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Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

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

Norsk advokat  Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

Tlf: +34 965 887 765    Mobil: +34 685 412 635    Fax: +34 965 889 909
E-post: info@scanlaw.no    Web: www.scanlaw.no

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

Å finansiere en bolig i ut-
landet er noe de færreste 
har gjort før så vi har 

sett på alternativene, hvor mye 

man kan låne, krav til egenkapi-
tal og kostnadene ved etablering, 
samt skattemessige konsekven-
ser.

På papiret har man tapt over 
20.000 innbyggere de siste 
fire årene. 

Saltbyen er med dette i samme 
situasjon som andre turistkom-
muner som Alfaz del Pi og La 
Nucia som begge har fått sitt of-
fisielle innbyggertall redusert 
betraktelig etter statlig revisjon.

Torrevieja og Alfaz del Pi ”taper” innbyggere

Trøffelen blir av spanjolene 
kalt ”det sorte gull” og be-
skrevet som uunnværlig 

for den gode kokkekunst. I Ja-

nuar og februar jakter man med 
griser og hunder etter soppen 
som vokser skjult under bakken 
på Costa Blanca.

Låne til bolig i Spania
Krav til egenkapital, kostnader og skatt

Kirken er full av «syke» og «jævla homser»

Prest Miguel Ángel Schiller i 
Alfaz del Pi er kalt inn på 
teppet til bispedømmet i 

Orihuela og Alicante for å ha kalt 
spanske biskoper for «pedofile» og 
«syke» homser. 

I uttalelsene som var lagt ut på pre-
stens Facebook-side ser Schiller 
seg lei på hele presteskapet og kal-
ler Den katolske kirke «korrupt».
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Ford FocusFiat 500

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

VW Polo 14 dager

44€
Ford Fiesta

14 dager

232€
14 dager

165€

14 dager

37€
14 dager

47€

14 dager

62€
Reserver i god tid for laveste pris. Tilgjengelighet og pris kan 
endres. Prise-eksempel gjelder bil bestilt i slutten av januar 
for utlevering 12. februar. Pris inkluderer standard for-
sikring m.m.  Eks. bensin og sikkerhets-depositum for bilen. 
Se SpaniaGuiden.no detaljer og booking.

Les boligekspertens tips

Trøffelen
– Valencia regionens sorte gull

Rekordhøy eiendoms-
investeringer i Spania
Nærmere 19 milliarder euro ble 
investert i eiendom i Spania i 
fjor. Det er hele 45 prosent mer 
enn året før og det høyeste belø-
pet i landets historie. 

Parodi på katalansk løsrivelse
Fantasilandet ligger ved Middel-
havet i Katalonia og er i opposi-
sjon til uavhengighet fra Spania. 
Det hele startet som en parodi. Nå 
har “landet” fått sin egen presi-
dent som krever uavhengighet fra 
Katalonia for å forbli i Spania.

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

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40

Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com
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Parodi på katalansk løsrivelse
Har du hørt om landet Tabarnia? Det ligger ved Middelhavet i Catalonia og er i opposisjon til uavhengighet fra Spania. Det hele startet som en 
parodi på katalansk separatisme. Nå har “landet” fått sin egen president som krever uavhengighet fra Catalonia, men fortsatt tilhørighet til Spania.

Presidenten i Tabarnia (spilt 
av den katalanske skue-
spilleren Albert Boadella) 

har sett seg lei på uvahengighets-
prosessen i Catalonia og regi-
onspresident Carles Puigdemonts 
unilaterale erklæring om løsri-
velse fra Spania. Det satiriske 
innslaget har den siste måneden 
blitt en vinner på sosiale medier. 
Ideen om et uavhengig Tabarnia 
skal ha fått tusenvis av tilhen-
gere og er blitt en ny måte å mar-
kere avstand til katalansk sepa-
ratisme. Andre mener parodien 
ikke hjelper i konflikten, men 
snarere bidrar til økt splittelse.

Hva ligger så av alvor i spøken? 
Jo. Parodien spiller på hendelsen 
rundt Puigdemont som ble avsatt 
som regionspresident av Spanias 
regjering i oktober i fjor. Puigde-
mont tok med seg et knippe mi-
nistere og flyktet til Belgia. Re-
sten av regionsregjeringen ble 
satt i fengsel i Madrid. Et fåtall 
sitter fremdeles fengslet.

Puigdemont har etter at han røm-
te til Belgia fortsatt uavhengig-
hetskampen fra sin eksiltilvæ-
relse i Brussel. Samtidig har han 
fått kritikk av politiske motstan-
dere på hjemmebane for å ha 
forlatt Catalonia og dets innbyg-
gere i politisk og økonomisk 
kaos. Tabarnia-presidentens tale 
er en parodi på dette, der han 
innleder med å si «Borgere av 
Tabarnia, jeg er ikke her».

