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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

Partiets revisor og tilknyttede 
firmaer etterforskes også

Over 35 millioner Euro kan være 
”forduftet”. Etterforskningen av 
korrupsjon hos regjeringspartiet 
Partido Popular førte torsdag 20. 

april til en ny runde med razziaer 
og arrestasjoner. En omfattende 
politiaksjon ble gjennomført i 
Madrid der en rekke firmaer 
knyttet til partiet fikk kontorene 
gjennomsøkt. 

Tv-show anmeldt etter Franco-spøk

Det satiriske tv-program-
met El Intermedio på 
kanalen La Sexta er an-

meldt til provinsdomstolen i Ma-
drid. Bakgrunnen er at monu-
mentet i De falnes dal der 
tidligere diktator Francisco Fran-

co ligger begravet ble kalt ”den-
ne dritten” på lufta.

Dette likte ikke ”Foreningen til 
forsvar for De falnes dal” som 
reagerte med å anmelde pro-
grammet.

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

Døde etter å ha blitt 
angrepet av sin egen hund

Mens debatten om opphe-
velse av forbudet mot så-

kalte farlige hunder går i Norge, 
sjokkeres spanjolene av nok et 
hundedrap. Tirsdag 18. april om-
kom en kvinne i Madrid etter å 
ha blitt bitt til døde av en Dogo 
Canario.

Politiet jukset
Politiet i Benidorm har igjen 

havnet i medias søkelys, 
denne gangen for å ha delt ut 
opptaksprøver til aspiranter der 
svarene var avmerket på for-
hånd.

Høyere vekst enn beregnet

Spania ligger an til å få en øko-
nomisk vekst i 2017 på 2,6 

prosent. Det mener Det interna-
sjonale pengefondet (IMF) som 
tirsdag 18. april la frem nye 
prognoser for verdensøkono-
mien. 

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

Den spanske statskanalen 
RTVE beklager sam-
menlikningen mellom 

aztekere og nazister selskapets 
president José Antonio Sánchez 
gjorde i slutten av mars. De opp-
siktsvekkende ordene inngikk i 
en tale ved det latinamerikanske 
kulturhuset Casa América i Ma-
drid.

Presidenten skal også ha bagatel-
lisert ugjerningene til Spania un-
der kolonitiden da millioner av 

mennesker ble gjort til slaver, 
torturert og drept. I følge Sán-
chez var spanjolene først og 
fremst «evangeliserende» og «si-
viliserende».

Alternativ boligfinansiering
Bytte bolig? Selge boligen men 
bo videre?  Når det kan være 
vanskelig å låne til bolig for 
mange dukker det ofte opp alter-
native måter å finansiere og be-
tale for boligen. Selgere kan 
noen ganger ønske å bytte bolig 
direkte. Pensjonister kan noen 
ganger ville selge en bolig med 
rett til å  bo i den resten av livet.

”Verden er bedre uten Azteker og Nazister”

Sammenliknet urfolk med nazister

Stor-razzia mot PP
Milloner av Euro sendt ut av Spania til Latin-Amerika

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225
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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.

Statsministeren må forklare 
seg i retten om korrupsjon
Spanias statsminister Mariano Rajoy må 
i retten og forklare seg om korrupsjonen 
i eget parti Partido Popular. Forholdet 
inngår i regjeringspartiets største 
korrupsjonssak, den såkalte Gürtel-
saken. 

Lederen for de konservative 
har fått status som «vitne» 
og må svare på spørsmål 

fra tiden han var partisekretær 
under Aznar fra 2003 til 2004. 
Det er første gang i spansk histo-
rie at en sittende statsminister 
kalles inn til avhør i retten.

Partido Popular har lenge forsøkt 
å unngå at partiets leder og Spa-
nias statsminister Mariano Rajoy 
skal forklare seg i retten. Tirsdag 
18. april ble det imidlertid klart 
at Rajoy kalles inn til avhør og 
må vitne om det korrupte Gürtel-
nettverkets forbindelser til par-
tiet.

Partiets advokat mente i retten at 
innkallelsen var «upassende», 
«unødvendig» og «ikke relevant 
for saken». Han hevdet også at 
statsministerens forklaring lå 
utenfor prosessuell praksis og 
bare ville bidra til å forlenge sa-
ken unødvendig.

Innkallelsen av Rajoy var ikke 
støttet av statsadvokaten (aktora-
tet), men kommer etter en såkalt 
«sivil anklage» (acusación popu-
lar) fra advokatene i organisasjo-
nen Asociación de Abogados 
Demócratas por Europa (ADA-
DE).

Vitneavhøret kommer etter at 
selve partiorganisasjonen til Par-
tido Popular tidligere i år ble 
gjort til part i saken, et parti der 
Rajoy har hatt en dominerende 
rolle siden 1990-tallet og der han 
har vært partileder siden i 2004.

Det er første gang i spansk histo-
rie at en sittende statsminister 
kalles inn til et rettsavhør. En 
rekke enkeltpersoner i og utenfor 
PP er allerede tiltalt eller dømt i 
saken.

Datoen for innkallelsen er fore-
løpig ikke fastsatt.

Madrid

FLERE RAID: Det er første gang i spansk historie 
at en sittende statsminister kalles inn til et rettsavhør. En rekke enkeltper-
soner i og utenfor PP er allerede tiltalt eller dømt i saken.  Rajoy er en av 
mange PP politikere som er listet i regnskapet i Barcenas “svarte bok”. 
Boken hvor partiets kasserer angivelig holdt orden på svarte kontantut-
betalinger.
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Madrid

PPs finansminister 
drev med hvitvasking
Rodrigo Rato fra 
det konservative 
r e g j e r i n g s p a r t i e t 
Partido Popular skal 
ha unndratt skatt for 
millioner av euro mens 
han var finansminister 
i Spania fra 1996 til 
2004.

I følge spanske etterforskere 
skal Rato som senere ble le-
der for Det internasjonale 

pengefondet (IMF) ha hatt 7 mil-
lioner euro på kontoer i utlandet 
og gjorde disposisjoner som be-
tegnes som «forenelige» med 
hvitvasking av penger. Rato er 
allerede dømt til fire års fengsel 
for underslag fra tiden da han 
ledet bankene Caja Madrid og 
Bankia.

I tillegg til hvitvasking av millio-
ner av euro skal den tidligere fi-
nansministeren og visestatsmi-
nisteren i Aznar-regjeringen ha 
skaffet seg og sin families sel-
skaper offentlige kontrakter for 
30 millioner euro. Etterforskere 
i det spanske politiet Unidad 

Central Operativa fra Guardia 
Civil (UCO) konkluderer med at 
kontraktene ikke ble til gjennom 
anbudskonkurranser, men var 
muliggjort fordi Rato trakk i trå-
dene fra sin posisjon som PP-
minister.

Rodrigo Rato ble i februar i år 
dømt til fire års fengsel for un-
derslag fra tiden da han var sjef 
for spanske banker i perioden 
2010 til 2012, den såkalte Firma-
kort-saken. Rato ble dømt for å 
ha misbrukt firmakort for millio-
ner av euro sammen med tidli-
gere styremedlemmer og topple-
delse i storbanken Caja Madrid 
og bankgruppen Bankia. Til 
samme over seksti personer ble 
dømt i saken.

PP-topp arrestert i Madrid
Opprullingen av regjeringspartiet Partido Populars mange korrupsjonssaker 
fortsetter. Onsdag 19. april ble tidligere partileder i Madrid-regionen Ignacio 
González arrestert mistenkt for korrupsjon fra tiden han var regionspresident.

Opposisjonspartiene i den 
spanske kongressen an-
slår at 35 millioner euro 

av offentlige midler er kommet 
på avveie. Tapet skal være knyt-
tet til uklare investeringer i Bra-
sil.  

Saken som nå raser for fullt i 
Madrid gjelder regionens vann-
verk Canal de Isabel II de Ma-
drid, et offentlig foretak som 
under Ignacio González´ ledelse 
skal ha tapt rundt 35 millioner 
euro på et uklart oppkjøp i Bra-
sil.

Selskapet Emissao ble kjøpt av 
Comunidad de Madrid for 21,5 
millioner euro i 2013. Én måned 
senere var selskapet verdt bare 
halvparten av prisen og etter et 
år bare en fjerdedel. I dag går 
firmaet angivelig med tap. Tidli-
gere regionspresident Gonzále-
zer er anklaget for å ha kjøpt 
selskapet til grov overpris. Mis-
tanke om korrupsjon i forbindel-
ser med oppkjøpet førte til arres-
tasjonen 19. april.

Politiet frykter at kjøpet i Brasil 
ble brukt for å kanalisere millio-
ner av euro fra det offentlige 
over i lommene på privatperso-
ner knyttet til Partido Popular. 

Det er ventet flere arrestasjoner i 
dagene som kommer, skriver 
avisen El País.

Jaime Ignacio González Gonzá-
lez var regionspresident i Madrid 
fra 2012 til 2015 og partileder 
for Partido Popular i samme re-
gion fra 2011 til 2014.

Madrid

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

965 863 399    
655 879 711

SPESIALIST PÅ EVENTS FOR GRUPPER - ACTION & UTLEIE - PÅ LAND VANN OG I LUFTA

AVENIDA          MEDITERRANEO

AVDA
EUROPA

HOTEL
BELROY

PLAYA     DE     LEVANTE

FLERE RAID: Partido Populars 
hovedkvarter har vært raidet av 
politiet flere ganger.
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ALT DET BESTE TIL DITT 
KjæLEDYR OG AKVARIE

FRISØR
VETERINæR

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

(vis-a-vis Costa Blanca supermarked) 

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

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

Vintage 
& luxury

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

Second hand 
merkevarer & antikviteter

Eksklusive 
merker
lave priser

Åpningstider:
Mandag - Tirsdag: Stengt

Onsdag - Torsdag: 11-16.00

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

Tlf: 606 323 446

Live musikk Søndag og Lørdag

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 

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!

Mange som reiser til Spania er ikke bare ute etter sol og strandliv. På grunn av 
lave priser på medikamenter går turen gjerne også innom et spansk apotek.

Franskmenn, briter og skan-
dinaver er blant de som 
gjør innkjøp. Vanlige med-

ikamenter som ibuprofen, parace-
tamol og reseptfri ventolin kan i 
noen tilfeller fås til under halv-
parten av prisen hjemme.

I tillegg til reseptfire medikamen-
ter, går enkelte tilreisende også 
veien om en lokal lege for å få 
tilgang på reseptbelagte varer. I 
følge kilder til Alicante-avisen 
Información gjør mane turister 
innkjøp av medisiner for et helt 
år. Etter at det ble gjort endringer 
i spansk lovgivning i fjor er også 
resepter fra andre EU-land blitt 
gyldige i Spania.

Når det gjelder reseptfrie medika-
menter har det lenge vært fritt 
frem for å fylle kofferten med pil-
ler og tabletter som i noen tilfeller 
koster mer enn det dobbelte i 
hjemlandet.

Información har snakket med 
apotekere på Costa Blanca, fra 
steder som Calpe, Benidorm og 
Torrevieja. Vanlige smertestil-
lende som paracetamol eller anti-
inflammatoriske midler som ibu-
profen og ventolin selger mest.

Enkelte hamstrer også kortison-
baserte kremer eller medisiner 
mot høyt blodtrykk og diabetes. 
Andre lagrer p-piller eller antiin-
flammatoriske kremer og spray 

for muskler som Reflex.

Den store pågangen har gjort at 
enkelte apoteker har innført be-
grensninger på antall pakker man 
får kjøpe. Rasjoneringen begrun-
nes med ønsket om å begrense 
eventuelt videresalg av medika-
menter.

I følge Información har Spania 
noen av de laveste prisene på apo-
tekvarer i Europa. Årsaken er at 
prisene, som en del av helsetilbu-
det til innbyggerne, holdes lave 
gjennom lovregulering. Satsene 
fastsettes av staten ved helsede-
partementet (Ministerio de Sani-
dad).

