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Kjøpte General Franco Spanias 
seier i Melodi Grand Prix 1968 ?

Da Spania overraskende 
vant Eurovision Song 
Contest i 1968 med san-

gen «La, la, la» kan seieren ha 
vært kjøpt på forhånd. I følge en 
spansk dokumentar fra 2008 
hadde landets rikskringkasting 
TVE på forhånd avtalt med andre 
fjernsynsselskaper i Europa at 
Spania skulle vinne. Fiksingen 
skal ha inngått i Francos propa-
ganda for å bedre regimets ansikt 

utad. Spania hadde den gang som 
eneste land i Vest-Europa et 
langvarig fasistisk diktatur som 
på mange måter holdt Spania iso-
lert og tilbake både sosialt og 
økonomisk.

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

Risikerer fengsel for vagina-figur

Tre kvinner fra Sevilla risike-
rer fengselsstraff etter å ha 

gått i «påskeprosesjon» der Ma-
ria-skulpturen var byttet ut med 
en ”vagina-figur”. 

Flere utlendinger kjøper bolig

Av alle eiendomskjøp i Spa-
nia i 2016 ble rekordhøye 

13,2 prosent gjort av utenlandske 
kjøpere. Hele 43 prosent av disse 
kjøpte hus på Costa Blanca. Det 
viser tall fra det spanske registre-
ringskollegiet for eiendom, Co-
legio de Registradores.

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

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

TorreviejaTema: 

Ny bygge-politikk 
Byhistorie

Byguide
Habaneras

17. Mai programmet 2017

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

Citroen C4 Picasso

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

üFRI KM. & VEIHJELP
üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++

üAIRCONDITION I ALLE BILER

üINGEN FLYPLASSGEBYR

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

SpaniaGuiden.no

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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E-post:    info@spaniaposten.es
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annonseinfo og pRiseR / publicidad

Tlf:   694 44 10 84
Tlf:    693 81 02 99
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SPANIAPOSTEN
Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7
ES-03581 Albir, Alfaz del Pi
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Opplag:  12.000-15.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal:  A-1552002
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PP får ikke beholde «fascist-kors»
Partido Populars ønske om å få beholde det omstridte monumentet «De falnes kors» i sentrum av 
Callosa de Segura er avvist av distriktsdomstolen i Elche. Korset er et minnesmerke over den gamle 
fascistlederen José Antonio Primo de Rivera og Franco-soldater som døde i Den spanske borgerkrigen. 

To ganger har kommunen 
sendt ut kranbil for å rive 
monumentet. Begge gan-

ger er rivingen blitt stoppet av 
aksjonsgruppen for bevaring av 
korset.

Det er tredje gang domstolen i 
Elche avviser en anmodning om 
å bevare monumentet La Cruz de 
los Caídos. I følge avisen Infor-
mación har den uavhengige kom-
munerepresentanten Javier Pérez 
og aksjonsgruppen for bevaring 
av korset (Plataforma Ciudadana 
en Defensa de la Cruz) kommet 
med liknende krav tidligere.

Striden startet i 2015 da kommu-
neledelsen i Callosa de Segura 
besluttet at korset måtte fjernes 
for å oppfylle kravene i den 
spanske historieminneloven av 
2007 (Ley de Memoria Históri-
ca). Loven som ble innført av 
PSOE forbyr alle minnesmerker, 
skilt og symboler som hedrer fas-
cistene og Franco-regimet.

Partido Popular stemte i sin tid 
imot at Ley de Memoria Históri-
ca skulle vedtas og har siden det 
gjort lite for å oppfylle kravene i 
loven.

Korset i Callosa de Segura er et 
minnesmerke over José Antonio 
Primo de Rivera som i sin tid 
stiftet det spanske fascistpartiet 
Falange Española og Franco-
soldater som døde i Den spanske 
borgerkrigen. To ganger har 
kranbilen kommet for å hente 
korset som står utenfor kirken 
ved Plaza de España. Begge gan-
gene har den måttet dra igjen 
med uforrettet sak.

På grunn av protestene besluttet 
byens kommuneledelse i fjor å 
utsette rivingen av korset. Etter 

den siste kjennelsen fra domsto-
len i Elche, vil man trolig forsø-
ke å få det fjernet på nytt.

Enkelte av motstanderne av ri-
vingen har uttalt at de ikke knyt-
ter korsets betydning til Franco 
og fascistene, men ser på det som 
et historisk og kristent symbol.

Byens ordfører Francisco Maciá 
(PSOE) har tidligere begrunnet 
rivingen med at kommunen plik-
ter å oppfylle kravet i historie-
minneloven, uavhengig av hvilke 
sentimenter som måtte være 
knyttet til korsets betydning.

Vega Baja

falange Og pp:  Fasistenes organisasjon “Falange” har 
sammen med Partido Popular kjempet hardt for å beholde 
monumentet utenfor kirken som minner deres leder Antonio 
Promo de Rivera og hans folk.

Kun i Spania minner man fortsatt diktatur og fasisme på 
denne måten Italienerne har ikke samme forhold til Mussu-
lini ei Tyskerne til Hitler. [Se også relatert sak på side 16]

Fasistenes overgrep fort-
satte lenge etter at borger-
krigen var over i 1939. Gen-
eral Franco styrte Spania 
helt til sin død i 1975. Kun 
det å mistenkes for å være 
“rød” (sosialist eller kom-
munist) var ofte nok til at 
man ble tatt til kirkegården 
og skutt av Guardia Civil.
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Giftet seg borgerlig, med skilt mann mistet jobben
En kvinne fra Andalucia mistet 
jobben som religionslærer ved 
en offentlig skole i Almería 
fordi hun hadde giftet seg 
borgerlig. Saken går tilbake til 
2001 da kvinnen innledet et sivilt 
registrert ekteskap med sin tyske 
mann, et giftermål bispedømmet 
i Almería ikke godtok fordi det 
skjedde utenom kirken. 

Kvinnen har de siste 16 
årene søkt oppreisning. 
Hun har vunnet i retten, 

men har likevel ikke fått jobben 
tilbake eller erstatning for tap av 
arbeidsinntekt.

På tross av fire rettsavgjørelser i 
sin favør har kvinnen fra Al-
mería-provinsen i Andalucia 
ikke blitt hørt. Bispedømmet i 
Almería og lokale myndigheter 
betgegner domstolenes pålegg 
om å annullere oppsigelsen og gi 
kvinnen jobben tilbake som 
«praktisk og lovlig» umulig å 
oppfylle.

Saken anses som nok et eksem-
pel på hvordan Den katolske 
kirke går på akkord med demo-
krati og rettsvesen i Spania. 
Kvinnen sier til avisen El País at 
hun opplever det som om bispe-
dømmet hever seg over loven.

«I dette Spania kan man ikke 
leve. Det mangler bare at bisko-

pene og utdanningsdepartemen-
tet erklærer seg uavhengige av 
forfatningsdomstolen og høyes-
terett» sier hun og påpeker at hun 
har hele åtte rettsavgjørelser som 
støtter hennes sak. Likevel vil 
hverken kirken eller myndighe-
ten snu i saken.

«De tror de befinner seg i Vatika-
net. Jeg er spansk statsborger; 
lover og grunnleggende rettighe-
ter etter konstitusjonen støtter 
meg. Ikke å oppfylle rettsavgjø-
relsen er et lovbrudd» slår hun 
fast. Hun forteller også at hennes 

advokat har bedt påtalemyndig-
hetene om å etterforske saken.

Resurrección Galera Navarro 
fikk sparken som lærer i faget 
Katolsk religion og moral (Reli-
gión y Moral Católica) i Llanos 
de la Cañada i Almería i 2001, 
etter å ha inngått borgerlig gifter-
mål med sin tyske mann. Hun 
har vunnet i retten, men har like-
vel ikke fått jobben tilbake eller 
erstatning for tap av arbeidsinn-
tekt.

Almeria

Året var 1977, midt i Spa-
nias overgang til demo-
krati.

Overgangsregjeringen mente 
imidlertid at utviklingen gikk for 
fort og ville derfor ikke tillate de 
planlagte markeringene av Arbei-
dernes dag som skulle holdes 

over hele landet. Den 1. mai 1977 
tok likevel folk til gatene i Ma-
drid, Barcelona og andre spanske 
byer. Mange ble skadet i konfron-
tasjoner med politiet og hundre-
vis ble arrestert. I følge avisen El 
País omkom 40 mennesker i de-
monstrasjoner i Spania fra 1976 
til 1979.

For 40 år siden ble spanske fagforeninger ble tillat 
etter å ha vært forbudt under Franco-diktaturet.

Da 1.maifeiring var forbudt i Spania
Madrid

Etter femten år har annulert oppsigelsen av Navarro. Hun ble sagt opp som 
lærer etter å ha giftet seg borgerlig med en skilt mann (avbildet). Som skilt 
mann kunne han ikke vises i kirken. Til tross for dommen får hun ikke job-
ben tilbake og heller ikke erstatning.
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Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

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

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

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
•  Strikkegarn  •  Heklegarn  •  Broderigarn  •  Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES

Mandag - Lørdag: kl. 10.00-14.00

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!

Tre kvinner fra Sevilla 
risikerer fengselsstraff etter 
å ha gått i «påskeprosesjon» 
der Maria-skulpturen var 
byttet ut med en vagina-
figur. Hendelsen som 
skjedd den 1. mai 2014 kan 
få frihetsberøvende følger 
for tre av aktivistene etter 
at byretten i Sevilla har tatt 
ut tiltale mot dem. 

Tiltalen representerer i man-
ges øyne et brudd med 
ytringsfriheten. Saken var 

først henlagt, men er nå gjenopp-
tatt etter instruks fra provinsdom-
stolen i Sevilla.

Nok en rettssak skaper debatt om 
ytringsfrihetens kår i Spania. By-
retten i Sevilla hadde først hen-
lagt saken med den begrunnelse 
at religionskritikk lå innenfor 
rammene av ytringsfriheten. Be-
slutningen ble imidlertid utfordret 
av overretten i Sevilla-provinsen 
som ba domstolen gjenåpne sa-
ken. Vagina-saken har havnet i 
retten etter en anmeldelse fra for-
eningen for kristne advokater i 
Sevilla, Asociacion de Abogados 
Cristianos.

I den nye tiltalebeslutningen som 
er datert 21. april i år er de tre 
kvinnelige aktivistene anklaget 
for «forbrytelse mot religiøs tro», 
tidligere dekket av det rettslig for-

eldede uttrykket «blasfemi».

Demonstrasjonen som ble gjen-
nomført på arbeidernes dag 1. 
mai 2014, var ment å skape opp-
merksomhet rundt kampen for 
selvbestemt abort, en rettighet 
som har vært truet av et nytt og 
reaksjonært lovforslag fra regje-
ringspartiet Partido Popular. For-
slaget er senere blitt trukket til-
bake etter massiv motstand i 
folkeopinionen, men var støttet 
av ledere innen Den katolske 
kirke i Spania.

