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Bolig i Spania?
Vi selger boliger og leier ut for deg

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing, 

vedlikehold, basseng, hage.
  Snakk med bolig-eksperten i Albir!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

Erfarne håndtverkere du kan stole på!
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

To år med prisvekst i boligmarkedet

I følge tall fra spanske myndig-
heter lå den gjennomsnittlige 
kvadratmeterprisen ved ut-

gangen av andre kvartal på 1.530 
euro. Ferske tall for boligprisene 
på Costa Blanca bekrefter den 
lengre trenden med svak pris-
vekst. I Altea steg prisene med 
6.7% siste 12 mnd. I Orihuela 
har utsalgsprisen økt med 12.2% 
siste 12 måneder.
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Lavpris på leiebil
Kundeservice på ditt eget språk

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

Lurer du fortsatt på noe?
Vi 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
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Onsdag 12. oktober feirer 
spanjolene den spanske 
nasjonaldagen, Dìa de la 

Hispanidad.  Dette er dagen da 
Christofer Columbus gikk i land 
i Amerika på kvelden 12. okto-
ber, 1492. Men ikke alle synes 
dagen er noe å feire, dagen mar-
kerer også begynnelsen på span-
jolenes folkemord og slaveri i 
Latin-Amerika.

12. oktober -  Spanias kontroversielle nasjonaldag

La Alpujarra
Finn freden i den andalusiske fjellheimen

Å gå på tur regnes som en av 
de norske nasjonalidret-
tene. Hvis du i Spania sav-

ner Jotunheimen eller Hardanger-

vidda, kan du finne trøst i La 
Alpujarra, fjellområdet mellom 
Middelhavet og Sierra Nevada i 
Granada.

Rakner Spania?
Les redaktørens analyse
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1469 - Dagens Spania var i århundrer 
delt opp i en rekke helt uavhengige 
nasjoner. Dagens versjon er et resultat 
av den 18 år gamle dronning Isabellas 
giftemål. Hun hersket over Castilla y 
Leon, et av de største og rikeste kon-
gedømmer i Europa. Hun kunne ha 
giftet seg med Ferdinand V av Portu-
gal eller Ferdinand II av Aragon. Hun 
valgte Ferdinand av Aragon som hun 
allerede var i familie med. Deres kon-
gedømmer ble slått i hop. Også Kata-
lonia som hadde vært en selvstendig 
stat i perioder inngikk i dette nye lan-
det. Sammen erobret de to kongedøm-
mene i syd inklusive kongedømmet 
Valencia og Granada. Dagens Spania 
så sitt lys.

I 1921 gjør Marokkanerne opprør mot 
deres spanske koloniherrer. Kampene 
er harde og ledes av Francisco Franco. 
Den unge offiserens harde og bestem-
te hånd i Marokko imponerer mange 
i Spania. Og hans innsats i Marokko 
leder ham til posisjonen som sentral i 
det feilede statskuppet i 1936 og bor-
gerkrigen som begynner samme året. 
Spania går inn i en av Europas skit-
neste borgerkriger. Fascistene vinner 
og Franco blir Vest-Europas siste og 
lengst-sittende diktator, helt fremt il 
1975. 

En nasjon - I likhet med Stalin er 
Francos mål å gjøre ett folk ut av 
mange nasjoner. Dette går hardt ut-
over Galisere, Valsensianere og ikke 
minst Katalanerne. Deres identitet 
undertrykkes brutalt. Språket forbys 
og kulturelle utrykk ses på som opp-
rørske. Forfattere, kunstnere og intel-
lektuelle enten rømmer landet eller 
ender opp fengslet eller drept. Franco 
blir sittende til sin død i 1975. Mye 
takket være støtte fra USA som tren-
ger Francos Spania i den kalde krigen.

I 1978 får Spania sin nye demokra-
tiske grunnlov. I katalanerne støtte den 
mer enn mange andre i Spania og over 
90% stemte for den nye grunnloven 
som ga dem en stor grad av selvstyre 
sammenliknet med andre deler av 
Spania. Katalanerne, i liket med man-
ge andre folk på den iberiske halvøyen 
kan endelig dyrke sin egen identitet og 

språk. Regional nasjonalisme kan en-
delig dyrkes.

1996 - Jose Maria Aznar (PP) velges 
til statsminister. Han liberaliserer 
spansk økonomi og som del av dette 
gir han lokale ordførere myndighet til 
å omregulere nesten verdiløs jord til 
byggeland (Ley de Suelo 1998). Grå-
stein blir til gull og Spanias bygge-
boom er i gang. Spania er nå medlem 
av EU og euroen innføres i 2002 noe 
som betyr at spanjolene som til nå har 
lånt penger i pesetas til svært høy 
rente, plutselig kan låne i Euro og be-
tale like lav i rente som disiplinerte 
tyskere. Lånefesten er i gang. Hus kan 
kjøpes uten kontantbetaling. Du får 
flatskjerm og en ny Ford Fiesta på kjø-
pet.

2004 Zapatero (PSOE) blir valgt til 
statsminister – han setter i live en 
rekke progressive tiltak. Spania demo-
kratiseres ytterligere. Han fjerner 
myndighetens kontroll over stats-ka-
nalen RTVE. Gir kvinner større til-
gang til abort og setter i live nye tiltak 
for å stoppe menns vold mot kvinner 
i Spania. 

2007 Lånefesten varer ikke evig. Fi-
nanskrisen begynner i USA men Spa-
nia som er sårbart blir ekstremt hardt 
rammet. Ingen kan låne penger lenger 
så eiendomsmarkedet får en bråstopp. 
Privat sektor har enorm gjeld de nå 
ikke kan betale.

Zapatero som må styre Spania gjen-
nom første del av finanskrisen men 
feiler i å tydelig forklare spanjolene at 
man ikke lenger kan bruke penger 
man ikke har. EU, opptrer som eneste 
voksne på festen og begrenser under-
skuddet EU-land i Euro-sonen kan ha. 
Spania tvinges til innfører upopulære 
kutt i økonomien. Det fører til streik 
og langvarige protester og demonstra-
sjoner. Befolkningen som har blitt 
vant til «gratis penger» skriker i smer-
te, nesten ingen husker hvordan Spa-
nia var før Euro og EU. 

2011 PSOE taper neste valg til PP’s 
Mariano Rajoy, en ukarismatisk og 
karakterløs karriere-politiker som 

kanskje kan takke spanjolenes man-
glende forståelse for de økonomiske 
kutt de måtte tåle under Zapatero for 
hans seier.

Gleden varer ikke lenge – jevnlig ser 
man demonstrasjoner mot kutt i Spa-
nia. Arbeidsledigheten er rekordhøy 
selv om økonomien sakte forbedrer 
seg. Bunnløse korrupsjonsskandaler 
sverter regjeringspartiet, inklusive Ra-
joy som ifølge mange fornekter virke-
ligheten. Folks misnøye med arbeids-
ledighet, økonomi og korrupsjon leder 
til at Spanias politiske duo-pol, PSOE 
og PP får alvorlige skudd for bauen. 
Helt nye politiske partier etableres.

I Katalonia ser politiske opportunister 
en gyllen myndighet. General Francos 
langvarige undertrykkelse og langva-
rig økonomiske vanstyre og korrup-
sjon er nøkkelen til å forstå stemnin-
gen i landet. Ved å spille på folks 
forakt for korrupte PP og den regio-
nale stolthet maler man et bilde av en 
«virkelighet» hvor det er Madrid som 
er årsaken til folks elendighet. På 
denne ideen bygger mann en politisk 
plattform hvor løsningen er separasjon 
fra Madrid. Det er et lett salg. Banale 
ting som en fotballkamp mellom Ma-
drid og Barca viser de fiendtlige følel-
sene det er lett å spille på. Katalanerne 
hater los «madrileños» og Katalanerne 
blir av mange spanjoler sett på som 
kravstore og arrogante, et folk som 
aldri er fornøyde. Separatistene velges 
inn lokalt og regionalt mange steder. 
Ideen om løsrivelse og folkeavstem-
ning er nå på bordet.

25. Mars 2014, grunnlovs-domstolen 
kommer frem til at den spanske 
grunnloven ikke gir rom for en løsri-
velse fra Spania. Grunnloven er tyde-
lig om Spanias «udelelighet».

9. November 2014 – Katalanerne blå-
ser i grunnlovs-domstolen og arrange-
rer en «rådgivende» avstemning om 
deres forhold til Spania. Oppslutnin-
gen om valget er lavt, bare 37% av 
Katalanerne deltar. Av disse stemmer 
80.8% for en løsrivelse. De som synes 
løsrivelse er en dårlig ide boikotter 
valget. Rettsprosessen i etterkant gir 
de katalanske politikerne som igno-
rerte grunnloven en liten «smekk på 
fingeren». De fradømmes rett til poli-
tiske verv. Ingen fengsles etter å ha 
sølt bort millioner av Euro på en 
grunnlovsstridig folkeavstemning og 
satt Spanias og EUs skjøre helbre-
delse fra finanskrisen i fare.

2015 – Nasjonale valg ble holdt i de-
sember. Spanjolenes frustrasjon med 
Madrid gjør at det politiske landskapet 
nå er endres nasjonal. Spania får sin 
første mindretallsregjering i nyere tid. 
Nye partier som venstre-populistene 
Podemos stjeler stemmer fra PSOE. 
På høyresiden etablerer Ciudanos seg 
som et alternativ til gjennom-korrupte 
og ultra-konservative PP. Radikale 
regionale populister kommer til mak-
ten i Valencia og i enda større grad i 
Katalonia. I kommuner på Costa 
blanca vinner partier som  Compromis 
frem. De selger «lokale verdier» men 
går i praksis bakvendt inn i fremtiden 
i det man dyrker «lokal proteksjonis-
me». Dette til tross for at det er libera-
lisering av økonomien og mange ste-
der turisme som har endret denne 
tidligere så fattige delen av Spania.

www.SpaniaPosten.es
Ammouche er SpaniaPostens grunn-
legger og har ledet avisen gjennom 
15 år. Dette er redaktørens analyse 
etter å ha fulgt Spania i årtier.

Av REDAKTØR
Kim I. Ammouche

Spania rakner

Hvordan havnet Spania her?
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Plass: Enkelt å finne 
frem langs n332 
mellom Punta Prima 
og Lidl. 
Tel: 611 317 256 

Brexit og Trump bekrefter at radikale 
populistiske ideer kan vinne. Enkle 
svar på kompliserte problemer er en-
kelt å selge når befolkningen er frus-
trert. Journalisten og tidligere ordfører 
av Girona, Puigdemont, har sitt livs 
mulighet. 

Januar 2016 velges Puigdemont som 
president av Katalonia, hans parti har 
ikke flertall. Katalonia styres nå av en 
koalisjon. Han er den første som inne-
har den posisjonen som ved innsettel-
sen nekter å sverge lojalitet til Spania, 
dens konge Felipe VI og grunnloven. 
Populisten vet allerede hva han skal 
gjøre.

2017 – Spania er ute av resesjonen og 
krisen er tilbakelagt selv om ikke alle 
i befolkningen føler det sånn. Økono-
mien som kunne ha veltet hele Euro-
sonen vokser mer enn de fleste EU-
land. Men mange er fortsatt 
arbeidsledige og føler seg ydmyket av 
det finanskrisen førte med seg. Stats-
minister Mariano Rajoy later som in-
genting med tanke på de nå nesten 
utallige korrupsjons-skandaler hans 
Partido Popular er implisert i. Han er 
den første sittende statsminister i Spa-
nia som må stille som avhøres i en 
rettssal. Rajoy er selv mistenkt for å 
regelmessig ha mottatt kontanter fra 
de utbyggerne som fikk lommene fylt 
opp som følge av hans partikollega 
Aznar sine reformer, satt ut i lov i 
1998 (Ley de suelo).

Hva skjedde?
2017 Søndag 1. oktober stemmer 
42.6% av katalanerne for eller i mot 
en løsrivelse fra Spania. 89.3% av 

stemmene er «ja». Den katalanske 
presidenten Puigdemont har før valget 
sagt at han «straks» vil deklarere den 
nye katalanske republikken om det 
blir flertall, uansett valgdeltakelse.

I forkant av valget blir katalanerne om 
og om igjen minnet på at den spanske 
grunnloven ikke gir rom for noen de-
ling av landet. Politiet i Katalonia in-
strueres til å fjerne valgmateriell i 
perioden før valgdagen. Det lokale 
politiet ignorerer ofte denne instruk-
sen om at grunnloven skal respekteres. 
Det nasjonale politiet blir satt inn for 
å håndheve loven. Det fører til sam-
menstøt mellom valg-vakter, velgere, 
politi og lokalpoliti. Begge sider over-
driver skadene. For politiet er det «ru-
tine» å overdrive skadene de blir på-
ført. Demonstrantene fører nå samme 
taktikk. Det rapporteres om hundre-
talls skadde. Bilder av maskerte poli-
tifolk som puffer og drar unge og 
gamle, kvinner og menn vises til en 
sjokkert verden. I resten av Europa 
hadde man inntil dette punkt lite sym-
pati for separatistene. Men volden 
endrer manges syn, inklusive katala-
nerne hvor menge endrer sin stemme 
fra nei til ja. Fra Rajoys side var vol-
den trolig en pris han var forberedt på 
å betale for å vise Katalanerne at «ett 
sted går grensa».

Tirdag 3. september streiker man i 
Katalonia. Offisielt protesteres det 
mot politiets vold valgdagen søndag. 
Bedrifter blir av separatistene ofte fy-
sisk tvunget til å stenge. Foreldre med 
barn må være hjemme. Skoler og bar-
nehager er stengt.

Først Tirsdag kveld kommer kongen 
på banen. Han har til nå være misten-
kelig stille til tross for voldelige kon-
frontasjoner mellom politi og sivile 
med hundretalls skadde. Kongens tale 
nevner ikke de skadde med et ord. 
Han kritiserer Katalanske myndighe-
ter for å ha splittet Katalonia. Han utø-
ver sin rolle som «beskytter» av det 
konstitusjonelle demokrati. Av sepa-
ratister og observatører kritiseres han 
umiddelbart for å være lite samlende.

Hva kan bli enden på dette?
Ett «fritt» Katalonia vil automatisk stå 
utenfor EU. I beste fall vil det ta to år 
før de kan bli tatt opp som EU-med-
lem og både Serbia og Makedonia står 
foran Katalonia i den køen. Den nye 

staten mister umiddelbart tilgang til 
den europeiske sentralbanken med 
tilhørende «finans-tørke». Og bare 
tanken på at Katalonia blir sittende 
utenfor Schengen med tilhørende 
grensepasseringer mellom Frankrike 
og Spania er et «mareritt». Og de Ka-
talanerne som tror at EU vil være spe-
sielt fleksibelt for å ta dem raskt inn 
igjen bør skue litt til Brexit prosessen 
hvor EU tydelig viser at enten er du 
med eller så er det ikke med. Et uav-
hengig Katalonia virker lite gjennom-
tenkt. Et håp er kanskje at det noe 
«typisk spansk» over det å lage mye 
styr og bråk i forkant av et langt mer 
fornuftig resultat.

Men politikerne trenger sin seier. 
Både de i Katalonia og de i Madrid vil 
måtte kunne hevde å ha «fått noe». 
Nøkkelen kan ligge i Baskerland hvor 
det regionale myndigheter som henter 
inn skattene mens i Katalonia, som i 
resten av Spania, er det staten som 
krever inn.

Får Katalanerne samme rettigheter 
som baskerne – og større råderett over 
hva pengene skal brukes til kan det 
kalles en en seier i Katalonia. Et av 
argumentene separatistene har brukt 
er at man i Katalonia sender mer pen-
ger til Madrid i skatter enn de budsjet-
ter man får tilbake. Det er riktig i rene 
tall. Men Katalanernes største han-
delspartner er resten av Spania. Og det 
er Katalonias strategiske beliggenhet 
på grensen til Europa og Frankrike, 
med åpne grenser og åpne markeder, 
som har gjort regionen attraktiv for 
bedrifter som herifra kan betjene både 
Spania og Europa.

Men Rajoy er ingen diplomat – Og 
hans Partido Popular har aldri vist 
noen stor forhandlingslyst hverken 
med ETA eller Katalonia som vi så 
tydelig så valgdagen. I det spanske 
politiske landskapet er det å bygge 
koalisjoner eller bare det å respektere 
et annerledes syn på ting noe ganske 
fremmed, dette er et ungt og nå van-
skelig demokrati.