Sol bading og billige medikamenter
Alicante

Plaza Salvador Dali 5, loc. 4. Alfaz del Pi
vis a vis den spanske skolen

FRISØR OG SKJØNNHETSSALONG
BEHANDLINGER FOR HELE KROPPEN

Tel 965 887 324

VI SNAKKER NORSK

PRODUKTER UTEN AMONIAKK

ÅPEN SIDEN 1993

TILBUD 
ANSIKTSRENS MED GRATIS MANICURE

Man/Ons/Fre 10-19 Tir/Tor 10-16.30 Lør 10-14

Han måtte slepe trålen etter 
båten inntil havnen da 
kranen ombord ikke var 

kraftig nok til å heise den ombord 
i båten. 

Haien var en brugde, samme art 
som også ofte er å se i Norge.  De 
kan bli over 150 år gamle er lever 
av å spise plankton. Bunntråling 
både ødelegger havbunnen og 
fanger store dyr som bifangst 
som ender opp å bli kastet.

En fisker fra Calpe kom til land i Calpe med en 
åtte meter lang hai i garnet.

Åtte meter lang hai i Calpe
Calpe
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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, v. Hotel Albir Garden

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. Kris-
tina 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.
 
En vennlig og koselig salong!

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

Mor & Datter tilbud:  
Manicure/ Pedicure  Pak-
ke totalt 65€ ink. Shellac

Vi gjør profesjonell bar-
bering for menn.

Fullt kvalifisert NVQ fra 
UK: Rachel er fullt kvali-
fisert NVQ konsulent fra 
Vidal Sassoon.

Alt personale oppdateres 
faglig hvert år på siste 
teknikker.

Se vår Facebook side for 
“Før og etter” fotos av 
våre kunder.

Matvarer uten hormoner, anti-biotika og 
sprøytemidler blir mer og mer etterspurt. Spania 
ligger noe etter på dette men sakte men sikkert øker 
tilgjengeligheten av disse sunnere alternativer. Like 
ved handlesenteret ”La Marina” nære Carrefour har 
”ecorganic” åpner sitt nye supermarked. 

Ondara like nord for Denia 
fikk områdets første su-
permarked for økologiske 

matvarer. Det nye supermarkedet 
like utenfor Benidorm er det an-
dre økologiske supermarkedet 
man åpner i området. 

Det økologiske supermarkdet lig-
ger på ”La Marina” utenfor Beni-
dorm. Vegg i vegg ved KFC på 
oversiden av rundkjøringen hvor 
også McDonald ligger.

Barnemat og kjøttdisk
Utvalget av varer frie for kjemi-
kalier er enormt. Det finnes øko-
logiske viner, tørrvarer, brød, 
ferskt kjøtt fra kjøttdisken, mei-
erivarer i tillegg til et komplett 

utvalg av frukt og grønnsaker. 
Spesielt imponerende er det at 
man har en egen kjøttdisk med 
kjøtt fra dyr fra små organiske 
gårder hvor dyrene får leve i så 
nær naturlige omgivelser som 
praktisk mulig uten bruk av anti-
biotika eller vekst-hormoner.

Mat intoleranse
De som lider av mat intoleranse 
eller har matallergier vil sette pris 
på det store utvalget av gluten-
frie produkter i tillegg til varer for 
de med laktose eller fruktose in-
toleranse.

”Ecorganic” har også et stort ut-
valg av helsekost, naturlig kos-
metikk og kremer.

Macrobiotic
Denne dietten er relativt ny i ves-
ten. Men den henter ideer fra 
østen og det handler om å søke 
balanse i kostholdet, spise mindre 
kjøtt, fokusere på lokal mat som 
er i sesong m.m. Dietten skal 
kunne bekjempe en rekke kro-
niske sykdommer.  Øko-super-
markedet har et godt utvalgt av 
shitake sopp, spesiell ris, tang, 
soyasaus, daikon, kudzu og lotus-
røtter.

Nytt øko-supermarked på La Marina

KJØTTDISK Og 
HELSEKOST: Spesielt 
imponerende er det 
at man har en egen 
kjøttdisk med kjøtt fra 
dyr fra små organiske 
gårder hvor dyrene får 
leve i så nær naturlige 
omgivelser som prak-
tisk mulig uten bruk av 
antibiotika eller vekst-
hormoner.

Benidorm
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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

Drapet skal ha skjedd etter 
at kvinnen hadde gått 
seg bort. Senere ble det 

avslørt at drapsmannen hadde 
manipulert skiltingen langs veien 
for å tiltrekke seg pilegrimer. 
Gjerningsmannen skal etter dra-
pet ha ranet kvinnen, kuttet av 
henne hendene og begravet hen-
ne ikke langt fra huset sitt i León.

Det brutale drapet på 40 år gam-
le Denise Pikka Thiem fra USA 
skjedde i april 2015. Kvinnen ble 
sist sett den 5. april. Etter fem 
måneder med etterforskning skal 
politiet ha arrestert Miguel Án-
gel Muñoz (41) for drapet, en 
lokal bonde i León-provinsen.

Den antatte gjerningsmannen 
skal først ha tilstått drapet, men 
trakk senere tilståelsen. Provins-
domstolen i León har imidlertid 
kommet frem til at mannen er 
skyldig, blant annet fordi infor-
masjonen han ga ved tilståelsen 
gjorde det mulig for politiet å 
finne stedet der hun lå begravet.

Drapet skal ha skjedd etter at 
kvinnen hadde gått seg bort. Se-
nere ble det avslørt at drapsman-
nen hadde manipulert skiltingen 
langs veien for å tiltrekke seg 
pilegrimer.

Gjerningsmannen skal etter dra-
pet ha ranet kvinnen, kuttet av 
henne hendene og begravet hen-
ne ikke langt fra huset sitt i León. 
Det antas at lemlestingen var et 
forsøk på å gjøre det vanskeli-
gere å identifisere henne.

Mannen skal også ha tatt pen-
gene kvinnen hadde med seg på 
turen, 1.132 dollar, som han se-
nere vekslet inn i euro ved en 
lokal bank.

I dommen fra 11. april er det 
også lagt vekt på at mannen en-
dret adferd radikalt etter draps-
tidspunktet. Han skal ha endret 
utseendet og gått fra å ha en 
ustelt til en presentabel fremto-
ning. Han skal også ha sluttet å 
bruke mobilen og bare ringt fra 
butikker. Retten konkluderer 

med at mannen visste at han ble 
overvåket.

I tillegg til straffen på 23 års 
fengsel må den dømte betale er-
statning til offerets etterlatte, satt 
til 120.000 euro til foreldrene og 
30.000 til søsteren. I løpet av 
rettssaken skal 56 vitner være 
avhørt og 14 ekspertuttalelser 
skal være forelagt retten. 

23 års fengsel for 
drapet på pilegrim
Mannen som i 2015 tilstod å ha drept amerikanske Denise Thiem på 
pilegrimsveien til Santiago de Compostela er dømt til 23 års fengsel. 

Santiago de Compostela

SpaniaPosten
e-avis der det passer deg!

Hele papirutgaven

hvor som helst, når som helst

pad.spaniaposten.es

PARFYME FABRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter
Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10-19. Søn 10-14

Avenida Albir 66, Albir
Tel: 653 908 011
Ved siden av søndagsmarkedet

www.nova86.es

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225
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Risikerer straff etter å ha fått mensen på vakt
En kvinnelig politibetjent fra Barcelona risikerer flere dagers 
suspensjon og trekk i lønn for å ha forlatt posten sin i fem minutter. 
Årsaken til fraværet skal ha vært at det hastet å komme seg på 
toalettet da menstruasjonen kom uten forvarsel.

Fordi hun ikke hadde bedt 
om lov til å forlate posten, 
er det opprettet disiplinær-

sak mot henne. Kvinnen som et-
terpå ble skjelt ut av sin overord-
nede, skal ha anmeldt forholdet 
internt.

Ironisk nok skal den aktuelle 
hendelsen ha skjedd den 8. mars 
i år, datoen for den internasjo-
nale kvinnedagen. Det skal være 
kvinnens sjef i politiet Guardia 
Civil, den samme som skjelte 
henne ut den aktuelle dagen, som 
har åpnet disiplinærsaken mot 
henne. Kvinnen risikerer nå flere 
dagers suspensjon uten lønn, 
skriver avisen El País.

Kvinnen som ble skjelt ut da hun 
kom tilbake etter fem, ti minutter 
skal ha forklart situasjonen men 
ikke blitt hørt. «Ikke fortell meg 
skrøner. Du går på do før eller 
etter tidspunktet du er på vakt, 

aldri under» skal ha vært respon-
sen fra hennes mannlige overord-
nede.

Kvinnen og hennes kollega var 
på et vanlig rutineoppdrag, der 
de overvåket biltrafikken i hav-
neområdet i Barcelona, da episo-

den inntraff.

Det spanske forsvaret og Guardia 
Civil fikk sine første kvinnelige 
betjenter i 1988. Per dags dato 
har den militære politiorganisa-
sjonen mer enn fem tusen kvin-
nelige ansatte.

Barcelona

SOMMER KICKOFF

BG INTERMODA ALTEA, Calle La Mar 1, Tel: 965 841 846 | Åpent Man-Lørdag 10.00-20.30
BG INTERMODA DENIA, Calle La Mar 24, Tel: 966 435 272 | Åpent Man-Fre 10-14/16.30-20.30 Lør 10-14

• Sommer-
• kolleksjonen er 
• i butikken
• 

• Deilig Paella 
• fra kl. 13.00
• 

• Denne dagen 
• mottar du doble 
• BG poeng

Onsdag 3. Mai i Altea, 4. Mai i Denia

DITT ORGANISKE SUPERMARKED

OVER 6.000 ORGANISKE PRODUKTER

Slakter & delikatesser, egg & meieri-produkter
frikt & grønnsaker, tørrvarer, bakeri, babymat.

Gluten-fritt, vegetar, makrobio & rå-mat.
Naturapotek, naturlig kosmetikk og naturlig helse.

NY: FINESTRAT-BENIDORM
Ved “Centro Commerical La Maria” - Ved KFC

Avda. Frederico García Lorca 20, Finestrat

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret “Portal La Marina” - Ved AKI

Avda. Costa Blanca 7F Local 1, Ondara

Man - Lør 09:00 - 21.30
www.ecorganicweb.com

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

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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I følge selskapet kommer 
mange briter godt ut av å 
selge nå, selv om de kjøpte 

da prisene var på sitt høyeste. 
Kursfallet på pundet utligner 
differansen.

Fremtiden for briter i EU-landet 
Spania er usikker uten medlem-
skapet i unionen. Kombinasjo-
nen av dette og at man for tiden 
får mer pund for euroen enn før, 
gjør at mange briter på Costa 
Blanca og Alicante-provinsen 
nå selger og drar.

Paul Harrison fra banken Cur-
rencies Direct ved Costa Blan-
ca-seksjonen presenterer ingen 
rene tall for teorien. I et intervju 
med Alicante-avisen Informaci-

ón estimerer han imidlertid en 
økning i overføringer knyttet til 
britiske salg på 15 til 20 prosent 
de siste månedene.

Mange briter kommer godt ut 
av å selge, selv om de kjøpte 
da prisene var på sitt høyeste. 
Kursfallet på pundet utligner 
differansen. I enkelte tilfeller 
går selgeren i pluss.

I tillegg til det «gunstige» salgs-
tidspunktet, er mange briter i 
Spania bekymret for utgiftene 
de vil få fremover, etter Brexit.

Dersom for eksempel helsefor-
delene i Spania forsvinner med 
utmeldelsen fra EU, må man 
påregne nye utgifter til helsefor-

sikring. Pensjonister som hever 
trygd i Storbritannia vil etter fal-
let i kursen på pundet få mindre 
for pengene i Spania, sier Har-
ris. Summen av faktorer gjør at 
mange velger å selge.