Hvor er Tabarnia?
Som landområde er den fiktive 
staten Tabarnia geografisk defi-
nert til et antall distrikter mellom 
provinsene Tarragona og Barce-

lona i Catalonia, derav navnet 
Ta-bar-nia.

Prosjektet Tabarnia er blitt sett 
på som et satirisk spark til uav-
hengighetsprosessen i Catalonia. 
Samtidig har initiativet fått støtte 
fra tusenvis av regionens innbyg-
gere som er imot prosessen for 
løsrivelse fra Spania.

Det hele ble startet av bevegel-
sen “Barcelona is not Catalonia” 
(en neologi av parolen “Catalo-
nia is not Spain”). Begrepet Ta-
barnia skal ha blitt brukt for før-
ste gang i 2015, men ble for 
alvor spredt på sosiale medier i 
desember da videoen av Tabar-
nia-presidentens tale ble lagt ut 
og delt av tusenvis av spanjoler.

Hvem støtter Tabarnia?
I følge talspersoner for Tabarnia 
er det blant dets egne innbygge-
re, langs Middelhavskysten i Tar-
ragona- og Barcelona-provinsen, 
at kampanjen vil kunne få størst 
oppslutning. Både meningsmå-
linger og valgresultater fra regi-
onsvalgene viser nemlig at den 
katalanske uavhengighetsbeve-
gelsen står svakere der.

Som begrunnelse for prosjektet 
vises det til kulturelle og økono-
miske forskjeller fra resten av 
Catalonia og at det først og 
fremst er i provinsene inn i lan-
det, i Lleida og Girona, at Cata-
lonias uavhengighetspartier har 
størst oppslutning.

Representanter for kampanjen 
bruker dermed liknende argu-
mentene som føres i i kampen 
for katalansk uavhengighet. For-

Barcelona

skjellen er at Catalonia versus 
Spania er byttet ut med Tabarnia 
versus Catalonia.

Tabarnia vil markere avstand til 
Lleida og Girona, i en slags 
bygd-by-konflikt. Tabarnia er 
folkerik, har de største byene og 
høyest tetthet av innbyggere. Til 
sammenlikning er innlandspro-
visene tynnere befolket og har i 
følge «tabarnerne» en snevrere 
horisont til omverdenen.

Det som kjennetegner Tabarnia 
er derimot oppsummert som: «en 
sterk handelsforbindelse til re-
sten av Spania; stolthet over to-
språklighet», det vil si katalansk 
og spansk (kastiljansk), «en åpen 
mentalitet», «større økonomi» 
og «et flertall av stemmer til nei 
til løsrivelse» fra Spania.

Satiren spilles til fulle
Videoen av den nyvalgte presi-
denten faller innenfor genren 
politisk satire. Samtidig er den et 

reelt uttrykk for mange mennes-
kers frustrasjon over prosessen 
for uavhengighet i Catalonia, en 
politisk prosess som så langt 
ikke har oppnådd mer enn knap-
pe femti prosents oppslutning i 
regionsvalgene.

Her ligger alvoret i kampen for 
Tabarnia, og satiren spilles til 
fulle. Dets «innbyggere» vil ikke 
godta en eventuell løsrivelse fra 
Spania. Hvis den katalanske ek-
sil-presidenten Carles Puigde-
mont på nytt erklærer uavhen-
gighet vil Tabarnia kjempe for å 
bli en egen autonom region, inn-
under kongeriket Spania. En 
«folkeavstemning» om spørsmå-
let er allerede lansert fra organi-
sasjonens medlemmer. Foreløpig 
dato er satt til oktober 2019.

Kampanjen «Barcelona is not 
Catalonia» er senere blitt omdøpt 
til Plataforma por Tabarnia (Be-
vegelsen for Tabarnia).

ALVOR I PARODIEN: Skillet mellom 
Tabarnia og Cataluña på kartet markerer 
skillet innad i Katalonia mellom de urbane områdene hvor 
flertallet vil forbli i Spania mens mindre befolkede områder utenfor de store byene er 
hvor nasjonalistene har sterkest grobunn. Mange håper det satiriske prosjektet 
Tabarnia, vil få flere til å se “dumskapen”  i mange av argumentene som legges frem.
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Nærmere 600 personer var 
plassert på celler i feng-
selet, inkludert flere 

mindreårige. Opprørspoliti var 
satt til å holde oppsyn med im-
migrantene, grunnet mangel på 
vanlig politi.