Kongen holdt sin lite forsonlige tale 3. 
oktober etter et møte med statsminis-
ter Rajoy. Talen ga ingen hint om noen 
forhandlet løsning og Onsdag 4. okto-
ber uttaler koalisjonen Puigdemont 
leder at uavhengighet vil bli deklarert 
mandag 9. oktober.

“FAKE NEWS”:  Seperatister 
spredde “falske” bilder på sosiale 
medier. Bildet av gutten som blør fra 
hodet er egentlig fra 2012. Volden 
1. oktober var uansett overdreven.
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NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

MIddaG, SHOw OG danS - TIrSdaGEr TIL LørdaGEr

Fra 20.30 / Showet starter 22.00
Velg mellom to menyer med show:

1. Gran Palace ........................... 52€
2. Gran Palace Plus ................... 62€
Barnemeny ..............................................25€
Show og første drink ............................. 32€

I løpet av de to neste årene skal 
det biologiske mangfoldet i 
havet kartlegges, tolkes og 

videreformidles gjennom utstil-
linger, dokumentarer og under-
visning i skolen. Det vil også bli 
laget en rapport til bruk for frem-
tidig miljøforvaltning hos andre 
kommuner langs kysten, regio-
nale og nasjonale myndigheter.

Målet med det nye prosjektet i 
Javea er å øke folks kunnskap 
om en del av kulturarven som 
ikke er så synlig for folk flest, 
men som anses som ikke desto 
mindre viktig. Havbunnen utgjør 
vekstgrunnlaget for plantelivet i 
havet og mangfoldet av forskjel-
lige sjødyr og fiskearter, en del 
av miljøet forskerne er opptatt av 
å bevare.

Prosjektet skal gjennomføres i 
løpet av to år. Arbeidet med å ta 
prøver av havbunenn og samle 
inn informasjonen startet i mars 
i år med 35 målestasjoner i havet 
fra Cabo de Sant Antoni til stran-
den El Portet de Moraria. Av 
disse skal 15 stasjoner være valgt 
ut for nærmere undersøkelser og 
avfotografering.

En fyldig rapport vil bli levert til 
slutt. Noe av intensjonen med 
prosjektet er at informasjonen 
om havmiljøet skal brukes av lo-

kale, regionale og nasjonale 
myndigheter som grunnlag for 
fremtidig miljøforvaltning.

Også formidlingen til en større 
offentlighet regnes som viktig, i 
det folks bevissthet om temaet 
vil være en viktig faktor når po-
litiske beslutninger skal tas.

Prosjektet ledes av Fundación 
Oceanogràfic i Valencia og skjer 
i samarbeid med Xàbia kom-
mune og regionale myndigheter 
i Valencia (Agencia Valenciana 
de Turismo, AVT).

Pionerprosjekt på havbunnen på Costa Blanca
Denia

Havforskere fra Fundación 
Oceanogràfic i Valencia er i 
gang med et pionerprosjekt 
for innsamling av data på 
havbunnen ved Javea nord 
på Costa Blanca. 

Meld fra om du ser delfin eller hval

Kartlegger delfin og hvaler på Costa Blanca

Det er miljømyndigheter i 
Dénia kommune som 
ber folk melde fra hvis 

de ser delfiner eller hval i havet 
nord på Costa Blanca. Myndig-
hetene oppfordrer båtfolk til 
varsomhet i møte med dyr. 
Kommunen melder også om 
dugnad i oktober der havbun-
nen, havoverflaten og kystlinjen 
skal ryddes for søppel.

Delfiner og hval blir stadig ob-
servert langs kysten nord på 
Costa Blanca. Hvorfor dyrene 
befinner seg i området er ikke 
klart og forskes på av eksperter. 
Enkelte har ment at delfiner lok-

kes av anleggene for fiskeopp-
drett i området og spiser av det 
som er til overs etter matingen 
av oppdrettsfisken. I tillegg til-
trekker anleggene seg annen fisk 
som delfinen også livnærer seg 
på.

Miljøetaten i Dénia kommune 
(Concejalía de Medio Ambiente 
y Cambio Climático) har grun-
net de mange observasjonen 
som gjøres opprettet en journal 
der informasjonen kan registre-
res, Diario de Observación Ma-
rina OBMAR. Informasjonen vil 
bli brukt til forskning og lagt ut 
på miljøetatens internettsider.

Spesielt utenfor kysten av Dénia 
og Xàbia er det gjort observasjo-
ner. Myndighetene oppfordrer 
båtfolk til varsomhet i møte med 
dyrene.

I tillegg til den nye journalen har 
kommunen invitert til dugnad 
15. oktober. Målet er så langt det 
er mulig å rense hav og strender 
i området for søppel. Frivillige 
dykkere vil rydde havbunnen, 
mens båtfolk og kajakkpadlere 
skal bidra til å plukke søppel 
som flyter i havoverflaten. I til-
legg vil frivillige gå til fots og 
rydde i fjæra. 

Delfiner, hval og hai er overaskende vanlig på Costa Blanca. En egen 
journal er opprettet der observasjonene vil bli oppført og brukt til forskning. 

DELFINER UTENFOR ALBIR:  Delfiner er et vanlig syn i bukten utenfor 
Albir og Altea. De krysser ofte bak Sierra Helada til Benidorm. Litt lenger 
nord utenfor Denia og Javea observeres det ofte hval.
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Spanske aviser har likevel 
navngitt drapsmannen, en 
person som skal ha sonet 

en lengre fengselsstraff for nar-
kotikaforbrytelser i Sverige. 
Mannen som omtales som psy-
kopat skal ha skrevet og utgitt 
flere noveller og kriminalroma-
ner.

Tirsdag 12. september ble en 
svensk statsborger skutt og drept 
av politiet i Valencia. Det opply-
ser spansk politi. Mannen er 
mistenkt for drapet på en spanjol 
som ble funnet partert i en kof-
fert ved en container i byen. Un-
der pågripelsen skal den mis-
tenkte ha drept en politibetjent 
med kniv. Politimannen døde på 
stedet.

Opplysningene i drapssaken i 
Valencia er foreløpig ikke be-
kreftet og identitetstyveri kan 

ikke utelukkes. Spanske aviser 
har torsdag 14. september like-
vel navngitt drapsmannen. Man-
nen heter Pierre Danilo Larancu-
ent (36), er svensk statsborger 
med latinamerikansk bakgrunn 
(Argentina).

Den antatte gjerningsmannen 
skal ha sonet en lengre fengsels-
straff i Sverige for smugling av 
narkotika. I fengselet skal han ha 
skrevet og utgitt flere noveller og 
minst to romaner «Män utan 
nåd» i 2012 og «Med döden som 
skugga» i 2013. Bøkene er av 
typen kriminalromaner skrevet 
sammen med en annen innsatt 
Richard A. R. Nilsson, dømt til 
livstid for drapet på tre personer 
i 1999. Begge drapene i Valencia 
skal være utført med kniv og be-
skrives som ikke ulikt frem-
gangsmåten til hovedpersonen i 
krimbøkene.

En svensk statsborger er i følge spansk politi skutt og drept 
mistenkt for drapet på to personer i Valencia. Identiteten til 
mannen er ikke bekreftet og identitetstyveri kan ikke utelukkes.

Svensk «krim-psykopat» 
stod bak parterings-drap

Mexicansk 
Restaurant

i Albir

Tirstag - Fredag 19-23.00
Lørdag og Søndag 13.30-23.00

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

Plaza Mexico Albir

Autentisk Meksikansk mat

- Naturmedisin
- Næring og diett
- Celular næring (ortomoleculær)

- Test av matintoleranse
- Terapautiske massasjer
- Bioenergi terapi
- Kolesterol og glukose-test
- Naturlig kosmetikk
- Terapi for røykestopp
- Back-blomster

Natur-apoteket med alt du trenger for  

HELSE og SKJØNNHET
Lda. Laura Muñoz Navarro

Avda. del País Valenciano 6
Alfaz del Pi 

salud@naturapotek.es
Tlf: 966 369 555

Mob: 693524846

Kjøp online: www.naturapotek.esNaturapotek

DREPTE OGSÅ POLITIMANN:  Et av svenskens offer ble funnet partert 
og plassert i en koffert ved en container i Valencia.
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Økonomi

Det er 0,3 prosent mer enn 
i første kvartal og 1,6 
prosent høyere enn for et 

år siden. Prisene har dermed gått 
oppover i ni kvartaler på rad.

Spania kan se tilbake på over to 
år med sammenhengende pris-
stigning, i fjor beregnet til rundt 
5 prosent. Det store prisfallet fra 
markedets høyeste notering i 
2008 er dermed redusert betrak-

telig de siste årene. Etter finans-
krisen og sammenbruddet i mar-
kedet falt prisene i følge enkelte 
beregninger med over 40 pro-
sent.

Tallene fra Spanias departement 
for utvikling (Ministerio de Fo-
mento) viser at prisforskjellen nå 
er redusert til 27,2 prosent.

De fleste spanske regioner hadde 

prisøkning i andre kvartal sam-
menliknet med samme tid i fjor. 
Høyest var imidlertid økningen i 
Catalonia (4,3 prosent), Madrid-
regionen (3,5 prosent), på Kana-
riøyene (3,5 prosent) og på Ba-
learene (3,3 prosent.) Bare 4 av 
17 regioner hadde nedgang, Ara-
gon (-3 prosent), Extremadura 
(-2 prosent), Castilla y León 
(-1,7 prosent) og Cantabria (-1,3 
prosent).

Prisene på det spanske eiendomsmarkedet har økt moderat i 
2017. I følge tall fra spanske myndigheter lå den gjennomsnittlige 
kvadratmeterprisen ved utgangen av andre kvartal på 1.530 euro.

To år med sammenhengende 
prisstigning i boligmarkedet
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ALBIR-PLAYA  Av.de Albir, 15 BENIDORM  c/Gambo, 3 TORREVIEJA   c/Ramón Gallud,51

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

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

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

120 Kapslar € 8,50

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

100 Kapslar € 21,90 fra 3x € 19,90

Lutein øyne Kaps
En spesiell formulert kombinasjon 
av næringsstoffer med viktige 
karotenoider, lutein, zeaxanthin, 
beta karoten, blåbær ekstrakt, 
vitamin A, E, B2, selen og sink.

90 Kapslar € 12,95 fra 3x € 11,95

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

240 Kapslar € 29,95 fra 3x € 27,95

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

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

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

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

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

150 Kapslar € 35,90 fra 3x € 32,95 Co-enyzm Kapslar
Co-Q10 er også en viktig 
hjertebeskyttelse, spesielt fra en 
alder av 40, da kroppen vanligvis 
ikke produserer nok kropp Q10.

75 Kapslar € 18,00 fra 3x € 17,00

Kreatin og Magnesium 200 kap 11,95
Laktose - laktoseintoleranse  120 kap 12,85
Lutein øyne m/ blåbær 90 kap 12,95
Maca-østers ekstrakt 120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg 120 kap 8,50
Manuka honning MGO 100+ 250 gr 19,95
Manuka honning MGO 500+ 250 gr 41,95
Mariatistel Silybum 120 kap 17,20
Melatonin  120 kap 14,95
Moringa 500mg 240 kap 15,50
Nattlysolje 500mg 150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100% 1 L 26,50
Noni kapsler 90 kap 13,50
Omega-3 500mg 400 kap 9,75
Omega-3 SUPRA 1000 120 kap 15,50
Omega-3-6-9 (500mg) 180 kap 9,95
OPC Kapsler 90 kap 22,50
Pomegranate juice Bio 1 L 8,80
Prostata Pumpkin Seed Oil 400 kap 20,50
Resverrtol 90 kap 24,50
Ris protein 700 gr 13,50
Rød solhatt & Vitamin C 120 kap 12,75
Rødkløver kapsler 60 kap 19,85
Royal Jelly 1 maneds kur 30 bot 30,80
Selen 100ug 180 kap 8,80
Silica - for hår, hud, negler 210 kap 8,95
Sink 10mg 210 tab 9,50
Spirulina	pacifica	hawaii	 360	kap	 15,00
Spirulina platensis 1350 Pas. 29,95
Stevia pulver 30 gr 17,95
Tea Tree Oil 30 ml 6,95
Tigerbalsam 50 ml 8,95
Tran kapsler 200 kap 10,90
Tranebaerkapsler 500mg 90 kap 13,50
Tryptofan & Vitamin B 90 kap 11,85
Ubiquinol 100mg 60 kap 39,95
Veneforbedrende ActiVen 120 kap 9,50
Vitafit	-	Ginkgo-Magnesium	 400	tab	 20,90
Vitamin A kapsler 180 kap 7,80
Vitamin B Complex 150 kap 8,20
Vitamin B12 100ug Mono 240 Pas. 6,85
Vitamin C + Sink retard 180 kap 8,50
Vitamin C Acerola ekstrakt 300 kap 12,75
Vitamin C retard 120 Pas. 5,45
Vitamin D3 + Kalsium 120 tab 12,55
Vitamin E 200 240 kap 11,50
Wu-Wei-Zi & Granateple 90 kap 12,50

ADVOKAT OG SKATTERÅDGIVER I ALBIR

MDadvokat er et firma som yter assistanse vedr. fast eiendom, oppgjør 
med salg, skatt, arverett, selskapsrett, innlevering av selvangivelse, vi 
har egen regnskapsvdeling. 

Vil du betale mindre skatt tilbud vi deg gode løsninger.

Ikke glem å levere din ikke resident skatt/selvangivelse til din eiendom 
før den 31.12.2017.

Kom innom i dag uten forplikktelse.

Vi snakker Norsk. 

Avenida del Albir 35
03581 Alfaz del Pi
(Alicante)
Tel. +34 96 550 56 92
E-post: post@mdadvokat.net
Web: www.mdavokat.net

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



www.SpaniaPosten.es  OKTOBER 2017  UTGAVE 16 2017 7

Bolig

Statistikk fra Spania for juli 
viser at Costa Blanca med 
byer som Torrevieja og Be-

nidorm er av stedene der det for 
øyblikket selges mest.

Boligsalget i Spania har gått 
oppover de siste tre årene. I fjor 
økte salget med rundt 14 prosent 
og prisene med rundt 5 prosent. 
Av alle boliger som ble solgt 
havnet over 13 prosent på uten-
landske hender. Den positive 
trenden har forsatt i 2017 og 
gjelder for så å si alle regioner.

Tall fra det spanske statistikkby-
rået Instituto Nacional de 
Estadística (INE) for juli i år 

viste at Comunidad Valenciana 
der Costa Blanca hører hjemme 
hadde flest transaksjoner i rela-
tive tall, nærmere bestemt 145 
salg per 100.000 innbyggere. 
Deretter fulgte Balearene med 
144 salg.

Økningen i juli betyr at boligsal-
get i Spania har gått oppover de 
siste 19 månedene på rad, kun 
avbrutt av april da det ble notert 
en nedgang på 8 prosent. Samti-
dig med salgsøkningen fortsetter 
prisene å stige. Tall fra det span-
ske registratorkollegiet for andre 
kvartal viser en prissøkning på 
4,4 prosent (Colegio de Registra-
dores de España).

Benidorm er det femte mest etterspurte markedet 
for kjøp av eiendom i verden. Det fremgår av en 
måling på antall Google-søk i første kvartal 2017.

