENg. TEN-
NIS Og PADDLE BANE. DENNE VAKRE LEILIgHETEN BESTÅR AV 4 SOVEROM, Og 
3 BAD, 2 TERRASSER, gARAgE Og BOD.

ALBIR | € 477.000

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

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

www.sentinelpremium.com/kontakt-oss

Ledigheten snart under 17%
Økonomi

Arbeidsledigheten i Spania kommer til å falle til under 
17 prosent i løpet av året, ifølge økonomiminister Luis 
de Guindos.

Spania har den nest høyeste 
arbeidsledigheten i hele EU, 
kun i Hellas står det verre til. 

På høyden av arbeidsledighetskri-
sen, i 2013, var ledigheten i Spania 
på nesten 27 prosent. I fjor falt den 
til 18,6 prosent, noe som fremde-
les er langt høyere enn hva det var 
før krisen.

– Arbeidsledigheten vil utvilsomt 
falle til under 17 prosent i løpet av 
dette året, sa de Guindos til repor-
tere tirsdag.

Ifølge ministeren vil det bety nye 
jobber for ”mer enn en halv milli-

on personer”. Ministeren innrøm-
mer likevel at en slik nedgang er 
utilstrekkelig.

Kritikere hevder kvaliteten på job-
bene som skapes i Spania, euro-
sonens fjerde største økonomi, er 
lav. Rundt én av tre kontrakter er 
midlertidige.

Det internasjonale pengefondet 
har anbefalt at Madrid tar tak i de 
prekære arbeidsforholdene, som er 
en kilde til fattigdom til tross for 
landets sterke økonomiske vekst 
på 3,2 prosent i 2016.
NTB

GOD PÅSKE FRA OSS I ALBIR!

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% RAbATT I APRIL
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

- Voksende interesse for Altea
Altea

Det er flere grunner til at vi 
flytter til Altea. Jeg har 
over noen år nå sett at flere 

Nordmenn søker seg ut av de mest 
”typisk norske” destinasjonene 
som Albir og Alfaz del Pi. Flere 
etterspør boliger i Altea-området 
hvor jeg selv bor. Samtidig har det 
også blitt langt flere spanjoler som 
henvder seg til oss for å kjøpe.

Vi har også solgt boliger til nord-
menn i Calpe og Moraira. Begge 
flotte byer med sin egen karakter.
Løvås har selv bodd mange år i Al-
tea og ser frem til en litt kortere vei 
til kontoret.

Bred erfaring fra Spania
Jim Løvås har jobbet med eien-

dom i Spania i nærmere 15 år. Fra 
2003 til 2009 var Løvås salgsdi-
rektør i Bancaja Habitat. Her var 
nordmannen ansvarlig for alt in-
ternasjonalt salg med blant annet 
ansvar for samarbeidet fra tidli-
gere Gjensidige Nor Eiendom til 
DnBNor Eiendom. Fra 2010 har 
Jim drevet med salg av eiendom  i 
Spania for seg selv.

Opprinnelig kommer Løvås fra 
Nannestad, men han han har bodd 
lenge i  den norske hovedstaden og 
regner seg slik sett som Oslo-bor-
ger. Etter studier på BI vendte han 
nesa mot Barcelona og Madrid for 
ytterligere studier før det altså bar 
rett inn i jobb for Gjensidige NOR, 
som det het den gangen.

Jim Løvås åpnet ”Løvås Eiendom” i Albir mai 2012 etter å ha arbeidet i eiendomsbransjen i 
Spania siden 2003. Nå etter nesten fem år i Albir flytter han basen for sin virksomhet til Altea.

ALTEA: Like ved posten i Altea bak 
rådhuset har Løvås Eiendom fått 
sine nye kontorer.
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SKANDINAVISKE MØbLER, bETJENING, SERVIcE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

VI TRENGER PLASS FOR DEN NYE KOLLEKSjONEN AV HAGE MøBLER, 
DERFOR HAR VI GODE TILBUD PÅ DEN GAMLE KOLLEKSjONEN

Spania har for første gang siden 2008 nådd EUs krav til lavere offentlig 
underskudd. I fjor var underskuddet på litt over 4,3 prosent av 
bruttonasjonalprodukt (BNP), nærmere tre desimaler lavere en målet 
som var avtalt i Brussel. 

Økonomi

Nådde kravet om lavere underskudd

Den positive utviklingen 
kommer etter at spanjo-
lene med et nødskrik 

unngikk en milliardbot fra EU i 
fjor for pengebruken i 2015. 
Spania når målet for 2016 etter 
at EU ved to anledninger har 
nedjustert kravet.

Spansk økonomi har vært i vekst 
siden midten av 2013, noe som 
har ført til en gradvis reduksjon 
av underskuddet. Landets øko-
nomiminister Cristóbal Montoro 
ønsker imidlertid å gi Partido 
Popular og Rajoy-regjeringen 
mer av æren for resultatet. På en 
pressekonferanse torsdag 30. 
mars uttalte PP-ministeren at den 
økonomiske veksten var gjort 
mulig som følge av reduksjonen 
av underskuddet og ikke om-
vendt. Med andre ord, som følge 
av PP-regjeringens reformer og 
innsparinger siden 2012.

Den virkelig årsaken til at målet 
for 2016 ble nådd ligger imidler-
tid i EUs vilje til å gi spanjolene 

større økonomisk spillerom, 
skriver El País.

EU har ved to anledninger mo-
derert kravet til redusksjon av 
underskuddet for Spania. Opp-
rinnelig var det satt til 3 prosent 

av BNP for 2016, men ble se-
nere endret til 4,6 prosent. Spa-
nia som såvidt slapp unna sank-
sjoner for den offentlige 
pengebruken i 2015, er nå under 
press for å oppnå målet for 2017, 
satt til 3,3 prosent av BNP.

Dette er trettende måneden 
på rad at antallet solgte 
boliger øker sammenlik-

net med samme periode året før. 
Veksten er likevel kraftig ned fra 
januar som var en rekordmåned 
med hele 18.1% flere solgte bo-
liger enn året før. Omsetningen i 
januar var så høy at man må fire 
år tilbake for å finne bedre tall.

Antallet solgte nye boliger øker 
betydelig mer enn antallet solgte 
bruktboliger. Generelt lave priser 
i Spania gjør at kjøperne oftere 
velger nyere boliger med høyere 
standard. Størst vekst i antallet 
solgte boliger er det i La Rioja, 
Castilla y Leon og i Katalonia.

Bolig i Spania

1.2% flere solgte 
boliger i Spania

Statistikk fra INE viser at antallet solgte boliger 
i februar 2017 var 1.2% flere enn samme peri-
ode i 2016. Tallene bekrefter tendensen om at 
flere velger nye boliger fremfor brukt. Spania har en av EUs ras-

kest voksende økonomier. 

Landets BNP i 2016 ut-
gjorde 7.5% av totalen i 
EU og i overkant av 10% 

for Euro-sonen isolert, dette 
ifølge tall fra Eurostat. Spania 
utgjør nå dem femte største øko-
nomien i Euro-sonen. Blant 
Euro-landene er Tyskland størst 
ettefulgt av Storbritannia, 
Frankrike og Italia.

30 av de 1000 raskest vok-
sende selskapene i dagens 
Europa befinner seg i Spa-

nia. På andreplass er 27 selska-
per fra Storbritannia etterfulgt av 
25 selskaper med base i Tysk-
land.

Spansk næringsliv har kommet 
seg ut av den økonomiske krisen 
som langt slankere, mer konkur-
ransedyktige og i langt større 
grad enn før krisen eksport-rette-
de.

Financial Times har publisert deres liste over Eu-
ropas 1000-raskest voksende selskaper. Spania er 
det landet med flest selskaper på listen.

Spanias økonomi 
utgjør 10.4% 
av Euro sonen

Spanske selskaper blant 
Europas raskest voksende
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Håper på gjenåpning 
av Rygge i 2018
Moss lufthavn Rygge er kjøpt opp av selskapet Jotunfjell 
Partners som vil gjenåpne flyplassen. Selskapet som til 
nå har drevet med tax-free salg håper flyplassen kan bli 
lønnsom til tross for at Ryanair ikke vil fly fra Rygge lenger.

Rygge hadde før den ble 
nedlagt i fjor direkteruter 
til en rekke destinasjoner 

i Europa, herunder spanske ferie-
steder som Alicante, Málaga og 
Mallorca. En talsmann for sel-
skapet sier til NRK at passasjerer 
og flyselskaper nå må lokkes til-
bake dersom gjenåpningen skal 
bli en suksess.

Jotunfjell Partners AS er fra før 
eier av firmaet som drev tax-
freebutikken på Rygge. Tirsdag 
4. april ble det klart at den nye 
investoren har kjøpt alle aksjene 
i Rygge sivile lufthavn, et sel-
skap som tidligere var eid av Or-
kla, Thon Holding og Østfold 
Energi.

Rygge ble stengt i november i 
fjor etter at Ryanair la ned sin 
base ved flyplassen. Nedleggel-
sen førte til at en rekke billigru-
ter forsvant, blant annet flere di-
rekteruter til Alicante, Málaga og 
Mallorca i Spania.

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

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

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

SPESIAL-
TILBUD!

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

Norge

„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

Turisme

Spania er verdens beste 
turistdestinasjon

I følge avisen El País får Spa-
nia hele 5,4 av 7 mulige po-
eng og slår med det både 

Frankrike og Tyskland. 

Infrastruktur, sikkerhet og lan-
dets rike kulturarv er blant mo-
mentene som samler poeng, 
mens byråkrati innen forret-

ningslivet trekker ned. Det er 
World Economic Forum som står 
bak kåringen, stiftelsen som har 
sitt årlige toppmøte i Davos.