Demonstrasjonen var også et slag 
i kampen for likestilling i arbeids-
livet og en markering mot vold 
mot kvinner.

Selve utformingen av demonstra-
sjonen karikerte de typiske se-
villanske påskeprosesjonene der 
blant annet Jomfru Maria-figurer 
bæres gjennom byen av het-
tekledde menn som etter tradisjo-

nen går botsgang for sine synder. 
Det iøynefallende opptoget var 
gitt det sarkastiske navnet Sagra-
da Coño Insumiso (Hellige Pro-
testfitte).

Avgjørelsen om å gjenoppta sa-
ken har skapt sterke reaksjoner på 
sosiale medier i Spania. Enkelte 
stiller spørsmål ved at man tillater 
at fascistsanger synges offentlig, 
men slår ned på fremvisning av 
en vagina-figur (en henvisning til 
at fascistsangen Cara al Sol ble 
sunget i begravelsen til nylig av-
døde Franco-minister José Utrera 
Molina).

Spania har i dag formelt sett in-
gen statsreligion, men kirken har 
likevel beholdt mye av sin innfly-
telse i samfunnet. En rekke 
ytringsfrihetssaker i spansk rett 
de siste årene har handlet om an-
klager om blasfemi.

Risikerer fengsel for vagina-figur
Sevilla

Ribera Salud, som driver 
helsesenteret, sier at det å 
bli godkjent av JCI er sett 

på som en «gull-standard» for 
helsesentra. JCI godkjennelsen 
kommer etter at man har doku-

mentert kvalitet på pleie og pasi-
entsikkerhet.

JCI godkjennelsen kommer som 
følge av en årelang kvalitets-pro-
sess.

Helsesenteret på La Siesta, like utenfor Torrevieja 
har blitt kreditert av den amerikanske «Joint 
Commission International».  

«Gullpremie» til helsesenter
Torrevieja

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

pOlITISK YTRIng?  Flåtene i påskemarkeringene tilhører diverse brø-
dreforbund (losjer). De avbildede tilhører det nylig stiftede “brødreforbun-
det “Hermandad del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación y la Precarie-
dad” oversatt til norsk: brødreforbundet for “Den hellige vagina underlagt 
utnyttelse og usikkerhet”. Bildet nederst viser prosesjonen som ble an-
meldt i 2014. Øverste bildet er fra 2017 hvor man gjorde en ny markering 
som følge av tiltalebeslutningen i år.
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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 sitt  
arbeid. 

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 og vi snakker Norsk!

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.

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 Comercial La Marina” - 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

Fire personer ble tirsdag 25. april arrestert i Catalonia mistenkt for å ha 
bidratt til terrorangrepet i Brussel i fjor der 35 mennesker mistet livet.

Pågripelsen kommer etter 
åtte måneder med spaning 
og tett samarbeid med Bel-

gisk politi. Også fem andre perso-
ner med antatt tilknytning til IS 
skal være pågrepet.

Operasjonen som ble gjennom-
ført av katalansk politi (Mossos 
d´Esquadra) skjedde i forskjellige 
kommuner i Barcelona-provinsen 
om morgenen tirsdag 25. april. I 
tillegg til de ni arrestasjonene ble 
det gjort beslag i tolv leiligheter. 
Det skal være funnet våpen og 
narkotika og flere datamaskiner 
med informasjon.

I følge avisen El País er de på-
grepne av marokkansk opprin-
nelse, flere av dem kjenninger av 
politiet fra narkohandel og orga-
nisert kriminalitet. Alle skal ha 
hatt bopel i Spania, men har kun-
net bevege seg mellom forskjel-
lige land i Europa.

Politioperasjoner utført av spansk 
og marokkansk politi ble samtidig 

gjennomført i Marokko med 
gjennomsøkning av leiligheter 
som kan knyttes til de arresterte.

De pågrepne mistenkes for å ha 
tilknytning til Den islamske sta-
ten (IS). Fire av dem skal være 
knyttet til terrorangrepene i Brus-
sel den 22. mars 2016, der koor-
dinerte eksplosjoner ved Brussels 
lufthavn og metro drepte 35 men-
nesker (inkludert tre av gjenings-
mennene), mens 300 personer ble 
skadet.

Politiet har så langt ikke opplyst 
hvilken rolle de fire mistenkte 
skal ha hatt i Brussel-angrepene.

Så langt i år er 24 personer pågre-
pet mistenkt for jihadisme og ter-
ror i Spania (de siste ni arrestasjo-
nene inkludert). Spania er 
sammen med Frankrike blant 
landene i Europa der det gjøres 
flest pågripelser under mistanke 
om terrorisme og planlegging av 
terrorangrep.

Mistenkte fra Brussel-angrepene tatt i Spania
Barcelona

Ulykken skjedde søndag 
morgen mellom Denia og 
Oliva. En kvinnelig sjåfør 

skal ha kjørt på de drepte i det de 
syklet langs veien søndag mor-
gen. Hun var påvirket av alkohol 
og narkotika. Kvinnen ble for fire 
år siden dømt for å ha kjørt i på-
virket tilstand. 

To av de drepte var fra Xabia, sis-
temann skal ha vært en brite som 
bor i området.

To ble alvorlig skadet i tillegg til de omkomne. 
Tre syklister påkjørt og drept 
Denia
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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. 

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DøRER - PORT - SAFE  - ALARM

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

Tlf 600 092 225

Alfaz del pi
Kl. 10.15: Gudstjeneste på kirkeplassen i Alfaz del Pi
Kl. 11.00: Barne- og borgertog i Alfaz fra Hotel Moli.
Kl. 11.30: Velkomst på Casa de Cultura. Her vil det bli sang. Fest-
tale ved Marcus Kvinge Aalen: elevrådsleder for den videregående 
skolen. Konsul Jan Arild Nilsen leser opp hilsninger.
Kl. 1200: Korpset går fra Casa de Cultura til Den norske klubben 
Costa Blanca, og dens lokaler er åpen for alle. Gratis is, pølser og 
brus til barna. Loddsalg og underholdning. Leif Oscar Reiestad er 
konferansier. Det blir også leker for de minste barna og hoppeslott. 

Villajoyosa / Solgården
Kl. 11.00: Festgudstjeneste i Minnekirken.
Kl. 12.00: Barne- og borgertog fra kirken til Solgården.
Kl. 12.30 – 13.30: Aktiviteter og leker for barn på Solgården.
Kl. 13.30 – 15.30: Musikalske innslag og tale på festplassen. Hoved-
taler: Sigrid Moum fra Livsglede for eldre.

Torrevieja
Kl. 0830: Flaggheising og frokost i Sjømannskirken 
Kl. 1030: Ankomst strandpromenaden ved statuen ‘Hombre del 
Mar’, Torrevieja 
Kl. 1100: Toget starter og går gjennom byensgater 
Kl. 1200: Ankomst Paseo Vista Alegre - kortappell for dagen og 
hilsen fra ordføreren i Torrevieja 
Kl. 1430: Familiefest i Sjømannskirken med salg av mat, drikke, 
kaffe og kaker i Sjømannskirken. Loddsalg og leker for barna. 
Underholdning 
Kl. 1930: Den Norske Klubben arrangerer festmiddag på Hotel 
Masa. Påmelding tlf: +34 965 716 326/+34 678 911 205.

SpaniaPosten
e-avis der det passer deg!

Hele papirutgaven

hvor som helst, når som helst

pad.spaniaposten.es

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

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

17. Mai programmet 2017

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

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

C. Ruperto Chapi
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Hvis man ikke fjerner belegget daglig med tannbørste 
og tanntråd, vil belegget akkumuleres og bakteriene kan 
infisere ikke bare det ytre tannkjøttet og tennene, men 
også tannkjøttvevet og benvevet som gir feste til tennene. 
Dette kan forårsake at tennene løsner, faller ut, eller til slutt 
at tannlegen må trekke de.

Hvilke tegn må man se etter for tannkjøttsykdom ?
Hvis man merker noen av følgende tegn på sykdom i 
tannkjøttet, oppsøk tannlegen øyeblikkelig.

. tannkjøttet blør når man pusser tennene

. tannkjøttet er rødt,hovent eller sensibelt

. tannkjøttet har åpnet seg rundt tennene

. stadig dårlig ånde 

. puss mellom tennene og tannkjøttet

. løse tenner

. endret bitt.

. endring av feste til enkelte tenner

Hvordan kan man vite at man har tannkjøttsykdom ?
Dette kan skje ved enhver alder, men er mest vanlig blant 
voksne.

Om man opppdager det på et tidlig stadium, kan det stop-
pes eller man kan bremse utviklingen. Oppsøk tannlegen 
hvis du oppdager noen av disse symtomene:

.  Tannkjøttet er rødlig, betent eller sensibelt

. Tannkjøttet blør når man pusser tennene eller bruker 
tanntråd
. Tennene virker lengre fordi tannkjøttet har trukket seg til-
bake og man kan se tannrøttene
. Man føler at bittet har endret seg, når man biter sammen 
. Det kommer puss ut mellom tennene og tannkjøttet
. Man merker konstant dårlig ånde, eller vond smak i mun-
nen

Hvordan behandle tannkjøttsykdom?
. Den første delen av sykdommen kan generelt bremses  
ved korrekt tannpuss og bruk av   tanntråd. En god tannhy-
giene hjelper for å unngå at plakket formerer seg.

. En profesjonell tannrens utført av tannlege eller hygien-
ist, er den eneste måten å eliminere akkumulasjonen  av 
plakk som har stivnet og blitt til tannstein. Tannlegen eller 
hygienisten renser dine tenner for å fjerne tannstein over 

og under tannkjøttet. Hvis din lidelse er mer alvorlig, kan 
man kanskje bruke en fremgangsmåte som går ut på å 
polere røttene. Polering av røttene hjelper til å eliminere 
uregelmessigheter i tannrøttene, og vanskeliggjør dan-
nelsen av plakk.

Hvis man planlegger regelmessige revisjoner, kan 
tannkjøttsykdommen i den første fasen bremses før den 
utvikler seg mer alvorlig. Men hvis sykdommen er i en mer 
avansert grad, trenger man en grundigere behandling hos 
tannlegen.

965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

HVA ER TANNKJøTTSYKDOM ?
Tannkjøttsykdom er en inflamasjon i tannkjøttet som kan  angripe benvevet som er rundt tannen, og som gir feste 
til tannrøttene. Årsaken til dette er bakterier som formerer seg som et gjennomsiktig belegg på tennene.
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Orihuela, Torrevieja og an-
dre kommuner i Vega 
Baja-distriktet vil med 

andre ord ikke kunne omregulere 
landarealer som før, men må 
følge nye og mer fornuftige øko-
nomisk standarder for utbygging. 
I tillegg må det tas større hensyn 
til allerede eksisterende bebyg-
gelse, infrastruktur og naturre-
surser.