Benidorm er num-
mer fem i verden Utstilling, C/ La Mar, 193

Tlf 965 84 45 26
botella@fordservicios.com

Service verksted, Pda. Carbonera, 9
Tlf 965 84 11 19
botella2@fordservicios.com

Taller Botella

AUDI A3 1.8 160C.V.CABRIO  16900
BMW X5 AUT. 4.8 355C.V.   19500

CITROEN C4 1.6HDI 90C.V.   10600
CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.6D 14500

FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V.  13500
FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V.  13500
FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V.  13250
FORD C-MAX 1.6TDCI 115C.V.  11950
FORD C-MAX 2.0TDCI AUT. 140C.V. 17800
FORD FIESTA 1.4 AUT.80C.V.  7250
FORD FIESTA 1.4TDCI 68C.V.  4900
FORD FIESTA 1,5TDCI 75C.V.  11800
FORD FOCUS 1.5TDCI 120C.V.  18700
FORD FOCUS 1.5TDCI WAGON 120 18900
FORD FOCUS 1.6 AUT.100C.V.  7800
FORD FOCUS 1.6TDCI 109C.V.  7950
FORD FOCUS 1.6TDCI 109 WAGON 7500
FORD FOCUS 1.6TDCI 115C.V.  10850
FORD FOCUS 1.8TDCI 115C.V.WAGON 3300

FORD FUSION 1.6TDCI 90C.V.  7500
FORD KUGA 2.0TDCI 136C.V.  13500
FORD KUGA 2.0TDCI 136C.V.4X4  12500
FORD KUGA 2.0TDCI 140C.V.  17500
FORD KUGA 2.0TDCI AUT.150 4X4  28700
FORD MONDEO 1.6TDCI WAGON  14480
FORD TRANSIT 2.0TD 125C.V.  17950

HYUNDAI I30 1.4CRDI 90C.V.  10300
MERCEDES E270 2.7CDI 177C.V.  5990

OPEL CORSA 1.2 93C.V.   7200
OPEL INSIGNIA 2.0D AUT. 160C.V.  14750
OPEL MERIVA 1.7CDTI 110C.V.  9995
OPEL MERIVA 1.7D AUT.110C.V.  10990
OPEL MOKKA 1.7D AUT.130C.V. 4X2 17950

PEUGEOT 208 1.4D 68C.V.   9600
PEUGEOT 308 1.6D 109C.V. WAGON 8950
PEUGEOT 308 1.6D 92C.V.   9990
PEUGEOT 5008 1.6D AUT.112C.V. 7p  11950
PEUGEOT 607 2.7 AUT.150C.V.  7950
RENAULT CLIO 1.5D 75C.V.   8495
RENAULT MEGANE 1.5D 106C.V.  9500
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5D AUT 7p  12500
RENAULT MODUS 1.5D 80C.V.  4800
SUZUKI SX4 1.9D 120C.V.   7900
V.W.TOURAN 1.6TDCI 105C.V.  13950
V.W.TOURAN 1.6TDCI 105C.V.  13750

Verksted

Bruktbil

Månedens bruktbil
VW Touran
105HK, 1.6 Diesel
2013 , 105.700km 
En eier

€ 13.750
Opptil 100% bil-finans

Se vår webside for detaljer 
om våre bruktbiler.
www.fordaltea.com

Nybil

Våre bruktbiler har 12 måneders ga-
ranti. Omregistrering er inkludert 
i prisen. Bilen kontrolleres teknisk 
før overlevering. TRYGT KJØP!

Alt for din bil. ITV kontroll, årlig ser-
vice, dekk-skifte, aircondition kon-
troll / service, oppretting og lakker-
ing, forsikring. FORNUFTIGE PRISER.

ETTERTRAKTET: Bolig i Benidorm er ettertraktet for mange. En bolig her 
koster i snitt 1905€ pr m2, det er mer enn noe annet sted på Costa Blanca.



www.SpaniaPosten.es   OKTOBER 2017  UTGAVE 16 20178

Altea €49.000 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 €269.500 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

Organisasjonen viser til at av-
giften kun vil ramme de 
som driver lovlig i bransjen, 

mens den svarte utleien tjener på 
det.

Det er det nye radikale partiet Pode-
mos som har lagt frem forslaget om 
turistskatt i regionsparlamentet i 
Valencia. Skatten som har som for-
mål å bremse masseturismen kom-
mer i tillegg til hotellregningen og 
vil måtte betales av alle overnat-
tingsgjester per natt ved regionens 
hoteller og appartementer. Initiativet 
skal ha fått støtte av partiet Com-
promís.

Hosbec (Asociación Empresarial 
Hostelera de Benidorm, Costa Blan-
ca y Comunidad Valenciana) protes-
tere på forslaget som også var oppe 
til diskusjon i fjor. Organisasjonen 
mener avgiften vil virke mot sin 
hensikt og tilføre bransjen nok et 
handikapp i konkurranse med den 
ulovlige utleien.

Turist-Avgift i Catalonia 
og på BaleaTrene
I Catalonia der den største byen er 
Barcelona har hotellgjester måttet 
betale det lille tillegget siden 2012. 
Beløpet som kommer på toppen av 
hotellregningen varierer fra rundt 50 
cent til over 2 euro. Avgiften er 

størst for reisende som overnatter på 
luksushotell eller ligger i havn på 
cruiseskip.

En liknende avgift er også innført på 
Balearene. Det populære øysamfun-
net med blant annet Mallorca og 
Ibiza hadde en tilsvarende ordning 
tidlig på 2000-tallet, men avskaffet 
den etter protester fra turistnærin-
gen. Avgiften ble så gjeninnført i 
fjor.

Hotellbransjen på Costa Blanca driver intens lobbyvirksomhet for å 
unngå en turistskatt av typen som er innført i Catalonia og på Balearene. 
Næringsorganisasjonen Hosbec som også representerer resten av 
Valencia-regionen mener skatten vil være ødeleggende for bransjen.

«Nei til turistskatt på Costa Blanca»
Turisme

Siden 
1994

SPESIAL-
TILBUD

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også ! Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Skandinavisk TV via IPTV eller dVB
Over 100 kanaler fra 19.9€ per måned.
Kan parkeres i ditt fravær

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3-100 mbps fra 15 € pr. måned

Vi snakker skandinavisk!
Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00

Kontakt oss på:

post@gravstell365.no

Tlf: +47 975 48 222 Av ullike årsaker kan man som pårørende være 
 forindret til å etterse og  ta seg av  gravstellet  til våre  kjære. 

Kontakt oss dersom du trenger hjelp. 
Vi garanterer et pent gravsted. 

Beplanting | Tilsyn | Vedlikehold
Tjenester utført av Gravstell365Norge AS gjøres i henhold til kommunens vedtekter.

Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker DIN FORHANDLER AV PEISER, INNSATSER OG OVNER
- SIDEN 1983 -

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

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

Stort utvalg i ovner for ved, pellets, 
gass, elektrisk og bio-etanol    innsat-
ser, innebygde og frittstånde ovner. 

Smarte terrassevarmere.
Eget installasjon- & serviceteam

Bolig

I nabokommunen Altea viser 
tallene en prisstigning på 
6.7% med en av de høyeste 

snittprisene på Costa Blanca med 
1844€ pr m2. 

Men størstprisvekst finner vi i 

Orhihuela hvor boligene nå sel-
ges for hele 12.2% mer enn for 
12 måneder tilbake. I regionens 
hovedstad Valencia er prisene nå 
9% høyere enn et år tilbake. Tal-
lene komme fra boligportalen 
Idealista.

Ferske tall for boligprisene på Costa Blanca bekrefter den 
lengre trenden med svak prisvekst. Et par kommuner skiller seg 
ut. I Alfaz del Pi har prisene gått ned med nesten 4% siste året.

Boligprisene Septemer 2017

SNITTPRIS M2 / 12 MND / 3 MND
ALfAz DEL Pi  1786€  -3.9%  -1.1%
ALtEA  1844€ 6.7% 2.8%
LA NuCiA  1190€ 3.7% 0.6%
OriHuELA 1459€ 12.2% 4.3%
SANtA POLA 1313€ -0.2% -1.2%
tOrrEViEJA 1171€ 5.1% 1.5%



www.SpaniaPosten.es  OKTOBER 2017  UTGAVE 16 2017 9

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-2116-FC Villa på 160m2, veldig bra område av Albir.Rolig område, og 10 min gange fra 
supermarkeder, barer, små butikker, lege. 2 etasjer: i første den har en toalett, stue med en peis 
og med utgang til den solfylte terrassen, kjøkken og ett soverom. I 1. etasje er det 4 soverom og 1 
stort bad med badekar og dusj. Sørvendte basseng (sol hele dagen) og privat terrasse.

ALBIR | € 315.000

Togtraseen som nå skal utre-
des vil være av typen nor-
malspor, det vil si egnet for 

spanske høyhastighetstog.

Antallet passasjerer som reiser til 
og fra flyplassen Alicante-Elche 
har vært i vekst i flere år og ligger 
i dag på over 12 millioner. I følge 
EU-standarder bør lufthavner 
med over 6 millioner passasjerer 
ha togforbindelse. Det har fått 
spanske myndigheter til å hente 
opp et sovende prosjekt om å 
knytte flyplassen med tog til 
AVE-stasjonen i Alicante.

Terminalen ved Aeropuerto Ali-
cante-Elche har allerede fra det 
gamle prosjektet i 2010 påbegynt 
arbeidene med en ankomsthall for 
tog. Prosjektet som hadde et bud-
sjett på rundt 240 millioner euro 
ble satt på vent som følge av fi-
nanskrisen og nedgangstidene i 
Spania.

Nå er det imidlertid gitt klarsignal 
til nye utredninger. Planene for 
den nye togforbindelsen er å byg-
ge en trase som muliggjør bruk av 
høyhastighetstog, Alta Velocidad 
Española (AVE), det vil si nor-

malspor (sporvidde på 1435 mm).

Annonseringen av at prosjektet 
gjenopptas kom i forbindelse med 
besøket til den spanske samferd-
selsministeren Íñigo de la Serna i 
Elche fredag 15. september. Mi-
nisteren var på inspeksjon av 
AVE-forbindelsen fra Alicante og 
Murcia som nå er i sluttfasen av 
utbyggingen. Dersom alt går etter 
planen vil linjen til Murcia kom-
me i kommersiell bruk i begyn-
nelsen av 2018. Toget mellom 
Alicante og Murcia vil ta ca. 20 
minutter.

Den spanske stat bevilger penger til utredning av en togforbindelse fra AVE-stasjonen 
i Alicante til hovedflyplassen på Costa Blanca. Utbyggingen var planlagt allerede i 
2010, men ble satt på vent som følge av finanskrisen og nedgangstidene i Spania.

Tog til flyplassen i Alicante
Turisme

Tlf 965 973 307
Mob 603 874 006

enquiries@iqglasscurtains.com
www.iqglasscurtains.com

Glassere inn terrassen?

Hold varmen inne vinter-
stid og ute sommerstid!

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

Innglassering uten ramme

Glassere inn terrassen?
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SKandInaVISKE MøBLEr, BETJEnInG, SErVICE OG KVaLITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

NY INSPIRENDENDE KATALOG LIGGER KLAR I VÅRE BUTIKKER I ALBIR OG TORREVIEJA

Hjulene inngår i et sinnrikt 
system for vanning av 
jordene syd på Costa 

Blanca som ble bygget av mau-
rere for over tusen år siden. Tid-
ligere i år ble den ærverdige kon-
struksjonen foreslått søkt inn på 
Unescos verdensarvliste.

Foruten tvilling-møllehjulene 
«Moquita» og «Pando» består 

vanningsanlegget i Orihuela av 
kanaler og diker som frakter van-
net rundt over et større område 
mot grensen til Murcia. Van-
ningssystemet er opp gjennom 
årene blitt utvidet og bygget på, 
men den opprinnelige konstruk-
sjonen skal ha blitt laget av mus-
limer etter erobringen av Spania 
på 700-tallet. Deler av anlegget 
er i bruk den dag i dag.

Møllehjulene skal nå restaureres. 
Det ble klart etter at Orihuela 
kommune nylig overtok eierska-
pet over anlegget fra det lokale 
vannrådet Juzgado de Aguas. 
Tidligere i år ble det også fore-
slått at anlegget skulle søkes inn 
på Unescos verdensarvliste, en 
søknad som tidligst kan fremmes 
i 2024.

Maurernes mølle i Orihuela skal restaureres
Orihuela

Etter flere år med forfall skal tvilling-møllehjulene i Orihuela endelig restaureres. 
Det ble klart etter at kommunen nylig overtok eierskapet over anlegget.

Politiet tror brannene er på-
tent, i det samtlige av dem 
skal startet på flere steder 

samtidig.                                                                                                                                      

                                                                Onsdag 27. september måtte 
brannvesenet fra flere kommu-
ner i Vega Baja igjen rykke ut for 
å slokke et branntilløp ved den 
vernede furuskogen ved Guar-
damar del Segura. Brannen er 

den tredje på fire dager i samme 
område.

Brannmannskaper fra Guar-
damar og nabokommunene Ori-
huela, Almoradí, Tibi og Torre-
vieja har så langt deltatt i 
slukkingsarbeidene. Alle bran-
nene skal ha startet på flere ste-
der samtidig, noe som tyder på at 
de er påtent.

Pyroman i Guardamar

En pyroman kan ha stått bak tre skogbranner på fire dager i Guar-
damar del Segura syd på Costa Blanca. Verst var brannen mandag 
25. september da en betydelig del av en vernet furuskog ble brent.

Guardamar de Segura

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
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Hva er forskjellen på oss og andre tannk-
linikker ?
Helt siden år 2000 har vi hatt mange svært 
fornøyde norske pasienter, og vi har vært un-
der konstant utvikling og har oppdatert oss 
med de mest moderne nyutviklede systemer 
innen odontologien. Derfor har vi en profes-
jonell klinikk som benytter seg av den siste 

moderne teknologien og som kan gi person-
lig behandling på et høyt nivå.

Det har blitt en besettelse for oss å være 
fullkommen når det gjelder fornyelser. Hvis 
din konsultasjon gjelder helse, estetikk, eller 
for å forandre ditt smil,står vi alltid til din 
tjeneste med vår erfaring og fagutdannelse 
for å få det beste resultatet i løpet av kortest 
mulig tid.

Erfarne Tannleger
Vi er pionerer når man snakker om Metal 
Free, som enkelt dreier seg om å fjerne alle 
amalgamfyllinger som inneholder sølv, kob-
ber, tinn, sink og kvikksølv, og erstatte dem 
med keramikk-kroner og innlegg.

Det blir benyttet digital design og utform-
ing med teknologien CEREC som er det mest 

moderne, presise systemet som er på mark-
edet. Med hensyn til implantater, så setter 
vi inn implantater og fast bro den samme 
dagen. Teknikken heter All on Four. Vi er 
også anerkjent av HELFO. Når det gjelder 
implantater har vi: Mer enn 20 års erfaring. 
I korthet, klinikken vår har alt du trenger for 
en behagelig tannbehandling med det siste 
innen metodikk og teknologi.

Fra vi åpnet klinikken i år 2000, har vi hele 
tiden utviklet oss i takt med den nye teknol-
ogien for alltid å være oppdatert på det siste 
innen odontologi.

I Solident er vi stadig i utvikling.

Klinikken vår er profesjonell og teknolo-
gisk på høyeste nivå, og vi har personlig 
service til hele familien.

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

Solident - Moderne tannklinikker i BenidorM og torrevieja
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Velkommen innom oss i Quesada!
Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfort-
able omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en 

inspirert og levende meny som endres stadig. Kom og nyt vår deilige, 
tradisjonell søndagslunsj eller velg fra noen av Laurel’s andre favoritter.

Gjør din SØNDAG til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny. 
Treretters, 13.50€, vin inkludert.

Kjøkkenet er åpent fra kl 13.00 til 21.00 | A la carte også tilgjengelig.

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurels.es

Luch: Tir-Fre 12.30-15.30
Kveld: Tir-Lør fra 18.00

Søndag 13-21, Mandager stengt

 Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurels.es

Laurel’s Restaurant, Quesada

Lørdag & Torsdag -  “Live Music nights”
Lør 7.  TONY FRANCIS  *  Torsdag 12.  MARIA O’HARA
Lør 14.  IT TAKES TWO  *  Torsdag 19.  BEE RUMBLE

Lør 21.  DEBBIE H  *  Torsdag 26. IT TAKES TWO
Lør 28. MARIA O’HARA  *  Torsdag 2. Nov :  CHLOE LEIGH

Badingen er angivelig ikke 
forbudt. Selskapet hevder 
likevel at de har rett til å 

sette opp skilt med forbud og 
skjerpe sikkerheten. Begrunnel-
sen skal være at de «leier» lagu-
nen av staten og derfor har an-
svaret for det som foregår på 
stedet.

Reaksjonen fra selskapet som 
driver saltproduksjonen i Torre-
vieja (Groupe Salins) kommer i 
følge avisen Información etter at 
to turister kom i veien for et kjø-
retøy som henter salt fra lagunen. 

Selskapet skal etter det ha satt 
opp flere nye skilt med forbud 
mot bading og sagt de vil skjerpe 
sikkerheten.

Samtidig foregår det et arbeid for 
å sikre lagunens tilgjengelighet 
for allmennheten. Ledelsen ved 
nasjonalparken Parque natural de 
las Lagunas de La Mata y Tor-
revieja har annonsert at de vil 
forsøke å komme frem til en løs-
ning der lagunen kan tjene som 
attraksjon for turister uten at det 
går på akkord med saltproduk-
sjonen på stedet.

De siste årene skal stadig flere 
turister ha blitt observert baden-
de i det mineralholdige vannet i 
lagunene ved La Mata og Torre-
vieja. Lagunene ble erklært na-
sjonalpark av regionsmyndighe-
tene i Valencia  i 1989. Området 
strekker seg over fire kommuner 
(Guardamar del Segura, Los 
Montesinos, Rojales og Torrevi-
eja) og har et rikt dyre- og plan-
teliv.