Avisen Información påpeker 
samtidig at tallet på briter som 
bor i Alicante-provinsen har 
gått nedover i flere år. I følge 
tall fra statistikkbyrået Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
kunne provinsen i 2013 telle 
over 130.000 britiske innbyg-
gere, et antall som i fjor var på 
under 75.000. Denne nedgangen 
er ventet å fortsette med Brexit 
og tap av kjøpekraft på grunn av 
laver pris på pundet.

Usikkerhet knyttet til Brexit og lav kurs på pundet gjør at stadig flere briter 
på Costa Blanca gir opp Spania-drømmen og selger boligen. Det er i hvert 
fall konklusjonen til Currencies Direct, et firma som har spesialisert seg på 
internasjonale bankoverføringer.

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

Eier av området har siden 
2013 forsøkt å få området 
omregulert. Torrevieja har 

inntil nylig vært styrt av Partido 
Popular. Partiet har i alle år in-
sistert på at området skulle bru-
kes til hotellformål, noe eier har 
mente har lite for seg beliggen-

heten tatt i betraktning.

Det nye bystyret i Torrevieja, en 
koalisjon av fire partier, ser ut til 
å skulle støtte omreguleringen nå 
til tross for at de var imot endrin-
gen da de var i opposisjon.

Frigjør 12.000m2 
til flere boliger

Et ubebygget landområde på over 12 mål i Tor-
revieja nære Quirón sykehuset og sportsbyen vil 
nå bli omregulert til boligformål.

Torrevieja

Flere briter selger
Spania-boligen

Bolig i Spania

EUs statistikkbyrå, Eurostat, bekrefter at Spania til nådde budsjett-
målet for Eurosonen. Spania ble flere ganger i løpet av 2016 truet 
med sanksjoner om man ikke fikk pengebruken under kontroll. 

Alle land i Eurosonen er 
forpliktet å holde under-
skuddet i budsjettet la-

vere enn 4.5%. Spanjolene lå 
lenge til å gå over dette. Men 
greide til slutt målet. Spanias 
økonomi økte i 2016 eksporten 
samtidig som man begrenset det 

offentlige forbruket noe.

Den totale statsgjelda i Spania 
utgjør nå 99.4% av BNP. Det er 
noe lavere enn andre EU land 
som Frankrike, Storbritannia, 
Hellas m.m.
 

EU: Spania nådde 
budsjettmålet for 2016

Økonomi

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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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-2255: 70+10M2, 200 Meter fra stranden, 
sentralt, 2 soV, 1 bad, KjØKKen solriK stue Med 
terrasse. prisen inKluderer luKKet garage. 
fellesanlegg Med flott hage og basseng.

ALBIR | € 173.000

2.700 boliger langs 
kysten på ”banksalg”

Bolig i Spania

Det spanske finans- og restruktureringsselskapet Sareb 
selger unna 2.700 boliger langs kysten av Spania fra 
Galicia i nord til Andalucia i sør.

De fleste av eiendommene 
ligger i Valencia-regionen 
der Costa Blanca hører 

hjemme. Prisene går fra 27.500 
euro og oppover. Tilbudet gjelder 
frem til 30. juni og formidles gjen-
nom eiendomsselskapene Altami-
ra, Haya Real Estate, Servihabitat 
og Solvia.

Sareb gjorde liknende utsalg i 
2016, en kampanje som har fått 
navnet Tu casa a toda costa.

Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuraci-
ón Bancaria (Sareb) er et nasjonalt 
finans- og restruktureringsselskap 
i Spania som forvalter eiendom 
fra de gjeldstyngede bankene den 
spanske stat måtte redde etter fi-
nanskrisen i 2008, deriblant BFA-
Bankia, Catalunya Banc, NGC 
Banco-Banco Gallego og Banco 
de Valencia.

Forbyr privat utleie til turister
Mallorca

Den stadig økende satsingen 
innen denne sektoren har 
skapt et press på markedet 

som gjør at folk som bor og jobber 
i byen ikke får tak i bolig. Kom-
munen varsler bot på 40.000 euro 
til utleiere som ikke innretter seg 
etter det nye forbudet.

Rundt 70 prosent av feriereisende 
som besøker Palma overnatter i 
utleieleiligheter. Av disse leilighe-
tene drives 90 prosent uten lisens, 
skriver El País. Økende satsing på 

turisme kal ha ført til at presset på 
utleiemarkedet i regionshovedsta-
den er blitt for stort. Det siste året 
har utleieprisene steget med 7,5 
prosent.

Den økende tilstrømningen av 
turister har gjort at mangelen på 
leiligheter til byens befolkning er 
blitt et reelt problem. Enkelte har 
vært nødt til å flytte til fastlandet 
og fagforeninger opplyser om se-
songarbeidere som takker nei til 
jobber fordi de ikke kan finne et 

sted å bo.

I følge avisen El País er en ny lov 
som skal regulere utleiemarkedet 
på Balearene under utarbeidelse 
fra regionale myndigheter. Byrå-
det i Palma har imidlertid ikke hatt 
tid til å vente på dette, men har sett 
seg nødt til å innføre nye regler al-
lerede til sommeren. Kommunen 
varsler bot på 40.000 euro til utlei-
ere som ikke innretter seg etter det 
nye forbudet.

Palma by på Mallorca vil fra og med sommeren forby all privat utleie av leiligheter til turister. 

Investeringsfond kjøper Centauro leiebil
Benidorm

Det er investeringsfondet 
Portobello Capital som 
har kjøpt en majoritets-

andel av Centauro. Konkurrenten 
GoldCar ble også solgt til et annet 
investeringsfond i 2016.

Med Portobello Capital som de-
leier skal Centauro vokse i nye 
markeder, da hovedsaklig nye de-

stinasjoner i Europa. Centauro har 
allerede åpnet sine første kontorer 
utenfor Spania i Portugal.

Norske SpaniaGuiden har jobbet 
sammen med Centauro i over 15 
år som selskapets største norske 
partner.

Leiebil selskapet Centauro ble stiftet i 1973 av Francisco 
Devesa fra Alfaz del Pi. Selskapet har i dag en flåte på 18.000 
biler fordelt på 15 flyplasser. Selskapets norske partner er 
SpaniaGuiden.

SpaniaGuiden.no
NORSK PARTNER: Med nye eiere vil Centauro åpne flere 
kontorer og utvide flåten. SpaniaGuiden har vært Centauros 
norske partner siden 2001.
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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 ligger an til å få en økonomisk vekst i 2017 på 2,6 prosent. Det 
mener Det internasjonale pengefondet (IMF) som tirsdag 18. april la 
frem nye prognoser for verdensøkonomien. 

Økonomi

Spania får høyere vekst enn beregnet

Tallet er tre desimaler høy-
ere en prognosen fra ja-
nuar i år og gjør Spania til 

en av de sterkest voksende øko-
nomiene blant industrilandene.  

Selv om IMF nå oppjusterer 
prognosene for Spania vil øko-
nomien få en betydelig lavere 
vekst i år enn i fjor. I 2016 var 
økningen i bruttonasjonalpro-

dukt BNP på 3,2 prosent, mens 
IMFs prognose for 2017 tilsier 
2,6 prosent.

Tilbakegangen i den økonomiske 
veksten er bekymringsverdig 
med tanke på landets høye ar-
beidsledighet, skriver avisen El 
País. Dette forsterkes av at vek-
sten i økonomien er ventet å 
bremse opp ytterligere i 2018 til 

2,1 prosent.

Arbeidsledigheten i Spania var i 
januar på 18,6 prosent. I løpet av 
2017 er den ventet å gå ned til 
17,7 prosent og i 2018 ned til 
16,6 prosent. IMF-leder Chris-
tine Lagarde har etterspurt en ny 
arbeidsreform i Spania for å få 
fortgang i utviklingen.I følge tall fra det spanske no-

tarrådet Consejo General del 
Notariado har også salget av 

boliger økt med nærmere 10 pro-
sent fra 2016. Resultatet for fe-
bruar bekrefter så langt progno-
sene fra andre aktører i markedet 
som eiendomsselskapet Serviha-
bitat og storbanken BBVA.

Den økte aktiviteten på det span-
ske boligmarkedet er en fortset-
telse av trenden fra i fjor. Tall fra 
Colegio de Registradores de Es-
paña offentliggjort tidligere i år 
viser at boligprisene steg med 

5,7 prosent fra 2015 til 2016. 
Samtidig ble det registrert en øk-
ning i salg av eiendom på 13,9 
prosent.

Interessen for bolig i Spania fra 
utenlandske kjøpere er fremdeles 
høy. Av alle boliger som ble solgt 
i 2016 havnet 13,3 prosent på 
utenlandske hender. Blant ikke-
spanske kjøpere er det fremdeles 
Storbritannia som utgjør den 
største gruppen (på tross av Bre-
xit og økningen i antall briter 
som selger Spania-boligen).

Bolig i Spania

Boligprisene 
fortsetter opp

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på bolig i 
Spania lå i februar i år på 1.305 euro. Det er 2,5 
prosent høyere enn på samme tid i fjor. 

Regjeringens budsjett-direktør, Alberto Nadal, vil revidere skatter og 
avgifter med tanke på hva effekt de har på økonomisk vekst. 

Målet er at spansk øko-
nomi skal gå med 
overskudd i 2020. Noe 

av det Nadal nylig har uttalt er at 
turist-sektoren bør værnest fra 
flere økninger av moms eller an-
dre avgifter. 

- Turisme er en av sektorene som 
har vokst mest siste årene. Det er 
også en sektor som skaper man-
ge arbeidsplasser noe Spania 
trenger sårt.

Underskuddet er borte om to-tre år
Økonomi

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

www.sentinelpremium.com/kontakt-oss
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40% flere passasjerer
Antall passasjerer ved flyplassen i Alicante har de siste fire 
årene økt med nær 40 prosent. I fjor kom passasjertallet for 
første gang over 12 millioner

Av de tilreisende var over 
754.000 fra Norge, den 
fjerde største gruppen av 

utenlandske reisende etter Stor-
britannia, Tyskland og Neder-
land. 

Fra 2012 til 2016 økte passasjer-
trafikken ved Costa Blanca-fly-
plassen med 39,4 prosent. Sam-
tidig ble tilbudet av flyruter økt 
med 23,9 prosent. I tillegg er 
flyplassen viktig for godstran-
sport, en sektor der trafikken i 
samme periode ble mer enn for-
doblet, skriver avisen Informaci-
ón.

Flyplassen Alicante-Elche, popu-
lært kalt El Altet, hadde i fjor 

over 12,3 millioner passasjerer, 
hele 16,7 prosent mer enn året 
før. Det viser tall fra Spanias fly-
plassforetak Aena gjengitt i avi-
sen La Verdad.

Av utenlandske nasjonaliteter lå 
Storbritannia med sine over 5,2 
millioner tilreisende klart øverst 
på listen, etterfulgt av Tyskland 
med 877.155, Nederland med 
770.798 og Norge med 754.408. 
Deretter fulgte Belgia og Sverige 
med henholdsvis 581.318 og 
466.366 passasjerer.

I 2017 er det ventet at flyplassen 
vil ende på over 13 millioner 
passasjerer.

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

Alicante

„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

Fullbooket på Costa 
Blanca i påsken

Høyest andel reservasjoner 
hadde hotellene i Benid-
orm med 95 prosent. For 

hele Spania er pågangen den 
største på mange år, noe som 
blant annet forklares med den 
sene påsken og et langtidsvarsel 
med sol og høye temperaturer.

Den gjennomsnittlige andelen 
hotellbestillinger på Costa Blan-
ca fra skjærtorsdag til første på-
skedag var på 93 prosent av ka-
pasiteten, over 17 prosent mer 
enn i fjor. Størst dekning hadde 
hotellene i Benidorm med 95 
prosent. Ved siden av reisende 
fra utlandet fylles hotellene opp 
av spanjoler som i anledning på-

skeferien reiser fra innlandet og 
ut til kysten.