Med nedgangstidene vel bak seg 
og økt aktivitet i eiendomsmar-
kedet er det oppstått debatt om 
de regionale restriksjonene på 
utbygging syd på Costa Blanca. 
Mange av kommunene i Vega 
Baja ser potensial for økonomisk 
vekst med en stadig blomstrende 
turisme og økende etterspørsel 
etter utleieleiligheter fra både 
spanjoler og utenlandske ferie-
rende. Samtidig ønsker man å 
unngå situasjonen fra før de øko-

nomiske nedgangstidene der ut-
bygging av eiendom kom ut av 
kontroll.

Den nye «økonomiske model-
len» som skal forhindre en ny 
boligboble og verne kystområ-
dene mot uforholdsmessige inn-
grep ble presentert under konfe-
ransen Jornadas de Urbanismo 
(urbaniusme-konferansen) i Tor-
revieja tirsdag 25. april.

En av betingelsene for å åpne for 
nye eiendomsprosjekter er at om-
rådet som eventuelt skal bygges 
ut ikke reguleres for boliger, men 
for forretningsvirksomhet. På 
den måten åpnes det også for an-
nen økonomisk aktivitet, det 
være seg industri eller service-
næringer. I tillegg vil reglene 
bidra til å forhindre ny svart ut-
leievirksomhet ved at utbyggere 
fra dag én tvinges til å registrere 

sin økonomiske aktivitet og følge 
skattereglene som gjelder for 
denne næringen.

Vil unngå overforbruk
I grove trekk inneholder den nye 
strategien en standard for fornuf-
tig utbygging i Vega Baja. Avisen 
Información betegner planen 
som «marerittet» for kommuner 
og utbyggere som igjen higer et-
ter rask vekst og som hadde hå-
pet at den nye aktiviteten i eien-
domsmarkedet ville bety at alt 
var som før. Det vil si før krisen, 
da det nærmest var fritt frem for 
politikere og utbyggere på Costa 
Blanca.

Slik er det imidlertid ikke nå. Re-
gionale myndigheter (Genralitat 
Valenciana) holder nemlig fast 
ved restriksjonene som ble vedatt 
av regionsparlamentet i 2011, da 
planen for forvaltning av land-

områder ble utarbeidet for Valen-
cia-regionen, Estrategia Territo-
rial de la Comunidad Valenciana 
(ETCV).

Planen er i tråd med EUs mål om 
å begrense uforholdsmessig 
vekst og overforbruk av begren-
sede ressurser, som vann og 
energi.

Unntak fra restriksjonene
Unntak fra restriksjonene i 
ETCV, som likevel tillater at nye 
arealer kan omreguleres til ut-
bygging, vil teoretisk sett kun 
tillates dersom hensynet til en 
økonomisk og bærekraftig utvik-
ling er tatt.

Her ser man for seg to alternati-
ver, der det allerede nevnte kra-
vet om at arealet som skal byg-
ges ut ikke reguleres som 
boligutbygging, men som forret-

ningsvirksomhet.

Et annet alternativ, ansett som 
mindre realistisk, er at de 27 
kommunene i Vega Baja kommer 
sammen om en bærekraftig plan 
for hele distriktet. Dette anses 
som vanskelig å oppnå på grunn 
av de mange forskjellige interes-
sene en slik plan må ta hesyn til. 
I tillegg vil en en koordinert stra-
tegi på tvers av alle kommunene 
innebære flere år med utredning 
og saksbehandling.

Konferansen Jornadas de Urba-
nismo er arrangert av advokat-
kollegiet Colegio de Abogados 
de Orihuela og Torrevieja kom-
mune (Ayuntamiento de Torrevi-
eja). 

Regionale myndigheter i Valencia vil ikke tillate nye eiendomsprosjekter syd på Costa Blanca, uten at 
det er tatt hensyn til en helhetlig og bærekraftig plan. Målet er at tidligere tiders feil skal ikke gjentas.

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

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

601 324 656   albir@spania.no

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% rABATT I MAI
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

Krever en mer fornuftig bygge-
politikk i Torrevieja-området

Bolig i Spania
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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-2317: SøRVEST VEnDT oG MED føRSTE KLASSES KVALiTETER! 
3 SoV MED GARDERoBER, 2 BAD, 40 KVM STuE, PRiVAT HAGE, SEPARAT 
KJøKKEn. SEnTRALVARME BASSEnG oG GRønT oMRÅDER. i SEnTRuM oG 
fEM MinuTTER fRA STRAnDEn, 100M2 + 60M2

alBIR | € 359.000

Flere utlendinger kjøper bolig
Bolig i Spania

I fjor havnet totalt 53.495 boliger 
i Spania på utenlandske hender. 
Det utgjør 13,2 prosent av tota-

len, en høyere andel enn noen gang 
før. Tendensen til økt interesse 
fra ikke-spanske kjøpere har gått 
oppover sammenhengende siden 
2009. De fleste kjøper hus som lig-
ger i nærheten av kysten enten ved 
Middelhavet eller Atlanterhavet. 
Av regionene er det Kanariøyene 
og Balearene som har den største 
etterspørselen fra utlandet, med ca. 
én av tre kjøpere med annen nasjo-
nalitet enn spansk.

I Valencia-regionen er andelen 
utenlandske kjøpere på 26 prosent. 
Tallene er også høye for Murcia 

(18,5 prosent), Andalucía (15 pro-
sent) og Catalonia (12.8 prosent).

Når det gjelder provinser er Ali-
cante og Costa Blanca mest etter-
spurt. Hele 43 prosent av alle salg 
til utlendinger ble gjort der. Der-
etter fulgte Tenerife (40 prosent), 
Malaga (34 prosent), Balearene 
(32,9 prosent/ Øygruppen Balea-
rene er region og provins under ett 
og tas gjerne med når Spanias pro-
vinser sammenliknes) og Girona 
(30 prosent).

Storbritannia utgjør, tross Brexit 
og en tilbakegang på et par prosent 
fra 2015, den største kjøpegruppen 
(19 prosent av alle utenlandske 

kjøpere).

Deretter følger Frankrike, Tysk-
land, Sverige, Belgia og Italia. 
Norge og resten av de nordiske 
landene kommer også høyt på lis-
ten.

Statistikken i artikkelen er basert 
på tall fra det spanske registre-
ringskollegiet Colegio de Regis-
tradores, gjengitt i avisen El País. 
Colegio de Registradores er en 
juridisk institusjon, regulert etter 
spansk lov om boligfinansiering. 
Institusjonens registreringer er of-
fisielt anerkjent og brukes av den 
spanske stat. 

Av alle eiendomskjøp i Spania i 2016 ble rekordhøye 13,2 
prosent gjort av utenlandske kjøpere. Hele 43 prosent av disse 
kjøpte hus på Costa Blanca. Det viser tall fra det spanske 
registreringskollegiet for eiendom, Colegio de Registradores.  

alTea  Bildet viser Campomanes havnen med Mascarat i bakgrunnen.

Gratulerer med 
dagen 17. mai
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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

Saken handler om det enor-
me kommunale kloakkren-
seanlegget Emarsa som 

måtte legges ned i 2010 etter at 
et korrupt nettverk av PP-politi-
kere og admninistrativt ansatte 
hadde tappet det for 23 millioner 
euro. Svindelen gjalt alt fra eks-
klusive gaver og familiereiser til 
utlandet, til netter med prostitu-
erte på luksushotell. Hele 25 per-
soner er tiltalt i saken, inkludert 
hele selskapets ledelse. Flere av 
de tiltalte skal ha innrømmet for-
holdene.

Emarsa-saken er en av Spanias 
største korrupsjons- og bedrage-
riskandaler og har vært under 
etterforskning de siste syv årene. 
Saken gjelder selskapet Emarsa 
(Empresa Metropolitana de Agu-
as Residuales de Valencia) som 
ble opprettet i 1986 av Valencia 
kommune i samarbeid med til-
sluttende kommuner og hadde i 
oppgave å rense kloakkvannet i 
provinsen. Renseanlegget som lå 
i Pinedo syd i Valencia kommu-
ne var Spanias nest største.

I 2010 annonserte Partido Popu-
lar, som hadde styrt anlegget si-
den midten av 1990-tallet, at 
bedriften måtte legges ned fordi 
den ikke lenger var lønnsom. Se-
nere kom det frem at selskapet 
hadde et underskudd på 17 mil-
lioner euro.

Leverte penger i skoesker
På bakgrunn av etterforskningen 
som startet i 2010 er det anslått 
at rundt 23 millioner euro av sel-
skapets penger har havnet i lom-
mene på ledelsen og ansatte ved 
anlegget.

Bevisene som er lagt frem i sa-
ken gjelder for perioden 2004 til 
2010 og vitner om ublu svindel 
med skattepenger, der det kom-
munale selskapets kontoer ble 
tappet for penger som på sitt ver-
ste ble distribuert kontant i sko-
esker blant medlemmer av ledel-
sen.

Netter med prostituerte
Det skal også være kjøpt inn en 
rekke gaver som tilsynelatende 
ikke har noe med driften av an-
legget å gjøre. Det handler blant 
annet om smykker, vesker, klok-
ker og dyre penner. Ansatte i fir-
maet skal også ha foretatt en 
rekke reiser for selskapets reg-
ning, med opphold på fire- og 
femstjerners hotell, inkludert 
netter med prostituerte. Flere 
hundre tusen euro skal ha gått 
med til å betale lunsjer og mid-
dager på dyre restauranter.

Skyhøye lønninger
Lønningene i selskapet skal også 
ha blitt kjørt opp til et kunstig 

høyt nivå, et honorar ledelsen i 
selskapet selv hadde fullmakt til 
å fastsatte. På et tidspunkt skal 
medlemmer av ledelsen ha hatt 
en årslønn som var høyere enn 
presidenten i Comunidad Valen-
ciana.

Nærmere fire års etterforskning 
er nå avsluttet. De involverte i 
saken står tiltalt for bedrageri, 
underslag, korrupsjon, doku-
mentforfalskning og hvitvasking 
av penger.

Medlemmer av PP, venner og 
familie
Blant de tiltalte i saken er Enri-
que Crespo (PP), tidligere med-
lem av parlamentet i Valencia og 
ordfører i Manises frem til 2012. 
De fleste av de 25 tiltalte er enten 
medlemmer av Partido Popular 
eller venner og familie av politi-
kere fra partiet.

Det antas også at tidligere ordfø-
rer i Valencia, avdøde Rita Bar-
berá (PP), hadde en finger med i 
spillet. Det kommunale foretaket 
lå under ordførerens ansvarsom-
råde og hun skal selv ha mottat 
gaver fra ledelsen i selskapet. 
Barberá som var ordfører i Va-
lencia fra 1991 til 2015 ble imid-
lertid aldri tiltalt i saken.

Økonomi / Politikk

Kriminell finansskandale i PP
Enorme underslag står sen-
tralt i et av Partido Populars 
mest graverende bedrageri- 
og korrupsjonssaker i Valen-
cia-regionen Caso Emarsa 
startet i retten tirsdag 2. mai. 
23 millioner Euro skal ha 
blitt tappet fra bare ett kom-
munalt selskap. Pengene 
gikkt til alt fra netter med 
prostituerte til å finansiere 
Partido Populars valgkam-
per og smøre politikerne.