Vil stoppe «dødehavs-bading» i Torrevieja
Torrevieja

Firmaet som driver saltproduksjonen i Torrevieja vil stoppe turister som bader i lagunen. Det 
mineralholdige vannet har rykte på seg for å være det rene kurbad på linje med Dødehavet. 

„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

Laurel’s for Lunch
Torsdag til Fredag, 12.30 - 15.30

Lett meny 7.50€  *  Full meny 3 retter 13.50€ ink, drikke
Eller velg 1 rett (9.50€) eller 2 retter (11.50€) fra menyen

VIL JAGE BORT TURISTENE:  Selskapet som har konsesjon fra staten for å utvinne salt fra La Mata-lagunen 
sier de vil ha bort turistene som bader i lagunen. Helse-effekten det høyse saltnivået har tiltrekker badende.
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Pr i dag registreres det 42.4 
kriminelle handlinger pr 
1000 innbyggere i Orihu-

ela kommune. For ti år siden var 
tallet 81.4, nesten det dobbelte. I 
følge regionale myndigheter er 
kommunen nå «sikrere enn no-
ensinne».

Halvering av 
kriminaliteten 
siden 2007

Orihuela

Calle Marcelina 44, 
Nueva Torrevieja

965 70 85 85

Torreviejas koseligste terrasse 

Med hele 
vårt hjerte 
passer vi på 
hjertet ditt

Quirónsalud Sykehus I Torrevieja tilbyr 
deg Integral Kardiologi Enhet, hvor vi 
tilbyr omfattende omsorg for behandling 
av kardiovaskulære sykdommer.

• Klinisk Kardiologi Enhet.
• Hjerte kirurgi.
• Hemodynamikk.
• Arytmi og Elektrofysiologi Enhet.
• Ikke-invasiv Bildediagnostikk Enhet.

Sy
ke

hus Gruppe No. 1      i Spania og Euro
pa

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

96 692 13 13

Faldón Internacional TRV 260x135 Noruego.indd   1 05/09/2017   18:07:18

Første gangen messen ble 
arrangert i 2016, var det 
rundt 5.000 besøkende. I 

2016 nærmet man seg 10.000 og 
Monicha forteller til SpaniaPos-
ten at målet for 2017 er å passere 
10.000 besøkende i løpet av 
messe-dagene.

For de besøkende er messen en 
god mulighet for å møte et stort 
antall leverandører av de produt-
ker og tjenester skandinaver et-
terspør i Spania ansikt til ansikt.

I tillegg til utstillere som tilbyr 
alt fra boliger til, interør, møbler 
og mye mer blir det moteshow, 
opptredner og mini-konserter. 
Mange av utstillerne vil by på 

smaksprøver og småretter på ste-
det.

Årets messe avholdes på Orihu-
ela Costa like syd for Torrevieja 
sentrum. Like ved restauranten 
«Arroceria Sarmiento» som lig-
ger langs N332 mellom Punta 
Prima og Playa Flamenca.

Messen er åpen 10-18.00, 27-29. 
oktober.

Det blir utstillere fra bransjer 
som: helse, bil, eiendom, hage-
design, gartneri, innrednin, vann-
behandling, solskjerming og mye 
mye mer.

Monicha sier det er rundt 100 
plaser for utstillerne og det er 
nesten fullbooket.

Høstmesse på Orihuela Costa
Orihuela Costa

Monicha og Bessie har siden 2006 samlet deler av det skandinaviske 
næringslivet i høst-messen: Scandinavian Expo.

HØSTMESSE:  Årets 
største skandinaviske 
messe får nærmere 
100 utstillere og det 
forventes over 10.000 
besøkende i løpet av 
helgen.

Syv migranter er tatt hånd 
om i Santa Pola etter at de 
krysset middelhavet en en 

liten båt på rundt 16 fot.

De ble tatt inn til forhør av Cu-
ardia Civil og det spanske røde 
kors ”Cruz Roja” tar seg av im-
migrantene etter at formalitetene 
hos Guardia Civil er gjort unna. 
De syv hadde tatt ferden over 
havet fra Algerie.

Passerte mid-
delhavet i jolle

Santa Pola
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Etter ulykken ble markedet 
flyttet, men gaten er frem-
deles ikke sikret. Senest i 

desember i fjor døde en eldre 
mann på samme sted.

Rettssaken mot de tre kommune-
valgte i Finestrat startet mandag 
18. september. Alle tre er tiltalt 
for grov uaktsomhet og risikerer 
fire års fengsel. Markedet der det 
britiske ekteparet døde i 2011 ble 
tillatt arrangert i flomkanalen 
ved la Cala første gang i 1984. Et 
privat selskap hadde oppdraget 
på vegne av kommunen, men fra 
2009 til 2011 var markedet un-
derlagt kommunen direkte. Til-
latelsen til arrangementet skal ha 
blitt gitt vel vitende om gatens 
funksjon.

Gaten har en vannføring som 
munner ut ved La Cala midt i 
byen og er offisielt sett statlig 
vannverkseiendom. De ansvar-
lige skal aldri ha forhørt seg 
hverken med staten eller med 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ) som forvalter kana-
len.

De tiltalte i saken er José Miguel 
Llorca Llinares (PSOE) som var 
ordfører i Finestrat fra 1983 til 
2007, Honorato Algado (PP) 
som var ordfører fra 2007 til 
2015 og politisk ansvarlig for 
sikkerhet i kommunen da ulyk-
ken skjedde Tomás Gaspar Sel-
lés Llorca.

Har bedt om penger
Dagens kommuneledelse i Fine-
strat har bedt om penger av re-
gionale myndigheter til omleg-
ging av vannføringen ved La 
Cala, stedet der tre mennesker 
har mistet livet siden 2011. For å 
sikre området mot flom må det 
bygges en ny kanal som tar regn-
vannet bort fra gatene. 

4 års fengsel for flom-dødsfall
Finestrat

Tre kommunepolitikere i Finestrat, inkludert to tidligere ordførere, risikerer 4 års fengsel for dødsfallet 
til et britisk ektepar under flommen i oktober 2011. De omkomne befant seg på et marked godkjent og 
arrangert av kommunen i en gate som fungerer som kanal for vannføring i nedbørsperioder.

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

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

Tlf 600 092 225

Gratis hørsels-kontroll
Gratis batteri første året

Vi har også øreplugger du kan bade med.

Tilbud!
2 x Briller  med graderte glass

Kun 89€

C/Mercado Local 4
Telf. 96 585 88 53
Benidorm

Avda Albir 52, Local 3
Telf. 96 686 73 70
Albir

-20% -30%
-40% Salg på solbriller

HØRSELSSENTER

Ferreteria albir
- Markiser
- Persienner
- Insektsnett til vindu
- rullegardiner

Tlf: 966 864 555 Calle Ruperto Chapi 5 - Albir

20år 
med god 

service!

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

rULLEGardIn
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

Innglassering av terasser - Vinterhager

Alfaz del Pi er en «referanse» for helseturisme

En studie utført i regi av Universitetet i Alicante fremholder Al-
faz del Pi som en referanse for helse-turisme for nord-europeere. I 
studien henvises det spesifikt til norske institusjoner i kommunen.

I Europa er 20% av befolknin-
gen over 65 år. I Alfaz del Pi, 
er 24% av den registrerte be-

folkningen over 65 år. Det som 
for noen er et problem represen-
terer en stor mulighet for oss» sa 
ordfører i Alfaz del Pi under en 
presentasjon av analysen.

Arbeidsledigheten i Alfaz del Pi 
kommune er på 8.5% ifølge 
kommunen. Dette er langt under 
gjennomsnittet i Spania. Store 
antall nord-europeere som besø-
ker Alfaz del Pi legger igjen mye 
penger som bidrar til den lokale 
økonomien. Mange av de besø-

kende er eldre.

Man trakk også frem Spanias 
gode klima og middelhavediet-
ten som en av årsakene til den 
lange levealderen man kan for-
vente i Spania. Spanjolene ligger 
nå på sjetteplass i forventet leve-
alder med  85.4 år for kvinner og 
79.3 for menn.

Man trakk frem institusjoner 
som jobber med helse og geria-
tri. Flere av den norske som Be-
tanien og Reuma-Sol. Begge 
med over 30 år i kommunen.

TRE DØDE SIDEN 2011:  
inkompetente og noen 
ganger korrupte politikere, 
som bygger over  gamle van-
nveier kan være livsfarlig. 
tidligere tiders ukontrollerte 
utbygging på kysten fører til 
flom i mange byer på Costa 
Blanca.

Salgsutstilling
Lørdag 7.Okt. kl. 12-17.00 i Casa El Castillo, Albir

Salg av Paella. GRATIS vin, ol og vann!

Mange kreative norske jenter stiller ut:
- Smykker - Keramikk - Bilder
- Malerier - Kunstglass
- Skinn Boutiquen viser klær kl. 14.30

Velkommen til oss i Carrer Gafarro 11,  Albir  

casa el castillo11

Tennisklubb

Benidormalbir

castillo
conde

Ved regn flyttes utstillingen til neste helg!

/
/
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ALT DET BESTE TIL DITT 
KJæLEDYR OG AKVARIE

FRISØR
VETERINæR

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

(vis-a-vis Costa Blanca supermarked) 

Tel: 96 588 74 32
faunatropic@gmail.com

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!

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

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

FRISØR OG SKJØNNHETSSALONG
BEHANDLINGER FOR HELE KROPPEN

Tel 965 887 324

VI SNAKKER NORSK

PRODUKTER UTEN AMONIAKK

ÅPEN SIDEN 1993

TILBUD 
ANSIKTSRENS MED GRATIS MANICURE

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

Nå går prosjektet videre, 
kommunen inviterer in-
teresserte til å presente-

re sitt forslag innenfor et bud-
sjett på 1.2 millioner Euro. 

La Nucia har allerede svært gode 

installasjoner for sport. Målet er 
å utvide dette, gjøre kommunen 
mer attraktiv for aktiv-turisme. 
Det nye anlegget skal bygges et-
ter internasjonal standard og 
måte krav fra det internasjonale 
fri-idrettsforbundet samt FIFA.

1.2 Millioner til 
idretts-anlegg
Prosjektet om å bygge en fotballbane med til hørende 
løpebane og infrastruktur for fri-idrett i La Nucia ble 
opprinnelig presentert for rundt to år tilbake.

La Nucia

M
ad

e 
in

 
Sp

ai
n

LÆRVARER - FABRIKKPRISER

Corbalán
• Skinnmote, vesker, jakker, belter, 
   hatter, skjerf, portfolio mapper
• Vi reparerer og tilpasser skinntøy
• Komfortable sko for henne €30
• Elegante sko for henne €50
•Outlet www.corbalanpiel.com

Ny kolleksjon!

Åpent: Mandag-Fredag 10-13.30 og 16.30-20.00  Lørdag 10-13.00
Adresse: C/La Mar 161, Altea. Tel: 965 841 308

SIDEN 1975

KURS & OPPLæRING
NVQ Kvalifisering i “Hår & 

Skjønnhet” begynner Sept 2017. 
Individuelle kurs i vippe 

ekstensjoner, gel og akryl negler, 
negle-design og make-up. 

Ring for info 965 841 038avslag 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 32€

10% 

Ferdigstiller arbei-
dene i Cautivador
I Alfaz del Pi ferdigstiller man 
i disse dager gravearbeidene i 
urbanisasjonen El Cautivador. 

Alfaz del Pi

Man har byttet ut store 
deler av kloakk-nettet 
i området, med tilhø-

rende sjenanse for naboer og be-
søkende. Kommunen hevder de 
har brukt i overkant av 400.000 
Euro på arbeidene.

Alfaz del Pi har i likhet med 
mange kommuner i området et 
neglisjert kloakknett. Dette 
førte vinteren 2016-2017 til at 
kloakken oversvømte og rant 
inn i drikkevannet.

Over 80 bedrifter stiller ut 
ved sportsanlegget Ca-
milo Cano i La Nucía. 

Det blir mat, leker for barna, out-
let, stort bilmarked for nye og 
brukte biler og mye mer.

7.-9. Oktober arrangeres ”ExpoNu-
cia”. Messen er en av de største  
mesene i området.

Høstmesse i La Nucia
La Nucia
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Messedagene i 2017 er 6. 
til 9. oktober. Det blir 
workshops hvor man 

kan få lage keramikk fra leire. 
Agost er eneste stedet i Valencia-
regionen hvor man fortsatt har 
aktiv tradisjonell produksjon av 
keramikk. Produsentene vil være 
aktive på messen hvor de vil vise 
frem sine produkter i tillegg til å 
la de besøkende delta i produk-
sjon av av keramikk.

Det blir også teater og leker for 

barna. Blant annet i regi av det 
lokale keramikk-museet.

Gastronomi har en sentral posi-
sjon for høstmessen. Så ta med 
god apetitt og smak det frem i de 
mange bodene som tilbyr både 
lokale og spanske spesialiteter.

Aktivitetene er åpne 11.00 til 
14.30 og 17.00 til 22.00

Tradisjonell mat, keramikk 
og kultur-messe i Agost

Agost

Høst er messtid noe som betyr gastronomi 
og håndtverksmesse i Agost, en liten 
landsby ikke langt fra Alicante.

24 timer personlig oppfølging med norsk personell av implantat-pasienter

En av landets ledende innen oral-kirurgi

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

EKSEPSJONELT TILBUD TIL 
PERIODONTITT-PASIENTER 

Personer som lider av periodontitt har krav på 
refusjon fra HELFO ved behandling, og det 
dekkes innsetting av inplantater t.o.m. tann 
nummer fem. I tillegg har vi nå et spesialtil-
bud der vi tilbyr å dekke ett implantat etter 
nummer fem for de som trenger ALLE tenner 
(over- og/eller undermunn) trukket og erstat-
tet med implantater for a gi et fullverdig bitt.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31. oktober.

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com TEL. 96 587 08 68SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

Kjælegris har blitt miljøproblem
Problemet med vietnamesisk gris i faunaen nord på Costa Blan-
ca fortsetter. I Javeaskal en gruppe engelske innbyggere nylig har 
fanget 42 eksemplarer av den raskt reproduserende grisen.

Javea

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

rULLEGardIn
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)

EUROTELE ALTEA Partida Cap. Blanch, 70 (Ctr. N332) Altea  Tel: 619 227 845

TLF 96 588 70 24

Siden 1979
Rastro Isa

I fjor ble det kjent at arten 
hadde spredt seg over flere 
kommuner i distriktet og 

truet bestanden av det iberiske 
villsvinet jabalí.

Eksemplarer av vietnamesisk 
gris, også kjent som vietname-
sisk hengebuksvin, skal ha blitt 

introdusert på Costa Blanca for 
flere år siden. Ved en feiltagelse 
skal grisen ha blitt sluppet fri i 
naturen og senere formert seg 
raskt. Dyrevernsmyndigheter 
frykter at dyret skal ta over for 
det iberiske villsvinet i området. 
I fjor ble det derfor gitt løyve til 
jakt på den fremmede arten.

Vi tømmer boliger
Kjøp og salg av møbler

Antikviteter

651 439 074, Andrew Ritson
Avda Europa 95-99 (N332)
Alfaz del Pi

Stefaren misbruk-
te datteren i to år
En mann bosatt i Alfaz del Pi er 
dømt til 11 år i fengsel etter å ha 
seksuelt misbrukt konens datter 
fra hun var 6 til 8 år.

Alfaz del Pi

Overgrepene skal ha fore-
gått jevnlig i en toårspe-
riode i helgene. Jentas 

mor var ofte borte fra hjemmet i 
helgene. Det var da stefaren be-
følte jenta og tvang henne til å 
utføre seksuelle handlinger.

I tillegg til 11 år i fengsel er man-
nen dømt til å betale jenta 15.000 
Euro i oppreising. Han kan ikke 
snakke med henne i fremtiden og 
må holde seg minst 300 meter 
unna henne. Han kan heller ikke 
jobbe med barn når han løslates 
fra fengsel. Han mister også for-
eldreretten i fem år for jentas 
søster.

ALFAZ DEL PI:  Overgrepene 
skjedde over en to-årsperiode.

	

	 	
	
	 	
 
 

 
 

Har du nylig mistet noen som sto deg nær?   
Synes du at det er vanskelig å skaffe oversikt?  
Synes du at det er vanskelig å gjennomføre opprydning? 
Har du også bolig i utlandet som du trenger hjelp til å håndtere? 
Vil du ha et ryddet bo som er klar til å fordele mellom de enkelte 
arvingene?  
 