Også utleiemarkedet (apart-
ments) merket pågangen frem 
mot påske. Andelen reservasjo-
ner i storbyene i Spania var før 
påskehelgen høyere enn på len-
ge, med et gjennomsnitt fra 12. 
til 16. april på over 90, 5 prosent. 

I følge tall fra det spanske ny-
hetsbyrået Europa Press var de 
mest populær byene Sevilla 
(98,3 prosent), San Sebastián 
(98,| prosent) og Barcelona (96,6 
prosent). Også Granada og Va-
lencia lå høyt (henholdsvis 94,7 
prosent og 93,9 prosent).

Sommerlige tilstander med mulighet for sol og bading har gjort 
Costa Blanca til et populært reisemål i påsken. Fra skjærtorsdag til 
første påskedag var hotellene langs kysten nær fullbooket.

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

j. IVARS BERTOMEN

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

PROSjEKTERING OG BYGG 
OPPUSSINGER OG BASSENG

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

Den mastiff-liknende hun-
den er ikke forbudt i 
Spania, men står på lis-

ten over «potensielt farlige hun-
der».

Kvinnen som døde etter hun-
deangrepet i Madrid-provinsen 
var i 40-års alderen og var hun-
dens eier. Angrepet skal ha 
skjedd på eiendommen hennes i 
Madrid-kommunen El Molar. 
Hun skal ha blitt funnet med 
store kutt over hele kroppen, 
skader som etter obduksjonsrap-
porten viste seg å være hunde-
bitt.

Dødsfallet er det tredje som det 
siste halvåret er forårsaket av 
farlige hunderraser i Spania. I 
februar døde en 66 år gammel 
mann i Beniarbeig nord på Costa 
Blanca (Alicante) etter å ha blitt 

angrepet av fem hunder av blan-
dingsrasen pitbull og bull terrier. 
Eieren av hundene skal ikke ha 
hatt oppsyn med hundene og 
hadde heller ikke dokumentasjo-
nen som er pålagt for slikt hun-
dehold. Eieren ble senere an-
meldt og risikerer fengselsstraff 
for uaktsomt drap.

Noen måneder før dette døde en 
74 år gammel mann etter å ha 
blitt angrepet av hunder i Pinoso, 
også på Costa Blanca. Sistnevn-
te dødsfall skjedde i oktober 
2016 og skal ha vært forårsaket 
av en blandingsrase av boxer og 
amerikansk staffordshire terrier.

Farlige hunder
Debatten om farlige hunder er 
stadig aktuell i Spania. Mange 
ønsker et forbud av typen man 
har i Norge, et forbud som trådte 

i kraft i 2004.

Så langt har man imidlertid valgt 
en annen løsning i Spania, regu-
lert ved lov i 2002.

Loven innebærer at hunderaser 
som pitbull terrier, staffordshire 
bull terrier, amerikansk staf-
fordshire terrier, rottweiler, dogo 
argentino og dogo canario (presa 
canario) står på en såkalt PPP-

liste (Perros Potencialmente Pe-
ligrosos), det vil si hunder ansett 
som potensielt farlige (ofte om-
talt som kamphunder).

I tillegg vil hunderaser som har 
liknende karakteristikker være 
inkludert i loven. Felles for hun-
dene er at de er blitt til ved krys-
ning av forskjellige raser der 
målet har vært å avle frem dyr 
som egner seg til forsvar, angrep 
og vakthold. Hundene er ikke 
nødvendigvis store, men robuste 
i kroppen, har sterk fysikk og er 
utholdende.

Hundene har potensial for å gjø-
re stor skade i angrep på andre 
dyr eller mennesker, noen ganger 
med dødelig utfall. Derfor gjel-

der det egne og strengere regler 
for hold av slike hunder i Spania, 
med blant annet registrering av 
eierskap.

Dødsfall i Spania
Tidligere statistikk i avisen El 
Mundo viser at det i gjennom-
snitt dør 1,3 personer i året som 
følge av hundeangrep i Spania. 
Tallet er basert på registrerte 
dødsfall i årene 1991 til 2010, en 
periode der totalt 27 mennesker 
ble drept av hund (12 av disse 
var barn).

I Norge har hundeiere de siste 
årene tatt til orde for å fjerne for-
budet mot farlige hunder. En 
opphevelse har også vært støttet 
av Norsk Kennel Klubb (NKK). 

Døde etter å ha blitt angrepet av sin egen hund
Mens debatten om opphevelse av for-
budet mot såkalte farlige hunder går i 
Norge, sjokkeres spanjolene av nok et 
hundedrap. Tirsdag 18. april omkom 
en kvinne i Madrid etter å ha blitt bitt 
til døde av en Dogo Canario. 

Madrid

Dette er hva dagens regio-
nale myndigheter ønsker 
å få til. 

Signalene fra myndighetene i Va-
lencia er at man i Vega-Baja ikke 
vil få godkjent nye omregule-
rings-planer, med mindre de er 

en del av en overordnet plan for 
alle de 27 kommunene som inn-
går i Vega Baja. 

Man ønsker på den måten å opp-
nå en mer helhetlig og kontrol-
lert bygge-politikk.

Vega Baja området hvor kommuner som Torrevieja, Guardamar 
og Orihuela inngår skal ikke tilbake til “ville byggetilstander” 
man så før finanskrisen satte på bremsene for bygge-sektoren.

Vil bygg mindre 
i Torrevieja omr.

Torrevieja
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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! 

Man ønsker på denne 
måten å finansiere ut-
bedringen av vannettet 

i kommunen. Den økte vannav-
giften skal opprettholdes ut 
2020. 

Man regner med å få inn total en 
million Euro ekstra gjennom 
dette tiltaket. For en gjennom-
snittlig husholdning i Orihuela 
vil økningen tre Euro årlig.

Vannet 
blir dyrere

Orihuela kommune set-
ter opp prisen på vann i 
kommunen. 

Orihuela

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) 

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225

PPs representant sier ”En 
ting er en ærlig feil, en an-
nen ting er når ordføreren, 

Antonio Pérez (PSOE), og hans 
folk ikke gjøre noen ting etter 
flere ganger å ha blitt oppmerk-
somme på dette også via sosiale 
medier.”

Flagget ble hengt opp ned ons-
dag 19. april og ble hengende 
slik til over helgen 22.-23. april 
inntil kommunens folk kom på 
jobb mandag.

Det hører med til historien at PP 
tradisjonelt langt sterkere enn 
PSOE forfekter ”spanske verdi-
er”, det være seg flagging, mar-
kering av nasjonaldager eller 
tyrefekting.

Flagget opp ned
Ved Centro Social i 
Ciudad Quesada har 
man flagget med det 
spanske flagget opp 
ned i flere dager. Hen-
delsen av fått opposis-
jonspartiet PP i Rojales 
til å reagere kraftig.

Ciudad Quesada

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

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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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

Åpner arkeologisk ut-
gravning for publikum
Hver første søndag i måneden kan publikum 
besøke den pågående arkeologiske utravingen 
som pågår i Altea kalt ”Poador del Pontet”.

Utgravingsstedet innehol-
der restene av det som 
trolig er det eldste man 

kjenner til fra det gamle Altea. 

Prosjektet er en del av et større 
prosjekt hvor man vil kartlegge 
og bedre ta var på kulturarven i 
Altea, en by som har gjennom-
gått stor endring over mange år 
nå.

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)

Altea

Benidorm-Denia får nye tog
Linje 9 mellom Benidorm og Denia nord på Costa Blanca får endelig nye tog. 
Strekningen som har stoppesteder som Albir, Altea og Calpe kjøres i dag med femti 
år gamle dieseltog. Disse skal nå byttes ut med med moderne tog som fungerer med 
både diesel og elektrisitet. 
Oppgraderingen innebærer blant 
annet at man i fremtiden vil kun-
ne slippe å bytte tog i Benidorm 
på vei fra Alicante og få en ras-
kere og mer komfortabel reise.

Det er regionale myndigheter i 
Valencia som nå har gitt klarsig-
nal til innkjøp av nye hybridtog 
på linje 9 mellom Benidorm og 
Denia (forlengelsen av linje 1 fra 
Alicante). En anbudskonkur-
ranse for oppdraget skal utarbei-
des. I løpet av året håper man en 
at en kontrakt for produskjon av 
togene er på plass.

Trenet de la Marina som toget 
tradisjonelt er blitt kalt, eller 
bare Trenet, har i dag rundt fem 
millioner reisende i året. Med en 
investering på over 52,8 millio-
ner euro skal passasjerene i 
fremtiden få en mer effektiv og 
komfortabel tur.

Linje 9 inngår i trikkenettet i 
Alicante-provinsen (TRAM Me-
tropolitano de Alicante) og er 
underlagt det regionale jernbane-
selskapet Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana (FGV). 
Strekningen har de siste årene 
gjennomgått en rekke utbedrin-
ger og skal nå få ytterligere for-
nying når de seks dieseltogene 
som kjører mellom Benidrom og 
Denia byttes ut med moderne 
tog.

De gamle togene har opp gjen-
nom årene gjennomgått utbe-

dringer både innvendig og utven-
dig, men er opprinnelig fra 
1960- og 1970-tallet. 

Noe av fordelen med de nye to-
gene er at de kan brukes med 
både diesel og elektrisitet. To-
gene er dermed kompatible med 
resten av trikkenettet i Alicante, 
noe som betyr at man etter hvert 
vil kunne slippe å bytte tog i Be-
nidorm.

At togene er elektriske betyr 
også at man ikke behøver å skif-
te dem ut når strekningen Beni-
drom-Denia en gang i fremtiden 
får strømføring.

De nye togene vil introduseres 
gradvis med levering, en utskift-
ning som skal være fullført innen 
2020.

Altea

Åpner EU-kontor for grundere
Altea kommune åpner det de kaller ”Europa kontor”, 
for å gjøre det enklere for næringsdrivende og grundere 
i kommunen å søke om stipend og lån fra EU. 

Norges ”medlemsavgift” i 
EØS er med å finansiere 
slike prosjekter.

På kontoret vil interesserte får 
tilgang på verktøy og informa-
sjon om søkeprosessen samt hva 

som finnes av midler. Det nye 
kontoret er å finne på ”Casa de 
Cultura” i sentrum av Altea. For 
mer info se: www.euroaltea.eu

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

965 863 399    
655 879 711

SPESIALIST PÅ EVENTS FOR GRUPPER - ACTION & UTLEIE - PÅ LAND VANN OG I LUFTA

AVENIDA          MEDITERRANEO

AVDA
EUROPA

HOTEL
BELROY

PLAYA     DE     LEVANTE
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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 jukset 
med opptaksprøver

I forbindelse med påskerushet 
skulle bemanningen forster-
kes midlertidig med ti betjen-

ter til patruljering av byens stren-
der. De ti aspirantene ble omsider 
ansatt, men først etter at prøvene 
ble tatt på nytt. Fordi det hastet 
med å få på plass forsterkninger 
ble de samme spørsmålene gitt, 
angivelig kun med rekkefølgen 
endret. Benidorm-politiet fikk 
også tidligere i år kritikk for ikke 
å ha utbedret sikkerheten ved po-
litistasjonens glattceller, noe som 
inderekte førte til et dødsfall i 
2015.

Den aktuelle prøven (en av flere 

opptaksprøver som aspirantene 
måtte bestå) skal ha vært en fler-
valgsoppgave, et skjema hvor 
man blir bedt om å velge mellom 
ett eller flere svaralternativer. I 
følge Benidorm-politiet skal år-
saken til flausen ha vært et gjen-
nomslag fra fasiten, noe som 
gjorde at de riktige svaralternati-
vene kunne sees på alle prøvene 
som ble utdelt.

Benidorm-politiet fikk tidligere i 
år også kritikk for ikke å ha ut-
bedret sikkerheten ved politista-
sjonens glattceller. Manglende 
overvåkning førte til at en britisk 
statsborger ikke ble stoppet i å ta 

livet sitt på cellen i 2015.