Etter Spania på listen kommer 
Frankrike, Tyskland, Japan, Stor-
britannia, USA og Australia, Ita-
lia havner på en åttendeplass. 

World Economic Forums kåring 
gjøres annet hvert år. Også for-
rige gang i 2015 ble Spania gitt 
topplasseringen.

Spania er nok en gang kåret til verdens beste land på turisme. God 
infrastruktur, enkel tilgjengelighet, sikkerhet og en rik kulturarv er 
fakturer Spania tjener på.
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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

Torsdag 13.04 Jueves Santo
23.00 Prosesjonen begynner ved 
kirken i sentrum «Parroquia Ar-
ciprestal de la Inmaculada Con-
cepción». Dette er et still opptog 
hvor to «broderforeninger» del-
tar. De to er: «Cofradía de la 
Convocatoria y Mujer Samari-
tana» og «Cofradía del Cristo 
Crucificado, Ntro. Padre Jesús de 
la Salud y María Santísima del 
Silencio».

Fredag 14.04 Viernes Santo
20.00 Prosesjonen begynner ved 
kirken i sentrum «Parroquia Ar-
ciprestal de la Inmaculada Con-
cepción» Total 15. «broderfore-
ninger» eller «cofradías» deltar. 
Dette er en største påskeprose-
sjonen i Torrevieja.

Ruten: Plaza de la Constitución, 
Caballero de Rodas, Patricio 
Pérez, Ramón Gallud, Zoa, Ul-
piano, Moriones, Caballero de 
Rodas y Plaza de la Constitu-
ción.

Arrangørene ber publikum om 
stillhet og at man står oppreist i 
det de «hellige bildene» bæres 
forbi.

Lørdag 15. April Sabado de Glo-
ria
22.30 – Tamborada - Tromme-
opptog
Opptoget går fra «Centro Cul-

tural Virgen del Carmen» i Calle 
del Mar i sentrum. Ruten går på 
kryss og tvers gjennom store de-
ler av sentrum i Torrevieja.
Deltagerne i toget er perkusjons-
grupper knyttet til broderforenin-
gene som man på spansk kaller 
«Cofradía».

Denne dagen markerer man Je-
su-oppstandelse, derfor all trom-
mingen. Opptoget ender opp ved 
kirken i sentrum «Parroquia Ar-
ciprestal de la Inmaculada Con-
cepción» hvor det serverers varm 
sjokolade som en del av feirin-
gen.

Søndag 16. April Domingo de 
Resureccion
08.00 – Påskens korteste prose-
sjon går søndag morgen fra 
hovedkirken i sentrum av Torre-
vieja. Denne dagen er det broder-
foreningen «Cofradía de San 
Juan Evangelista / Hellige Jo-
hannes Broderforening» som tar 
med seg Torreviejas skytshelgen; 
Purísima Concepción (Den rene 
unnfangelse) på en kort tur rundt 
byen. Man går rundt kvartalet, 
krysser Ramon Gallud på hver 
side av kirken.

Prosesjonen er den «enklest» i 
påskeuken, men også den lystig-
ste i det man feirer Jesu oppstan-
delse.

Påskeprosesjoner 
i Torrevieja 2017
I Torrevieja er det gode muligheter for å få med 
seg en katolsk påskeprosesjon. Det går hele fire 
prosesjoner gjennom sentrum i løpet av påskeu-
ka, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Torrevieja

KIRKEn I SEnTRuM: De fleste 
påske-prosesjonenen starter ved 
kirken i sentrum av Torrevieja. Torrevieja

Trener og en rekke av spil-
lerne anklages for å ha 
blitt betalt av tredjepart 

for påvirke resultater av lagets 
kamper. På denne måten skal 
folk knyttet til gambling og tip-
ping rundt fotballkamper ha 
kunne tjent store penger.

En håndfull av spillerne har blitt 
tatt inntil avhør påført håndhjern. 
Av de de skal ha sagt «..alle de 
innvolverte skal ha mottat nok 
penger til å kjøpe en leilighet i 
Barcelona..».

Tapte 12-0 etterforskes av politiet
Etter at Eldas fotballag lot målene 
renne inn har det blitt åpnet etter-
forskning av laget. Nederlaget var 
trolig arrangert slik at spillere, trener 
og tredjepart kunne tjene penger på 
gambling.

Elda
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www.scandigo.es

Scandigo
Supermercado
Etabl. 2003

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 716 685

Mandag - Fredag/Lørdag: 09-17/15  

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Velkommen innom! 

Det har lenge vært planlagt 
å utvide veien med en fil 
til å bredden. Ordfører i 

Torrevieja Jose Manuel Dolon, 
kunne i begynnelsen av april 
meddele at utbedringen av vei-
strekningen gjennom kommunen 
blir ytterligere forsinket. 

Planene har nå blitt sent tilbake 

til regionale myndigheter i Va-
lenca sammen med anmodninger 
om totalt 13 modifikasjoner.  
Torrevieja kommune hevder på 
sin side det ikke er plass til en 
breiere vei på mange av de om-
rådene den skal passere.

I Altea førte kommunens innsi-
gelser til at årelange planer om 

en ny trase for N332 ble kansel-
lert til slutt. Kommunen kom 
med stadige protester på at tom-
teeiere i området ville få deler av 
tomter ekspropiert.

Utbedrelsen av 322 utsatt på nytt
Den travle riksvei N332 som går forbi Torrevieja er plaget av tett trafikk og 
lange køer, spesielt på utfartsdager. Nå fører nye insigelser fra rådhuet til at 
utbedringen lar vente på seg enda lenger.

Torrevieja

Lofotskrei med rogn, 
bacon og eggesmør

Calle Marcelina 44, 
Nueva Torrevieja

965 70 85 85

quironsalud.es

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

Torrevieja  
er ditt hjem, 
Quirónsalud  
er din helse

• Avtale med de største nasjonale og internasjonale 
selskapene

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

Følg deg som hjemme

Akkut tjeneste

24t/7 dager i uke

(+34) 966 925 779

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

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

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE
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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

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.www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

Altea

Påskeprosesjoner i Altea 2017

Påsken i Altea markerer begynnelsen på turistsesongen. Gamlebyen fylles opp 
av besøkende og byens mange strandbarer åpner for sesongen. Den tradisjonelle 
påskefeiringen markeres i hovedsag med sørgelige prosesjoner i den vakre gamlebyen.

onsdag 12. April
19.30 Barneopptog fra kirken i 
gamlebyen. Det nye helgenbildet 
tas ut av kirken og prosesjonen 
går gjennom gater i gamlebyen.

Fredag 14. April Viernes Santo
Påske-gudstjeneste ved kirken i 
gamlebyen klokken 17.00. Pro-
sesjonen begynner klokken 
20.00 og den skal markere be-

gravelsen av Kristus. Opptoget 
går rundt gamlebyen.

Lørdag 15. April
Klokken 23.00 begynner man 
«den stille time» ved kirken i 
gamlebyen, etterfulgt av prose-
sjonen som marker «Møte med 
oppstandelsen», Procesión del
Encuentro con el Resucitado.

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

GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI
LASERBEHANDLINGER - ALT INNEN ØYEKIRURGI

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

IdYLL: Strendene i “La Olla” områ-
det like nord for Algar-elven har blitt 
utbedret etter årets vinterstorm.

Altea

Strendene klare til påske
Altea har fått en helt ny stor bystrand midt i sentrum. 
I forlengelsen av denne har man utbedret forholdene 
rundt flere av byens strender. 

Årets vinterstorm var kraf-
tigere enn på mange år 
noe som førte til skader 

på strender og infrastruktur som 
gir tilgang til strendene. 

I La Olla, like nord for sentrum, 
har man bygget en ny mur på en 
av strendene der. Det gjør spa-
serturen fra Algar-elven og nord-
over langt mer trivelig.

AuTEnTISK?: Påskeproses-
jonene i Altea promoteres ikke 
aktivt for turister. Alteanerne 
vil gjerne begrense innflytelse 
og påvirking fra tilflyttere og 
turister i kommunen.
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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

Benidorm-politiet burde 
forhindret dødsfall

I en ny rettsmedisinsk rapport 
fra Storbritannia fremgår det 
at de to betjentene på vakt 

ikke gjorde jobben sin og at den 
generelle overvåkningen var for 
dårlig. Politistasjonen skal før 
hendelsen ha fått pålegg om å 
bedre sikkerheten ved cellene, en 
anmodning som aldri var blitt 
fulgt opp.

Den 36 år gamle Antony Abbott 
fra Bolton (England) var på ferie 
med samboer og to barn da han 

ble arrestert for bråk på hotellet. 
Få timer senere ble han funnet 
død på cellen på politistasjonen 
i Benidorm. Den aktuelle hen-
delsen som skjedde 23. oktober 
2015 førte til etterforskning både 
i Spania og Storbritannia. Rap-
porten fra England er nå klar og 
konkluderer med at dødsfallet 
kunne vært unngått.

Årsaken til arrestasjonen var at 
samboeren hadde bedt betjenin-
gen på hotellet om hjelp fordi 

mannen hadde drukket og var 
voldelig. Betjeningen kontaktet 
da politiet. Den kvinnelige sam-
boeren innrømmet senere at år-
saken til arrestasjonen var bråk, 
men skal ha tonet ned alvoret i 
saken.

Mens mannen befant seg i politi-
ets varetekt skal han ha blitt 
overlatt til seg selv, uten noen 
form for oppsyn, i nærmere tjue 
minutter. På den tiden skal han 
ha rukket å rive opp et teppe i 
strimler og hengt seg fra døren 
på cellen.