Har du svart ja til et eller flere av disse spørsmålene ? 
	

	

FINALI TAR PÅ SEG ALLE DE PRAKTISKE OPPGAVENE SOM 
OPPSTÅR NÅR NOEN GÅR BORT. 

	

Ring oss i dag for å avtale en gratis samtale. Vi skal høre på dine 
behov og gi uforpliktet råd om hvordan vi kan hjelpe deg! 

	
Martine har 15 års 
erfaring i 
kundetjeneste og som 
prosjektkoordinator. 
Er spesialist på 
anskaffelse og 
kontrakt forhandling 
med leverandører for 
å signere gode avtaler 
på vegne av kunder. 
	

Finali as eies og 
drives av Cathrine 

B. Andersen fra 
Stavanger. Hun 

har sin utdannelse 
fra BI og har 

arbeidet 20 år i 
bank og finans.  
	

Vi holder til på Edlandsgården på Gausel –Boganesgeilen 7, 4032 Stavanger 
Cathrine B. Andersen – tlf 45155599 – post@finali.no - www.finali.no 

Edlandsgården på Gausel –Boganesgeilen 7, 4032 Stavanger
Cathrine B. Andersen - 45155599 post@finali.no  www.finali.no
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EYEDOCTOR
C O S T A  B L A N C A

DIN ENGELSKTALENDE ØYELEGE PÅ COSTA BLANCA

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

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

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

AvdA. de LA CArreTerA No 34 LA NUCIA ALICANTe

TANNKLINIKK

Prosjektet får kritikk for å 
gå på akkord med uttrykte 
ønsker om å beskytte Spa-

nias kystlinje mot mer utbyg-
ging. En underskriftskampanje er 
startet i håp om at utbyggingen 
fremdeles kan stanses.

Aksjonsgruppen Protejamos la 
Playa og den lokale miljøvernor-
ganisasjonen SOS Natura Mari-
na Alta har startet en under-
skriftskampanje på internettsiden 

Change.org for å stoppe bygge-
prosjektet ”Residencial las Olas” 
i Denia. Rundt 7.000 personer 
har så langt skrevet under.

Byggeprosjektet som består av 
totalt 19 luksusleiligheter i hav-
gapet ved Blay Beach har alle-
rede fått godkjennelse av kom-
munen på tross av restriksjonene 
i den spanske kystloven (Ley de 
Costas) og Valencia-regjeringens 
ønske om byggeforbud langs 

hele regionens kystlinje.

Også andre steder på Costa Blan-
ca er det planlagt utbygging i 
strandsonen. I Torrevieja er flere 
godkjente prosjekter satt på vent 
grunnet motstand fra lokalbe-
folkningen. Det samme gjelder 
Orihuela der den siste kilomete-
ren med uberørt strandlinje er 
planlagt bygget ut med 1.500 
boliger.

Aksjon mot utbygging i strandsonen
Denia

Miljøvernere nord på Costa Blanca protesterer mot Denia kommunes godkjennelse av et nytt 
byggeprosjekt i strandsonen ved Les Marines. Totalt 19 luksusleiligheter skal bygges i havgapet.

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)

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. 

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694  Man-Tor 13-22 Fre-Søn 13-23

Italiensk i Albir

- Hjemmelaget Pizza & Pasta
- Friske salater
- Italiensk Bruschettone.
- Tapas
- Italiensk iskrem 
  også uten sukker 
  og laktose

Vår vennlige stab ønsker 
deg  velkommen :)
Åpen for lunch hver dag.

Ebici Shop
Camí Vell d’Altea 18 L-1 ALBIR
info@ebici.net  Tel. 966 868 930

Ebici Outlet
N-340 Km174 C.C.Aitana L.1Villajoyosa
Telf. 902 996 416 - 659 596 934

EN 15194:2009
2 åRS gARANTI

Winora Tria 7 2.199€ 1.799€
Motor Bosch Active, 400Wh, 26/28” 40Nm 

Ebici City 4000SP ‘17 1.390€    
Batería Li-ion 36V13Ah Panasonic,
26”, LCD Display, 80Km  autonomi

Høsttilbud!

Mer enn 100 modeller!

Elektrisk sykkel Ebici

Shop.com

EN 15194:2009
MADE IN 

gERMANY

1.190€

BILPLEIE & 
dEtaILIng Besøk oss langs n332 bak “auto Maq”

Partida el Planet 192, altea
tel: 865 670 766 / 722 139 367

www.autoartealtea.com

GJØR BILEN
NY IGJEN Profesjonell polering, restaurering 

av interiør og reparasjon av lakkskader

BILPLEIE 
& dEtaILIng

FØR EttER

FØR

EttER

Interiørservice 
Lær-restaurering
CeramicPro lakkbehandling
Frontlykt rengjøring mm.

det beste innen lakkbeskyttelse

Casa Dracula endrer navn til AMY’s restaurante!
Den samme gode 
maten og Amalie 

som alle kjenner er 
fortsatt eieren.

Nå også Takeaway Pizza  - Og byens beste Mojitos

aMY’s
restaurante

Tlf 865 676 306

Vi viser 
tippeligaen.

Palmen Bistro
Norsk og internasjonal meny

Åpent fra 13.00, kjøkken åpner 14.00 - Vi har en solrik bakgård!
Velkommen til oss i Calle Ruperto Chapi 9, Albir  (150m ned fra Sabadell banken)

Mandag: Lapskaus
Onsdag: Dagens fisk
Torsdag: Kjøttkaker

Fredag: Lettsaltet svineknoke
Lørdag: Potetball
Søndag: Fårikål
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Safran
- Spanias røde gull

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

dens beste safran er den spanske. 
Krydderet dyrkes og høstes fort-
satt i Spania hvor den blant annet 
gir matretter som Paella sin ka-
rakteristiske gule farge. 
 
Safran er i likhet med så mye 
”spansk” ett produkt som kom hit 
fra Nord-Afrika med maurerne.
 
Krydderet består av de tørkede ar-
rene fra safrankrokusen (Crocus 
Sativus L.). Dette er et av de mest 
kostbare krydderene som finnes. 
Til ett kilo safran kreves minst 70 
000 krokuser, eller omtrent 150 
000 til 200 000 arr, som må pluk-
kes og renses for hånd. Tidligere 
var Spania en stor eksportør av 
safran, men i dag har Iran 95% av 
verdensmarkedet med en eksport 
på omkring 15-20 tonn safran år-
lig.

Safran høstes i løpet av to inten-
sive uker i månedskiftet oktober/
november. Safran brukes i hoved-
sak som smakstilsetting i mat, 
som krydder og i kjemisk prosess-
industri.
 
«Ingenting forfalskes så meget 
som safran» skrev Plinius om-
kring år 70 e. Kr. Slikt fusk ble 
strengt straffet. Det var gjerne 
gurkemeie eller saflor man benyt-
tet for å narre folk. Første gang 
safran nevnes er på sumeriske 
leirtavler fra 4000 f.Kr. Man tror 
at safranblomsten kommer fra 
Asia, men en del historikere tror 
den kommer fra Hellas.
 
Safran nevnes også i Det gamle 
testamente, i Høysangen 4,14: 
Nardus og safran, kalmus og ka-
nel med alle slags viraktrær, myr-
ra og aloëtrær og alle de beste 
velluktende urter. Etter Romerri-
kets fall forsvant safranen fra Eu-
ropa. Men den vendte tilbake un-
der korsfarertiden, da 
korsridderne stiftet bekjentskap 
med det arabiske kjøkken. Til 
Norge kom safran trolig på 
1600-tallet.
 
I Europa benyttes safran nå gjerne 
i mange matretter. Safran er en av 
de tre viktigste ingrediensene i 
Paella og gir den gule fargen. 
 

Det finnes ingen kunstig erstatter 
for smaken av safran. Fargen 
krydderet gir lar seg imitere men 
smaken får man kun av naturlig 
safran. Safran inngår også i den 
franske fiskesuppen bouillabaisse 
og den italienske risretten risotto 
alla milanese. I Iran blir gjerne 
risretter forfinet med safran. 
 
Til desserter som saffranis og 
panna cotta gir det en god smak 
og fin gul farge. Den beste safra-
nen hevdes av noen å være en 
variant fra Sørfrankrike, Gâtinais-
safran, men iransk safran fra Kho-
rasan sies å ha en jevn og høy 
kvalitet.
 
For å være sikker på god safran 
skal du bare handle inn hele pistil-
ler. Kjøper du malt safran kan du 
ikke være sikker på kvaliteten. 
 
Safrantrådene (filament, merker, 
pistiller) har en klar og intensiv 
rødfarge (ingen annen farge, eller 
svært lite av de gule delene). Sa-
frantråder må være tørre og skjø-
re ved berøring. Safranaromaen er 
sterk og frisk, aldri med 
muggsmak.
 
Man fastsetter safranens kvalitet 
via en internasjonal ISO-standard: 
3632-1 og 2: 1994. Da måler man 
fargestyrke, smak og aroma.

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

Oktober betyr tid for å høste safran i Spania. Den gir farge til Spanias gule Paella og Spania 
var tidligere storeksportør av safran, ett krydders om krever ekstremt mye arbeide for å pro-
dusere selv små mengder. 70% av all verdens safran ble dyrket på slettene i La Mancha.

“VANLIG” BLOMST I 
FJELLET:  Safran vokser vilt 
på Costa Blanca. Men man 
må ha øynene med seg skal 
man få øye på de små skjøre 
blomstene. Bildet er tatt i 
fjellene mellom Guadalest 
og tarbena.

DYRERE ENN GULL:  Det er bare støvbærerne fra blomsten det blir 
krydder av. Det må mange blomster til og det er arbeidskrevende å separere 
støvbærerne fra blomsten.
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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

Descuento Especial para

2x21x
898 €9
Desde:

Monofocales
272 97 €9
Desde:

Progresivos

Test para glaucoma, problemas retinianos,
estrabismo y ambliopía en niños, entre otros.

Exámenes visuales completos:GRATIS

(*) Oferta válida hasta agotar existencia y no es acumulable con otras ofertas.
(**) Excepto Ray Ban.

Al comprar tus lentillas
te regalamos el líquido

202 %0
En todas las monturas
y lentes de marca

101 %0
Lentes de contacto

151 %5
En todas las gafas
de sol de marca

**

www.interoptics.es              @interopticsalfaz

Especialistas en salud visualdin lokale øye-spesialist

GraTIS komplett øye-kontroll

Fay Gallagher
96 503 30 38
C/ Príncipes de España 17, alfaz del Pi
Ved siden av “Centro Salud”, helsesenteret.
www.interoptics.es | info@interoptics.es

interoptics.alfaz

Vår test inkluderer:
Test for Glaucoma, Diabetes, Retina-problem, Strabismus og Amblyopia for barn etc.

• Din britiske lokale øye-spesialist

• Ingen produkter av lav kvalitet, 
    ditt øye er viktig for oss.

• Alle briller, glass og linser selges med 
    fulle garantier.

• Spesialisert i tilpassede varifocal-linser 
    og varifocal-kontaktlinser

• Vi har alltid tid til å gi deg  vennlig og 
    profesjonell vurdering fornøyde 
    kunder er vårt mål.

Francisco de Goya
- Den moderne kunstens far

Det var imidlertid aldri noe 
ordinært over Francisco 
de Goya. Allerede som 21 

åring reiste han til Italia for å 
komme malerkunstens mestere 
nærmere. Han ble svært fascinert 
av det han så der, og i hans tidlige 
portretter kan man se tydelige ele-
menter fra spesielt Giovanni Do-
menico Tiepolo. Han studerte i 
Italia i fire år før han flyttet tilba-
ke til Madrid. Som ung kunne 
ikke Goya livnære seg av kunst 
og han jobbet i en årrekke på en 
teppefabrikk i Madrid mens han 
malte på fritiden.
 
Francisco de Goya lot seg også 
inspirere av Diego Velazques im-
presjonistiske stil og edle pensel-
strøk. Goya ble aldri så elegant 
som Velasquéz, men det han 
eventuelt manglet av eleganse tok 
han igjen i utrykksform og ut-
rykk. Han utviklet med årene en 
svært depressiv stil, og mange av 
hans malerier fra slutten av atten-
hundretallet bærer preg av dette. 
Som maler for det kongelige 
spanske hoff fortsatte han sin 
egenrådige og usminkede stil. Fra 
denne perioden er spesielt hans 
akter av Den påkledde Maja og 
den nakne Maja kjent.
 
Hans verker fra begynnelsen av 
attenhundretallet bærer større og 
større preg av hans dype depre-
sjon og desillusjonerte syn på ver-
den. Dette kan man se svært tyde-
lig i det symbolske verket ”Saturn 
fortærer sin sønn”, der vi ser gu-

den Saturn i form av et redsels-
fullt blodtørstig monster slite sin 
sønn i stykker med kjeften, lem 
for lem. I italiensk mytologi kal-
les Saturns tid for den lykkelige 
gullalder, det samme som conqui-
stadorenes tid etter erobringen av 
Amerika ble kalt.
 
Krigen mellom Spania og Frank-
rike inspirerte Goya til voldsomt 
utrykksfulle malerier. Spesielt 
”Den tredje mai 1808” er gripen-
de. Her ser vi henrettelsen av 
spanske krigsfanger. Det som gjør 
dette verket så spesielt er at Goya 
har frosset øyeblikket slik at man 
ser munningsilden slå ut av gevæ-
rene samtidig med at man ser 
frykten i ansiktene til de dømte 
før de blir truffet av kulene. Dette 
bildet betraktes av mange eksper-
ter som et av malerkunstens vir-
kelige krigsskildringer.
 
Etter at krigen var over i 1814 
trakk Goya seg tilbake til sin villa 
Huerta del Sordo, som han smyk-
ket med grufulle veggmalerier. I 
denne perioden produserte han en 
del serier blant annet ”Tauromac-
hia” – tyrefekting. Hans senere 
produksjon kjennetegnes av et 
mørkt og dystert bruk av farger, 
spesielt i mørke naturtoner og 
blått.
 
Gjennom hele sitt liv hevdet Fran-
cisco de Goya sin personlige og 
kunstneriske frihet, og dette satte 
ham utenfor både det kunstneris-
ke og det akademiske liv. Hans 

verker skulle imidlertid bli en 
enorm inspirasjon for senere 
kunstnere, og i svært mye av se-
nere europeisk produksjon kan 
man se trekk fra Goya. Selv vår 
egen Edvard Munch lot seg inspi-
rere av Goya: ”Jeg tror ikke på 
den kunst som ikke er tvungen 
seg frem ved menneskers trang til 
å åpne sitt hjerte”.

Francisco de Goya blir ofte omtalt som den moderne kunstens far, og hans karriere startet rett etter 
barokken. Ved å utrykke egne følelser og tanker på sine lerreter ble han en eksponent for en mer mod-
erne stil som kunstnere som Vincent van Gogh og Edvard Munch senere skulle trykke til sitt bryst.

EL PRADO Kunstssamlingen som 
er å finne på museet i Madrid er unik 
i verdenssammenheng. Spanske 
konger var lenge de rikeste i Europa 
og de samlet kunst. Her kan du se 
rett inn i øynene på figurene Goya og 
Velazques så utrykksfult har malt.

MAJA Den påkledde Maja og den 
nakne Maja ble malt i perioden han 
jobbet for det kongelige hoff.
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Valenciaregionens 
nasjonaldag, 9. oktober

Den ”kristne” invasjonen 
pågikk fra 22. april fram 
til 28. september, da den 

muslimske herskeren Zayyan til 
slutt overga seg. Overraskende 
nok gikk kong Jaimes erobring 
for seg uten vold og større uro-
ligheter. Han klargjorde at mus-
limene som allerede bodde i Va-
lencia enten kunne bli værende 
under hans styre, eller ta med seg 
eiendelene sine og dra sin vei. 
Han lovet også å la områdene 
mellom Cullera og Denia ligge i 
fred, dersom Zayyan gav ham 
alle slottene ved den nordre de-
len av elven Júcar.  

Slik grunnla kong Jaime I ” el 
Reino de Valencia”, det som i 
dag nesten 800 år senere utgjør 
la Comunidad Valenciana: Ali-
cante, Castellón og Valencia.

I dag feires niende oktober med 
store opptog. Folk kler seg ut 
som muslimer og kristne, og 
marsjerer en cirka fem timers 
lang parade gjennom Valencias 
gater. I fjor var det over 5 000 
personer som deltok i paraden 
kalt ”la Entrada de Moros y Cris-

tianos”. For mange spanjoler er 
det også tradisjon å besøke kir-
ken iløpet av denne høytiden.