Det lokal politiet havnet også i 
søkelyset tidligere i år, etter å ha 
ransaket og anmeldt en mann 
fordi ha nektet å snakke spansk.

Rotet med opptaksprøvene skal 
være klaget inn til politiets disi-
plinærnemnd av fagforbundet for 
brannmenn og politi, Sindicato 
Profesional de Policía Local y 
Bomberos (SPPLB).

Politiet i Benidorm 
har igjen havnet i 
medias søkelys, denne 
gangen for å ha delt 
ut opptaksprøver til 
aspiranter der svarene 
var avmerket på 
forhånd.

Benidorm

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

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

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. 

Altea

Norsk krinne 
måtte reddet ut 
Bernia-fjellene 

En norsk kvinne i 
50-årsalderen er hentet ut 
av fjellene Sierra de Bernia 
nord på Costa Blanca.

Kvinnen skal ha blitt frak-
tet ned med helikopter 
etter å ha falt og brukket 

armen i Sierra Bernia fjellene på 
grensen mellom Altea og Jalon. 

Ulykken skjedde i morgentimene 
onsdag 26. april. Kvinnen skal 
ha vært i følge med flere andre 
nordmenn.
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Madrid

Tv-show anmeldt etter Franco-spøk

Dette likte ikke ”Forenin-
gen til forsvar for De 
falnes dal” som reagerte 

med å anmelde programmet, en 
anmeldelse som senere er gjort 
rettskraftig av domstolen.

Foreningen til forsvar for De fal-
nes dal (Asociación para la De-
fensa del Valle de los Caídos) har 
i sin anmeldelse beskyldt pro-
gramlederne i El Intermedio for 
å ha vanæret kristen tro ved å 
omtale et kors som noe «dritt». 
Det var imidlertid ikke korset 
som var temaet i programmet. 
Spøken som skapte reaksjonene 
var rettet mot De falnes dal som 
besøkssted, et monument der den 
omstridte graven til tidligere dik-
tator Francisco Franco fremdeles 
befinner seg.

De falnes dal var ment som et 
felles minnesmerke over alle 
spanjolene som gikk tapt i Den 
spanske borgerkrigen, men har 
hele tiden vært kompromittert av 
at Franco-graven og graven til 
fascistlederen José Primo de Ri-
vera fremdeles befinner seg på 
hedersplass ved monumentet.

”denne dritten”
Det var dette komikerne i El In-
termedio ønsket å harselere med 
da den en av dem, Dani Mateo, 
spurte seg «Hvem vil vel besøke 
denne dritten» (Quién quiere ver 
esa mierda).

Gran Wyoming (José Miguel 

Monzón Navarro) som leder pro-
grammet El Intermedio reagerer 
med vantro på anmeldelsen. På 
spørsmål fra media om spansk 
satire er i fare, svarer programle-
deren bekreftende. Han presise-
rer imidlertid at det er ytringsfri-
heten i sin helhet som er i fare og 
at anmeldelsen mot dem minner 
om noe fra Franco-regimets da-
ger.

 Truer ytringsfriheten
«Det som er i fare er ytringsfri-
heten. Vi er på vei tilbake til den 
før-konstitusjonelle epoken, der 
folk risikerte å bli straffet for 
sine meninger. Selvfølgelig gjel-
der dette for humor, men også 
for mange andre ting» sier han 
og viser til en parallell sak som 
endte med domfellelse tidligere 
i år.

Saken gjaldt en ungdom på 21 år 
som ble dømt til fengsel i ett år 
for å ha spøkt med dødsfallet til 
en gammel fascistleder som ble 
drept av ETA for over førti år si-
den.

Fant på argument
Programlederne i det populære 
programmet mener foreningen 
som har levert anmeldelsen 
egentlig ikke hadde noe argu-
ment og derfor måtte finne på et, 
nemlig religion.

At religion blir en del av disku-
sjonen er ikke uvanlig i slike sa-
ker, noe man blant annet har sett 
i den pågående striden i Callosa 

Det satiriske tv-programmet El Intermedio 
på kanalen La Sexta er anmeldt til 
provinsdomstolen i Madrid. Bakgrunnen 
er at monumentet i De falnes dal der 
tidligere diktator Francisco Franco ligger 
begravet ble kalt ”denne dritten” på lufta.

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

FRANCO VAR HARRY: Dani Mateo beskrev Francos mausoleum som “harry” og spesielt verdens største kor-
set som måler 150 meter poengterte han var noe overdrevent og helt umulig å unngå og se “den dritten”.  Vitsen 
om Francos stormannsgalskap må ses i sammenheng med at Franco var en liten mann av vekst på bare 1.63 cm. 
Men han elsket store monumenter, adelige titler og uniformer med glitter og medaljer.
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Madrid

1 års fengsel for Twitter-spøk40år 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.

de Segura på Costa Blanca.

Gran Wyoming i El Intermedio 
mener saksøkeren i dette tilfellet 
representerer folk som kommer 
fra «en annen planet» og at sym-
patier med Franco og det gamle 
regimet egentlig er noe Spania 
har forlatt.

Han ser imidlertid på situasjonen 

som nå har oppstått som urovek-
kende og mener regjeringspartiet 
Partido Popular, et parti som tra-
disjonelt har beskyttet Franco 
som kulturarv, har introdusert 
lover som gjør at saker som 
egentlig ikke har noe i rettsvese-
net å gjøre likevel havner der.

De falnes dal
Det omstridte monumentet Valle 

de los Caídos (De falnes dal) 
utenfor Madrid ble bygget på or-
dre av Francisco Franco etter 
Den spanske borgerkrigen. Ste-
det skulle være et minnesmerke 
over de falne på begge sider i 
krigen. Monumentets nøytralitet 
har imidlertid vært kompromit-
tert av at den tidligere diktatoren 
også selv ligger begravet på ste-
det. Det samme gjør José Anto-

nio Primo de Rivera, mannen 
som i sin tid stiftet fascistpartiet 
Falange Española. De to ligger 
gravlagt i kirkegulvet i basilika-
en som utgjør monumentets 
midtpunkt.

Det konservative regjeringspar-
tiet Partido Popular har så langt 
ikke villet røre saken. Det span-
ske arbeiderpartiet PSOE har 

derimot fremsatt et krav i parla-
mentet om at Francos grav flyt-
tes. PSOE mener flyttingen er 
nødvendig dersom monumentet 
skal bli et nøytralt minnesmerke 
over de falne fra begge sider i 
krigen.
 

 

YTRINgSFRIHETEN ER TRUET I SPANIA: SpaniaPosten skrev i forrige utgave om den unge jenta som er dømt til et års 
fengsel for å ha vitset på twitter om attentatet på en av Francos ministre, Carrero Blanco. Saken er en av mange nå som for 
alvor setter spørsmålstegn med retningen Spania nå utvikler seg.

FRANCO ER IKKE DØD
For å forstå Spania anno 2017 må man kjenne 
landets historie. Kustneren bak det avbildete 
verket “Always Franco” ble anmeldt etter å 
ha fremstilt den avdøde diktatoren i frossen 
tilstand stående i hjørnet av rommet. An-
meldelsen underbygget kunstnerens argument. 
Mye fra diktaturets tankesett og makthierarki 
lever defintivt videre. 

Forløperen til Spanias regjeringsparti Alianza 
Popular ble stiftet av menn som var ministre 
i Francos regime. Partido Popular ble dannet i 
1989, man slo sammen Partido Demócrata Pop-
ular, Partido Liberal Español og Alianza Popular. 
Tidligere statsminister José María Aznar var 
høytstående byråkrat i Franco-perioden med 
en stilling i finansdepartementet.

PSOE lanserte i 2007 “La ley de la memoria 
histórica”. En lov som blant annet gjorde det 
mulig for etterlatte å lokalisere sine avdøde 
foreldre og besteforeldre som til da hadde 

ligget umarkerte massegraver. Loven skulle 
også sette en stopper for praksisen med å la 
gater og plasser i Spania bli kalt opp etter Fran-
co eller hans menn, mange av dem ansvarlige 
for grove menneskerettighets-brudd. Partido  
Popular har aktivt jobbet for å begrense lov-
ens innflytelse og deler av partiet jobber for å 
oppheve den.  Man gikk også etter den inter-
nasjonalt kjente Baltasar Garzón (Mannen som 
gikk etter Chiles diktator Pinochet). Garzón job-
ber i dag i “eksil” som følge av kreftene som 
jobber i mot ham. Motivets for alt dette kan kun 
forstås om man kjenner Partido Populars histo-
rie og røtter i diktaturet.

Spania er et av få land på kloden som ikke har 
hatt noen prosess for å “gjøre opp” med sitt 
diktatur. Handlinger som i andre vestlige land 
ville vært helt uakseptable vil fortsette i Spania 
inntil landets unge demokrati blir modent nok 
til å konfrontere sin egen historie.

I mellomtiden står Franco fortsatt i hjørnet av 
rommet...
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Smak av Spania

 

Tel: 672 908 833  CAMí DEL MAR 16, ALFAZ DEL Pí

HVER LØRDAG NY SPESIALMENY F.EKS. RULLADER, SVINE-
STEK, SAUERBRATEN- ELLER NYT VÅRE ULIKE SCHNITZLER
HER FINNER DU COSTA BLANCAS STØRSTE CORDON BLEU

ÅPENT FOR SPESIELLE FEIRINGER OG SELSKAP

Kjøkkenet er åpent:
Man - lør: 12.00 - 21.00

Søn: Stengt

EN ANNERLEDES
TYSK RESTAURANT!

www.el-perro-loco.npage.de

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

monasrestaurante@gmail.com
Mona’s Restaurante

865 670 482 632 068 386

Du finner oss i samme gate som Notaren og SpaniaPosten.

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

C. Ruperto Chapi

I dag kommer mesteparten 
av verdens Safran fra Iran 
selv om noen fortsatt påstår 

at verdens beste safran er den 
spanske.  Krydderet dyrkes og 
høstes fortsatt i Spania hvor den 
blant annet gir matretter som 
Paella sin karakteristiske gule 
farge.

Safran er i likhet med så mye 
”spansk” ett produkt som kom 
hit fra Nord-Afrika.  

Krydderet består av de tørkede 
arrene fra safrankrokusen (Cro-
cus Sativus L.). Dette er et av de 
mest kostbare krydderene som 
finnes. Til ett kilo safran kreves 
minst 70 000 krokuser, eller om-
trent 150 000 til 200 000 arr, som 

må plukkes og renses for hånd. 
Tidligere var Spania en stor ek-
sportør av safran, men i dag har 
Iran 95% av verdensmarkedet 
med en eksport på omkring 180 
tonn safran i 2004-2005. 

Safran høstes i løpet av to in-
tensive uker i månedskiftet ok-
tober/november. Safran brukes i 
hovedsak som smakstilsetting i 
mat, som krydder og i kjemisk 
prosessindustri.
«Ingenting forfalskes så meget 
som safran» skrev Plinius om-
kring år 70 e. Kr. Slikt fusk ble 
strengt straffet. Det var gjerne 
gurkemeie eller saflor man be-
nyttet for å narre folk. Første 
gang safran nevnes er på sume-
riske leirtavler fra 4000 f.Kr. 
Man tror at safranblomsten 

kommer fra Asia, men en del 
historikere tror den kommer fra 
Hellas.

Safran nevnes også i Det gamle 
testamente, i Høysangen 4,14: 
Nardus og safran, kalmus og 
kanel med alle slags viraktrær, 
myrra og aloëtrær og alle de 
beste velluktende urter. Etter 
Romerrikets fall forsvant safra-
nen fra Europa. Men den vendte 
tilbake under korsfarertiden, 
da korsridderne stiftet bekjent-
skap med det arabiske kjøkken. 
Til Norge kom safran trolig på 
1600-tallet.