Betjenten som hadde ansvaret 
for vaktholdet skal ha forlatt pos-
ten sin, mens den andre politi-
mannen på skiftet ikke erstattet 
ham. Det spanske politidirekto-
ratet (Dirección General de la 
Policía) tok først de to betjentene 
i forsvar. Senere fremgår det at 
begge ble sanksjonert og midler-
tidig permittert etter hendelsen.

I den nye rapporten fra Storbri-
tannia får politistasjonen i Beni-
dorm kritikk for generell dårlig 
sikkerhet ved cellene, forhold 
man skal ha visst om lenge før 
det aktuelle drapet. I 2014 skal 
en annen innsatt ha vært nær ved 
å ta sitt liv på samme måte.

En rekke tiltak var derfor anbe-
falt, blant annet kameraer for 
hver celle og at dørene til avluk-
kene ble byttet ut for å minske 
faren for selvmord. Den spanske 
advokaten til avdødes familie, 
reagerer med harme på opplys-
ningene i rapporten og varsler 
erstatningssøksmål.

Politiet i Benidorm 
får kritikk for ikke 
å ha forhindret 
dødsfallet til en 
britisk statsborger 
som tok livet sitt 
på cellen i 2015. 

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

No need of
hospitalization

Quick recovery

Personalized
attention 24h

Reduces up to 4kg 1.450€
area

FIRST VISIT FREE
No scars, No pain

50%  
DISCOUNT

Radio frequency

LPG

Microdermabrasion

Www.royalaesthetic.com

T. 00 34 664 21 27 21

Ikke nødvendig med 
innleggelse

Rask legning

Tilbasset pleie og etter-
syn 24 timer i døgnet

Reduserer opptil 4 kilo

Ingen arr, ingen smerte

FøRSTE KONSULTASjON ER GRATIS

- TILBUD- 

€1450
PR OMRÅDE

dØd På CELLA: Politiet i Benidorm har fra før av et dårlig rykte etter flere 
tilfeller av maktmisbruk. Noen av betjentene er tidligere domfelte etter straff-
bare handlinger utført i nabokommunene og har blitt “overført” til Benidorm.
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Madrid

1 års fengsel for Twitter-spøk
40år gammelt attentat på Franco-Adminarl kan ikke spøkes med

Nok en dom skaper debatt 
om ytringsfrihetens kår 
i Spania. 21 år gamle 

Cassandra Vera er dømt til ett års 
fengsel for å ha spøkt med drapet 
på Carrero Blanco, en admiral og 
statsminister under Franco som 
ble drept av ETA i 1973. Den 
spanske ungdommen er på bak-
grunn av et utvalg Twitter-mel-
dinger funnet skyldig i ”respekt-
løshet” og ”fornærmelser” mot 
ofre for terrorisme. Enkelte av 

meldingen hun er dømt for ble 
skrevet da hun var 15 år.

I tillegg til ett års fengsel er 21 år 
gamle Cassandra Vera idømt 
saksomkostninger og fratatt ret-
ten til offentlige verv i syv år. 
Dommen som er avsagt av Spa-
nias nasjonale domstol (Audien-
cia Nacional) møter sterk kritikk 
fra flere hold, inkludert de poli-
tiske partiene Podemos og Izqui-
erda Unida.

Blant annet reageres det på at 
den avdøde admiralen som ble 
drept for 43 år siden i årevis har 
vært gjenstand for liknende type 
spøk og ironi i Spania, uten at 
det har fått rettslige konsekven-
ser.

Ville ikke ha skjedd på 
1980-tallet

Det tidligere spanske komikerpa-
ret Tip og Coll er blant de som 
har spøkt med temaet i en bok fra 
1984. Avisen El País skriver den 
29. mars at vitsene til Tip og Coll 
ikke kunne vært fortalt i dag.

Med andre ord, at det kjente ko-
mikerparet da ville ha lidt sam-
me skjebne som den dømte Twit-
ter-ungdommen, et hint om at 

toleransen for hva det skal være 
lov til å si på enkelte områder i 
Spania i dag virker lavere enn på 
1980-tallet.

Dommen kommer samtidig som 
kritikken av den nye loven om 
borgersikkerhet i Spania øker. 
Den omstridte loven (Ley de Se-
guridad Ciudadana) ble vedtatt 
av regjeringspartiet Partido Po-
pular i 2015.

Loven som opposisjonen i Kon-
gressen nå forsøker å få endret, 
er blitt omtalt som «kneblelo-
ven» og har fått kritikk av blant 
annet Amnesty International for 
å bidra til å begrense ytringsfri-
heten i Spania. Etter at loven 
trådte i kraft i fjor, er en rekke 
kontroversielle dommer blitt av-
sagt.

Streisand-effekten
Det reageres også på at man i 
den nye dommen har hentet opp 
tweets som ble skrevet da tiltalte 
var bare 15 år. Ingen av de 13 
meldingene hun er dømt for ble 

Nok en dom skaper debatt om 
ytringsfrihetens kår i Spania. 21 år gamle 
Cassandra Vera er dømt til ett års fengsel for 
å ha spøkt med drapet på Carrero Blanco, 
en admiral og statsminister under Franco 
som ble drept av ETA i 1973.  Det spøkes 
blant annet med admiralen som var offeret 
var ”Spanias første astronaut”.

SPAnIAS FØRSTE ASTRonAuT?: Blanco var av mange sett påsom 
Francos “arveprins” og mannen som skulle føre Facist-diktaturet videre et-
ter Francos død. Den vollsomme eksposjonen som tok livet av han kastet 
bilen han satt i over hustakene i Madrid og vraket endte opp på andre siden 
av bygget han kjørte forbi. Vitsene er mange i Spania om admiralens siste 
flyvetur over Madrid.

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

SPAnIA Anno 2017: Cassandra (21) her avbildet på vei til retten. I dommen heter det seg “... en respektløs og 
ydmykende handling som rammes av forbudet mot ydmykelse av ofre..”
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Ungdommene som var på 
ferie for å feire skoleav-
slutning, skal blant annet 

ha kastet madrasser ut av vin-
duet, tv i svømmebassenget og 
tømt brannslukkingsapparatene i 
gangene på hotellet.

En talsperson for hotellet opply-

ser til media at de aldri før har 
opplevd noe liknende. På denne 
tiden av året pleier studenter fra 
Portugal å komme til Benalmá-
dena og Torremolinos for å feire 
semesterslutt. Ødeleggelsene på 
hotellet er anmeldt til politiet og 
vil bli etterforsket, skriver avisen 
El País.

Rundt 800 studenter på skoletur skal ha 
rasert et hotell i Torremolinos på Solkysten.

Torremolinos

Raserte hotell på skoletur

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.

Luis Carrero Blanco (1904-1973) var admiral i det span-
ske forvaret og minister under diktator Francisco Franco. 
Han kjempet på fascistenes side i Den spanske borger-
krigen og ble senere en av diktatorens nærmeste medar-
beidere.

I 1973 ble Carrero Blanco utnevnt til statsminister i Spa-
nia og ble av mange tilhengere sett på som mannen som 
skulle føre Spania videre etter Francos død. Senere 
samme år ble han imidlertid drept av den baskiske ter-
roristgruppen ETA. Drapet som skjedde den 20. desem-
ber 1973 ble ansett som det hardeste angrepet mot Fran-
cos styre siden slutten av borgerkrigen.

heller delt på sosiale medier i 
særlig grad. Rettssaken mot hen-
ne har imidlertid gjort dem kjen-
te.

Etter dommen er de aktuelle 
Twitter-meldingene delt i stort 
omfang på internett og gjengitt i 
mange av landets aviser. Det 
snakkes derfor om den såkalte 
Streisand-effekten, et fenomen 
der forsøk på å sensurere eller 
fjerne informasjon på internett 
virker mot sin hensikt.

Navnet er hentet fra en sak der 
skuespilleren Barbra Streisand 
gikk til sak fordi noen hadde pu-
blisert bilder av eiendommen 
hennes. Streisand tapte rettssa-
ken. I tillegg gjorde all publisite-
ten rundt saken at bildene ble 
spredt på internett i stort omfang.

”dårlig smak”, men ikke kri-
minelt
Twitter-meldingene den unge 
studenten har skrevet (der en-
kelte går helt tilbake til 2012) 
anses som eksempler på misbruk 
av ytringsfriheten, men ikke en 
handling som kvalifiserer til 
fengselsstraff.

Den tidligere Franco-ministeren 
Carrero Blanco døde momentant 
da bilen han satt i ble sprengt i 
luften av en bombe fra terrorist-
organisasjonen ETA i 1973. Ek-
splosjonen som skjedde i Madrid 
var så kraftig at kjøretøyet ble 
løftet over tretti meter opp i luf-
ten og landet i bakgården på en 
bygning like ved.

Vera er dømt for en serie tweets 
som spøker med dette drapet, 
meldinger av typen: «Kissinger 
ga Carrero Blanco en bit av må-
nen i gave, ETA betalte reisen 
dit» og «ETA iverksatte en poli-
tikk mot offisielle kjøretøyer, 
kombinert med et romprogram».

I tillegg til å ironisere over ETA-
drapet på Carrero Blanco har den 
dømte Twitter-ungdommen også 
spøkt om et hypotetisk attentat 
mot nåværende statsminister 
Mariano Rajoy. Disse meldin-
gene inngår ikke i de 13 hun er 

dømt for, men bidrar til inntryk-
ket av et klart misbruk av 
ytringsfriheten.