La Real Senyera
Det valencianske flagget, la Real 
Senyera, spiller en helt sentral 
rolle i feiringen av 9.oktober. Det 
er viktig at flagget til en hver tid 
står vertikalt, ettersom dette 
symboliserer selvstendighet og 
styrke. Flagget står normalt inne 
på rådhuset, og for å få det ut på 
gaten, senkes det ned fra hoved-
balkongen. Deretter, bæres det i 
en fast rute gjennom byen. 
Flaggparaden har vært et offisielt 
ritual siden 1338, hundre år etter 
at Jaime erobret området.

Startskuddet for feiringen smel-
ler allerede kvelden i forkant, 
med et spektakulært fyrverkeri, 
sendt opp fra den uttørkede elven 
Turia. Og etter flaggparaden på 
selve dagen fortsetter det med 
skudd og smell under en stor 
”mascletà”, der rundt 120 kilo 
sprengstoff får rådhusets vinduer 
til å riste faretruende.

De forelskedes søtsaker
Men fyrverkeri og parader i ga-
tene er ikke det eneste som kjen-
netegner denne dagen, det er mer 
til historien. Den 9. oktober fei-
res også Sant Dionís, som regnes 
for å være de forelskedes helgen.

Det er vanlig at kvinner mottar 
søt marsipan i gave fra sine kjæ-
re. Marsipanen pakkes inn i et 
silketørkle kalt ”La Mocadora-
da”, og tradisjonen tok form på 
1700-tallet.   

Like etter la Guerra de Sucesión, 
førbød kong Filipe V feiringen 
av Jaimes inntog i byen. kong 
Filipe var visstnok svært lite for-
nøyd med alt bråket som fulgte 
med festen. Som svar på forbu-
det satte byens bakere i gang 
med en voldsom produksjon av 
små marsipanfigurer. Figurene 
forestilte rakettene, som det ikke 
lenger var lov å fyre opp.

I tillegg ble det laget marsipan-
figurer formet som frukt og 
grønnsaker. Disse symboliserte 
frodigheten til Valencias 
fruktplantasjer, men også 

fruktene som 
maurerne gav til 
Jaimes kone, 
dronning Doña 
Violante de 
Hungría.
Bakerne og kondi-
torene regner med 
å selge rundt 
60.000 kilo marsipan mellom 7. 
og 9. oktober.

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es
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monica@monicare.es

FIESTA

9. oktober er Valencia-regionens ”nasjonaldag. Det var nemlig på nettopp denne datoen så langt 
tilbake som 1238, at kong Jaime I satte til verks planen om å erobre Valencia, som til da hadde vært 
under muslimsk styre siden 714, dog et styre som tillot både kriste og jøder og praktisere sin religjon. 
Muslimene ville siden bli landsforvist og jødene fratatt sine eiendommer og forfulgt. I det man jaktet 
på muslimer og jøder som utand levde som kristne begynte den spanske inkvisisjonen.

EROBREREN:  Sverdet og sjoldet, det sies Jaime brukte, er å se på rådhu-
set i Valencia. Jaime grunnla kongedømmet Valencia nesten 800år tilbake.

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

rULLEGardIn
Tlf 966 86 57 53
Mob 658 99 07 19

Avda. Europa 79
Alfaz del Pi  (Langs N322)
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Vi har egen pleie og omsorgsavdeling. Dette kan være alt 
fra morgenstell, sårskift, setting av sprøyter, hjemkjøring 
av mat, følge til lege, tannlege og vi tilbyr tolketjenester. 

Våre sykepleiere og helsefagarbeidere snakker norsk, og vi 
samarbeider med norsktalende lege.
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Kontakt Anne Elisabeth Nesset 
Tlf: 0034 628 870 070 
email: fysiakosreiser@gmail.com

Du reiser trygt,
vi er medlem av
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www.fysiakos.com - post@fysiakos.com

Tlf: +34 966 865 686

Spania feirer både sin nasjo-
naldag i tillegg til grunn-
lovsdagen.

Spanias nasjonaldag har vært 
feiret siden 1987. Tidligere feiret 
de bare Dìa de la Hispanidad, for 
den tilknytningen Spania har 
med det søramerikanske samfun-
net. I 1981 ble det bestemt at 
dagen skulle feires som Spanias 
nasjonaldag og 12. oktober ble 
en av Spanias to nasjonaldager, 
sammen med grunnlovsdagen 
den 6. desember. Siden år 2000 
har også Spanias militærdag blitt 
feiret i Madrid på samme dag.  
Utenom dette er det liten eller 
ingen feiring av nasjonaldagen 
blant spanjolene.   

Møter motstand
Det finnes også mange motstan-
dere av feiringen.  Enkelte vil 
ikke at dagen skal feires fordi 
”oppdagelsen” av Amerika ble 
brukt til å spre katolisismen, de-
res voldsomme inntreden i Ame-
rika hvor innfødte ble drept eller 
brukt som slaver. Andre grupper 
er igjen motstandere av feiringen 
fordi de mener at Christofer Co-
lumbus var en slem mann som 
ikke tenkte på annet enn å få seg 
selv opp og frem. Det blir hevdet 
at han trampet over Bibelen og 
slaveri for å få det som han ville. 

Columbus var en italiensk sjø-
mann som ville ta en snarvei til 
India ved å seile motsatt vei 
rundt jordkloden. Han seilte un-
der spansk flagg etter å ha mot-
tatt økonomisk støtte fra kong 
Fernando og dronning Isabella i 
Granada. I stedet for å finne In-
dia, fant han Sør-Amerika. Der-
fra kommer navnet indianere. 

Onsdag 12. oktober feirer spanjolene den spanske nasjonaldagen, Dìa de la Hispanidad.  
Dette er dagen da Christofer Columbus gikk i land i Amerika på kvelden 12. oktober, 
1492. I Madrid feires dagen med en årlig militærparade fremført foran kongefamilien, 
stortingspolitiker og regionale presidenter. Men ikke alle synes dagen er noe å feire, 
dagen markerer også begynnelsen på spanjolenes folkemord i Latin-Amerika.

Columbus døde derimot i 20. 
mai 1506 uten å vite at han had-
de funnet det som for mange eu-
ropeere var et helt nytt kontinent. 
At både kinesere, vikinger og 
flere andre folk hadde besøkt 
kontinentet før Columbus er lite 
kjent i Spania.

I Catalonia er det nesten årlig 
gateopprør blant enkelte innbyg-
gere. For å vise sin avsky mot 
Spania lager de hissige bål av 
spanske flagg i gatene. 12. okto-
ber 2017 blir trolig værre enn 
noe år.

12. oktober 

Dìa de la Hispanidad  
Spanias kontroversielle nasjonaldag

SPESIELL I 2017:  Nasjonalda-
gen forbigås av de fleste spanjo-
ler som “bare en fridag”. Men i 
lys av hva som skjer i Katalonia 
blir årets nasjonaldag noe annet.

Eksperter anslår at Hispañola (Dagens Dominikanske republikk og Haiti) hadde 
en befolkning på rundt tre millioner i 1492. 20 år etter spanjolenes ankomst var 
befolkningen nede i 60.000, 50 år etter Columbus ankomst var befolkningen 
utryddet noe som førte til at man hentet slaver fra Afrika.

i 1494, to år etter ankomst, begynte Columbus slaveriet i Latin Ameria - Han 
sendte 1600 av dem til Spania og lot spanjolene som var kommet til Hispañola 
“ta så mange dere vil” for å bruke dem som slaver på de nye plantasjene. Bar-
bariet var verre enn noe man kan forestille seg. Spanjolene voldtok og drepte, 
inklusive barn. De kappet lem av slavene og moret seg med teknikker på hvordan 
man kunne splitte buken på mennesker med bare ett hogg. 

Slaveriet viste seg å være dårlig butikk så han fokuserte mindre på dette men 
tvang hver av de innfødte til å gi spanjolene en viss mengde gull årlig. De som 
ikke leverte fikk et lem kappet av. Jenter ble kjøpt og solgt for menns “seksuelle 
forbruk”. Columbus skrev selv at jenter mellom 9 og 11 år var de mest attraktive. 

En skriftlig kilde (De Las Casas) referer til en hendelse hvor de spanske solda-
tene parterte, halshogde, voldtok og drepte rundt 3000 innfødte på en dag. Den 
katolske kirken var delaktig i de overgrep Columbus og spanjolene foretok seg i 
Latin-Amerika.

COLUMBUS - DATIDENS ISIS?

FOLKEMORD:  Spanjolene brukte kamp hunder for å holde de innfødte i sjakk. Når de 
manglet mat til hundene tok de barna fra de innfødte, drepte dem og foret dem til hundene.
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Allehelgens-marked i Cocentaina

Allerede i 1346 fikk den 
lille byen, med sine 
drøyt 11.000 innbygge-

re, de nødvendige tillatelser av 
Pedro III de Aragon til å arran-
gere messen. 

Cocentaina befinner seg i Ali-
canteprovinser, bare få kilometer 
fra innlandshovedstaden Alcoy. 
Følg skiltingen inn i landet til 
Alcoy fra A7 rundt Alicante og 
deretter Cocentaina by, så finner 
du lett frem. La Feria de Todos 
los Santos er fortsatt høyst le-
vende snart syv hundre år etter at 
det hele begynte.

Under markedsdagene kommer 
bønder og handelsmenn fra fjernt 
og nær for å kjøpe og selge sine
varer. Det hele fungerer som en 
tradisjonell høstmesse, og utval-
get av produkter og tjenester er 
enormt. Her finnes alt fra land-
bruksmaskiner til hjemmelaget 
ost og sukkertøy. For ikke å 
snakke om lokalt produserte mø-
bler og annet interiør.

Ikke spis deg stappmett før du 
eventuelt besøker La Feria de 
Todos los Santos, hvor det tilbys 
delikatesser og spesialiteter i alle 
varianter. Midtpunktet er byens 
egen ”plaza”, men arrangemen-
tet er så stort at hele sentrum av 
Cocentaina tas i bruk under mes-
sedagene.

En egen del av den gamle byde-
len er omgjort til en ”maurisk” 
basar eller ”Medina” og her er 
det ekte kebab på spyd i mange 
varianter og de søteste kaker og 

Allehelgensdag var noe som ble innsatt av pave Urbano IV. Katolikkene måtte nemlig ha en dag for ukjente 
helgener og alle de helgenene som ikke blir markert med en egen dag i løpet av året. Spanjolene slår gjerne 
sammen det religiøse, det praktiske og det morsomme. Og i mer enn et halvt årtusen har La Feria de 
Todos los Santos – Allehelgensmessen - gått av stabelen i Concentaina innerst inne i Alicanteprovinsen. 

bakverk servert med tradisjonell 
te som gjelder. Tivoli og egen 
”dyrepark” er også noe av det du 
finner på det innholdsrike mes-
seområdet.

Årets messe (2017) løper fra 1. 
november, til og med 5. Vi anbe-
faler å besøke messen fredag el-
ler lørdag og ta med godt tøy. 
Det er betydelig kaldere i Cocen-
taina enn ved kysten.

La Feria de Todos los Santos er 
Spanias nest eldste messe, og av-
holdes hvert år rundt den 1. no-
vember (allehelgensdag). Årlig 
besøkes arrangementet av 
350.000 mennesker. Det 54.000 
kvadratmeter store messeområ-
det er inndelt i tre hovedområder.
Området for landbruksmaskineri, 
hvor det stilles ut traktorer, vare-
biler, landbruksmaskiner og el-
lers alt som har med jordbruk og 
konstruksjon og gjøre. De to øv-
rige hovedområdene er hen-

holdsvis det arabiske og det 
kristne markedet.

Det var den 12. mai 1346 at kong 
Pedro den III av Aragon fikk de 
nødvendige tillatelser av sin on-
kel hertugen av Cocentaina, Ro-
ger de Lauria, til å arrangere al-
lehelgensmessen. Opprinnelig 
ble messen holdt fra den 29. sep-
tember til den 14. oktober.

Den lange varigheten gjorde 
straks arrangementet berømt. 
Vanligvis ble messetillatelser 
bare gitt for en uke . Tillatelsen 
til å holde på i to uker var imid-
lertid ikke det eneste privilegiet 
arrangørene fikk. Det ble også 
innført et sikkerhetssystem som 
skulle garantere for varene til 
selgerne og kjøperne mens de 
var på vei til og fra allehelgens-
messen, og også under selve 
oppholdet. Noe som skapte en 
ekstra trygghet for deltagerne.

TA MED APETITT OG JAKKE:  Det gastronomiske tilbudet er stort og 
kvaliteten er høy. i midten her helstekt okselår. Vår andre tips er en vinter-
jakke, Cocentaina ligger på 430 meter over havet inn i landet, det merkes.
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Slottet skal i mange år ha 
fungert som Francos ferie-
bolig og inneholder per-

sonlige eiendeler fra ham selv og 
hans familie.

Den aktuelle bygningen Pazo de 
Meirás som ligger i provinsen La 
Coruña i Galicia har vært i Fran-
co-familiens eie siden det ble 
kuppet av fascistene på slutten 
av 1930-tallet. Bygget ble er-
klært nasjonalt kulturminne i 
Spania i 2008 til store protester 
fra Francos arvinger. Statusen 
som kulturarv betyr nemlig at 
slottet må stilles til disposisjon 
for folket som museum.

I følge spanske aviser har Fran-
co-familien ikke levd opp til 
plikten og har i lengre tid avlyst 
guidede turer på stedet.

I slutten av juli fikk Francos dat-
ter Carmen Franco Polo som står 
oppført som eier av bygget på-
legg om å stille stedet til disposi-
sjon for offentligheten. Den 90 
år gamle enearvingen valgte da å 

gi foreningen for bevaring av 
Francisco Francos minne (Fun-
dación Nacional Francisco Fran-
co) oppgaven med å gjøre slottet 
til museum.

Den Franco-file foreningen som 
er kjent for sine kontroversielle 
uttalelser har begjærlig takket ja 
til å utføre oppdraget og vil bru-
ke stedet til å hedre den avdøde 
diktatoren.

Foreningen opplyser at boligen 
inneholder eiendeler og historie 
som egner seg til å fremheve 
Francos “storhet”. De mener 
provinsen La Coruña var heldig 
som fikk være vert for den av-
døde diktatoren og karakteriserer 
ham som like viktig for landet 
som spanskekongen Felipe II 
(regnet for å ha innledet Spanias 
gullalder på 1500-tallet).

Uttalelsene fra foreningen møter 
sterk motstand fra politisk hold i 
Galicia. Blant annet har provins-
styret i La Coruña varslet at de 
vil anmelde foreningen dersom 

stedet blir brukt til å hylle Fran-
co.

Slottet er gjennom statusen som 
spansk kulturarv forpliktet til å 
åpne dørene for publikum minst 
fire ganger i måneden.

Konfiskert av fascister
Slottet El pazo de Meirás eller 
Torres de Meirás er bygget på 
slutten av 1800-tallet og ligger i 
kommunen Sada i La Coruña-
provinsen i Galicia. Bygningen 
som var i privat eie ble på 
1930-tallet ble stilt til disposi-
sjon for den spanske jesuittorde-
nen Compañía de Jesús. 

Fascistene som satt med makten 
i La Coruña valgte imidlertid i 
1938 å forære stedet til sin leder 
Francisco Franco, til bruk som 
feriebolig. Den opprinnelige ei-
eren Emilia Pardo Bazán for-
søkte etter det å få eierskapet 
over stedet tilbake, men kom til 
kort mot Franco og det nye regi-
met.

Foreningen ”Francisco Franco” skal lage museum av slottet Pazo de 
Meirás i Galicia i Nord-Spania. Den omstridte organisasjonen som har 
Francos datter som ærespresident vil bruke den over hundre år gamle 
bygningen til å vise frem diktatorens «storhet» som spansk statsleder.

Spanias døde diktator 
skal hedres i ”eget slott”

SpaniaPosten
e-avis der det passer deg!

Hele papirutgaven

hvor som helst, når som helst

pad.spaniaposten.es

Franco-navn fjernes fra 51 gater

Gatenavn i Valencia by som hedrer fascistene og det 
gamle Franco-diktaturet skal endelig skiftes ut.

Valencia

Kravet om å endre navne-
ne ble fremsatt for snart 
ti år siden, men har grun-

net motstand fra Partido Popu-
lars gamle byråd så langt ikke 
blitt oppfylt. 