I Europa benyttes safran nå 
gjerne i mange matretter. Safran 
er en av de tre viktigste ingredi-
ensene i Paella og gir den gule 

fargen. 

Det finnes ingen kunstig erstat-
ter for smaken av safran. Far-
gen krydderet gir lar seg imi-
tere men smaken får man kun 
av naturlig safran. Safran inngår 
også i den franske fiskesuppen 
bouillabaisse og den italienske 
risretten risotto alla milanese. I 
Iran blir gjerne risretter forfinet 
med safran. 

Til desserter som saffranis og 
panna cotta gir det en god smak 
og fin gul farge. Den beste sa-
franen hevdes av noen å være en 
variant fra Sørfrankrike, Gâti-
nais-safran, men iransk safran 
fra Khorasan sies å ha en jevn 
og høy kvalitet.
For å være sikker på god safran 

skal du bare handle inn hele pis-
tiller. Kjøper du malt safran kan 
du ikke være sikker på kvalite-
ten. 

Safrantrådene (filament, merker, 
pistiller) har en klar og intensiv 
rødfarge (ingen annen farge, el-
ler svært lite av de gule delene). 
Safrantråder må være tørre og 
skjøre ved berøring. Safranaro-
maen er sterk og frisk, aldri med 
muggsmak.

Man fastsetter safranens kva-
litet via en internasjonal ISO-
standard: 3632-1 og 2: 1994. Da 
måler man fargestyrke, smak og 
aroma.

Den gir farge til Spanias gule Paella og Spania var tidligere storek-
sportør av safran, ett krydders om krever ekstremt mye arbeide for 
å produsere selv små mengder. 70% av all verdens safran ble dyr-
ket på slettene i La Mancha. 

Safran
Spanias røde gull

VOKSER VILT: I fjellområdene på Costa Blanca vokser Safran 
vilt. Den kan være vanskelig å få øye på men den er slett ikke 
uvanlig. Bildet er fra Sierra Aitana en kort kjøretur fra Albir.

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk
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Breakfast
Daily Menu
Dinner
Brunch
Cocktails
DJ Nights
And a lot of Passion

BIENVENIDOS AL LABORATORIO DE SABORES

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

Nuestra base de cocina 
mediterránea 

está en constante evolución 
gracias al uso de la innovación 

en la creación de nuevos 
platos y la fusión 

con otras culturas 
gastronómicas. 

En este versátil espacio, 
la experiencia se completa 

con música en directo, 
sesiones dj o de jazz

Queremos crear una 
revolución gastronómica 

a través 
de la combinación de 

productos frescos, 
técnica y calidad.

Nuestro propósito como 
laboratorio es encontrar 

experimentando, las 
combinaciones perfectas 

para que vuestros 
cinco sentidos 

disfruten de una 
experiencia inolvidable.

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

una experiencia única en un marco tan sublime como Altea. 

Frokost
Dagens meny
Middag
Brunch
Cocktails
DJ Nights
Og mye lidenskap

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

fusjonert og inspirert 
av andre kulturers 

gastronomi.

Vi ønsker å skape en 
aldri så liten 

gastronomisk 
revolusjon gjennom 
vår kombinasjon av 

ferske varer, de beste 
teknikker og kvalitet.

Vårt formål som 
laboratorie er å 

eksperimentere og 
innovere for å skape 
de perfekte kombi-

nasjoner for våre fem 
sanser og skape en 

uforglemmelig 
opplevelse.

I vårt allsidige loka-
le komplementeres 
mat og god drikke 
med live musikk, 

jazz-kvelder og djs.

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

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

en unik opplevelse i lekre omgivelser mellom Altea og Albir.

LIVE DJ 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



www.SpaniaPosten.es  28. APRIL 2017  UTGAVE 09 201720

Presidenten skal også ha ba-
gatellisert ugjerningene til 
Spania under kolonitiden 

da millioner av mennesker ble 
gjort til slaver, torturert og drept. 
I følge Sánchez var spanjolene 
først og fremst «evangeliseren-
de» og «siviliserende».

Intensjonen bak RTVEs presen-
tasjon i kulturhuset Casa Améri-
ca var paradoksalt å bygge bro 
mellom Spania og de latinameri-
kanske landene. Presidentens 
tale som hadde tittelen Det for-
pliktende engasjementet til 
RTVE overfor Amerika» (El 
compromiso de RTVE con 
América), gjorde alt annet enn 
dette, noe som kom tydelig til ut-
trykk i reaksjonen på sosiale me-
dier både i Spania og i latiname-
rikanske land.

Aztekerne var et folk som holdt 
til i det sentrale Mexico i århun-
drene før Spania okkuperte om-
rådet på1500-tallet. Hvorfor 
RTVE-pesidenten José Antonio 
Sánchez ville sammenlikne den-
ne kulturen med nazister handlet 

egentlig om et forsvar av Spanias 
rolle som koloniherre.

Til støtte for parallellen til Hit-
lers nazi-Tyskland henviste han 
til den kjent australske antropo-
logen Inga Clendinnen som døde 
i 2016. Spanske El País og flere 
historikere som har uttalt seg i 
avisen tviler imidlertid på sann-
heten i referansen. Årsaken er at 
man ikke har klart å finne noe 
liknende sammenlikninger i hen-
nes bok om aztekernes kultur.

“Å beklage at det aztekiske im-
perium forsvant er som å uttryk-
ke sorg over nedkjempelsen av 
nazistene i Andre verdenskrig” 
var Sánchez eksakte ord. Sam-
menlikningen var ment som et 
forvar av Spanias rolle som ko-
loniherre.

Langt på vei benektet han den 
allment aksepterte kritikken av 
Spania om at aztekere og andre 
urfolks kulturer i stor grad ble 
utslettet som følge av en brutal 
og undertrykkende kolonisering.

Lederen for den spanske statska-
nalens argument var at aztekerne 
selv hadde et brutalt imperium 
som hvert år drepte og ofret tu-
senvis av mennesker og at Spa-
nia egentlig reddet befolkningen 
fra et tyrannisk styre.

Han bagatelliserte dermed ugjer-
ningene til de spanske koloniher-
rene, en undertrykkelse som på-
gikk i over tre hundre år og der 
millioner av mennesker ble gjort 
til slaver, torturert og drept.

«Jeg vil igjen insistere. Spania 
var aldri koloniserende. Det var 
«evangeliserende og siviliseren-
de», mente Sánchez. Denne opp-
fatningen er senere blitt motsagt 
av flere historikere.

Spanjolenes velmenende misjo-
nering utgjorde angivelig kun en 
liten del av engasjementet i La-
tin-Amerika. Makthaverne mot-
arbeidet til dels også misjonære-
nes virksomhet i det urfolket 
ikke ble sett på som likeverdige 
mennesker.

Den spanske statskanalen RTVE beklager sammenlikningen mel-
lom aztekere og nazister selskapets president José Antonio Sánchez 
gjorde i slutten av mars. De oppsiktsvekkende ordene inngikk i en 
tale ved det latinamerikanske kulturhuset Casa América i Madrid.

Historie

HISTORIELØS?: Direktør for statskanalen ble utnevt av PP-regjeringen 
i Spania. Sanchez mente det var lite beklagelig at Aztekenes imperie fors-
vant, like lite beklagelig som at nazistene forsvant.

Statskringkaster RTVE:
”Verden er bedre uten Azteker og Nazister”

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

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

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

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

CORTEZ I MEXICO
Herman Cortez,  som mange andre “conquistadores” kom fra det lutfattige Extremedura i Spania. Det var fat-
tigdommen som drev dem ut og til “den nye verden”.

Cortez nedkjempet Aztekene i deres hovedstad i dagens Mexico City. Aztekernes imperie var den gang i en van-
skelig periode preget av interne konflikter, noe som gjorde at Cortez kunne alliere seg med “fiender” av lederne 
og på den måten skaffe seg militær støtte lokalt. Hester fantes ikke i Amerika før Europeerne tok de med seg dit. 
Spanjolene fra Andalucia var eksperter i militær bruk av hester. Spanjolene hadde også med seg sverd fra Toledo 
samt krutt og geværer. Noe de hadde “arvet” fra maurerne som var tidlig ute med bruk av disse pga sin kontakt 
med midt-østen og Kina.

Cortez la sitt eget palass (bildet øverst til venstre) til Cuernavaca hvor klima var langt mer behegelig enn i Az-
tekernes gamle hovedstad. Vegg i vegg med palasset bygget han Amerikas første kirke og horehus, hvor indinaer-
kvinner ble holdt som sex-slaver vegg i vegg med den katolske kirken hvor soldatene kunne få tilgivelse etter å 
ha besøkt bordellet.

Cortez sitt palass og kirken er bygget direkte over en av Aztekernes pyramider. Noe spanjolene gjorde systematisk 
over hele Aztekene og Mayaenes rike i dagens Mexico og sentral-amerika. Urfolkets kultur og historie ble system-
atisk ødelagt, inkludert eldgamle monumenter og kunstobjekter som oftest ble ødelagt av kirkens representanter.

Spanias ærend i kolonilandene 
var først og fremst å erobre ter-
ritorium og utnytte naturressur-
ser som sølv og gull, påpeker 
ekspertene.

Kringkastingsrådet til Televisión 
Española (TVE) har i ettertid 
bedt om unnskyldning for presi-
dent José Antonio Sánchez´ ut-
talelser. I en pressemelding den 
6. april sier rådet at de «skammer 
seg» over presidentens ord og tar 
totalt avstand fra alt som ble 
sagt.

Det presiseres at innholdet i talen 
som ble holdt ved det latiname-
rikanske kulturhuset Casa 
América i Madrid den 30. mars 
var av subjektiv karakter og ikke 

reflekterer kanalens oppfatning. 
Rådet legger også til at hendel-
sen bekrefter behovet for å endre 
hvordan styret av statskanalen er 
organisert og viser til et forsalg 
som ble lagt frem i Kongressen 
28. mars.

José Antonio Sánchez ble ut-
nevnt til president for den span-

ske statskanalen RTVE av det 
konservative regjeringspartiet 
Partido Popular i 2014, en utnev-
nelse som av kritikerne ble be-
tegnet som politisk. Han skal ha 
hatt den samme stillingen under 
regjeringen Aznar (Partido Popu-
lar) fra 2002 til 2004.

EROBREREN: Cortez stod bak folkemord, barneprostitusjon, slaveri, or-
ganisert systematisk ødeleggelse av objekter og steder av kulturell eller 
religiøs verdi for de innfødte. Inntil Spania byttet ut pesetas med Euro 
prydet han de mest benyttede 1000 pesetas sedlene.
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Alcoy
Har feiret Moros y Cristianos siden 1511

Alcoys viktigste festival startet så smått i det påsken gikk mot slutten. I 2017 begynte feiringen 16. april og avsluttet  24. april. 
Maurere, berberske pirater og kristne kjempet igjen om Spania. Festen markerer den såkalte kristne erobringen av den 
iberiske halvøya. Markeringen er en tradisjon som begynte på 1400-tallet i Alcoy.

Alcoy var lenge Alicante-
provinsens økonomiske 
motor og industrielle 

sentrum. Spesielt mange jobbet i 
tekstil industrien som over tid i 
stor grad forsvant. Mange flyttet 
så fra «innlandet» og ut til kyst-
områdene hvor det var mere ar-
beide med en ny turist sektor i 
vekst. Denne bevegelsen av folk 
førte også med seg det som for 
mange er Alcoys mest kjente ek-
sport artikkel: Moros y Cristia-
nos festivalen.

Skriftlige kilder fra 1511 refere-
rer til «simulerte slag» knyttet til 
feiringen av San Jorge i Alcoy 
allerede den gangen. De fleste 
folkelige og religiøse festivaler 
har ofte samme opphav. Offisielt 
er det «Sant Jordi» man feirer i 
Alcoy, altså St. George som også 
er britenes skytshelgen. Georg 
var en tidlig kristen helgen i det 
tredje århundre, fra dagens Tyr-

kia hvor mange av de tidligste 
kristne holdt til.