Spania starter 2017 med økt vekst i økonomien. 
I følge tall fra det nasjonale statistikkbyrået INE 
var veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for 
årets første kvartal på 0,8 prosent, ett desimal 
høyere enn i de to siste kvartalene i fjor. 

Økonomi

Den økonomisk veksten 
i Spania fortsetter opp

Resultatet er også det beste 
for denne perioden siden 
før finanskrisen i 2008.

Tallene som ble offentliggjort av 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) fredag 28. april vitner om 
en fortsatt oppadgående trend i 
spansk økonomi. Med en økning 
i BNP for januar, februar og mars 
på 0,8 prosent, har økonomien 
vært i kontinuerlig vekst i fire år. 
Riktignok gikk arbeidsledighe-
ten noe opp i første kvartal (0,12 
prosent), men ikke mer enn det 
som er vanlig i Spania i denne 
perioden.

I tillegg var påsken sen i år, i 

april, og kommer dermed først 
med i resultatet for neste kvartal. 
Påsken betyr tradisjonelt starten 
på en høykonjuktur innen turist-
næringen i Spania. Utviklingen 
tiltar ytterligere når sommermå-
neden kommer, en periode som 
normalt gir betydelig økning i 
sysselsettingen.

Ved utgangen av mars var ar-
beidsledigheten i Spania på 18,7 
prosent. Tallet er langt høyere 
enn det som anbefales for stabile 
økonomier. Utviklingen har 
imidlertid sagte men sikkert gått 
i riktig retning siden 2013, da 
ledigheten var på rekordhøye 
27,2 prosent.

Ferske data for første kvar-
tal, samt nasjonale og in-
ternasjonale prognoser, har 

fått oss til å revidere vekstprog-
nosen, sier Rajoy, som mener 
regjeringens anslag fortsatt er 
forsiktig.

Den spanske sentralbanken opp-
justerte tidligere i måneden sin 
vekstprognose fra 2,5 til 2,8 pro-
sent, og Det internasjonale pen-
gefondet (IMF) oppjusterte ons-
dag sin prognose fra 2,3 til 2,6 
prosent.

Ved årsskiftet lød prognosen på 2,5 prosent vekst 
i inneværende år, men situasjonen ser nå ennå 
lysere ut, mener statsminister Mariano Rajoy.

Tror på høyere vekst i Spania
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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

„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

Flere og flere ferierer i Spania

Til og med mars ble det re-
gistrert hele 12,9 millioner 
grensepasseringer. Det be-

tyr en økning på 9,3 prosent sam-
menliknet med samme periode i 
fjor.

I følge beregninger på grense-
passeringer fra spanske myndig-
heter, Encuesta de Movimientos 
Turísticos en Fronteras (FRON-
TUR), er det Kanariøyene som 
trekker flest turister, etterfulgt av 
Catalonia og Andalucia. Som 
vanlig utgjør Storbritannia den 
største gruppen tilreisende.

Dersom man ser på mars måned 
alene, besøkte over 1,1 millioner 
briter Spania. Den er 5,8 prosent 
mer enn i fjor, en økning som 
kommer på tross av usikkerhet 
knyttet til Brexit. Etter Storbri-
tannia følger Tyskland og Frank-
rike, med henholdsvis 721.784 
og 613.6.16 besøkende i mars.

Over 75 millioner besøkende
Spania har de siste årene hatt en 
enorm økning i turismen. I 2013 
kom man for første gang over 60 
millioner tilreisende. I 2014 var 
tallet økt til 64,9 millioner, i 
2015 til 68,1 millioner og i 2016 

hele 75,6 millioner.

Foruten solfylte badestrender og 
kulinariske opplevelser, har Spa-
nia en rik historie og kultur som 
trekker mange turister. Spania 
regnes også for å ha en svært 
godt utviklet og profesjonell tu-
ristnæring, med spanske hoteller 
rangert som de mest lønnsomme 
i verden.

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

Antall personer som velger Spania som reisemål fortsetter å øke. I fjor 
hadde rekordhøye 75,6 millioner mennesker besøkt det solrike landet. 
Resultatet fra første kvartal i år tyder på at tallet vil bli enda høyere i 2017.

Spanske boligpriser 
fortsetter å stige

Bolig i Spania

I følge tall fra det spanske notar-
rådet Consejo General del No-
tariado har også salget av boli-

ger økt med nærmere 10 prosent 
fra 2016. Resultatet for februar 
bekrefter så langt prognosene fra 
andre aktører i markedet som ei-
endomsselskapet Servihabitat og 
storbanken BBVA.

Den økte aktiviteten på det span-
ske boligmarkedet er en fortsettel-
se av trenden fra i fjor. Tall fra Co-
legio de Registradores de España 
offentliggjort tidligere i år viser at 

boligprisene steg med 5,7 prosent 
fra 2015 til 2016. Samtidig ble det 
registrert en økning i salg av eien-
dom 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 stør-
ste gruppen (på tross av Brexit og 
økningen i antall briter som selger 
Spania-boligen).

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 2016.

ISla De BenIDORM

www.boligispania.no

Kjøpe eller leie i Spania?
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på:
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www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

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

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

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

Store deler av anlegget er 
fremdeles i bruk i dag. En 
eventuell søknad om status 

som verdensarv kan først frem-
mes i 2024.

Det skal være fagansatte fra re-
gionsadministrasjonen i Valencia 
som mener den mauriske kultur-
arven bør søkes inn på Unescos 
verdensarvliste. Vanningssyste-
met som strekker seg utover Ori-
huela til andre kommuner syd på 
Costa Blanca (Vega Baja) be-
skrives som svært sofistikert. 
Anlegget er utvidet og bygget 
på, men den opprinnelige kon-
struksjonen ble laget av musli-
mer etter erobringen av Spania 
på 700-tallet.

Blant annet er det gjenbruket av 
vannet fra elven Segura som gjør 
anlegget spesielt. Ved hjelp av et 
system av kanaler, diker og møl-
lehjul føres vannet tilbake i sir-
kulasjon slik at det kan brukes på 
nytt til de samme jordene. Dette 

var viktig for det tørre klimaet 
langs Middelhavet, der vann tra-
disjonelt har vært en mangelva-
re.

Etter at maurerne ble kastet ut av 
Spania, de siste på slutten av 
1400-tallet, ble vanningsanleg-
get beholdt. Flere av kanalene er 
i bruk den dag i dag. Det kanskje 
mest kjente elementet er de nylig 
restaurerte møllehjulene i Los 
Desamparados i Orihuela (Las 
norias de Los Desamparados).

I følge avisen Información kan 
en eventuell søknad til Unesco 
først fremmes i 2024 (Nye opp-
tak skjer annet hvert år). Årsa-
ken er at Spania allerede har fylt 
opp “ønskelisten” helt frem til 
2022. Mye av det man har søkt 
om i Spania er slott og festnin-
ger. Et vanningsanlegg bygget 
en gang mellom 700- og 900-tal-
let representerer noe nytt og ori-
ginalt og vil derfor kunne ha 
gode vinnersjanser.

Et sinnrikt system for vanning av jordene i Ori-
huela og områdene rundt kan havne på Unescos 
verdensarvliste. Vanningsanlegget som består av 
kanaler, diker og møllehjul ble bygget av mau-
rere for over tusen år siden. Maurerne (Berbere 
og Arabere) var blant annet eksperter på trans-
port av vann og gjorde tidliger golde tørre deler 
av Spania til grønne jordbruksarealer.

Maurisk vanningsanlegg i 
Orihuela kan bli Unesco-arv

Syd for Orihuela ligger “Las 
Norias” hvor tvilling-møl-
lene “Noria de Pando” og 
“Noria de Moquita” ligger.
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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! 

Regionale myndigheter i 
Valencia har gitt klarsig-
nal til byggingen av en 

demning på 680.000 kubikkme-
ter i et naturreservat syd på Cos-
ta Blanca. Demningen vil få et 
flateinnhold tilsvarende fire fot-
ballbaner og skal ligge ved fjel-
lene i Albatera og Cervillente. 
Prosjektet representerer et bety-
delig inngrep i naturen, men har 
likevel fått godkjennelse på 
grunn av det prekære behovet for 
vann til jordbruket.

Jordbruk viktigere 
enn naturreservat

Midt i  et naturreservat syd 
på Costa Blanca gir myn-
dighetene nå klarsignal for å 
demme opp en elv.

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

Kommunens oppfordring 
rettes spesielt mot den 
store andelen briter, et 

folk som etter Brexit vil kunne 
styrke sine rettigheter ved å re-
gistrere seg.

Det anslås at antallet registrerte 
utlendinger som bor i Orihuela 
mesteparten av året vil bli redu-
sert med rundt 6.000 personer. 
Kommunen forsøker nå å få alle 
innbyggere til å skrive seg inn i 
det såkalte Padrón-registeret. 
Mange har stått oppført tidligere, 
men har ikke fornyet registrerin-
gen.

Orihuela er også den kommunen 
på Costa Blanca som har flest 
britiske statsborgere (18.834 re-

gistrerte i 2014). Kommunens 
kampanje for å registrere seg ret-
tes derfor spesielt mot briter. Det 
engelsktalende folket vil etter 
Brexit kunne styrke sine rettig-
heter dersom de registrerer seg, 
herunder gratis utdanning og hel-
setjeneste opplyser kommunen.

Orihuela er en av de største kom-
munene på Costa Blanca med 
rundt 83.000 registrerte innbyg-
gere. Ca. 36 prosent er utenland-
ske statsborgere. Dersom kom-
munen mister 6.000 personer fra 
Padrón-registeret vil det kunne 
føre til en betydelig reduksjon i 
bevilgningene fra staten, en støt-
te som i 2016 skal ha vært på 18 
millioner euro.

Utlendinger kan «redde» Orihuela

Orihuelas kommuneøkonomi kan reddes dersom flere utenlandske innbyg-
gere registrerer seg. Spanske kommuner får bevilgninger av staten basert på 
innbyggertallet, et tall man nå frykter vil reduseres med flere tusen personer. 

Orihuela

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. 

Tradisjonell 
17.mai buffét
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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:

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)

Alfaz del Pi

Avslag i prisen for 
«møkkete» vann

Innbyggerne i Albir og resten av Alfaz del Pi vil 
kunne få avslag i prisen på vannforbruket for 
deler av desember, januar og februar da vannet 
var forurenset pga kommunens mulige vanskjøte 
av byens infrastruktur for vann.

Et forslag om erstatning fra 
partiet Ciudadanos er en-
stemmig vedtatt i kommu-

nestyret. Kommen vil nå presen-
tere et krav overfor selskapet 
Hidraqua som har ansvaret for 
byens vanntilførsel.

Flere kommuner nord på Costa 
Blanca som Alfaz del Pi, Altea 
og La Nucía måtte i desember, 

januar og februar innføre forbud 
mot å drikke vannet i springen. 
Årsaken var at vannet var blitt 
forurenset etter nedbør og flom. 
Kommunene har senere vedgått 
at infrastrukturen ikke er godt 
nok grunnet manglende vedlike-
hold. I slutten av januar ble det 
lovet investeringer i nye rensean-
legg og filtrering etter modell av 
Benidorm.