Nå er imidlertid arbeidet med å 
fjerne skiltene i gang, en utskift-
ning som skjer i tråd med kra-
vene i den spanske historiemin-
neloven av 2007. Til sammen 51 
gater får nye navn.                                                              

DIKTATORENS MUSEUM?:  Det lille slottet ble opprinnelig 
beslaglagt av fasistene på 1930-tallet. Det ble siden brukt av diktator-
en selv og hans familie. Han arvinger eier fortsatt bygget. Nå vil de det 
skal brukes for å hedre en av Europas værste diktatorer i nyere tid.
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Ulovlig okkupasjon av bolig
- Vanligere enn du tror

AV: MONA NIELSEN,
EIENDOMSMEGLER

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

Det er anslått at det er mer 
enn 87.500 familier ok-
kuperer eiendom i Spa-

nia. Noe som tilsvarer 262,500 
mennesker, like mye som hele 
befolkningstallet i en stor by som 
Alicante eller fire ganger Dram-
men. Tallet er hentet fra studie 
utført av Cerdá-instituttet med 
tittel «Ulovlig okkupasjon: sosi-
al, urban og økonomisk realitet»

Det viser seg at ulovlig okkupa-
sjon ikke lenger bare inkluderer 
personer med risiko for fattigdom 
og sosial eksklusjon, men strek-
ker seg til andre grupper.

Hovedårsakene til disse høye tal-
lene er økningen i husholdninger 
uten noen form for inntekt har økt 
med 66% siden 2007 En annen 
faktor er eksistensen av et stor 
antall boliger som har vært ube-
bodd i mer enn fem år. Det viser 
seg å være en eiendomsmasse på 
over en halv million enheter.

Dette betyr en blokkering av mel-
lom 5 og 20% av offentlige boli-
ger, og konsekvensene av ulovlig 
okkupasjon har både økonomis-
ke, sosiale, kulturelle, fysiske og 
strukturelle konsekvenser.  Det er 
anslått at ulovlig okkupasjon på-
fører den okkuperte boligen ett 

verditap på mellom 40 og 60%.

Av disse husokkupasjonene kan 
10 og 35% klassifiseres som kon-
fliktfylte, i tillegg til å gi stor inn-
virkning på økonomien, er det 
negativ innvirkning på miljøet 
der de oppstår.

Ulovlig okkupasjon, til tross for 
å være en forbigående måte å få 
tilgang til boliger i en sosial nød-
situasjon, er ikke løsningen for 
personen eller samfunnet. Selv 
om noen magisk løsning ikke fin-
nes, er det bred enighet i samfun-
net om at dagens lovgivning ikke 
er effektiv. Det er imidlertid ikke 
samme konsensus i hva som er 
årsaken , men løsning kan kun 
oppnås gjennom avtaler og invol-
vering av politikere, juridisk 
makt og administrasjonen. Med 
ulovlig innvandring er det svært 
vanskelig å få en effektiv kvanti-
fisering av sårbare familier. 

Årsakene som har generert den 
sosiale bolig og energikrisen, ser 
ikke ut til å avta betydelig på kort 
sikt.

Spania er det landet i verden der 
de sosiale forskjellene vokser 
mest, bare forbigått av USA. På 
4 år er det blitt over 1,4 millioner 
nye fattige som tjener mindre enn 
6 tusen euro pr år og 58 tusen ny-
rike. Formuen til 0,4% av span-
jolene er 50% høyere enn brut-
tonasjonalproduktet mens over 
5,4 millioner skattebetalerne har 
inntekt på under 6 tusen euro pr 
år.  I tillegg til 3,5 millioner le-
dige så er dette langt fra oppløf-
tende prognose.

Det er klart at husokkupasjon gir 
negative effekter på ulike nivåer: 
på personen selv, på sameksisten-
sen og nærmiljøet.  

Konsentrasjonen av ulovlig ok-
kupasjon kan fungere som en ka-
talysator for prosesser med sosial 
nedbrytning og segregering av 
nabolagene.  Enhver løsning både 
sosialt, økonomisk og juridisk, 
innebærer samordning og invol-
vering av mange organer admi-
nistrativt, juridisk og politisk. 
Noe som ser vanskelig ut å gjøre 

På boligfronten er det ikke bare solskinn og kjøp-salg av feriebolig som er tema. Vår boble langs kysten og i 
ferieboligmarkedet er jo bare en bit av markedet. Bransjen har mange nisjer og fastbolig til fastboende nas-
jonale og utenlandske borgere er jo fortsatt den største delen. Det er mange sosiale utfordringer som dukker 
opp i dette landet som har 3,5 millioner arbeidsledige, ca 18% av den arbeidsaktive delen av befolkningen. 

MED GRUNNLOVEN I HÅND: Noen av okkupantene forsvarer seg med 
artikkel 47. i den spanske grunnloven som sier “Alle Spanjoler har rett til en 
anstendig bolig”. Kritikerne vil mene dette selvsagt ikke gir noen rett til å ta 
seg til rette på andre privates eiendom. Og grunnloven gir heller ingen rett om 
å bo “hvor de selv ønsker på andres regning” .
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fOtO: MALAGA, Kim Ammouche

da regionale myndigheter, stat 
og kommune sjelden samkjører 
i slike saker. 

Hvordan beskytte boligen 
din for ubudne gjester
Selv om problemet er størst i de 
store byene forekommer det 
også ferieboliger okkuperes, 
kanskje disse rådene kan hjelpe 
deg:

Når du dra drar fra boligen din 
er det en rekke grep du kan ta 
for å unngå at den blir utsatt for 
at «squatters»  og tyver plotter 
sitt kupp. Du kan låne bort eller 
leie ut boligen når du ikke er der 

selv. Å ha et tomt hus, bortsett 
fra å generere en rekke faste ut-
gifter, er det perfekte målet for 
okkupanter å bosette seg i det. 
Som du vet, er den mest effek-
tive og raske måten å hindre 
dem på at eiendommen din har 
bevegelse, at det ser bebodd ut.  
Leie ut eller låne bort til venner 
og familie mot å få dekket strøm 
og vann vil spare penger. 

Selv om den mest effektive må-
ten å ikke by huset ditt frem på 
sølvfat til ubudne gjester er at 
huset er bebodd, kan andre til-
tak også brukes for å skremme 
dem bort 

Du kan også engasjere en nøk-
kelholder, et firma som vil ha 
gjennomgang hver 14 dag og 
rapportere deg som eier. Da tar 
de inn posten lufter, sjekker 
strøm, vann, avløp, dører og 
vinduer. Nøkkelholdeservice 
koster ikke mer enn ca 250 euro 
pr år for års-avtale når du ikke 
bor i huset. Skulle du låse deg 
ute så slipper du låsesmed.

En nabo kan eventuelt også 
hente posten din fra postkassen, 
belysning kan få en timer på 
inne og ute, eller non kan vanne 
litt slik at du har velstelte plan-

ter i vinduet eller på balkongen 
når du ikke er i boligen din- Alt 
er grunnleggende for at en selv-
buden skal tro at huset ikke står 
tomt.

Ekstra tiltak
Hvis du vil beskytte det helt, 
kan du ta en rekke ekstra tiltak. 
Okkupanten kan etterlate noen 
slags merke på inngangsdøren, 
så sjekk det ofte, og hvis du fin-
ner noe, fjern det. Andre meto-
der er å installere en alarm eller 
et sikkerhetskamera for å 
skremme dem bort fra målet. 
Du kan kontrollere bevegelser 
via kameraet på datamaskinen 

din eller mobilen uansett hvor 
du er.  I tillegg er det sikkerhets-
dører og låsmekanismer i mar-
kedet som gjør det vanskeligere 
for inntrengere. Disse beskytter 
deg , kan gjenbrukes og finnes i 
flere prisklasser.

Det er positivt å bo i et nabolag 
som er bebodd mesteparten av 
året og at du har et godt forhold 
til naboene dine. Hvis de opp-
dager uvanlige bevegelser eller 
hører stemmer og merkelige ly-
der vil de ringe vakt eller poli-
tiet.

MANGE MOTIVER: “Okkupant-bevegelsen” har mange undertoner. i Barcelona (over) utgjør anarkister og 
anti-kapitalister deler av miljøet. ikke helt ulikt det man fant i Blitz-miljøet i Oslo som i mange år okkuperte en 
bygård nederst på Grunerløkka. i Spania er det ofte er det boliger bankene har tatt over okkupantene bruker. Bil-
det til venstre viser en utkastelse i Granada, som ligger i Andalucia - en av Spanias tradisjonelt fattigste regioner 
med tilhørende sosiale problemer.

Spania.no

Besøk vårt nettmagasin for flere reportasjer, turforslag, 
utflukter, reisetips, bolignytt og mye mer!

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE
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La Alpujarra
Finn freden i den andalusiske fjellheimen

Turmulighetene her er uen-
delige, og uansett om du 
er mosjonist eller søker 

tøffe utfordringer burde du finne 
en rute som passer deg. 
 
Alpujarra
Er du i godt nok slag, er det for 
eksempel ingenting i veien for å 
bestige Mulhacén, fastlands-
Spanias høyeste topp (3478 
m.o.h.). Mulhacén ligger riktig-
nok i Sierra Nevada, men det er 
vanlig å starte turen med ut-
gangspunkt i Poqueira i La Alpu-
jarra. Turen beregnes å ta mel-

lom fem og seks timer (en vei.) 
Det kreves ikke spesielle klatre-
kunnskaper, men kondisjonen 
bør være på plass. 
Hvis du derimot har ikke fullt så 
ambisiøse turplaner kan du like 
gjerne parkere bilen på et pas-
sende sted og bare labbe ut i 
landskapet.
 
Mens man vandrer rundt i disse 
fjellene tar man seg i å tenke at 
det ikke er mer enn en times kjø-
retur til stranden på sørsiden av 
Granada-provinsen. Men den 
kunne like gjerne ha ligget i en 

annen verdensdel. Omgivelsene 
er radikalt annerledes. 
Palmene og sandstranden er byt-
tet ut med daler og kløfter, frukt-
bare hager og fiskerike elver. 
 
Andalucías fruktfat
Det milde klimaet kombinert 
med jevn tilgang på vann fra el-
vene Guadalfeo og Gádor gjør at 
Alpujarra er kjent som Anda-
lucías egen kjøkkenhage. I tidli-
gere tider reiste andalusierne 
langveisfra for å kjøpe appelsi-
ner, sitroner, epler, fiken, mand-
ler og vin fra dette området. 
Fortsatt dyrkes frukttrær i stort 
monn, men nå til dags lever inn-
byggerne i La Alpujarra hoved-
sakelig av turisme.
 
Den største byen i Alpujarra-
fjellene er Órgiva. Hvis du kom-
mer fra Granada-siden er dette et 

godt utgangspunkt for å begi seg 
ut på de smale veiene.
 
Svimlende høyder
I Poqueira-dalen ligger landsby-
ene på rekke og rad oppover 
fjellsiden: Pampaneira (1055 m 
o.h.), Bubion (1299 m o.h.) og 
Capileira (1432 m o.h.) 
Svingene er skarpe og høydefor-
skjellene svimlende mens vi kjø-
rer mellom hvite landsbyer, 
grønne åser og dype daler. 
Ved inngangen til Pampaneira 
står et stort skilt med skriften: 
”Reisende, kom og bo sammen 
oss!” Vi finner fort ut at skiltet 
både reflekterer en ektefølt gjest-
frihet og at oppfordringen er blitt 
fulgt av mange reisende. 
 
Filletepper holder varmen
For de fleste av innbyggerne vi 
kommer i prat med er utlendin-

ger eller innflyttere fra andre ste-
der i Spania. Som for eksempel 
Begoña Blázquez fra Madrid. 
Hun selger lokalt håndverk i 
byen Pamponeira.
 
- Det rolige livet her i La Alpu-
jarra er ubetalelig. Luften er re-
nere enn noe annet sted og natu-
ren er fantastisk vakker, sier hun 
og viser Spaniaposten noe av det 
hun har til salgs i butikken sin. 
Det mest typiske som er å få 
kjøpt er såkalte jarapas, en type 
tepper som er blitt brukt i Alpu-
jarra i uminnelige tider. Ordet 
kommer fra harapos som betyr 
fillete klær, men de fargerike tep-
pene som koster mellom 15 og 
20 euro er mye vakrere enn ordet 
tilsier. I butikken til Blazquez 
finner du også krukker og flet-
tede kurver som fortsatt lages på 
tradisjonelt vis.

Å gå på tur regnes som en av de norske nasjonalidrettene. Hvis du i Spania savner Jotunheimen eller Hardan-
gervidda, kan du finne trøst i La Alpujarra, fjellområdet mellom Middelhavet og Sierra Nevada i Granada.

FÅR OG FRUKT:  Dette frodige området er kjent som Andalucias fruktfat. Det er masse vann her   og gode 
beitemarker for sau. Klimaet er mildt sammenlinket med andre steder i Andalucia hvor varmen kan være 

”drepende” om sommeren.
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Den naive briten
Har du ennå ikke lest boken 
”Driving Through Lemons” av 
Chris Stewart? Da er det på tide. 
Enhver utlending som bor i Spa-
nia bør få med seg fortellingen 
om hvordan den tidligere trom-
meslageren i Genesis forlot Eng-
land for å bli fjellbonde i Alpu-
jarra. Den naive og romantiske 
briten forteller på underholdende 
vis om hvordan han blir mottatt 
av lokalbefolkningen i fjellom-
rådet på slutten av 80-tallet. 
Boken fikk stor suksess og må 
nok ta en del av skylden for at 
Las Alpujarras har fått en stor 
andel av nordeuropeiske beboere 
med tiden. 
 
Hippieliv
Mange er lokket av drømmen om 
et liv i harmoni med naturen og 
med mindre stress enn i storby-
en. Området har en egen tiltrek-
ningskraft på hippier, som øn-
sker å leve av håndverk og 
jordbruk på gammelmåten. 
Det finnes faktisk egne hippie-
landsbyer, som for eksempel i 
Beneficio-dalen mellom Órgiva 
og Cáñar. Her lever flere hundre 

langhårede innbyggere frivillig 
uten strøm og innlagt vann. Inn-
byggerne har også et sett av le-
veregler å forholde seg til. Alko-
hol og ”harde stoffer” er for 
eksempel forbudt. Boligene be-
står av indianertipier og mongol-
ske nomadetelt.

Eiendomsrett et banneord, maten 
dyrkes på økologisk vis og alle 
deler på alt.
 
Ski og strand i nabolaget 
Og jada, det kan høres trivelig ut 
å være hippie. Men Alpujarra 
kan også nytes med kort hår og 
sans for moderne fasiliteter. 
I gjennomsnitt nyter innbygger-
ne i dette området 320 soldager i 

året og området er svært popu-
lært både blant hestefolk, turgå-
ere og syklister.
 
Og her får du både i pose og 
sekk. Fra Órgiva er det kort vei 
til skisenteret i Sierra Nevada og 
bare en drøy halvtime til stran-
den i Motril via den nybygde 
motorveien.
 
Men glem både halvtimer og 
heltimer. For hvem har det tra-
v e l t ? 
Legg ferien eller en langhelg til 
Alpujarra, ta inn på et landlig 
overnattingssted, et såkalt ”casa 
rural”, og nyt freden i fjellhei-
men.

HYTTER OG GJESTEHUS:  Mange av de 
velholdte gamle fjellgårdene kan leies for en natt 

eller to. Søk etter ”Casa rural” på nettet eller 
spør på det lokale turistkontoret.

LOKALE VARER:  Håndtverket har blitt tatt vare på i de små lansbyene 
oppe i fjellet. fargerike kurver, keramikk og ull-tepper for å holde varmen 

kalde vinternetter er vanlige her. 