Flere hundre deltagere kler seg i 
drakter som skal representere 
gruppene fra perioden man fei-
rer. Maurere, kristne, herolder og 
slaver er representert, akkom-
pagnert av en mengde små mu-
sikkorps. Det marsjeres i farge-
rike opptog, som hele veien 
følges av et spektakulært fyrver-
keri. Festivalen i Alcoy ble er-
klært som nasjonal turistattrak-
sjon allerede i 1980 og 
opptogene vises på live TV over 
hele Spania.

Moros y Cristianos er en av de 
mest genuine og tradisjonsrike 
fiestaene i det spanske fiestasir-
kuset, og skal ha blitt feiret for 
første gang i Lerida i 1150, drøyt 
200 år før den endelige gjener-
obringen. Noe fart på tradisjonen 
ble det imidlertid ikke før feirin-

gene begynte i Murcia i 1426. I 
1586 kom fiestaen til Valencia, 
og i 1599 til Alicante.
 
Historieforfalskning?
Tema for festivaluken er det 
spanjolene kaller for «gjenerob-
ringen». Så historisk korrekt er 
dette ikke. På den iberiske halv-
øyen hadde det frem til da kun en 
samling med kongedømmer og 
kalifater med noe flytende gren-
ser. De rikene som utgjorde det 
«mauriske» Spania hadde vært 
der i over 800 år før man ble in-
vadert fra nord. Og det som 
skjedde i perioden man feirer var 
erobringen av flere mindre riker 
som alle ble slått sammen et et 
nytt kristent rike, Spania.

Kystområdene i syd av Spania 
var styrt av Maurerne og befol-
ket av Jøder, Kristne og Musli-
mer som nøt godt av dette multi-
kulturelle samfunnets goder. 

Jødene var flinke handelsmenn 
og håndverkere, maurerne hadde 
via Nord-Afrika og Østen tilgang 
på datidens «høyteknologi». Me-
disin og vitenskap var mest av-
ansert i Midt-Østen og via silke-
veien kom en rekke nye varer til 
Spania. Inkludert ris, appelsiner, 
nisperos og mye annet som skul-
le bli en del av det spanske land-
skapet.

I nord på den Iberiske halvøyen 
fant man de «kristne» konge-
dømmene. Mest kjent var kan-
skje det i Asturias og røttene 
herifra ser man fortsatt i dag, 
spanske kronprinser kalles fort-
satt for «Prinsen av Asturias».

Kongedømmene i nord hadde 
lenge sett på rikdommen i syd 
med misunnelse. Maurerne som 
styrte hadde for lenge levd det 
«gode liv» i Andalucia og Valen-
cia regionen og de var sårbare. 

Når de «kristne» kom fra Nord-
Spania hadde maurerne lite av 
krigslyst å ta av. Man kalte inn 
forsterkninger fra Berberne spe-
sielt fra fjellområdene dagens 
Marokko. De var både mer hard-
ne og bedre krigere. Forsterknin-
gene fra Nord-Afrika var også 
mer religiøse og mindre toleran-
te enn sine allierte Maurere fra 
Spania.

Inkvisisjonen
Religion skulle bli sentralt i det 
«nye» Spania. Kristendommen 
ble brukt som argument for å in-
vadere kongedømmene og kali-
fatene i syd. Og når «freden» var 
kommet startet man systematisk 
å forfølge muslimer og spesielt 
jøder som blant annet fikk sin 
eiendom beslaglagt om man ikke 
konverterte. Forfølgelsen av jø-
dene led frem til inkvisisjonen 
som ble initiert med det formål å 
avløser «falske kristne», altså 

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.
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jøder som kun utad levde som 
kristne for å unngå å miste sin 
eiendom.

Den spanske tradisjonen med å 
henge opp speke skinka godt 
synlig kommer fra denne para-
noide perioden. Man ønsket å 
vise naboer og besøkende at man 
var en god kristen og spiste svin.

Opptogene
22. April «Dia de las entrada»
Klokken 10.30 begynner de 

«kristnes» inntog i byen ledet av 
av de kristnes «kaptein». Oppto-
get ender opp i avenida Pais Va-
lencia. På ettermiddagen er det 
«maurernes» tur klokken 17.00.

23. April «Dia de San Jorge»

Klokken 11.00 er det religiøst 
opptog hvor relikvier knyttet til 
helgenen skal bæres rundt byen.

Klokken 19.30 Hovedopptog, 
alle festivalens grupper deltar i 

dette opptoget som varer frem til 
klokken 21.30 i det man avslut-
ter med fyrverkeri.

 24. April «Dia del alardo»

Det er en rekke arrangementer 
festivalens siste dag fra tidlig 
morgen til sent på kvelden. Kon-
takt det lokale turistkontoret for 
detaljer.

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dersom bilen returneres med 

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

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

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

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

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

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

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

Betale leiebil i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske beta-
lings kort i spania får du ofte 
spørsmål om du vil bli trekket 
i lokal valuta (eur) eller i egen 
valuta (noK). for mest gunstig 
valutakurs, velg lokal valuta. 
Velger du noK vil kortselska-
pet ditt og/eller banken din ta 
et påslag.

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

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

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

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

Leiebil i Spania
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7 tips om leiebil i 
Spania for 2017

Over 35 millioner Euro kan være ”forduftet”. Etterforskningen av korrupsjon hos regjeringspartiet Partido 
Popular førte torsdag 20. april til en ny runde med razziaer og arrestasjoner. En omfattende politiaksjon 
ble gjennomført i Madrid der en rekke firmaer knyttet til partiet fikk kontorene gjennomsøkt. 

Samme dag ble sjefen for 
OHL arrestert, et av Spa-
nias største entreprenørfir-

maer. Fra før er PPs tidligere 
regionspresident i Madrid fengs-
let.

Korrupsjonen som nå er under 
opprulling i Madrid handler om 
hvordan regjeringspartiet Partido 
Popular skal ha latt seg bestikke 
av en rekke store firmaer i Spa-
nia. Pengene skal være betalt i 
form av ulovlige kommisjoner 
(godtgjøring for kommisjonær) 
og gjennom overprising på kon-
trakter og oppkjøp av firmaer.

På denne måten skal millioner av 
euro ha gått til finansiering av 
partiet og til berikelse av enkelt-
personer. Flere av de involvert 
har vært under etterforskning i 
flere år, enkelte er allerede dømt 
i andre saker. Parallelt med de 
nye avsløringen går partiets stør-
ste korrupsjonsskandale, den så-
kalte Gürtel-saken, der blant an-
net Spanias statsminister og 
PP-leder Mariano Rajoy er blitt 
bedt om å forklare seg.

PP-topp arrestert i Madrid
En av de hodetiltalte i den nye 

saken (Operación Lezo) er PPs 
tidligere regionspresident i Ma-
drid, Ignacio González. Onsdag 
19. april ble González arrestert 
sammen med sin bror og en rek-
ke andre personer, mistenkt for 
korrupsjon.

Opposisjonspartiene i den span-
ske kongressen anslår at 35 mil-
lioner euro av offentlige midler 
er kommet på avveie under Gon-
zález´ ledelse. Tapet skal være 
knyttet til uklare investeringer i 
Brasil, der et firma skal være 
kjøpt opp til grov overpris og der 
man mistenker at deler av mid-
lene har gått til finansiering av 
PP og til berikelse av den tidli-
gere regionspresidenten og hans 
nettverk.

Razzia hos ”PPs” firmaer
Da González ble pågrepet i Ma-
drid, ventet man flere nye arres-
tasjoner og razziaer. De kom 
dagen etter.

Torsdag 20. april gikk politiet til 
aksjon mot hovedkontoret til en 
rekke større firmaer i Madrid. I 
følge avisen El Mundo er det 
snakk om konsulent- og revi-
sjonsselskapet Pricewaterhouse-

coopers (PwC), konstruktøren 
OHL (et av Spanias seks største 
byggefirmaer), samt informa-
sjonsteknologiselskapene Indra, 
Licuas og Saerco.

Alle selskapene skal ha fått store 
kontrakter gjennom PP-politike-
re i Madrid-regionen.

Korrupsjon satt i system
I den ulovlige finansieringen av 
regjeringspartiet skal nevnte en-
treprenørfirma OHL (Obrascón 
Huarte Lain) være blant de ho-
vedmistenkte. Den 20. april ble 
selskapets administrerende di-
rektør Javier López Madrid ar-
restert i Madrid, mistenkt for å 

ha betalt PP ulovlige kommisjo-
ner for 1,4 millioner euro.

López Madrid ble tatt på flyplas-
sen i Madrid, etter å ha fått en 
henstilling om å innfinne seg i 
Spania etter å ha oppholdt seg i 
London.

Et nettverk av aktører i spansk 
politikk og næringsliv er i ferd 
med å avtegne seg, en omfat-
tende korrupsjon satt i system 
med forbindelseslinjer mellom 
en rekke PP-politikere og Spa-
nias økonomiske elite.

Et eksempel er nevnte López 
Madrid, som er svigersønnen til 

Francos siste økonomiminister 
Juan Miguel Villar Mir, en mann 
som i sin tid opprettet Grupo Vil-
lar Mir som eier OHL og som 
har vært under etterforskning i 
PPs største korrupsjonssak, Gü-
rtel-saken.

López Madrid ble tidligere i år 
dømt til seks måneders fengsel 
for underslag som rådgiver for 
banken Caja Madrid. I samme 
sak er Partido Populars tidligere 
finansminister Rodrigo Rato 
dømt til fire års fengsel.

Madrid

Stor-razzia mot PP
Partiets revisor og tilknyttede firmaer etterforskes også

MILLIONER I HVITE PLASTPOSER: Denne siste korrupsjossaken 
med PP i sentrum kalles “Operasjon Lezo”. Lezo var mannen som 
ledet forsvaret av Cartagena (Colombia) da byen ble angepet av en-
gelskmennene i 1741.
De som etterforskes skal ha tatt med seg plastposer fulle av kontan-
ter til nettopp Cartagena hvor pengene skal ha blitt “vasket”. Byen 
var opprinnelig den viktigste havnen for “eksport” av gull, sølv og 
edelstener spanjolene hadde plyndret i Syd-Amerika.

„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
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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)

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
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
Ønsker å leie leilighet
jeg vil gjerne leie en leilighet i be-
nidorm fra caseptember 2017 og 
et år fremover, ønsker måntlig leie- 
€400.00 tlf 537354042
costa blanca syd

langtidsleie m/2-3 sov.
Vi er et ektepar fra bergen som skal 
kjøpe eiendom i spania, men øn-
sker først å leie for å vurdere områ-
det. periode sept 2017 +12 mnd. 
Men andre tidsrom vil bli vurdert. 
2/3 sov. rekkehus /leilligh
tlf 91520393 costa blanca nord

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

DIVErSE &
LØSØrE

handverktyg för mekaniker
Verktygsskåp med verktyg (tysk och 
svensk tillverkade)säljes. ringnyck-
lar, ledhyslsor låsringstänger mm 
för information ring 669 59 68 71 
€300.00 costa blanca syd 

lövsjö ljusstakar säljes
2 st. förgyllda ljusstakar säljes 1 st. 
förgyllt kafat på fot med kristall kula 
säljes.samtliga är av tillverkaren 
lövsjö i sverige. ring mig för mer in-
formation på tel 669 59 68 71. playa 
flamenca €120.00

opvaskemaskine / emhåtte
bosch opvasker 45 cm smal model 
2 år virket perfekt 75 euro emh-
ætte ikea model er ok 25 euro Køk-
kenbord med nedsænket vask 75 
euro ring gerne 0045 40424181 / 
30igen@gmail.com roijales Que-
sada tlf 693697461

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 

BIL & MC
Mercedes til salgs
pent burkt Mercedes benz cabrio 
250 cVi be aV oppevart i garasje 
og itV til november 2017. ca 62,000 
km diesel. €35.000
tlf 672301630 costa del sol

VW touareg V10 2006
rustfri 2004 VW touareg V10 tdi 
norsk eier godt vedlikeholdt bilen 
er rustfri og har gått på spanske 
veier har det meste av utstyr og går 
som en klokke Kjøper må omregis-
trere bilen €9000.00
tlf 45800045 costa blanca nord

rover 75 til salgs. Varm sølvfarget 
metallic. 1999 mod, kjørt 192000, 
diesel.svært behagelig. Mange nye 
deler. garasjestått. eu-godkjent 
til mars 2018.tlf 640705422 el. 
+4797978807. €1200.00
costa blanca nord

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
rekkehus i albir til leie Mai og juni.3 
sov,2 bad,garasje,felles basseng.
norsk tv.
tlf 91688454 costa blanca nord

ny lelighet polop
til leie i chirles-polop, 10 km. fra 
altea stranden i naturskjønne om-
givelser. ny leil. 2. etj. 3 sov.rom, 2 
bad, 80 kvm., komplett utstyrt. gå-
avstand til nærbutikk og restaurant. 
tel. 609603207 €400.00 

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 

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



www.SpaniaPosten.es  28. APRIL 2017  UTGAVE 09 2017 27

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

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
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

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

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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Med manglende finansi-
ering i et presset eien-
domsmarked har kam-

pen om kjøpers gunst gjort at det 
har dukket opp formler og meto-
der utenom de som folk flest 
kjenner til. I dag skal vi belyse to 
muligheter.