Støtte fra uventet hold
Likevel anses dommen mot 
Cassandra Vera av mange som 
urimelig og et skritt i feil retning 
for det frie ord i Spania. Da sa-
ken mot henne ble kjent i media 
tidligere i år, gikk til og med et 
av Carrero Blancos barnebarn ut 
til støtte for tiltalte og omtalte 
påstanden om fengslestraff for 
Twitter-meldingene om den av-
døde bestefaren som «upropor-
sjonal» og «helt urimelig».

Den tidligere Franco-ministerens 
barnebarn understreket også at 
hun ikke følte seg støtt av mel-
dingene, men karakteriserte dem 
som «dårlig smak».

Anker til høyesterett
I følge den dømte selv vil hun 
grunnet dommen kunne miste 
retten til stipend i sine studier for 
å bli skolelærer. Hun opplever å 
ha fått livet ødelagt av dommen, 
som også har fått økonomiske 
konsekvenser i det hun er dømt 
til å betale saksomkostninger.

I forsvaret av Cassandra Vera ble 
det også anført at hun handlet 
uten visshet om at det hun skrev 
kunne være gjenstand for en 
straffbar handling. Dette ble 
imidlertid avvist av domstolen, 
som mente tiltalte var en sam-
funnsbevisst student som måtte 
ha kjent til meldingenes injurie-
rende kraft.

Etter dommen har advokatfir-
maet som representerer Vera an-
nonsert at de vil anke saken til 
høyesterett.

CASSAndRA: Studenten risikerer å miste retten til stipend som følge av 
loven i tillegg til muligheten til å måtte sone ett år

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

GuFS FRA FoRTIdEn?: Kreft-
er fra Franco-diktaturet har fort-
satt makt i dagens Spania. Dagens 
regjeringsparti PP, er stiftet av Fran-
co ministre og partiket har aktivt 
kjempet imot et oppgjør med Span-
ias fortid og borgerkrigen. Bildet 
viser Spanias forrige konge Carlos 
avbildet sammen med admiral Car-
rero Blanco.

Carrero Blanco

*Se neste side for historien om “Attentatet som frigjorde Spania.
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Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00
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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

Hans livvakt og sjåfør døde 
momentant, og han selv 
døde kort tid etter av ska-

dene. Mannen som General Franco 
trolig hadde sett seg ut skulle føre 
videre hans arv var død og attenta-
tet endre trolig Spanias fremtid.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
Baskerland og dets frihet, ga atten-
tatet navnet Operaciòn Ogro (Ope-
rasjon Orge). Bombeattentatet var 
rettet mot admiral Luis Carrero 
Blanco. General Francisco Francos 
utvalgte etterfølger og daværende 
statsminister.

En ETA kommandogruppe under 
kodenavnet Txikia og leide en kjel-
lerleilighet i gaten Claudio Coello 
104 i Madrid. Denne leiligheten lå 
på ruten Carrero Blanco kjørte når 
han regelmessig skulle i gudstje-
neste ved kirken San Francisco de 
Borja.

De brukte over fem måneder på å 
grave en tunnel under gaten og de 
forklarte huseieren at de var skulp-
turstudenter for å skjule deres 
egentlige formål. Slik kunne de 
også forklare hvorfor de hele tiden 
var dekket med støv og skitt fra 
gravearbeidene. Tunnelen ble der-
etter fylt med 80 kilo sprengstoff 
som de hadde stjålet fra regjerin-
gens eget lager.

Tre menn fra ETA, utkledd som 

elektrikere, detonerte bomben. Den 
kraftige eksplosjonen sendte Car-
rero Blanco og hans bil 20 meter 
opp i luften før de landet på en bal-
kong i andre etasje på en av nabo-
bygningene. Til stor overraskelse 
overlevde Carrero Blanco, men 
døde kort tid etter av skadene. Han 
sjåfør og livvakt døde momentant, 
og fire andre personer ble skadet i 
attentatet.

”Terroristene”, som var utkledd 
som elektrikere, ropte til de forbis-
paserende at det hadde vært en gas-
seksplosjon og forsvant under opp-
standelsen.
Carrero Blanco hadde bare vært 
statsminister i seks måneder da han 
ble henrettet.

Samme dag ble alle offentlige byg-
ninger stengt og regjeringen varslet 
tre dagers sørgetid. En måned etter, 
22. januar 1974, tok ETA ansvaret 
for terrorattentatet.

Under et intervju prøvde terroris-
tene å rettferdiggjøre angrepet. De 
sa at henrettelsen hadde et klart 
mål. At fra begynnelsen av 1951 
hadde Carrero Blanco praktisk talt 
okkuperte regjeringens hovedkvar-
ter i regimet.

opus dei
De mente Carrero Blanco symbo-
liserte bedre enn noen en som fulg-
te Francos ideer. Og uten direkte 

koble seg selv til slike tendenser, 
prøvde han i skjul å presse Opus 
Dei over i maktens sentrum.

Edderkoppen
De mente han var en mann uten 
skrupler som bevisst hadde laget 
sitt eget styre, en slags stat i staten. 
De anklaget ham for å skape et nett-
verk av informanter i departamen-
tene, i hæren, i falangen (Facistpar-
tiet) og også i Opus Dei. De hevdet 
han klarte å sette seg inn i alle Fran-
cos apparater, og dermed gjorde 
seg selv til et sentralt element i sys-
temet og en grunnleggende del av 
oligarkiets politiske spill.

De mente også at han var uerstatte-
lig grunnet sin erfaring og kapasitet 
til å manøvere, og at ingen kunne 
klare å opprettholde den indre like-
vekten av Fancos ideer slik som 
Carrero Blanco.

I 1975 skrev forfatteren Julen Agir-
re boken Operation Ogro: The Exe-
cution of Admiral Luis Carrero 
Blanco. Det er også laget film om 
attentatet.

Agirre påpeker at drapet ikke ble 
fordømt, men derimot applaudert 
av den spanske opposisjonen. For 
noen var hans død et tegn på at lan-
det var klart for å få etablert et de-
mokrati nettopp fordi Francos valg 
av etterfølger var blitt eliminert.

ETAs mål med drapet var derimot 
ikke en demokratisering av Spania, 
men et ledd i å destabilisere landet. 
De ville øke Francos undertryk-
kelse av baskerlandene og det bas-
kiske folk. På denne måten ville det 
baskiske folk måtte velge velge 
mellom pest og kolera, og velge det 
minst onde å støtte seg til og der-
med støtte ETA i deres kamp mot 
Francos undertrykkelse.

Kontroversiell rettssak
BBC som omtalte attentatet i 1973, 
skrev at ministeren ble drept bare 
15 minutter før rettsaken startet i 
Madrid, som omhandlet ti av Spa-
nias ledende motstandere av Fran-

cos regime.

En av motstanderne var en katolsk 
prest. Motstanderne ble arrestert i 
en kirke i Madrid 18 måneder før 
attentatet og ble beskyld for å holde 
ulovlige forsamlinger.

Tusenvis av sinte demonstran-
ter hadde demonstrert mot 
saken 
Flere mente at admiralens død 
måtte bli satt i sammenheng med 
den kontroversielle rettssaken, og 
hans støtte til Francos regime.
Ikke siden borgerkrigen som ble 
avsluttet i 1939, hadde en minister 
blitt henrettet i et lignende attentat.

Attentated skjedde 20. desember 1973. Admiral Luis Carrero Blanco satte seg i bilen for å kjøre hjem etter gudstjen-
este. Minutter senere ble bilen han satt i kastet 20 meter opp i luften og landet på en balkong på motsatt side av gaten. 

Alfaz
Albir
Altea
Benidorm
La Nucia

TRENGER DU LITT 
HjELP I HUSET ?

TA KONTAKT FOR 
EN HYGGELIG PRIS

639 553 412
SEND GjERNE EN MELDING PÅ NORSK

1973: Bombeattentatet var rettet mot admiral Luis Carrero Blanco. Gen-
eral Francisco Francos utvalgte etterfølger og daværende statsminister. 
For noen var hans død et tegn på at landet var klart for å få etablert et 
demokrati nettopp fordi Francos valg av etterfølger var blitt eliminert.

Operasjon 

”Ogre”
Attentatet som frigjorde Spania?



www.SpaniaPosten.es  14. APRIL 2017  UTGAVE 08 2017 19
Breakfast
Daily Menu
Dinner
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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 LØRdAG 22.00 TIL 02.00 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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Gatene fylles med hvite og 
røde eller hvite og grøn-
ne småhus (telt) kalt ”ca-

setas” og opplyses av tusenvis 
med små runde lykter. For de 
som vil se improvisert flamenco 
i gatene er dette stedet!

Årets festival (2017) begynner 
30. april midnatt i det man tenner 
belysningen på festivalområdet. 
Det hele avsluttes med fyrver-
keri 6. mai kl 24.00.

Historie
Ironisk nok var det ikke sevilla-
nerne, men baskeren José María 
de Ybarra og katalaneren Nar-
ciso Bonaplata som i august 
1846 ba byrådet om tillatelse til 
å lage en markedsfest i april. De 
fikk ønsket innvilget og siden da 
har Feria de Abril blitt en stadig 
større folkefest. 

De første årene ble markedsfes-
ten holdt i det som den gang var 
ukanten av byen, nemlig el Pra-
do San Sebastián – den gamle 
tobakksfabrikken. Dette er den 
samme tobakksfabrikken ope-
raen Carmen hentet handling fra, 
og i dag er bygningen det flotte 
Universitetet i Sevilla. Senere 
ble Feria de Abril holdt på Plaza 
de España og det var en slik suk-

sess at man så seg nødt til å dele 
kvegmarkedet fra selve festen. I 
vår tid vurderer man å flytte be-
givenheten fra Los Remedios til 
det som er kjent som el Charco 
de la Pava.