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

Altea

Beslagla 400 kg fisk i Altea 

Politiet i Calpe har beslaglagt nærmere 400 kilo fisk som 
var fanget ulovlig i Altea-bukta nord på Costa Blanca. 

Fisken som skulle selges 
svart til restauranter i dis-
triktet ble konfiskert under 

en politiaksjon i Altea-havnen 
Portosenso. Også politiet i Altea 
skal ha deltatt i aksjonen med 
spaning forut for beslaget. Fang-
sten ble fratatt tjuvfiskerne og 
gitt til sosiale institusjoner nord 
på Costa Blanca.

Avisen Información skriver ons-
dag 26. april at lokalt politi gikk 
til verks etter at en båt ble obser-
vert på vei ut fra Altea i mørket 
uten lys. Da båten kom tilbake 
med 300 kilo fisk stod politiet og 
ventet. Natten etter ble det gjort 
en nytt beslag på 70 kilo. Fisken 
som i hovedsak var av typen 
havabbor skulle selges svart til 
restauranter og mindre forhand-

lere nord på Costa Blanca.

Fiskerne som ble tatt skal ikke ha 
hatt lisens for fisking og hadde 
overskredet fiskekvoten som er 
fastsatt etter lov av 2017. Etter 
beslaget ble fangsten gitt til so-
siale institusjoner i området, 
skriver avisen.

Kvinnen falt fra tiende eta-
sje tidlig lørdag morgen. 
I første omgang antok 

man at det dreide seg om en 
ulykke. Men politiet fant raskt ut 
av kvinnen skal ha gått fra leilig-
heten hun ferierte i til en nabo-

leilighet hvor fire britiske menn 
holdt til. Det var fra deres bal-
kong hun falt. 

En av de fire mennene er tidli-
gere dømt for voldtekt. Politiet 
mistenker at kvinnen kan ha blitt 

puffet eller skremt til å forsøke å 
hoppe i bassenget. Hun døde mo-
mentant i det hun traff betongen 
rundt bassenget.

27-åringen var i Benidorm i til-
knytning til et utdrikkingslag.

27-åring «kastet» fra tiende etasje
En 27-år gammel kvinne fra Skottland døde da hun falt fra tiende etasje i en blokk 
med ferieleiligheter i Benidorm. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.



www.SpaniaPosten.es  12. MAI 2017  UTGAVE 10 2017 15

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

Hjemløse får gratis helsetjeneste

Med det nye tiltaket føl-
ger Valencia etter Bar-
celona som er i gang 

med et liknende prosjekt. Byrå-
det i Valencia oppfordrer andre 
kommuner til å gjøre det samme.

Det anslås at rundt 500 mennes-
ker bor på gaten i regionshoved-
staden Valencia. For å få rett til 
gratis helsetilbud (som alle andre 
innbyggere allerede nyter godt 
av) må de husløse registreres 

som borgere av byen, såkalt em-
padronamiento. Kommunen har 
gjort 62 nye ansettelser for å ta 
fatt på utfordringen. De husløse 
vil bli informert og veiledet om 
registreringen i kommunens re-
gister (Padrón). Kommunen vil 
koordinere arbeidet med frivil-
lige organisasjoner som allerede 
jobber med hjemløse.

Registreringen gjøres for alle 
som oppholder seg fast i byen, 

enten de sover på gaten, i en park 
eller et minibanklokale, skriver 
avisen El País. Problemet løses 
praktisk ved at de i kommunens 
registre blir gitt den samme 
adressen som nærmeste kommu-
nale senter eller sosialkontor.

Foruten gratis helsetjeneste vil 
de som registrerer seg få rett til 
en rekke tjenester fra både by og 
regionsadministrasjonen i Valen-
cia, herunder sosial stønad, diett-
penger og honnørkort for gratis 
reise med kollektivtransport. 
Som registrert borger vil hjem-
løse også kunne søke om sosial-
bolig og gratis arbeidslivskurs.

Det nye tilbudet gjelder ikke 
bare alle som i dag bor på gaten, 
men også folk som ikke kan vise 
til et formelt leieforhold i en bo-
lig, fordi de for eksempel bor i 
løsere organiserte kollektiver, 
herberger, pensjonater og assis-
terte boliger.

Med det nye tiltaket følger Va-
lencia etter Barcelona som alle-
rede har gått i gang med et lik-
nende prosjekt. Byrådet i 
Valencia oppfordrer andre kom-
muner til å gjøre det samme.

Valencia vil gi gratis helsetjeneste til hjemløse. Tilbudet skal gis til alle 
som oppholder seg fast i byen, enten «bostedsadressen» er en benk i en 
park eller et minibanklokale.

Valencia

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

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK

ÅREKNUTER

FRA €100

Tel: (+34) 966 864 934 
Tel: (+34) 664 21 27 21

rOYAL AESTHETIC CLINIC 
C/ JOAQUIN rODrIGO, 3
03581 ALBIr 

Info@royalaesthetic.com
www.royalaesthetic.com

Ikke nødvendig med 
innleggelse

Rask legning

FøRSTE KONSULTASJON ER GRATIS

50%
RABATT

Synlige resultater fra 
første behandling

Vi behandler store og 
små åreknuter

Radio Frequency
LPG 

Microdermabrasion
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Costa del Sol

Fascist-avskjed for avdød Franco-minister

Flere representanter fra det 
spanske fascistpartiet Fa-
lange Española var tilstede 

under seremonien. Det samme 
var Partido Populars tidligere 
justisminister Alberto Ruiz-Gal-
lardón, avdødes svigersønn. Ut-
rera Molina ble i 2014 tiltalt for 
brudd på menneskerettighetene 
av en domstol i Argentina.

José Utrera Molina som døde 
lørdag 22. april 91 år gammel var 
en av de siste gjenlevende minis-
terne fra diktator Francisco Fran-
cos styre (1939 til 1975). Han 
skal ha vært selverklært lojal til 
den avdøde diktatoren, noe som 
kom frem under begravelsen i 

Nerja (Málaga). Et større opp-
møte fra det spanske fascistpar-
tiet Falange Española var tilste-
de. Med strak arm hevet i 
fascist-hilsen ble partiets hymne 
fra 1934, Cara al Sol, sunget til 
ære for den tidligere Franco-
ministeren.

Etter sangen ble navnet til stifte-
ren av Falange Española ropt ut 
til unison hyllest, sammen med 
navnet til diktator Franco og til 
den nylig avdøde Utrera Molina: 
”José Antonio Primo de Rivera. 
Presente! , Francisco Franco. 
Presente! José Utrera Molina. 
Presente!”

Tilstede under seremonien var 
også Partido Populars justismi-
nister fra forrige Rajoy-regjering 
Alberto Ruiz-Gallardón. Ruiz-
Gallardón som er avdødes svi-
gersønn regnes for å tilhøre den 
katolsk-konservative fløyen i 
regjeringspartiet. I 2014 valgte 
han å trekke seg som justisminis-
ter, etter å ha tapt kampen om å 
gjeninnføre forbud mot abort i 
Spania.

Anklaget for brudd på men-
neskerettigheter
Utrera Molina ble i 2014 begjært 
utlevert til Argentina av en ar-
gentinsk domstol for brudd på 
menneskerettigheter under Fran-

co-regimet. Utleveringen ble av-
vist av spanske myndigheter med 
henvisning til amnestiloven av 
1977.

Presente! 
Hilsen til avdøde fascister
Ordet “presente” betyr tilstede 
og er en form ærefull hilsen blant 
fascister i Spania som går tilbake 
til Den spanske borgerkrigen 
(1936 til 1939). Opprinnelsen for 
hilsenen er dødsfallet til stifteren 
av det spanske fascistpartiet Fa-
lange Española, José Antonio 
Primo de Rivera, som etter star-
ten av krigen i 1936 ble henrettet 
i fengsel i Alicante.

Etter sin død hadde Primo de Ri-
vera vært referert til som El Au-
sente (Den fraværende). Etter at 
Franco seiret i borgerkrigen i 
1939 ble ”presente” den nye må-
ten å hedre fascistlederen på, en 
hyllest som blant annet var å se i 
mange spanske kirker.

Primo de Rivera var dømt for 
konspirasjon mot den demokra-
tisk valgte republikken (Den an-
dre republikken). Henrettelsen 
hans ble senere brukt av Fran-
cisco Franco under borgerkrigen 
for å øke oppslutningen til fas-
cistenes kamp mot republikken. 

Tidligere boligminister under Franco-regimet José Utrera Molina ble lørdag 22. april gravlagt til fascist-sang og 
fascist-hilsener i Nerja på Solkysten.

Spania.no
NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

BESØK VÅRT NETTMAGASIN FOR FLERE REPORTASJER 
OM SPASKE FIESTAS, UTFLUKTER OG TURFORSLAG
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Alicante

PP-baron slipper 
ikke ut av fengsel

Partido Populars tidligere partistrateg i Valencia, 
Rafael Blasco, slipper ikke ut av fengsel. Blasco 
som er dømt for å ha underslått millioner av 
euro fra fattige i den tredje verden hadde søkt 
om permisjon fra fengselet i Picassent. 

Søknaden er avvist grunnet 
bedrageriets grove natur. 
Blasco er i tillegg under et-

terforskning i flere andre saker 
og har i følge kjennelsen en 
«kompleks» kriminell historie 
som for øyeblikket ikke tillater 
permisjoner.

Blasco har sittet i fengsel siden 
juni 2015. Den tidligere regions-
politikeren fra Partido Popular 
soner en dom på seks og et halvt 
år for bedrageri og underslag av 
offentlige midler. Som nøkkel-
person i et tvilsomt nettverk av 
politikere og forretningsmenn 
skal Blasco ha lurt til seg flere 
millioner euro, penger som skul-
le ha gått til utviklingsprosjekter 
i den tredje verden.

Rafael Blasco var før bedrageri-

avsløringen en av Partido Popu-
lars mest sentrale politikere i 
Valencia-regionen. Han var med-
lem av regionsregjeringen i Va-
lencia sammenhengende fra 
1983 til 2011 og var partiets par-
lamentariske leder i Valencia-
parlamentet frem til 2012.

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

Spanias statsminister Mariano Rajoy her sammen med sin betrodde partikol-
lega og dømte bedrager, Rafael Blasco. Sistnenvte stjal penger som var 
ment å gå til hjelpeprosjekter i den tredje verden.

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

10% rABATT I MAI
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

Mexicansk 
Restaurant

i Albir

Plaza Mexico Albir

Calle Juan Sebastian Bach 19
 03581 Albir - Tlf: 865 675 938
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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
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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

Den typen vi beskriver her 
bør serveres varme.