Bytte en bolig mot en annen
Byttehandel er et fenomen som 
ble født sammen med menneske-
heten  lenge før pengene eksis-
terte. Det hender fra tid til annen 
at vi får henvendelser fra kunder 
som vil bytte en bolig mot en an-
nen.

Men er det interessant å velge en 
swapkontrakt i stedet for et tra-
disjonelt salg? Hva slags fordeler 
og ulemper har det?

Grunnene til at vi bytter bolig er 
mange og tilfeldigheter som 

jobb, helse, økonomi og andre 
livssituasjoner tvinger oss til å 
endre innkvartering i tid, form 
eller geografisk henseende. Det 
kan være enebolig mot leilighet, 
bungalow ved kysten mot gårds-
bruk i innlandet eller bare nød-
vendigheten av å bytte område. 
Swap eller bytte av bolig er ett 
av alternativene der familier kan 
utveksle bolig uten å ty til det 
tradisjonelle eiendomsmarkedet.

Ofte ser vi muligheten for en ut-
veksling av eiendom (hus, båt, 
bil) i håp om at det kan medføre 
besparelser. Ideen er da å ikke 
måtte bruke penger og spare 
skatter og avgifter tilknyttet sal-
get.

Utvekslingskontrakten, på 
spansk heter den permuta, tillater 
utveksling av varer, vanligvis 
uten betaling av penger. Det er 

en kontrakt at hver av partene 
forplikter seg til å gi en ting for 
å få en annen (art. 1539 C.Civil). 
Noen ganger betales det et del-
beløp, men for å kvalifisere som 
et kjøp eller bytteavtale, skal det 
være en spesifikk intensjon fra 
partene.

Det er viktig at kontrakten er ty-
delig på at det er en byttehandel.
Gjennom bytteavtalen forplikter 
partene seg til å overføre eierska-
pet offentlig og levere varen, ga-
rantere eierskapet og besittelse 
samt å svare for skjulte feil og 
mangler. Begge parter skal be-
tale sine kostnader og avgifter i 
forbindelse med overdragelsen.

Swaps er svært hyppig der ut-
bygger får tomt og avhender får 
leiligheter i bytte.

Når det gjelder skatter så skal 

både merverdiavgift, dokument-
avgift, overdragelseskatt og skjø-
teutgifter betales akkurat på lik 
linje med et tradisjonelt kjøp og 
salg. Merskatten på tomte-stig-
ningen skal betales fra selgers 
side.

Akkurat som et vanlig kjøp så er 
det svært viktig at du sjekker alle 
detaljer som eierskap og pant. 
Likeledes bør du også være sik-
ker på at den andre parten har 
betalt eiendomsskatt, fellesvel, 
strøm og vann akkurat som før 
en vanlig eiendomsoverdragelse

Så konklusjonen er:
Med en bytteavtale sparer du 
ikke skatt eller har andre bespa-
relser. Varen leveres og skattene 
skal samvittighetsfullt betales 
med samme prosentsats som et 
kjøp og et salg fra begge parter i 
byttehandelen.

Når det kan være vanskelig å låne til bolig for mange dukker det ofte opp 
alternative måter å finansiere og betale for boligen. Selgere kan noen 
ganger ønske å bytte bolig direkte. Pensjonister kan noen ganger ville 
selge en bolig med vesentlig rabatt mot å få bo i den resten av livet.

Alternativ boligfinansiering
Bytte bolig? Selge boligen men bo videre?
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AV: MONA NIELSEN,
EIENDOMSMEgLER

Eiendomsmegler Mona 
Nielsen fra Larvik kom 
til Spania i 1986. Hun er i 
dag en av de mest erfarne 
norske eiendomsmeglere 
i Spania og en veteran i 
bransjen på Costa Blanca. 
Hun er utdannet spansk 
megler og til daglig leder 
for eiendomsmegler Lun-
dquist & Nielsen, en bed-
rift med historie tilbake til 
1998. Nielsen har vært ak-
tiv i Spansk politikk. I 2008 
ble hun valgt inn i PSOE’s 
styre i Rojales. Mona 
Nielsen sitter også i styret 
for stiftelsen til den Norske 
Skolen i Rojales.

Allikevel, med mangel på mar-
keds-likviditet, kan swap være 
et nyttig verktøy. Den største 
vanskeligheten kan være å finne 
sin ”bedre halvdel”, ett treff 
mellom to personer eller to fa-
milier for et vellykket bytte for 
begge. Imidlertid har dette pro-
blemet blitt forbedret med frem-
veksten av flere spesialiserte 
nettsteder som tilbyr denne tje-
nesten.
Uansett anbefales det at du sø-
ker råd fra eksperter før du inn-
går noen slik avtale.

Salg og kjøp med livrente
Mange ganger ser vi eldre som 
blir enslige og ønsker å fortsette 
å bo i boligen sin men føler seg 
presset til å selge grunnet sin 
økonomiske situasjon. Spesielt 
er dette utbredt i de store byene 
der det er blitt nærmest umulig 
for en enslig med etterlattepen-
sjon å opprettholde sin status i 
en sentrumsleilighet i beste 
strøk og slett ikke ønsker å flyt-
te.

Da kan dette løses med et såkalt 
salg med livrente (renta vitali-
cia). Dette betyr at eier overdrar 
eiendommen til en kjøper som 
ofte betaler en månedlig pris 

helt til selger avgår ved døden. 
Slik opprettholder pensjonisten 
sin status, fortsetter å bo i sin 
bolig og de eventuelle arvinge-
ne mister sine rettigheter.

Økt disponibel 
inntekt for pensjonister
Pensjonsalder er noe vi alle ten-
ker på og mange bekymrer seg 
over. De fleste av oss frykter at 
inntekten vår reduseres når vi 
slutter å jobbe. Nedgangen i 
verdien av offentlige pensjoner 
i de siste årene, og mangelen på 
sparekultur, kan gjøre at mange 
pensjonister kan få økonomiske 
problemer på dette stadiet av 
livet.

Spania er et land med boligeie-
re, ikke leietagere. Ifølge en 
rapport fra ratingbyrået Fitch fra 
2014 viste det seg at 77% av 
spanske husholdninger levde i 
eide boliger. Det er ett av de 
høyeste tallene i verden og her 
slår de sine europeiske naboer. 
I land som Tyskland er dette 
forholdet ikke engang 55%.

Derfor er det ikke sjelden at vi 
ser spanske seniorer med egen 
gjeldfri bolig og lav inntekt. For 
å kompensere for disse forhol-
dene, er det muligheter som gjør 

at de kan opprettholde sin leve-
standard, uten nødvendigvis å 
måtte forlate sin bolig. En av 
dem er salg av fast eiendom mot 
livrente.

Selge huset, uten å måtte 
forlate det
Dette er et økonomisk verktøy 
som gir eieren en sum penger 
hver måned, mens han selv bor 
i boligen. Transaksjonen trår i 
kraft når eier faller bort, da først 
er kjøperen rettmessig eier av 
eiendommen.

Kjøperen godtar å betale en av-
talt månedsleie og i tillegg er 
det kjøperen som skal betale 
eiendomskatten og felleselvav-
giften som er knyttet til eien-
dom.
For å bestemme månedlig utbe-
taling til selgeren av eiendom-
men, må vi vurdere flere fakto-
rer. På den ene siden må det ta 
hensyn til verdien av eiendom-
men, som i alle andre salg av 
eiendommer. For dette er det 
viktig å vite plasseringen av hu-
set, størrelse og funksjoner, 
samt provinsen der den ligger. 
Jo høyere verdien av eiendelen 
som skal selges, jo større må-
nedsbetaling vil selger motta.

Men i denne typen transaksjo-
ner må vi også ta hensyn til en 
annen faktor: Selgers alder.  For 
kjøperen er ikke det samme be-
tale en livrente i 10 år som i 20. 
Derfor er selgers alder like vik-
tig som verdien av eiendommen 
for å beregne bidragets faktor; 
Jo eldre de er, jo mer penger får 
du i nedbetaling. Et annet alter-
nativ er at eierne får en delbeta-
ling, i stedet for en annuitet. I 
dette tilfellet er det lettere å 
tolke det hele som et salg. Ei-
eren selger sitt hjem og holder 
bruksrett livet ut.

Noen ganger, spesielt hvis huset 
har en høy verdi, kan du velge 
en løsning der det betales en be-
tydelig sum penger først, og 
deretter en månedlig livrente.
Formelen for annuitet er ofte 
brukt av banker og investerings-
selskaper til å generere en bolig-
masse på mellomlang sikt. Der-
for er de fleste av tilbudene 
praktisert via banktjenester, in-
vestorer og finansieringsinstitu-
sjoner.

Men det er også personer som 
bruker dette produktet til å kjø-
pe en bolig til en billigere pris. 
Det finnes selskaper som er spe-
sialisert i avtaler om kjøp med 

livrenter så du må ikke nødven-
digvis bruke en bank i proses-
sen.

En annuitet i fast eiendom kan 
være en interessant løsning for 
pensjonerte eiere av ett eller 
flere hus som har problemer 
med å møte sine daglige utgif-
ter. På denne måten slipper de å 
flytte ut av hjemmet sitt og liv-
renten blir  et økonomisk sup-
plement til pensjonen og dessu-
ten slipper de 
eierskapskostnadene. Vanligvis 
er dette et alternativ som passer 
godt til eldre mennesker uten 
barn, eller når de eier mer enn 
en eiendom.

Potensielle kjøpere kan være 
noen som allerede eier bolig og 
de kan ta opp boliglån til å kjø-
pe den, med den fordelen at tro-
lig vil måtte be om mindre pen-
ger til å kjøpe en eiendom på 
den tradisjonelle måten.

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:

Tlf 600 092 225
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Benifato / Confrides

Confrides

ZENSA like ved ferg-
jeterminalen i havnen 
ligger Zensa. Perfekt for 
en forfriskende drink i 
sola på ettermiddagen.

LA SIESTA på nordsiden 
av sentrum i Javea finner 
vi La Siesta. Supert for 
en lunch i sola.

jAVEA Sentrum av Javea her 
til høyre sett fra Cabo de Nao. 
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Javea
Foto: Kim Ammouche

GRANADELLA Like syd 
for Javea ligger den 
bortgjemte men idyl-
liske bukten Granadella.

EL ARENAL Midt  inne i 
byen ligger Arenal stran-
den. Godt skjermet fra 
strøm og bølger er den 
populær hele sommeren.
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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