Portalen
Inngangen til området er markert 
med en enorm portal som hvert 
år blir dedikert til en spesiell be-
givenhet, et monument eller en 
bygning i byen. Portalen rager 
høyt i været og den er opplyst så 
vi kan se den like godt om natten 
som om dagen. I år er portalen 
dedikert til hundreårsjubileet til 
den første militærflyvningen i 
Tablada sør i Sevilla – som lig-
ger rett bakom dagens Feria de 
Abril.

”Las casetas”
De fleste ”casetas” er private el-
ler eid av bedrifter og man må 
inviteres for å komme inn. Her 
samles familie, venner og kol-
legaer for å spise, drikke og 
danse. Heldigvis finnes det alter-
nativ for tilreisende også, og ved 
portalen kan man få informasjon 
om hvor disse befinner seg. El-
lers er bare det å gå i gatene og 
se på alt livet en stor opplevelse 
i seg selv.

Mat og drikke
Feria de Abril er også en gastro-
nomisk fest. Det fråtses i stekt 
fisk, iberisk skinke, sjøkreps, 
reker fra Huelva, poteter med 
blekksprut, ”bakalao”, gryteret-
ter, pølser, spansk pepper og 
spansk omelett. Til dessert finnes 
noen slags smultringer (buñuelos 
eller churros) med smeltet sjoko-
lade, og den berømte ”manzanil-
laen” – en tørr, lett sherry drik-
kes i mengder.

Klær, musikk og attraksjoner
Den typiske klesdrakten for 
kvinner er flamencokjoler i alle 
farger, og mennene bruker ride-
drakter og runde hatter.  Det er 
kanskje ikke noen overraskelse 
at flamenco-formen ”sevillanas” 
har sin opprinnelse fra Feria de 
Abril. Bortsett fra politibiler og 
ambulanser er hester og heste-
vogner eneste tillatte transport-
middel i området. For å komme 
seg til og fra sentrum kan man 
gjerne ta buss eller taxi. For barn 
og unge er det rigget til et enormt 
tivoli på området hvor en kan 
finne noe for en hver smak, det 
være seg karuseller eller klovner.

den offisielle uken 
Feria de Abril starter mandag 
kveld med den tradisjonelle stek-

Feria de Abril
Sevilla: 30. april til 6. mai

HEST oVERALT HELE åRET: Romantiske turer rundt Sevilla 
med hest og vogn er helt vanlig også når det ikke er “Feria”.

Det som opprinnelig var en tredagers markedsfest varer nå en hel 
uke hvor bydelen Los Remedios forvandles til et eventyr av hester, 
kjoler og ”manzanilla”.
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Hjemmesykepleie og hjemmehjelp • Utleie av hjelpemidler til hjemmet
Daglig oppfølging og tilsyn av autoriserte sykepleiere og hjelpepleiere. 

Hjem-kjøring av mat, handlehjelp, følge til lege, sykehus, tannlege • Tolketjenester etc.

OMSORGSTJENESTER
Trygghet    Helse    Glede    Omsorg    Trivsel

Ferdigutfylte HELFO skjema | Rehabilitering innen nevrologi og ortopedi
Spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser | Yoga

FYSIOTERAPI

Bestill dine reiser gjennom oss
Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser 
for deg, for lag og organisasjoner.

FYSIAKOSREISER AS

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse

Bestill dine reiser gjennom oss, vi 
vektlegger trygghet, trivsel og gode 
opplevelser!

Kontakt Anne Elisabeth Nesset 
Tlf: 0034 628 870 070 
email: fysiakosreiser@gmail.com

Du reiser trygt,
vi er medlem av

Nært samarbeid med norsktalende lege
Utleie / salg av trygghetsalarmer Safemate. 
Medlemstjeneste om du 
ikke ønsker alarm

Tlf +34 600 015 470

VELVÆRE
Aromaterapi -klassisk massasje - fotterapi - pedikyr 
- manikyr - gelenegler - negledesign - voksing - ansikts- 
behandlinger - algeinnpakning - peeling - refleksologi 
- napping og farginbg av bryn - farging av vipper

Uketilbud på velværebehandling

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

Klippekort 
på trening

TOTALLEVERANDØR AV 
bEHANDLINGS OG OMSORGSTJENESTER

- VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASjONER
Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir
www.fysiakos.com - post@fysiakos.com

Tlf: +34 966 865 686

te fisken, og ved midnatt tenner 
borgermesteren portalen og ga-
telyktene. Tirsdag er derfor den 
første offisielle dagen, og fami-
lier og kollegaer samles for å 
spise. 

Natt til onsdag slukkes lyktene kl 
03.00 om natten, og neste natt 
enda en time senere. Onsdag er 
festens hoveddag, mens torsdag 
er kanskje dagen med mest in-
tens aktivitet. Da er det hestene 
som er hovedattraksjonen og de 
går i parade. Lyktene slukkes kl 
05.00. 

Videre er fredag politikerne og 
de berømtes dag med forestillin-
ger og show. Lørdagen viker se-
villanerne plass for de besøkende 
og lyktene slukkes ikke før kl 
06.00 om morgenen. Søndagen 
er festens siste dag og markeres 
med tyrefekting i La Maestranza, 
og ved midnatt avsluttes alt med 
fyrverkeri ved elven El Guadal-
quivir.

LAnGE TRAdISJonER FoR HEST: Andaluserne er glade i sine hester. Denne lidenskapen begynte da “El 
Andalus” var et musimsk kongedømme. Maurerne hadde drevet med hestehold i lange århundre før hesten kom 
til Europa via Nord-Afrika fra “Arabia”. Andalusernes bruk av hester veide tungt når spanjolene skulle erobre 
Amerika. Mange av de mest kjente spanske erobrerne som Cortez kom fra denne delen av Spania.

Onsdag er festens hoveddag, mens 
torsdag er kanskje dagen med mest 
intens aktivitet. Da er det hestene 
som er hovedattraksjonen og de går 
i parade.

PLAZA dE ESPAÑA
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Sevilla
Tyrefekting, tapas og flamenco

Andalucía er Spanias sørligste region og kanskje det mest ”typisk spanske” du finner. Tyrefekting, 
tapas og flamenco – alt begynte i Andalucía og tradisjonene er fremdeles sterkt grunnfestet her. I 
Andalucía finner du sannsynligvis de livligste spanjolene, de andalusiske festene er de mest høy-
lytte, påskeprosesjonene er de mest dramatiske og sommervarmen er den heteste.

Sevilla er hovedstaden i An-
dalucía. Byen er den fjerde 
største i Spania etter Ma-

drid, Barcelona og Valencia. Se-
villa har to fotballag i Spanias 
øverste divisjon, Real Betis 
Balompié og Sevilla FC. De to 
lagene har omtrent like stor opp-
slutning blant folk i byen, og 
hvem man støtter er ingen spøk, 
selv blant venner.

Når dra? Det er kanskje aller best 
å besøke Sevilla i april, når ap-
pelsintrærne blomstrer og byen 
fylles med den søte duften av 
azahar. I april feires først påsken 
med dystre påskeprosesjoner, før 
byen eksploderer i en fest av far-
ger og musikk under den berøm-
te Feria de Abril en uke etterpå. 
Prisene på hotellene stiger denne 
måneden, men vil du ha med deg 
noe av det beste Andalucía har å 
tilby av kultur og festligheter er 
det absolutt verdt prisen - men 
husk å bestille i tide, hotellene 
blir tidlig fullbooket! Du bør 
kanskje holde deg unna Sevilla i 
sommermånedene når gradestok-
ken kryper over de 40, men re-
sten av året er det alltid flott å 
besøke byen.

Store deler av byen er som en 
labyrint av smale gater, hvor 
blomstene slynger seg fra tak til 
tak. Det finnes fullt av bortgjem-
te torg, utallige tapasbarer, par-
ker og fontener. Du kan saum-
fare byen og likevel oppdage noe 
nytt hver dag. Sevilla er en le-
vende arkitektonisk arv. Den 
stolte byen er blitt bygget av ro-
mere og arabere, her kjemper alt 
fra gotisk stil til renessanse og 
barokk om hverandre.

En av de beste måtene å nyte Se-
villa på er å spise tapas og drikke 
vin i skyggen på en plaza og bare 
observere det pulserende bylivet. 
Velkledde damer, gestikulerende 
menn, hestedrosjer som lunter 
forbi, de hvite duene som span-
kulerer på alle torg... Sevilla er 
en nytelse for sansene uansett 
hvor du går. Likevel er det noen 
ting du absolutt bør få med deg 
når du først er der.

Fire unESCo byggverk
De fire byggverkene som er er-
klært verdensarv på UNESCOs 
liste over verdens kultur- og na-
turarvsteder i 1987: La Giralda, 
Catedral de Santa María, Real 

Alcázares og Archivo de Indias.

Det 101 meter høye klokketårnet 
La Giralda utgjør i dag en del av 
katedralen Catedral de Santa 
Maria. De to nederste tredjede-
lene av tårnet ble bygget under 
det arabiske almohade konge-
dømmet på slutten av 12-hundre-
tallet. Den tredje delen ble byg-
get under kristent herredømme 
for å få plass til klokkene. Dette 
stedet regnes for å være Sevillas 
midtpunkt, og det høye tårnet 
kan være godt å orientere seg et-
ter for nykomlinger i Sevilla.