500 gram kjøttdeig av storfe, 
150 gram kjøttdeig av svin, 1 
løk, Hvetemel, Persille, 1 egg, 3 
fedd hvitløk, En skvett hvitvin, 
Pepper, 3 tomater, Rosiner, Oli-
venolje, Salt, Litt tørt brød, Litt 
melk

Knus et fedd hvitløken sammen 
med persille i en mortar. Hell 
oppi litt hvitvin. Bland sammen 
kjøtdeigen i en bolle og tilsett 
hvitløken fra mortaren. La det 
stå slik i ett kvarters tid.

Bløt opp brødet i melken 
sammen med et pisket egg, og 
hell dette over i bollen. Strø 
over salt og pepper. Elt deigen 
til alle ingrediensene er grundig 
blandet. Rull deigen ut til golf-

ballstore boller, og rull disse i 
melet.

Stek bollene i rikelig olje til de 
blir gyldenbrune. Hell overflø-
dig olje over i en panne, og legg 
kjøttbollene i en kasserolle.

Kutt opp løk og resten av hvit-
løken og stek den i pannen 
sammen med oljen fra kjøttbol-
lene. Flå tomatene, og kutt dem 
opp. Når løken begynner å bli 
brun kan du helle over toma-
ten. La dette koke i omlag fem 
minutter. Hell over et lite glass 
hvitvin, og la blandingen koke i 
ytterligere tre minutter. Hell sau-
sen over kjøttbollene sammen 
med noen få rosiner. La det hele 
koke i kasserollen i omtrent 25 
minutter. Bland ut med litt vann 
hvis sausen blir for tykk.

Det er ikke bare nordmenn som tenker på “mors kjøttkaker” med kjærlighet og våte 
blikk. Kjøttkaker er tradisjonelt i Spania og er en naturlig del av ethvert tapasmåltid. 
De kan serveres kalde eller varme, med eller uten saus.

Albóndigas de Carne
Kjøttkaker på spansk

PELUqUERíA BENEDICTE

Tlf: 693 699 443

Norsk frisør i Altea 
gjør hjemmebesøk

17. Mai
Velkomst Cocktail

4-Retters meny
Live musikk

€25 Pr Person

Reserver ditt bord:
966 867 448

Svinekjøttet blandes med storefekjøtt for at kjøttkakene ikke skal bli for 
tørre. Albóndigas serveres ofte i tomatsaus men kan også nytes uten saus.
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Ingen steder i Spania har så 
mange nordmenn kjøpt ferie-
bolig som i Torrevieja. Og 

saltbyen har for lenge siden for-
bigått Alfaz del Pi som den stør-
ste norske kolonien. Det som får 
få år siden var en søvnig spansk 
fiskerlandsby, er i dag et livlig, 
kosmopolittisk og flerkulturelt 
bysamfunn.

Torrevieja, som befinner seg om-
trent 45 kilometer sør for Ali-
cante, har i løpet av de siste 40 
årene utviklet seg til å bli en po-
pulær feriedestinasjon.

Det milde helsebringende kli-
maet og nærheten til Middelha-
vet har bidratt til en eksplosiv 
befolkningsøkning i Torrevieja. 
En stor andel av de tilflyttende 
har vært utlendinger, noe som 
har ført til at kommunen er en av 
svært få i Spania hvor det bor 
flere mennesker av utenlandsk 
opprinnelse, enn spanjoler.

I 1980 hadde Torrevieja rundt 
12.000 innbyggere. knappe 30 år 
senere, i 2008, hadde tallet nes-
ten tidoblet seg til 101.381, iføl-

ge tall fra nasjonalt institutt for 
statistikk – INE. Det betyr at 
Torrevieja er den femte største 
byen i Valenciaregionen, etter 
Valencia, Alicante, Elche og 
Castellon.

49,2 % av befolkningen er 
spansk, mens de resterende 50,8 
% er utlendinger. Briter, tyskere, 
svensker, russere, colombianere, 
ukrainere, marokkanere og nord-
menn utgjør de største utenland-
ske befolkningsgruppene.

Det finnes flere nordmenn bosatt 
i Torrevieja og nabokommunene  
Rojales, Guardamar, Santa Pola 
og Orihuela enn noe annet sted i 
Spania.

Historie
Historikerne mener at kysten på 
det sørlige Costa Blanca var i 
flittig bruk allerede under romer-
tiden. Ved El Salaret og Punta 
Prima er det funnet et fønikisk 
anker fra det første århundre før 
Kristus, og et romersk steinanker 
fra samme periode, begge gjen-
standene er utstilt på Museo del 
Mar y de la Sal.

Senere har Torreviejas historie 
vært tett sammenknyttet med 
saltutvinningen, som var under-
lagt det spanske kongehuset - 
Las Reales Salinas, og som går 
flere hundre år tilbake i tid. Det 
finnes kilder som tilsier at det ble 
produsert salt i området allerede 
på 1200-tallet. Gjennom senmid-
delalderen var La Mata, like nord 
for Torrevieja, sammen med 
Ibiza, de viktigste stedene for 
saltutvinning på den iberiske 
halvøy.

Frem til begynnelsen av 
1800-tallet besto Torrevieja bare 
av et gammelt vakttårn, derav 
stedsnavnet, og noen få saltarbei-
derboliger. Først da Carlos IV 
bestemte å flytte saltverkets ad-
ministrasjon fra La Mata i 1803, 
ble landsbyen Torrevieja offisielt 
grunnlagt.

I 1829 ble det relativt nyetabler-
te landsbysamfunnet fullstendig 
ødelagt av to jordskjelv. Fernan-
do VII beordret imidlertid rask 
gjenoppbygging. I siste halvdel 
at det 19. århundre, etablerte Tor-

revieja seg som en viktig hav-
neby i forbindelse med saltpro-
duksjonen. Fiske ble en annen 
betydelig næring. Denne tenden-
sen fortsatte inn i det 20. århun-
dre.

Økonomi 
Saltutvinningen har alltid vært 
fundamental i Torreviejas øko-
nomi. Med den fulgte sjøfarten, 
og ikke minst båtbyggingen, 
verftene poppet i en periode opp 
i Torreviejas blomstrende havne-
område. Salteksporten medførte 
en boom for områdets båtbyg-
gere, som igjen ga liv til seilma-

kerindustrien, som for alvor skjøt 
fart fra slutten av det 19. århun-
dre.

Salt og fiske var hovednæringer 
helt til Torreviejas myndigheter 
bestemte seg for å tilrettelegge 
for turisme for rundt 30 år siden. 
Denne satsningen har medført en 
kraftig økonomisk opptur. Turis-
men og serviceyrkene er per i 
dag viktigste næringsvei, tett et-
terfulgt av saltutvinning og der-
etter fiske. Torrevieja har forblitt 
en av Europas største saltprodu-
senter, og saltindustrien syssel-
setter fortsatt en stor del av kom-

Ingen steder i Spania har så mange nordmenn kjøpt feriebolig som i Torrevieja. Og saltbyen har for lenge 
siden forbigått Alfaz del Pi som den største norske kolonien i Spania. Det som får få år siden var en søvnig 
spansk fiskerlandsby, er i dag et livlig, kosmopolittisk og flerkulturelt bysamfunn.

Torrevieja
Nordmenns førstevalg i Spania

Det finnes en rekke strender av høy kvalitet innfor bygrensen. Blant de 
største og beste kan nevnes Playa de Los Locos på nordsiden av byen, Playa 
del Cura omtrent midt i sentrum og Playa de Los Náufragos på sørsiden. I 
bakgrunnen salt som gjøres klart til å skipes ut fra havnen.
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munens arbeidsføre befolkning.

severdigheter i Torrevieja
Paseo del Dique de Levante, den 
1440 meter lange promenaden 
som delvis omslutter havnean-
legget i Torrevieja, og som sto 
ferdig i september i år 2000, bør 
oppleves. Det samme gjelder den 
flotte strandpromenaden, Paseo 
Juan Aparicio, hvor kafeer, barer 
og restauranter ligger på rekke 
og rad.

Kirken Iglesia Arciprestal de la 
Inmaculada Concepción i neo-
klassisk stil, ble oppført i 1789 
og rekonstruert i 1844, angivelig 
med stein fra det gamle vakttår-
net, som i sin tid gav Torrevieja 
sitt navn. La Inmaculada Con-
cepción – et katolsk begrep for 
Jomfu Maria – er Torreviejas 
skytshelgen, og feires hvert år 
den 8. desember – El dia de la 
Inmaculada Concepción.

Museo del Mar y de la Sal ble 
grunnlagt i 1995 for å bevare 
Torreviejas historie, og har som 
formål og dokumentere den av-
gjørende innflytelsen havet og 
saltutvinningen har hatt på byens 
utvikling og befolkning.

En liten del av museet, Museo 
Flotante, er tilegnet den spanske 

marinen. Her finner man ”S-61 
Delfin” og ”Albatross III”. Først-
nevnte er en gammel militær 
ubåt, mens ”Albatross III” tidli-
gere har patruljert middelhavs-
kysten for det spanske tollvese-
net. Begge båtene, som er 
fortøyd i havnebassenget, kan 
beskues både innvendig og ut-
vendig

Saltutvinningen foregår i Lagu-
nas de la Mata y Torrevieja, som 
inneholder naturreservatet Par-
que Natural de las Lagunas de La 
Mata y Torrevieja, som igjen 
omfatter et av Valenciaregionens 
viktigste økosystemer.

Det fargerike dagliglivet i Tor-
revieja er en attraksjon i seg selv. 
Byen utgjør en kulturell smelte-

digel på linje med verdensmetro-
poler som London og New York. 
Over 150 nasjonaliteter er fordelt 
på de drøyt 100.000 innbygger-
ne, noe som trolig er enestående 
i verdenssammenheng.

Ellers er det solfylte klimaet 
sannsynligvis hovedårsaken til at 
så mange nordmenn og andre 
europeere velger å feriere eller 
bosette seg i Torrevieja. Det fin-
nes en rekke strender av høy 
kvalitet innfor bygrensen. Blant 
de største og beste kan nevnes 
Playa de Los Locos på nordsiden 
av byen, Playa del Cura omtrent 
midt i sentrum og Playa de Los 
Náufragos på sørsiden.

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 WWW.GRUPOCASAVERDE.COM

SHORT-TERM STAY  
LONG-TERM STAY
HOME SERVICES

Residence
Apartaments
Day centre
Holidays

Respite care

Almoradí 966.783.802
Guardamar 966.726.872

Pilar de la Horadada 966.769.846
Home Services 965.724.775

Pleiehjem
Leiligheter
Dagsentre

Ferieopphold
Avlasting

Almoradí 966.783.802
Guardamar 966.726.872

Pilar de la Horadada 966.769.846
Hjemme tjenester 965.724.775

KORT-TIDS OPPHOLD
LANG-TIDS OPPHOLD
HJEMME TJENESTER

pleie og omsorgshjem

Kirken Iglesia Arciprestal de la 
Inmaculada Concepción i neoklas-
sisk stil, ble oppført i 1789 og re-
konstruert i 1844, angivelig med 
stein fra det gamle vakttårnet, 
som i sin tid gav Torrevieja sitt 
navn.