Spania.no

- Vi har mange flere forslag til utflukter, reportasjer om morsomme fiestas, spansk historie, samfunn og inspirerende videoer, besøk vår webside:
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SKadEdYrBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

Venta casa campo
tarbena-COstA BLAnCA IntERIØR 
2256m2 / 127m2 terreno. Dos so-
verom, stue, peis, kjøkken, bad, bal-
kong, terrasse, fjellandskap, sol, ro, 
amueblado. 650801654-616899370 
€200000.00  Costa Blanca nord

BOLIG SØKES
Langtisleie leilighet mars
Familie pa to voksne mennesker 
som onsker og leie min to roms lei-
lighet med utsikt max 1000 euro pr 
maned kan oga akseptere aremal 
for lang tid min tre ar send meg til-
bud €1000.00 tlf 40617625 
Costa Blanca syd 

Ønske leie i Albir
Rolig dame 49 år fra stavanger og 
en snill liten hund ønsker å leie en 
leilighet i Albir. to soverom og helst 
på bakkeplan. Fra 1. nov til 1. Des. 
2017. €600.00
tlf 91516356
Costa Blanca nord

Leie Zeniamar sommer 2018
Mor med to barn ønsker å leie rime-
lig leilighet i Zeniamar området uke 
29, 30 og 31 sommeren 2018. Playa 
Flamenca og Punta Prima kan være 
et alternativ.
tlf 91732832 Costa Blanca syd

dIVErSE &
LøSørE

Reiseseng for barn selges
sammenleggbar reiseseng med 
ekstra madrass selges. Knapt brukt, 
kun ett barn. Fremstår som ny. Vi 
kommer til torrevieja 30/9. norske. 
Kontaktes kun på telefon. Mobil 
+4793434532
Costa Blanca syd

Elektrisk senger til salgs. Pris kun 
€200 tlf 698444603 Costa Blanca 
syd

takbox säljes
Finns i torrevieja €150.00 tlf 
696554320 Costa Blanca syd

Vitrinskåp säljes
Finns i torrevieja €50.00
tlf 696554320
Costa Blanca syd

specialized mountain bike
specialized mountain bike 2015 
mod som ny. Dobbel støtdem-

ping, 29” hjul med slangeløse dekk. 
Ramme størrelse L. Alt ekstra utstyr 
fra specialized s-Works. ny pris tot 
3.200€ Kan sees og prøves i Altea 
€1600 tlf 618574507

Div møbler til salgs
sovesofa, rundt spisebord med 4 
stoler, sjenk med 3 skuffer og 3 skap, 
stort speil og konsulbord i smijern 
selges for 400 eur eller fornuftige 
bud. Må hentes i G.A Altomar II. Har 
bilder €400.00 tlf 90992551
Costa Blanca syd

JOBB SøKES
jobb sökes för sykeplier
svensk auktoriserad sjuksköter-
ska erfaren inom kirurgi och akut 
medicin söker arbete i spanien. 
004790796188 
cygan.art@hotmail.com
Costa Blanca syd

Kokk/servitør søker jobb
Arbeidsom og utadvendt, er utdan-
net kokk og servitør som søker jobb 
I området alfaz,La nucia, albir, altea. 
Er vant med lange dager og trives I 
høyt og stedene tempo. Kan nåes 
på 004745760407
tlf 985673568 Costa Blanca nord

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 nord

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

KOntOR / KOntORPULt / ARBEIDsPLAss
sentralt i Albir - møblert kontor med 
internet. Vi har både pultplass i delt  
romslig kontor eller privat lukket 
kontor med deling av fellesareale 
m.m. tilgang til kjøkken og møte-
rom.  albir@medestate.com
tlf 601 324 656  (norsk)

BIL & MC
söger go’ familie bil.
Vi familien söger efter en god lidt 
brugt familiebil i go orden model 
2011-2017. Vi betaler cash. Kontakt 
venligest costablancavista@gmail.
com m.v.h. Kristen €123.00
tlf 698444603 Costa Blanca syd

Garage / Bod sentralt i Albir
Lukket garage - Kan brukes som la-
ger. 100 Euro pr mnd. 
tlf 601 324 656  (norsk)

MB-R selges
Mercedes Benz R320CDI 4Matic,på 
Bridgestone 255/50R19.Gått kun 
69000km av 1 eier. Alle servicer fulgt 
på autorisert MB verksted.Hel,fin og 
sikker langturbil.Costa Blanca syd. 
tlf.606852037. €22000.00
Costa Blanca syd

Bil selges
Mercedes Benz R320 CDI 4Matic.
På Bridgestone 255/50R19. Gått 
bare 69000km av 1 eier.Alle servicer 
fulgt på autorisert MB verksted.Hel 
og fin bil, stor og sikker langturbil. 
tlf.606852037. €22000.00
Costa Blanca syd

350 mercedes selges
350 Mercedes, bensin, mod.2005 
30000 km, gold metallic,EU god-
kjent bilen fremstår som ny selges 
for 12000eur eller nærmeste of-
fer. Bilen står i Ciudad Quesada 
€12000.00 tlf 90920901
Costa Blanca syd 

BMW 645 Cabrio
sort  m. beige skinn int. 2005-mo-
dell. 329HK V8, Pedantisk velholdt 
ekstremt strøken bil. Costa Blanca 
nord tlf 601 324 656 
Kun seriøse henvendelser.

God touareg v10
Volkswagen tOUAREG sELGEs. EID 
AV EntUsIAst2004 mod helt rustfri.
ny automatkasse.mm.. tlf nr i anon-
sen er norsk og må ha 0047 foran 
seg hvis du har spørsmål €9000 tlf 
45800045 Costa Blanca nord

Motorsykkel
Harley V.Rod 2005, 35200Km, Helt 
strøken med mange options, bla 
carbon dekor og effektanlegg. Ori-
ginalt anlegg følger med. Alarm. s 
Kun 8900 Euro €8900.00
tlf 90595722 Costa Blanca syd

Bil selges
Audi Q7 4.2 diesel V8 346hk. 2007 
mod. 90000km. Bilen står i Quesada, 

kan kanskje ta mindre bil som inn-
bytte. €20000.00
tlf 634325420 Costa Blanca syd

Ford Mondeo 2,0 tDCI 5dør
trenger 7 seter,selger min gode 
Ford Mondeo Leveres ferdig god-
kjent ny ItV (EU godkjent) Veiavgift 
betalt (97 EURO/år) Mørk blå met. 
3.500.- EURO ?? €3500.00
tlf 91114417 Costa Blanca syd

7-seter ønsker ny eier
Velholdt Peugoet 5008 Premioum 
HDI - 2011 modell - EU godkjent 
høst 2016 - servicer fulgt €12000.00
tlf 91574000 Costa Blanca syd

trenger du en 7-seter?
Peugeot 5008 - 2011 mod - 25500 
km - meget velholdt - nye dekk - sel-
ges €12000.00
tlf 91574000 Costa Blanca syd

svenskreg, Renault scenic, Moc-
kafárgat metallic Uttagen Aug 2013, 
en ´gare garagebil 1.6 diesel ma-
nuel, GPs, extrautrustat Mkt válvar-
dad, 8000 mil Liten sUV 648141086 
/ 645290123 €8000.00
Costa Blanca nord

BOLIG FOR LEIE
Lukket garage / Bod sentralt i Albir  
nære notaren, kan brukes som la-
ger. 100 Euro pr mnd. 
tlf 601 324 656  (norsk)

Rekkehus til leie Quesada
Meget pent rekkehus til leie i Lo 
Marabu i Quesada. tilgang til fel-
les basseng. Gåavstand til butik-
ker og spisesteder Både kortids og 
langtidsleie. ta kontakt på tlf 0047 
91844214 for mer info. €600.00
Costa Blanca syd

Lejlighed Playa Del Albir
Lejlighed 100kvm i det eftertrag-
tede sKI ved stranden udlejes fra 1 
oktober -ugebasis eller langtidsleje. 
Udsigt til vandet + svimmingpool, 2 
værelser + kammer, 2stuer, altan alt 
udstyr-stILLE område. €300.00
tlf 29297734 Costa Blanca nord

leilighet ónskes snarest
dame 60 -onsker leie liten leilig-
het med 2 sovrum snarest mulig tlf 
693655320 / 8865661869
Costa Blanca nord

BOLIG tIL LEIE
Rekkehus med 3 soverom og 3 bad 
paa privat tomt 200m2.ner norske 
skolem Alfaz.Kommunalt basseng.

Med eller uten mobler. €700/mnd.
pluss lys,vann og gass.nodvendig 
brvis paa inntekt. €700.00
tlf 656 784 796 Costa Blanca nord 

nyoppusset i Altea
Lekker og praktisk nyoppusset lei-
lighet i Altea (Piteres / Balcon de Al-
tea) på bakkeplan ledig fra 17. sept. 
Komfortabel leil 1sov, ac/klima, 
gulvvarme på bad, fullt møblert, 
mangler bare tannbørst ;) €450.00
tlf 601324656 Costa Blanca nord

Leilighet Alfaz del Pi
nyoppusset leilighet i Alfaz sen-
trum til leie. stor solrik stue/
kjøkken,3soverom,1bad.Alt el.utstyr 
pluss vv.bereder nytt.Langtideleie 
for pensj.par. €550/mnd.+lys og 
vann.tel.617573395/649853975 
€550.00 Costa Blanca nord

Leiligheid tORREVIEjA
to soveværelser, et badeværelse i 
stueetagen med parkering på ejen-
dommen, fælles swimmingpool, 
gåafstand Carrefour, 3km strand og 
centrum. Lang tid leje 380 € pr. Må-
ned fra 1. september. €380.00
tlf 634698627 Costa Blanca syd

Leilighet i Alfaz sentrum
Pen, liten leilighet til leie i sentrum 
av Alfaz. Ca 65 m2. stor terrasse med 
nydelig utsikt og sol hele dagen. 2 
små soverom. 5 etg - heis. Ledig fra 
10. oktober til 10. mai. 500 euro pr 
måned. €500.00
tlf 95 845 290 Costa Blanca nord

Leilighet Alfaz del Pi
nyoppusset leilighet i Alfaz sentrum 
til leie.stor solrik stue/kjøkken,3 
soverom,1 bad. Alt el.utstyr samt 
vv.bereder nytt.Langtideleie for 
pensj.par. €550/mnd. pluss lys og 
vann.tel.617573395 €550.00
Costa Blanca nord

BOLIG FOR SALG
Liten leilighet Benidorm
50 kvm leilighet i Benidorm, Po-
niente stranden. Oppussingob-
jekt. Glass veranda med sjøutsikt. 
Kompleks fra 70-tallet med fint 
opparbeidet uteareale, bassenger, 
tennisbaner,lekepark og parkering 
€92.000. tlf 647706542
Costa Blanca nord 

REKKEHUs tO BOEnHEtER
Rekkehus med to boenheter i Urb El 
tossalet 250 kvm God stand egner 
seg for utleie, generasjonsbolig, fir-
mahus Gangavstand Albirstranden 
€230000 tlf 48280711

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

Bolig i Spania?
Vi selger boliger og leier ut for deg

Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing, 

vedlikehold, basseng, hage.
  Snakk med bolig-eksperten i Albir!

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

Erfarne håndtverkere du kan stole på!
Kontakt oss for uforpliktende tilbud:
NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling
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Mandag
Marbella: Recinto Ferial 
Málaga: Barriada de La Luz og 
Barriada de las Campanillas 
Torrox: Costa og Pueblo

Tirsdag
Nerja: Mellom Urbanizacion 
Flamingo og Almijara II 
Málaga: Puerto de la Torre 
Fuengirola: Recinto Ferial
 
Onsdag
Estepona: Avenida Juan 
Carlos I 
Málaga: Huelin og De la Paz 
Benalmádena Costa: Parque 
de La Paloma 
Mijas: La Cala de Mijas

Torsdag
Torremolinos: Recinto Ferial 
San Pedro de la Alcántara: 
Recinto Ferial (feria-plassen) 
Málaga: Parque Juan Jurado 
Mijas: Calypso, Calahonda 
Torre del Mar: Plaza de la Paz

Fredag
Arroyo de la Miel: v.Tivoli 
World 
Benalmádena Pueblo: Plaza 
del Alguail 
San Luis de Sabinillas: Marked 
ved Paseo Marítimo

Lørdag
Marbella: Puerto Banús, 
Nueva Andalucia 

Málaga: Huelin og El Palo 
Fuengirola: Loppemarked 
(Rastro) på Recinto Ferial 
Mijas Costa: Las Lagunas 
(Antonio García Bueno, Bena-
jarafe og Alfarnate) 
Viñuela: Økologisk marked 
ved hagecentret Eco Market.
 

Søndag
Torremolinos: Recinto Ferrial 
Estepona: Havnen 
Nerja: Mellom Urbanizacion 
Flamingo og Almijara II 
Málaga: Kunstmarked Galería 
de Arte de Muelle Uno (kl. 
11.00 - 16.00.) 
Fuengirola: Ved Miramar, 
Calle Méndez Núñez 
Mijas: Calypso, Calahonda 
(loppemarked) samt ved 
væddeløbsbanen, Hipódromo 
Costa del Sol 
San Luis de Sabinillas: Loppe-
marked ved Valle Romano

Sjøkanten Coaching tilbyr coachingsamtaler i albir
september/oktober. Coachingområder: personlig

utvikling, stress, livsstil, relasjoner, kriser, selvfølelse mm. 
tlf 0047 9249 0246 

mail: sjoekanten-coaching@lyse.net / www.sjokanten-coaching.com

Datahjelp tilbys
tilbyr data fjernhjelp. Kan bistå 
med rådgivning, fjernhjelp over in-
ternett, hjelp med VPn løsning og 
hjelp hvordan en kan få tilgang til 
streaming fra norske tjenester som 
i norge. tlf 45234718
Annet sted...

transport
Bil med god plass kjører til norge 
20.juni €100
tlf 91733606 Costa Blanca syd

service basseng
Løse fliser eller manglende fliser i 
bassinet... Ikke altid nødvendigt at 
tømme bassinet, kan ordnes uden. 
Kontakt ved spørgsmål og uforplig-
tet tilbud. tel. 634 988 763
Costa Blanca nord 

Personlig assistent
Fastboende personlig assistent 
med politiatt fra norge.alt fra kjø-
ring, handling, legebesøk, cafe, 
rengjø, og matlaging eller bare en 
hyggelig samtale ,har egen bil.Albir, 
Alfaz, Altea. tlf 603221935
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. tlf 677707727

Costa Blanca nord

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

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

GARTNER

Ring Kike på 622 48 11 03 

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

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

Markeder på Costa del Sol

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

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

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

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

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

Lørdag
Alicante
Almoradí
Villajoyosa (Rastro)
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià 

Santa Pola
Playa Flamenca
Cala de Finestrat

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

Markeder på Costa Blanca

SpaniaPosten
SpaniaPosten er den ledende skandinaviske mediebedriften i Spania med røtter tilbake til 1987. Siden 2002 har vi har 
gitt ut avisen SpaniaPosten. Vi har en rekke online-tjenester og nett-pubikasjoner.

Costa del Sol & Costa Blanca

Account manager / Salgskonsulent
Våre annonse produkter er godt innarbeidet i markedet. 
Men vi dekker nå et langt større område enn tidligere. Der-
for søker vi etter flere salgskonsulenter og Account Man-
agers som skal jobbe med å bistå våre annonsører.

Kjenner du deg igjen?
- Liker daglig kontakt med ulike mennesker
- Utadvendt, positiv og målrettet
- Trives du med å arbeide selvstendig

det er ekstra imponerende om du har:
- Erfaring med kundebehandling / salg
- Jobberfaring i Spania
- Vært aktiv i lokalmiljøet
- Gode språk kunnskaper

vi tilbyr deg:
- En spennende og variert arbeidsdag
- Store personlige utviklingsmuligheter
- En fleksibel arbeidssituasjon
- De riktige verktøyene for å lette jobben

Costa del Sol & Costa Blanca

Journalist / Frilanser / Skribent
Vi vil styrke vår redaksjon og søker frilansere eller deg 
som vil jobbe på deltid med spanske og lokale nyheter. Vi 
tilbyr gode betingelser for rette vedkommende og svært 
gode personlige utviklingsmuligheter.

Søkere forventes å bo i Spania på søketidspunktet. Vil du 
søke eller ønsker mer informasjon om stillingene, send oss 
en e-post på:                              stilling@spaniaposten.es

SpaniaPosten kommer nå også ut på Costa del Sol og vi øker antall distribusjonssteder på Costa Blanca

Vi utvider og trenger flere dyktige medarbeidere

Reparasjon av vaskemaskiner, 
tørketromler, oppv. maskiner, 
v.vannsbereder, gassbrenner 

till vann. 
24-timer service. 

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

Snakker Hollandsk & Eng
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Fotoreportasje

altea
Foto: Kim Ammouche

VENSTRE Uansett hvor man står i Altea 
skal  kunne se kuppelen på kirka.  Det er 
byens uformelle byggeforskrift.

UNDER Fra Sierra Altea ser man over Altea, 
Albir og Benidorm preger horisonten.

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  · MALLORCA

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

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

ü
ü
ü

Leiebil i Spania til lavpris 
og enkel bestilling online

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

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

Du kan enkelt endre din bestilling online

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Mest populære
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
SpaniaGuiden.no

VENSTRE Calle Mayor 
i gamlebyen er full av 
trivelige restauranter 
åpne hele året.

HØYRE: Isla de la Olla 
er den emblematiske 
øya like nord for sen-
trum. Siluetten av 
kirken er lett å kjenne 
igjen.
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