Catedral de Santa Maria (offisielt 
navn: Catedral de Santa María de 
la Sede de Sevilla) er den største 
gotiske katedralen i verden. Den 
ble påbegynt i 1401 og bygget 
over tomten til moskeen Mezkita 
Aljama de Sevilla. Den ble er-
klært ferdig i 1506, men helt til 
våre dager er det blitt bygget mer 
og mer på den enorme katedra-
len. Det hevdes at Christofer Co-
lumbus og kong Fernando III de 
Castilla (senere slått til helgen 
San Fernando) ligger begravd 
der. Katedralen er et godt eksem-
pel på Sevillas mange byggesti-

ler, fra arabisk almohade (1172-
1248) til gotisk stil (1401-1528), 
videre har renessansen (1528-
1593), barokken (1618-1758), 
neoklassisismen (1758-1823) og 
til slutt den nygotiske stilen 
(1825-1928) satt sitt preg på 
bygget.

Rett ved siden av klokketårnet 
og katedralen ligger palasset 
Reales Alcázares de Sevilla. 
Dette er en samling hoffbygnin-
ger som har gjennomgått omtrent 
den samme arkitektoniske pro-
sessen som katedralen. Disse 
fantastiske byggverkene ble på-
begynt ved tidlig middelalder, og 
de omslutter en drømmehage 
med fontener, dammer, mosaikk-
lagte stier, eksotiske og ikke fullt 
så eksotiske fugler som går fritt 
i skyggen av busker og fargerike 
blomster. Dette er absolutt verdt 
et besøk!

Et steinkast unna ligger Archivo 
General de Indias som ble opp-
rettet i 1785 med det formål å 
samle alle referansedokumenter 
vedrørende de spanske kolonie-
ne. Her finnes håndskrevne tek-
ster av fremtredende personer 

som Christofer Columbus og 
Hernán Cortés. Totalt finnes det 
mer enn 9000 hyllemeter (ni ki-
lometer) dokumenter samlet her.

Andre severdigheter
Går du en spasertur langs elven 
Guadalquivir (”stor elv” på ara-
bisk) ligger den ene severdighe-
ten etter den andre. Her finner du 
blant annet tårnet Torre de Oro, 
tyrefekterstadion Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla, det 
ærverdige universitetet Univer-
sidad de Sevilla, parken Parque 
de María Luisa og gigantiske 
Plaza de España. Vil du se alt 
dette uten å slite ut sandalene 
kan en hestedrosje være et godt 
alternativ. Gå heller ikke glipp av 
den sjarmerende bydelen La ju-
dería i hjertet av Sevilla. Vil du 
se flamenco kan du dra til La 
Carboneria i San Bartolomé.

VEnSTRE: Det 101 meter høye klokketårnet La Giralda 
utgjør i dag en del av katedralen Catedral de Santa Maria. 
De to nederste tredjedelene av tårnet ble bygget under 
det arabiske almohade kongedømmet  på 12-hundretallet.

GuAdALquIVIR
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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!!

I det tolvte århundre tok almo-
hadene fra Marokko over det 
allerede muslimske Spania 

og gjorde Sevilla til hovedstad i 
riket sitt. Almohadens konge-
dømme falt fra hverandre i 1248 
under San Fernando III.

I det fjortende århundre var Se-
villa den viktigste byen i Spania. 
Det største gjennombruddet had-
de byen i 1503, da den fikk mo-
nopol på den spanske handelen 
med det amerikanske kontinen-
tet. Sevilla ble raskt til en av de 
største og rikeste byene i verden.

I 1649 gjorde en pest det av med 
halve befolkningen, Guadalqui-
vir grodde til og ble mindre far-
bar for de stadig større skipene. 

I 1717 ble Casa de la Contrata-
ción - kontoret som kontrollerte 
handelen med Amerika, flyttet til 
Cadiz. Enda en pest i 1800 drep-
te ytterlige 13.000 mennesker. 
Den industrielle revolusjonen 
brakte med seg velstand for 
noen, men flertallet forble fatti-
ge. Ved begynnelsen av den 
spanske borgerkrigen falt Sevilla 
raskt for nasjonalistenes angrep, 
på tross av en viss motstand fra 
arbeiderklassen.

Ting ble bedre i 1980 da Sevilla 
ble utnevnt som hovedstad i An-
dalucía, i det demokratiske Spa-
nia, hvor sevillanske Felipe Gon-
zález ble utnevnt til statsminister.

Verdensutstillingene i 1929 og 

EXPO’92 i 1992 brakte millio-
ner av besøkende til byen, det 
ble bygd åtte nye broer over 
Guadalquivir og lyntoget AVE 
fikk linje til Madrid. Økonomien 
i Sevilla baseres nå på en blan-
ding av turisme, handel, tekno-
logi og industri.

Det romerske Sevilla, kalt Hispalis, var en viktig havn som lå ved elven Guadal-
quivir som var seilbar fra Atlanterhavet 100 km unna. Under arabisk herredømme 
ble byen kalt Ishbiliya, og den ble ett av de sterkeste arabiske kongedømmene.

Sevillas Historie

EXPo’92: Messeområdet fra verdens-
utstillingen ligger i dag som en spøkel-
sesaktig nedlagt fornøyelsespark i ut-
kanten av Sevilla.
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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

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
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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
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SpaniaPosten.es

Gratis annonsering for private
1) Gå til www.SpaniaPosten.es/rubrikk
2) Skriv inn annonsen din, last opp bilde.
3) Lagre annonsen
4) Vi godkjenner annonsen i løpet av 24-48 timer, den publiseres på 
web og her i avisen.
5) Annonsen fjernes automatisk etter ca 30 dager.

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

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)

costa blanca nord

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
costa blanca nord

BOLIG SøKES
Hus ønskes leid Albir
Spansk vannhund tispe, gammel 
puse mor og matmor - rolig dame 
med fast god inntekt ønsker å leie 
hus med hage langtidsleie fra juni. 
Sikker betaler med fast overføring 
fra konto hver måned. €1000.00
Tlf 91137098

Hus Ønskes leid Alfaz
2 Voksne 1 barn og 2 hunder ønsker 
å leie Hus/leil nær skolen i Alfaz Del 
Pi.Møblet m basseng - langtidsleie. 
€700.00  Tlf 95812723
costa blanca nord

bod ønskes
Hei!Ønsker og leie bod/liten lager-
plass til personlige Eiendeler!Må 
være tørr bod.Er i Spania 6 mnd i 
året Håper på et positivt svar. Hilsen 
Sissel Helene brun €100.00
Tlf 91722277
costa blanca nord

ønsker å leie hus i Alfaz
Min datter og jeg ønsker å leie et 
hus i Alfaz da min datter skal gå på 
skole der til høsten. Vi søker helst 
umøblert/delvis møblert, men kan 
være fleksibel.Vi kommer med flyt-
telasset våres 1 august €1000.00
Tlf 92035787
costa blanca nord

Søger lejlighed/rekkehus
Meget solid og ærligt Skandinavisk 
ægtepar samt to døtre 15 og 16 år , 
ønsker efter lejlighed eller rekkehus 
til leje i orihuela costa. Kontakt ven-
ligest på vores e-mail costablanca-
vista@gmail.com
Tlf 698363456
costa blanca Syd

DIVERSE &
LØSØRE

Sykkel og Flatskjerm TV
Ønsker og kjøpe to sykler til ferie 
bruk i Torevieia. Helst combi eller 

alt av interesse. Dersom noen har 
TV flatskjerm så er jeg interessert. 
004791688870 Hilsen Dan
costa blanca Syd

Trimsykkel kjøpes ring 96 584 74 36
Tlf 965847436 costa blanca nord 

Salg av møbler
okseskinns salong m/puff.
Gardiner,Kommode, nydelige sen-
gegavler med kommode,bilder 
på vegg,pelspledd,nytt vakkert 
kaffeservise,sengetepper, vegglam-
pe og mye mer. Torrevieja,Aldea del 
Mar €200.00 Tlf 95979485
costa blanca Syd

Sofa, 275x175, med uttrekkbar dob-
beltseng, til salgs i laguna Park, ciu-
dad Quesada. Kan besees etter 23.4. 
ny 2014. Kontant oppgjør. €300.00
Tlf 41561909 costa blanca Syd

Seng, 150x190, med kvalitetsma-
drass til salgs i laguna Park, ciudad 
Quesada. Seng og madrass er nes-
ten ikke brukt og er ny for 3 år siden. 
Kan besees etter avtale etter 23.4. 
Kontant oppgjør. €100.00
Tlf 41561909 costa blanca Syd

Hjelpemidler
nYE HjElPEMIDlEr selges billig 
grunnet dødsfall. Gåstol, høydere-
gulerbar og sammenleggbar Euro 
50,-. badestol, svingbar til kar Euro 
75. Tlf 966716525
costa blanca Syd

sykler selges
2 sykler Sity bike ubrukt sort/ hvit 20 
gir kan føige med lås/hjelm ekstra 
setepute kan kontaktes på telefon 
€300.00 Tlf 694416517
costa blanca nord

Transportkasse til hund
Meget fin transportkasse 65x 50 x 
50 kun brugt 1 gang sælges €50.00
Tlf 672493452
costa blanca nord

sykler til salgs
2 sykler ny type sity bike 1 sort 1 hvil 
hjelm/ låe og setepute pumpe. alt er 
så godt som nytt
Tlf 694416517
costa blanca nord 
Golfklubbor dam Träklubbor 
3,5,och 7. järnklubbor 3,4,5,6,7,8 
och 9. Putter. Samtliga klubbor i 
bra skick.Vänligen ring leif för mera 
info. Tel:636785350 Pris endast 150  
Euro €150.00 Tlf 636785350 costa 
blanca Syd