Torrevieja har et enormt antall ferieboliger, kjøp og salg av disse er trolig 
byens viktigste næring i dag.
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Habaneras er trolig Torreviejas mest kjente kul-
turuttrykk. Overalt hvor man går i saltbyen og 
omegn støter man på det velklingende ordet. De 
mest fremtredende eksemplene er kanskje la Av-
enida de las Habaneras og el Centro Comercial 
Habaneras. Men hva er egentlig Habaneras?

Habaneras er flertall av 
Habanera, som er en mu-
sikksjanger, eller rettere 

sagt en type sang med rolig ryt-
me, som ble utviklet på Cuba i 
det 19. århundre. Den kan enten 
bli sunget eller være instrumen-
tal, og sjangeren er tilpasset for-
skjellige musikkformasjoner 
som for eksempel storband, kor 
og kvartetter.

La Habanera er egentlig en inter-
nasjonal betegnelse på all tradi-
sjonell musikk og dans på Cuba. 
Senere ble navnet benyttet på 
dansene den kubanske overklas-
sen danset. Rundt midten av 
1800-tallet bemerket Sebastián 
Iradier med en rolig musikksjan-
ger for vokal og piano. Han kal-
te selv sjangeren ”danza lenta”, 
men på folkemunne fikk den 

navnet Habaneras.

Opprinnelsen
Opprinnelsen til Habanerassjan-
geren er noe omdiskutert. En 
teori går ut på at det i utgangs-
punktet var spanske emigranter 
som tok musikken med seg til 
Cuba da de utvandret. Derfor har 
den av noen fått et såkalt ”tur-
retur” (”ida y vuelta”) -stempel.  
Andre, og trolig mer plausible 
teorier, tilsier at sjangeren ble 
utviklet på Cuba og har sin opp-
rinnelse der.

Det er for øvrig enighet om at 
den kom til Spania med sjøfolk 
og tilbakevendende emigranter, 
som sang nostalgiske sanger som 
minnet dem om livet på Cuba. 
Det var til å begynne med hoved-
sakelig i barene og restaurantene 

at Habanerassjangeren ble prak-
tisert på den iberiske halvøy.

Habanerastradisjonen fikk først 
og fremst fotfeste i Andalucía, 
men snart spredte den seg raskt 
videre til maritime miljøer i Va-
lenciaregionen, Catalonia, Gali-
cia, Cádiz, Asturias, Cantabria 
og endog Baskerland.

Utbredelse
I dagens Spania har Habaneras 
svært populært blant befolknin-
gen flere steder langs kysten. I 
Catalonia har eksempelvis sjan-
geren fortsatt et solid forfeste, 

særlig på Costa Brava hvor det 
blant annet i landsbyen Calella 
de Palafrugell hvert år arrangeres 
en Habanerasfestival som trek-
ker til seg tusenvis av tilskuere.

Ellers er Habaneras utbredt i Ali-
canteprovinsen, og da spesielt 
Torrevieja. Hvert år siden 1955 
har saltbyen i slutten av juli ar-
rangert den storslagne festivalen 
Certamen Internacional de Haba-
neras y Polifonía de Torrevieja, 
som er erklært som internasjonal 
turistattraksjon - Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.

Festivalen, som finner sted nede 
ved havnen i området som kalles 
Eras de Sal, trekker til seg flere 
titalls tusen tilskuere fra fjernt og 
nær. De mer en tusen musikerne 
og koristene hvert år deltar i fes-

tivalen har bakgrunn fra mange 
forskjellige land.

Ricardo Lafuente 
Det er først og fremst et navn 
som har bidratt til å sette Haba-
nerostradisjonen i Torrevieja på 
verdenskartet de siste årene. Ri-
cardo Lafuente Aguado, bedre 
kjent som Ricardo Lafuente, ble 
født inn i en fattig arbeiderfami-
lie i saltbyen i 1930.

Allerede som svært ung utviklet 
Lafuente en dyp interesse for 
musikk. Etter endt skolegang og 
forskjellige jobber, inkludert 
noen år i et lokalt trykkeri, be-
gynner han mot slutten av 40-tal-
let å komponere sine egne san-
ger.

Utover 50-tallet har han flere 
skuespillerioppdrag i tillegg til 
konserter rundt omkring på Cos-
ta Blanca. På nyåret 1955 inngår 
Lafuente i den nydannede korfo-
reningen Masa Coral Torreve-
jense de Educación y Descanso. 
Samme år arrangeres for første 
gang Certamen Nacional de Ha-
baneras, som senere ble til Cer-

tamen Internacional de Habane-
ras y Polifonía de Torrevieja.

Habaneras har nå blitt Lafuentes 
favorittsjanger. Frem mot 60-tal-
let skriver han flere av sine mest 
kjente klassikere som “Habana, 
te quiero”, “La niña de Guate-
mala” og “El zunzuncito”. I 
denne perioden melder han seg 
inn i foreningen Sociedad Gene-
ral de Autores de España. Etter å 
ha sikret seg opphavsrettigheter 
får han nå sine første inntekter 
fra musikken.

På begynnelsen av 60-tallet for-

later Lafuente Habanerassjange-
ren til fordel for vals, foxtrot, 
bolero og ballader. Med sine tre 
band, “Los dos de la Sal”, “El 
Trío Habanera” og “Los Cinco 
Levantinos”, turnerer han hyppig 
rundt i Alicanteprovinsen og 
Murcia.

Etter en periode i Madrid flytter 
Ricardo Lafuente tilbake til 
hjembyen på midten av 60-tallet. 
Han er nå et velkjent navn i Tor-
revieja. I 1968 blir han ansatt 
som dirigent for det nydannede 
Coro y Orquesta Salinas, samme 
år komponerer han “Himno a 
Torrevieja”, som i 1986 ble ut-
nevnt til Torrevieja kommunes 
offisielle sang.

HabanerasMusikksjangeren 
Torreviejas sjøfolk 
brakte til Spania

Torreviejas største handlesenter er 
oppkalt etter nettopp Habaneras.

Ved havet i Torrevieja står hun og vinker. Det kan være en mor, en kjæreste, en kone som vinker med brevet hun 
vil sende til sin sjømann. Mange av Torreviejas unge menn kom aldri tilbake fra sjøen.

Ikke langt fra havnen i sentrum står de. Noen av Torreviejas forevigede Habaneras-musikere. Monumenter med 
referanse til både musikk-stilen og sjømenn finnes over hele Torrevieja.
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Utover 70- og 80-tallet går Lafu-
ente fra suksess til suksess. Og 
han er en av hovedattraksjonene 
på hver eneste Certamen Interna-
cional de Habaneras y Polifonía 
de Torrevieja. I 1985 utgir han 
boken “La Habanera en Torrevi-
eja”, som inneholder 154 Haba-
neras både av gammel og nyere 
årgang, som regnes som en del 
av Torreviejas folklore.

Ricardo Lafuente dør 78 år gam-
mel den 26. februar 2008, etter 
lengre tids sykdom. Til tross for 
svekket helse var han aktiv som 
sanger, musiker og dirigent til 
langt ut på 2000-tallet. I 1996 
fikk han sitt eget museum i hjem-
byen – Museo de la Habanera 
”Ricardo Fuente Aguado”, som 
ligger i den gamle jernbanesta-
sjonen i Avenida de la Estación i 
sentrum av Torrevieja.

Kjente komponister
Ricardo Lafuente er kanskje den 
mest kjente Habaneraskompo-
nisten i Torrevieja og i hele Ali-
canteprovinsen. På verdensbasis 
finnes det imidlertid en rekke 
musikkstorheter som har dedi-
kert seg til denne spesielle mu-

sikksjangeren. Deriblant kan 
nevnes: Kubanske Ignacio Cer-
vantes, franskmennene Emma-
nuel Chabrier og Claude Debus-
sy og ikke minst spanjolen 
Sebastián Iradier.

Museo de la Habanera ’Ri-
cardo Lafuente Aguado’
Museet i ”Avenida de la Estaci-
on”, som er dedikert Ricardo 
Lafuente, inneholder opptak, fo-
tografier, instrumenter, malerier 
og en rekke av musikerens eien-
deler.

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

„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

Ta en god titt på monumentet nede ved havnen og du vil se mange referanser til Torreviejas sjømenn, musikere 
og Habaneras-stilen.

I 1996 Ricardo Lafuente sitt eget museum i hjembyen – Museo de la Haba-
nera ”Ricardo Fuente Aguado” ligger i den gamle jernbanestasjonen i Ave-
nida de la Estación i sentrum av Torrevieja.

Jevnlig arrangeres det konserter, og 
musikkfestivaler med Lafuente og 
Habaneras som tema. Denne poste-
ren er fra 2014.
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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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Tips om leiebil i 
Spania for 2017

Torreviejas historie

Torreviejas opprinnelse finner vi i La Mata og saltsjøen der hvor det ble pro-
dusert salt allerede før Kristus fødsel – i romertiden. Saltet var datidens ”va-
luta” som ga opphav til betegnelsen salario (lønn på spansk, salaire på fransk 
og salary på engelsk). Havsalt utvinnes i dag i saliner, dvs grunne saltsjøer.

For 2000 år siden var La 
Matasalinens beliggenhet 
3 meter under vannspeilet 

i sjøen utenfor. Tilførselen av 
sjøvann til salinen var i underjor-
diske vannårer, og det var et til-
strekkelig system i flere hundre 
år.

Via piren i La Mata ble det skipet 
salt til store deler av verden. Tid-
lig ble det bygget havner i Tor-
revieja og ved Seguras utløp i 
Guardamar. Området måtte for-
svares og det ble anlagt forsvars-
tårn i Torrevieja (nå revet), Cabo 
Cervera (Torre del Moro) og i La 
Mata (Torre de La Mata, hvorav 
kun en liten del er bevart ved 
strandkanten).

Hovednæringene i tillegg til salt-
produksjon var fiske og sjøfart 
sammen med vin, frukt- og 

grønnsakdyrking. I 1763 startet 
saltutvinning i Torreviejasalinen 
– den største av de to saltsjøene. 
Utvinningen i La Matasalinen 
opphørte i 1928, samme år som 
kanalen her var klar til bruk. År-
saken til nedleggelsen var at det 
samtidig var anlagt en hovedsa-
kelig underjordisk kanal mellom 
de to saltsjøene hvormed La Ma-
tasalinen kunne anvendes til å 
forvarme vannet før det kom inn 
i Torreviejasalinen.

Torrevieja hadde i 1802 bare 300 
innbyggere. Samme år ble det 
besluttet å flytte saltkontoret i La 
Mata til Torrevieja, og det ga 
startsignalet for andre utbyggin-
ger, først og fremst av kaianlegg. 
I 1928 ble hele Torrevieja øde-
lagt av et jordskjelv som skal ha 
hatt en styrke på 8 Richterska-
laen.  Av 1800-tallsbebyggelsen 

gjenstår i dag kun hovedkirken 
ved Plaza de la Constitucion og 
Casinoet, begge bygg ble restau-
rert for ca 100 år siden.