Mikrobølgeovn til salgs
rimelig Taurus mikrobølgeovn er til 
salgs. €25.00 Tlf 603500658

BIL & MC
Ford Focus selges
Ford Focus selges Ford Focus 2002 
mod.1,6l 4 dører.Sølv metallik. ca 
140000 km God bil i bra stand EUro 
1500 kontant costa blanca nord. 
€1500.00 Tlf 65188605
costa blanca nord

bil selges
Volvo S60 optima 2002 mod Dyp 
rød / sort skin motor 2.5 turbodisel 
bilen fremstår som ny
Tlf 694416517
costa blanca nord

bil köpes
Önskar köpa spansk registrerad bil . 
properties.spain@yahoo.com 
Tlf 698320940 costa blanca Syd

Hyundai Getz 2004 automatisk, 
bare en eier 79000 kilometer 5 dø-
rer, bensin €2750.00
Tlf 698320940 costa blanca Syd

lyxig bMW 535i GT
2010 med 147.000km 3-liters motor 
på 306 hästkrafter bensin Multime-
diasystem (dvd) i baksäte AUTo-
MAT- 8-växlar STEPTronIc Pano-
rama glastak Parkeringssensorer 
och backkamera Måste provköras! 
€25.00  Tlf 645508772
costa blanca Syd 

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
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
costa blanca nord

Pen og velholdt Ford Ka 2006. Sen-
trallås, Ac etc. Ta kontakt på mobil 
eller mail. €2500.00
Tlf 95182799 costa blanca Syd

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

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
Feriehus GrAn AlAcAnT
10min Alicante flyplass. 3 sov. 2 bad. 
30m2 Terrase m/Grill og WIFI. felles 
grøntområde med svømmebas-
seng äpent hele äret. Komplett inn-
redet.  €350.00
castanuelas.granalacant@yahoo.es
Tlf 627554743 costa blanca Syd

Vackert radhus i Polop. 90kvm. 2 
sovrum, 2 underbara badrum. Stora 
terrasser och takterrass. lugnt om-
råde med pooler och lekplatser. 
nära till fina promenader och Polop 
centum. Tel +46763509021 €600.00
Tlf 763509021
costa blanca Syd

radhuslägenhet uthyres. t
radhuslägenhet 2km från Alfaz. 2 
sovrum, vardagsrum med kök. 2 

stora terrasser med utsikt mot Alfaz, 
Albir, Altea. Uppvärmd pool.Vecko-
vis eller långtid Tel +46 763509021 
€500.00
Tlf 763509021
costa blanca Syd

leilighet med 3 sov
Kjekk ferieleilighet i jardin Foya 
blanca Albi/Altea. 3 soverom og 3 
bad, totalt 7 sengeplasser, kjøkken/
stue del. Uteplass og felles basseng 
og barnebasseng. Idyll! 2 sykler til fri 
benyttelse €650.00
Tlf 99265620
costa blanca nord 

rekkehus i Albir til leie april,mai,juni. 
3 sov,2 bad,garasje, felles 
basseng,norsk tv. Tlf 91688454

Trenger lager på ca 10-15 m2. Må 
være låsbart. Garasje eller god tørr 
trygg kjeller. lagring av diverse mø-
bler og personlige eiendeler. Varig-
het ca 10-12 mnd. Det bør være lett 
tilgjengelig. Tlf 99575000
costa blanca nord

Hus i Alfaz del Pi til leie for neste 
skoleår. Inngjerdet hage med eget 
basseng. Stue, spisestue, 4 soverom 
og to bad. Ac i alle rom. Vedpeis. lei-
eprisen er inklusive wifi, norsk TV og 
bassengservice. €1000.00
Tlf 91143822

romslig rekkehus i PoloP
Velutstyrt hus på 125m2 i flott-rolig 
urb. i åsen overfor Polop. 4 sov, 3 
bad,stue, kjøkken m/dir.ankomst te-
rasse/hage.ledig 5 uker (26/5-2/7), 
4 uker (11/8-10/9) & 12 uker (26/9-
20/12 2017). €450.00
Tlf 91851392 costa blanca nord

countryhus til leie
rimelig hus til leie for riktig 
person(er).5 min fra orcheta. 20 min 
til Villajoyosa. 2 soverom. ca 90 kvm. 
garasje, terrasse. basseng om du vil. 
Kun langtidsleie.tlf: 004798999729 
€400.00 costa blanca nord

countryhus til leie
Vi har et hus på landet. 5 min fra or-
cheta og 15-20 min fra Villajoyosa. 
Huset trenger nye leietagere som 
liker en rolig tilværelse. Det er på ca 
90 kvm. 1.6 måls tomt. 2 soverom. 
ring +4798999729. €400.00
costa blanca nord

Enebolig for utleie i Alfaz del Pi. 3 
soverom, 2 bad, stue, kjøkken, spi-
sestue. Fullt møblertUtsikt til hav og 
fjell. norsk tv, internett og Ac. ledig 
fra høsten ca med sept 2017- til vår/
sommer 2018. Tlf 91603825

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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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

costa blanca nord

Elektriske senger t. salg
To elektriske senger til salg 80cm 
x 190cm Det er rigtig go reguler-
bare senger med fjernbetjening.Er i 
nærheden la Zenia boulevard cen-
tre orihuela costa. Forspörgsel e-
mail costablancavista@gmail.com 
€300.00 Tlf 698363456
costa blanca Syd

Dejligt outwell Telt
Dejligt Telt mrk outwell nevada 
M til salg. Der er masse tilbehør til 
teltet, underlag til gulv, gulvtæppe, 
bord med hylder, service omm. Alt 
sammen flot afstemt i samme far-
ver/mønstre. Go et bud
Tlf 664840580 costa blanca Syd

dame golfutstyr
Selges 1 golfbag Wilson med 14 da-
mekøller, 1 golfbag nike, 1 golftralle 
med 3 hjul. Kontakt pr. telefon Tor-
revieja 634319706 €100.00
costa blanca nord

Diverse & løsøre
nYE HjElPEMIDlEr rullator, gåstol, 
badestol til kar selges Euro 234,- 
(20% av nypris) costablanca syd. Tlf. 
966716525 €234.00
costa blanca Syd

Musikintresserad
Audiobox USb ny Trådlös Mikrofon 
röde nT1 ny 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

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

jobb ønskes
Hei jeg er på utkikk etter nye utfor-
dringer og er ganske allsidig! jeg 
ønsker meg en jobb rundt område; 
Albir,Altea,calpe eller noe i nærhe-
ten der da det er dit jeg flytter!
Tlf 90075769

STILLING 
LEDIG

Hunde passer- kennel
jeg har en spansk vannhund tispe 
på snart 2 år. Det hadde vært fint 
om det var noen hun kunne være 
hos innimellom ved behov. 30 euro 
pr dag. €20.00
Tlf 91137098 costa blanca nor

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

Varehenger til norge
jeg kan ta din henger til norge eller 
du kan ta min 1 t. henger til Torre-
vieja fra Drammen. Må være i Tor-
revieja senest ca. 20. april Tel. 0047 
90756717 costa blanca Syd

rEnGjØrInG
jeg holder huset ditt rent fra sep-
tember til juni. Snakker spansk og 

litt engelsk. Har vasket for nord-
menn i mange år. ring Alina 677 
707 727. For referanse ring odd 
679 670 100. Tlf 677707727
costa blanca nord

Vask av leiligheter
Vi tar på oss vask av hus og leilighe-
ter. Vi har 12 års erfaring med vask 
og ettersyn av leiligheter. Spesielt 
ved utleie kan vi ta ansvar for utle-
vering av nøkler etc. telf: 0034
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

rEnGjØrInG
jeg holder huset ditt rent fra sep-
tember til juni. Snakker spansk og 
litt engelsk. Har vasket for nord-
menn i mange år. ring Alina 677 
707 727. For referanse ring odd 679 
670 100. costa blanca nord

MØTEPLASSEN
Venninde søkes
Søker venninde i 60-75 årsalderen 
som liker turer, strandliv cafebesøk 
og ellers alt som gir livet mening. 
bor ikke fast i Spania men er i Albir-
området ofte. Tlf 695446807
costa blanca nord

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.

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

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

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

www.granalacantinsurances.com

Vi tar hånd om alle dine 
forsikringsbehov

* 966 390 830

For en vennlig og 
pålitelig service kontakt:

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

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

Tusener av spanske sjøfolk 
som hadde hyre på norske 
skip, ble fram til 1994 

nektet å innbetale trygdeavgift 
og ta del i norske pensjonsord-
ninger.

Dermed står de ribbet for pen-
sjon. I 30 år har de kjempet for å 
få pensjon fra Norge eller en 
norsk-spansk avtale til deres 
beste - men forgjeves.

Nå går 200 av dem representert 
ved deres interesseorganisasjon 
Long Hope rettens vei i Norge 
for å oppheve statens avslag.

Påberoper seg ny Grunnlov
– Mener du det er realistiske 
sjanser for å vinne fram juridisk, 
advokat Øivind Østberg?
– Jeg vektlegger nå mer enn tid-
ligere, Grunnlovens nye bestem-
melser fra 2014. §98 sier at ingen 
skal utsettes for usaklig for-
skjellsbehandling. I denne saken 
har forskjellsbehandling skjedd 
fra Stortingets side, og blitt opp-
rettholdt av regjeringen, sier sjø-
folkenes advokat til ABC Nyhe-
ter.
– Vi erkjenner at vi ikke får fullt 
ut etterbetalt. Krav om etterbeta-
ling kan bare reises tre år tilbake 
i tid, og så framover i tid, fortel-
ler han.
– Hvordan kan du påberope deg 
tilbakevirkende kraft av en ny 
grunnlovsbestemmelse?
– Kravet om pensjon gjelder jo 

også nå og løpende framover for 
de som lever, sier Østberg.

Betalte skatt, fikk ingenting 
igjen
12.000 spanske sjøfolk som i et-
terkrigstiden og fram til 1994 
hadde hyre på norske skip, ble 
trukket for skatt, men ikke tryg-
deavgift til Norge. Dermed opp-
arbeidet de seg ikke pensjonspo-
eng verken i Spania eller Norge. 
Nå står de ribbet igjen.

– Vi ble pålagt å betale skatt til 
Norge, men har aldri brukt noe 
fra Norge, har talsmannen for de 
spanske sjøfolkenes interesseor-
ganisasjon, Long Hope, Alberto 
Paz Viñas, tidligere sagt til ABC 
Nyheter.

– Norge har i mange år utnyttet 
oss og tvang oss til å betale skatt. 
Det er tyveri og brudd på den Eu-
ropeiske menneskerettighetser-
klæringen, la han til.

Nå vil han være i Oslo tingrett. 
Long Hope organiserer 500-600 
av de gjenværende sjøfolkene 
som har falt mellom to stoler. 
Ifølge Paz Viñas er det over 
12.000 som har gått glipp av pen-
sjonsopptjening på norske skip. 
Ett av deres krav er å få tilbake-
betalt skatt fra Norge dersom de 
ikke får pensjon.

Takknemlighet over spanske 
sjøfolk

Spanske sjøfolk krever pensjon fra Norge
I Oslo tingrett reiste 200 spanske sjøfolk pens-
jonskrav mot den norske stat 4. og 5. april. Vin-
ner de gjennom, kan det utløse krav fra mange 
tusen flere spanjoler [ABCNyheter].

Oslo

oPPFoRdRER TIL BoIKoTT AV noRSKE PRoduKTER: Spanske sjømmenn er sinte etter å ha blitt 
trukket skatt av lønna ombord på norske skip får de ingen pensjon fra Norge. De ber om at staten enten tilbake-
betaler det de har blitt trukket i lønn eller gir dem pensjon fra Norge.

Striden står om spanske sjøfolk 
på norske skip kan nektes pen-
sjonsrettigheter etter folketrygd-
loven som trådte i kraft i 1967 og 
sjømannspensjonsloven av 1948 
- fram til EØS-avtalen kom i 
1994. Fra da av var alt i orden.

For at alderspensjonen skal løpe, 
er hovedkravet i loven riktignok 
at man er bosatt i Norge, noe sjø-
folkene bak foreningen ikke gjør. 
Men har man minst 20 års botid 
i landet, kan pensjonen eksporte-
res. Og sjømannspensjonen som 
løper til 67 års alder, krever in-
gen botid i Norge.

Sjøfolkenes advokat vil prose-
dere på at arbeid på norske skip 
regnes som botid.

Advokat Øivind Østberg doku-
menterer i sitt sluttinnlegg, som 
ABC Nyheter har fått innsyn i, at 

Norge siden 1956 har inngått 
trygdeavtaler med mange land - 
men ikke med Spania.

En avtale med Spania har vært 
vurdert, og i et internt notat i UD 
6. oktober 1971 anføres det for 
eksempel at «norsk skipsfartnæ-
ring har all grunn til å være takk-
nemlig for at vi til dels har kun-
net bemanne våre skip med 
spanske sjømenn i en tid med 
vanskelige mannskapsforhold.»
Her går det også fram at spanske 
sjøfolk faktisk utgjorde 19,2 pro-
sent av mannskapet i den norske 
handelsflåten i perioden 1957-
1964.

Har ikke betalt medlemsav-
giften
Sjøfolkene påberoper seg Den 
europeiske menneskerettskon-
vensjonen (EMK) for sitt krav.
Blant annet forbyr Artikkel 14 

forbud mot diskriminering med 
hensyn til rettigheter. Diskrimi-
nering etter nasjonalitet er det 
åpenbart i dette tilfellet, mener 
advokat Østberg.

Regjeringsadvokaten påstår at 
Arbeids- og sosialdepartementet 
frifinnes, men påtar seg å betale 
saksomkostningene.
Statens hovedpåstand er at kra-
vet ikke kan imøtekommes ved 
en dom, da den ikke er prøvd 
fullt ut i forvaltningen.

Staten påpeker at de spanske sjø-
folkene ikke har betalt medlems-
avgift til trygden. Men det skyl-
des at myndighetene nektet dem 
medlemskap og dermed også å 
betale, påpeker advokaten.

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

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

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

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

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

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

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

Markeder på Costa Blanca

På sin store landbrukseien-
dom har eier Manuel Cor-
reas Torregrosa siden 2002 

drevet Lo Rufete. Natur og dyr, 
spesielt hester, har alltid vært 
hans lidenskap. Drømmen om å 
lage en sosial ramme rundt sine 
interesser, har resultert i et vari-
ert tilbud for alle aldersgrupper.

- Jeg har hatt egne hester her på 
gården i mange år før vi startet 
Lo Rufete. Det begynte med be-
hov for stallplasser, og etterspør-
sel etter rideundervisning. Etter 
hvert har vi utvidet tilbudet vårt 
til å inkludere blant annet quad-
motorsykler, bueskyting og 
paintball, uttaler han.

Gården ligger idyllisk til på en 
høyde i mellom San Miguel de 
Salinas og Torremendo. I alle ret-
ninger er utsikten fantastisk. 
Flotte tur stier bukter seg ned 
mot, og rundt innsjøen. Manuel 
sier det er mange turgåere som 
bruker hans parkeringsplass.

- Jeg har ingenting imot at noen 
setter bilene sine her hos oss. Det 
er bare hyggelig at folk benytter 
den flotte naturen vi har her i om-
rådet. Mange nysgjerrige stikker 
gjerne innom oss for å se på hes-
tene, eller prate litt med oss som 
er her, det er bare hyggelig, sier 
han og smiler.

Det livlig aktivitet i stallene hver 
dag, hele året. Manuel betrakter 
både hesteeiere, stallhjelpere, an-
satte og faste besøkende som sin 
utvidede familie. Han beskriver 
miljøet som hjertevarmt, venn-
ligsinnet og oppriktig.

- Jeg setter veldig stor pris på det 
miljøet vi har fått til her på 
finca’en. Jeg vet at de som er her 
daglig, eller ofte, mener det sam-
me. Vi arrangerer ofte sosiale 
sammenkomster, og utenforstå-
ende er alltid velkomne til å 
delta.

En av hesteeierne, Debbie Cac-
cavale, deler sin interesse med 
datteren Lois. De er daglig i stal-
len, både for det sosiale og for å 
stelle hestene.

- Jeg har eid hesten min Estrella 
i to år, og trives godt her. Vi bor 
på Cabo Roig, men den 20 mi-
nutter lange bilturen er ingenting, 
når vi tenker på natur og tursti-
mulighetene som finnes her. Hes-
ten får både mat, lufting og stell 
hos stallpikene her, men vi er her 
nesten hver dag allikevel, forkla-
rer hun mens hun strigler Estrel-
la.

Den kuperte quad-banen, byr på 
utfordringer for førere fra 6 år og 
oppover. Det tilbys sykler i flere 
størrelser, slik at både foreldre og 
barn skal kunne prøve seg. Selv 
om tilbudet er mest populært 
blant ungdommer, forklarer Ma-
nuel at alle aldere er representert 
blant quad-førere.

- Vi har også bestefedre på ut-
flukt med barnebarnene. Det pas-
ser like godt for begge alders-
gruppene. Og de eldre koser seg 
like mye som de unge, sier han 
med et flir.

Bethany som er på ferie fra Eng-
land, er innom med sine foreldre. 
Hun skal prøve seg på hesteryg-

Lo Rufete, aktivt utenfor San Miguel
Ridetur med hest, “paintball-krig”, padle kayak, mini-golf og 
mye mye mer like utenfor San Miguel de Salinas på CV 951 
finner du et annerledes fritidstilbud kort vei fra Torrevieja.

San Miguel

gen. Og smilet som går fra øre til 
øre indikerer at hun ikke synes 
det er skummelt i det hele tatt. 

Den unge instruktøren forklarer 
det grunnleggende, mens hun 
justerer seletøyet. Den engelske 
ungjenta har valgt en times rid-
ning på ridebanen med veiled-
ning, men det er mange mulighe-
ter. De ansatte legger forholdene 
til rette så godt de kan for å imø-
tekomme besøkene sine ønsker.

I sommerhalvåret er det veldig 
populært med grillselskaper nede 
ved innsjøen. En kan selv velge 
om en vil ride, gå, sykle eller 
kjøre ned. Lo Rufete står for 
tilettelegging, matlaging og ser-
vering.

- Vi er populære hos både firma, 
klubber og skoler som vil ha en 
spesiell dag. Og vi arrangerer 
også ganske mange jubileer og 
gebursdagsselskaper, sier Ma-
nuel fornøyd.

Det uhøytidelige miljøet og 
gjestfriheten på Lo Rufete mer-
kes allerede før du entrer gården. 
To vennligsinnede Golden Retri-
evere fungerer som mottaksko-
mité i porten, og de logrer iste-
denfor å bjeffe mot gjestene som 
ankommer.

Vil du ha mere info se: http://
lorufete.com/
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Benifato / Confrides

Confrides

Xirles
(Polop)
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Fotoreportasje
Sierra bernia
Foto: Kim Ammouche
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