Siden begynnelsen på nittitallet 
har Torrevieja hatt en nærmest 
eksplosiv befolkningsvekst som 
har forandret byen fra opprinne-
lig en liten fiskelandsby til da-
gens urbaniserte, travle og inter-
nasjonale samfunn. Nå har 
Torrevieja omkring 81.000 regis-
trerte innbyggere. Dertil kommer 
flere titusener ikke-registrerte 
som er fastboende i store deler 
av året, og som alle burde regis-
trere seg som innbyggere i Tor-
revieja. Det vil øke byens mulig-
heter for tildeling av midler fra 
Regjeringen til nødvendig infra-
struktur slik som helevesen, po-
liti, veiutbygging med mer. Togstasjonen i Torrevieja har lenge vært lagt med. 

Godstogene brakte salt og varer som klippfisk fra  
Norge fra havnebyen Torrevieja til resten av Spania.

Omgivelsene er helt endret men kasinoet midt i bildet 
bør mange dra kjensel på fra sentrum av Torrevieja.



www.SpaniaPosten.es  12. MAI 2017  UTGAVE 10 201726

SpaniaPosten.es

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

www.SpaniaPosten.es/rubrikk

GArTNEr
alt arbeid i hagen tilbys. 

lang erfaring med regjøring 
eller fjerning av palmer. 

rydder og vedlikeholder alle 
typer hager.

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

SKADEDYrBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

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

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

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

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

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

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

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

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

sykkel
som ny. Passer for barn 7-13 år, gode 
shimano gir og bremser. Demper 
foran. Med diverse tilbehør: compu-
ter++ som ny, står i albir  100 Euro
Tlf 627 816 569

El-sykkel til salgs
så godt som ny rød El-sykkel, Focus 
jarifa i29 til salgs euro 2.900, ny pris 
4.100. rekkevidde opp mot 220 km. 
Mountain bike.  tlf. +4790055536  
€2900.00 costa blanca nord

Dejligt Outwell telt
Dejligt Telt mrk Outwell nevada M 
til salg. inkl masse tilbehør:, under-
lag gulv, gulvtæppe, bord m hylder, 
service omm. alt sammen flot af-
stemt i samme farver/mønstre. sen-
der gerne fotos. Gi et bud
Tlf 664840580 costa blanca syd

stolar säljes

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
lEiE lägenhet santa Pola
2:a i santa Pola m balkong, utsikt 
över saltsjöarna & havet. Tillgång till 
pool, gång avstånd till strand, hamn 
& centrum. Fullt möblerad, gratis 
parkering, wifi. Helst långtidsuthyr-
ning min 6 mån. €375.00
Tlf 652360768 costa blanca syd

Koselig rekkehus Torrev.
sentral&rolig beliggenhet,3sov+so
vesofa+babyseng,balkong & terras-
se, gangavst.til sandstrander, butik-
ker, spisesteder, tivoli, kvelds-& fre-
dagsmarked, buss... Korte og lengre 
perioder. Månedsrabatt. €200.45
Tlf 94982900 costa blanca syd

Quatro til leie
leilighet til leie i altos De la bahia, 
for sommeren. Ta kontakt på tlf
Tlf 652296967
costa blanca syd

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

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

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40

Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com
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www.boligispania.no

Kjøpe eller leie i Spania?
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få alt på mail.
Følg bolig markedet i Spania på:

2 st ikea stolar nils till salu. lite an-
vända. €30.00 Tlf 965843908
costa blanca nord

Takbox Packline
Takbox Packline 420 liter (220 x 70) 
€150.00 Tlf 696554320
costa blanca syd

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 
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 

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:

We are looking for a motivated and energetic team mem-
ber for our office in Altea (full time). In this position, you 
will first of all be responsible for all content and informa-
tion that appears on our website. Providing support to 
the sales team and participation in property photogra-
phy will also be part of the activities.

Profile
Excellent writing skills in multiple languages. Very accu-
rate and independent way of working. Interpersonal skills 
and a strong sense of team spirit. Working level MS-Of-
fice. Experience with CRM/CMS systems would be a plus. 

Languages
Minimum: English   + 2 or more other languages 

(Preferably French, German, Norwegian and/or 
Swedish)

The offer
Fixed salary + excellent work life balance. Attrac-
tive professional outlook in a fast growing team 
with access to prestigious properties and interna-
tional clients.

Please send your C.V. to lola@nardia.es

nardia real estate agency
Avenida Comunidad Valenciana 4/4, Altea
Tel. +34 966 88 38 15

Web content manager / sales support
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Serrat (under) var egentlig ment å frem-
føre sangen. Men da han kun ville synge på 
sitt eget språk Katalansk, ble han vraket til 
fordel for unge frøken Massiel.

Cliff Richard var favoritt til 
å vinne i 1968 med «Con-
gratulations», men til 

manges overaskelse ble han slått 
av den ukjente spanske sangerin-
nen Massiel.

Som en del av ryktene om Fran-
co-regimets «kampfiksing» i 
1968 vektlegges omstendigheten 
rundt det spanske bidraget. «La, 
la, la» skulle egentlig fremføres 
av den katalanske artisten Joan 
Manuel Serrat som allerede had-
de spilt inn sangen. Serrat uttalte 
imidlertid kort tid før Eurovisi-
on-konkurransen at han hadde til 
hensikt å synge på katalansk.

Det kunne ikke Franco godta. 
Det katalanske språket hadde 
vært forbudt under diktaturet og 
regimet var ikke moden for en 
endring.

Kun to uker før konkurransen ble 
dermed den 20 år unge artisten 
Massiel hentet inn til å represen-
tere Spania (egentlig navn María 
de los Ángeles Félix Santamaría 
Espinosa).

Det hastige byttet av artister skal 
imidlertid ikke ha vært den enes-
te manipuleringen Franco stod 
bak. Spania skal også ha sikret 
seg seieren ved å kjøpe stemmer 
fra andre nasjoner.

Dokumentar fra 2008
I opptakten til Eurovision Song 
Contest 2017 i Kiev er ryktene 
om vinneren i 1968 gitt nytt liv i 
både spanske og britiske medier.

Kilden til den oppsiktsvekkende 
påstanden er en dokumentar på 
den spanske tv-kanalen La Sexta 

fra 2008. Der hevdes det at Spa-
nia i tiden frem mot konkurran-
sen i Royal Albert Hall i London 
drev forhandlinger med fjern-
synsselskaper fra en rekke land i 
Europa.

Spania skal blant annet ha sikret 
seg stemmer mot å forplikte seg 
til innkjøp av serier og filmer fra 
de andre tv-selskapene.

Det hører med til historien at 
agenten som representerte Mas-
siel i 1968 skal ha hatt nære for-
bindelser til diktator Francisco 
Franco.

Med seieren i 1968 skulle Fran-
co-regimet rette på landets fryn-
sede rykte som utdatert diktatur. 
Ved å vinne Eurovision fikk Spa-
nia lov til å holde neste års kon-
kurranse, et arrangement som 

fant sted i Madrid i 1969. Gjen-
nom den tv-sendte begivenheten 
skulle regimet vise at nasjonen 
var moderne og teknologisk av-
ansert på høyde med andre euro-
peiske land. 

Cliff Richard følte seg snytt
I britiske medier krydres ryktene 
om finalen i 1968 med en utta-
lelse fra Englands egen storfavo-
ritt Cliff Richard. Etter at sangen 
“Congratulations” ble slått av 
”La, la, la” med ett poeng (28 
mot 29), skal Richard nemlig ha 
uttalt at han var blitt “frastjålet” 
seieren.

Ordene til den kjente artisten blir 
imidlertid ikke tillagt stor betyd-
ning. I et telefonintervju nylig 
sendt på den britiske tv-kanalen 
Channel 4 sier Richard selv at 
han ikke mente så mye med ut-

talelsen, men at det ville “gledet 
ham” dersom det viste seg at han 
egentlig skulle hatt førsteplas-
sen.

Avviser ryktene
Ryktene om fiksingen av finalen 
i 1968 er basert på uttalelser fra 
Spanias nåværende tv-vert for 
Eurovision-konkurransen, José 
María Íñigo. Íñigo har imidlertid 
etter programmet i La Sexta av-
vist ryktene.

Den europeiske kringkastingsu-
nion (European Broadcasting 
Union) har uttalt at spanske Mas-
siel ikke vil bli fratatt førsteplas-
sen. Unionen vil heller ikke et-
terforske saken og anser det hele 
som en del av Eurovision Song 
Contests historie.

 

Da Spania overraskende vant Eurovision Song Contest i 1968 med sangen «La, la, la» kan seieren ha vært 
kjøpt på forhånd. I følge en spansk dokumentar fra 2008 hadde landets rikskringkasting TVE på forhånd avtalt 
med andre fjernsynsselskaper i Europa at Spania skulle vinne. Fiksingen skal ha inngått i Francos propaganda 
for å bedre regimets ansikt utad. Spania hadde den gang som eneste land i Vest-Europa et langvarig fasistisk 
diktatur som på mange måter holdt Spania isolert og tilbake både sosialt og økonomisk.

General Franco kjøpte 
Spanias seier i Eurovision 1968
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Spania hadde i årtier vært isolert under Vest-Europas 
lengstvarende diktatur under General Franco. For å 
bedre på sitt image utad gjorde TVE avtaler med an-
dre tv-stasjoner om at de skulle stemme på Spania. 
Trolig i bytte mot gaver og lovnader om at TVE skulle 
kjøpe nasjonale produksjoner for visning i Spania.
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PUERTO BLANCO om du 
ankommer sjøveien eller 
med bil, Puerto Blanco 
eller “Den hvite havnen” 
er et hyggelig stged for 
noe forfriskende å drikke 
og en tapas på terrassen.

PEÑON DE IFACH i profil er klip-
pen som ruver mellom Calpes 
strender et kjent syn på Costa 
Blanca. Turstier tar deg til toppen 
om du vil.

DYKKING Her er dykkebåten på vei 
ut. området rundt klippen brukes 
mye til dykking. Rundt neset er det 
mye strøm men ellers er dette gan-
ske enkle dykk ned til 10-15 meter.

i bakgrunnen “turistbåten” hvor 
man gjennom glassbunnen kan se 
på livet i havet.

BOFILL Ricardo Bofill er arki-
tekten bak de spesielle byggene 
som ruver på sydsiden av Calpe. 
På -80 tallet var en av de mest 
trendy “Beach Club” å finne i 
“hulene” nede ved sjøen. i dag 
er alt ruiner selv om rådhuset 
forsøker å forhindre nytt forfall.
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Calpe
Foto: Kim Ammouche

Calpe klippen sett nord-
fra (Moraira). Streknin-
gen mellom Calpe og 
Moraira her en “perle” full 
av småbukter du kan ha 
helt for deg selv.

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE
Spania.no

BESØK VÅRT NETTMAGASIN FOR FLERE REPORTASJER 
OM SPASKE FIESTAS, UTFLUKTER OG TURFORSLAG
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