Opposisjonspartier i Kongressen 
og frivillige organisasjoner rea-
gerer på Rajoy-regjeringens 
håndtering av immigrant-saken i 
Málaga-provinsen. Over 900 
personer skal i slutten av novem-
ber i fjor ha kommet til Spania i 
båter fra Algerie. Av disse ble 
577 plassert i Archidona-fengse-
let i Málaga grunnet mangel på 
plass ved de ordinære returmot-
takene (Centro de Internamiento 
de Extranjeros, CIE).

Fengselet som er under konstruk-
sjon var ikke operativt og skal 
blant annet ha manglet kjøkken, 
innlagt vann og helsepersonell. 
Det skal heller ikke ha vært nok 
politi til å håndtere sikkerheten 
på stedet, noe som førte til at re-
gjeringen tok i bruk opprørspo-
liti (policía antidisturbios). Den 
36 år gamle mannen som tok li-
vet sitt den 29. desember, skal ha 
hengt seg på cellen.

Opposisjonspartiene PSOE og 
Podemos Unidos i Kongressen 
har tidligere bedt regjeringen om 
en forklaring på håndteringen av 
saken. Den 24. januar kunne Par-
tido Populars innenriksminister 
Juan Ignacio Zoido informere 
Kongressen om at de 577 immi-
granten var ute av fengselet. Til 
sammen 486 skal ha blitt retur-

nert til Algerie grunnet mangel 
på gyldig oppholdstillatelse. Re-
sten skal ha blitt satt fri, inklu-
dert 11 mindreårige. Av de løs-
latte skal det store flertallet ha 
oppnådd status som asylsøkere.

Foruten kritikken fra opposisjo-
nen, har den spanske organisa-
sjonen for fengselsinstitusjoner i 
Spania (Acaip) anmeldt staten. 
Bruk av av fengselet Archidona 
var i følge organisasjonen ulov-
lig i det immigranter rettslig sett 
ikke har status som innsatte.

Spania har tatt i bruk fengsler til internering av immigranter grunnet mangel på 
plass ved vanlige mottak. Spanias regjering får kritikk etter at en 36 år gammel mann 
fra Algerie i slutten av desember begikk selvmord i et fengsel i Archidona i Málaga.

Kritiseres etter immigrant-selvmord

Også Frankrike og Italia 
får flere representanter, 
mens Tysklands antall 

forblir uendret.                                                                                                                                         
                                                                                           

I EUs neste parlamentsperiode 
skal størrelsen på unionens lov-
givende organ ned fra 751 til 705 
representanter. Reduksjonen 
skyldes Storbritannias beslutning 
om å trekke seg fra EU i 2019. 
Europaparlamentet vil benytte 
britenes EU-exit til å justere for-
delingen av forsamlingens repre-
sentanter.

Storbritannia har til sammen 73 
representanter i Europaparla-
mentet. Av disse vil 46 seter for-
svinne ut av systemet. De reste-
rende 27 skal fordeles på Spania, 
Frankrike og andre nasjoner som 
i dag føler seg underrepresentert.

Avtalen om den nye fordelingen 
er oppnådd mellom de største 
partiene i EU-parlamentet og vil 
trolig bli vedtatt under en kom-
mende avstemning i plenum.

Spania og Frankrike får dermed 
fem nye seter i parlamentet, fra 
henholdsvis 54 til 59 represen-
tanter og fra 74 til 79 represen-
tanter. Andre nasjoner som øker 
sitt mandat er Italia og Neder-
land som får tre representanter 
hver, mens Irland får to. I tillegg 
oppnår Finland, Danmark, Sve-
rige, Østerrike, Polen, Slovakia, 
Romania, Estland og Kroatia én 
representant hver. Resten av lan-
dene forblir som i dag, inkludert 
Tyskland med sin 96 represen-
tanter (det høyeste i EU, foran 
Frankrike, Italia, Storbritannia 
og Spania). 

Spania får trolig fem nye seter i 
Europaparlamentet etter britens exit fra EU. 
Det fremgår av den foreløpige avtalen som er 
oppnådd mellom unionens største partier.

Spania får økt EU-
innflytelse etter Brexit

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

BEHANDLES SOM KRIMINELLE: 
Flyktninger og immigranter  uten op-
pholdstillatelsese plasseres i spanske 
fengsler i påvente av utviselse. Mangel 
på vanlig politi gjør at oppsyn utføres 
av oppførspoliti som ikke er trent eller 
kvalifisert for jobben. En 39 år gammel  
mann hengte seg her 29. desember.

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

Flere naturprodukter   Euro
Acai 500mg 180 kap 15,50
AFA sjøtang kapsler 120 kap 19,95
African Mango Diet 150 kap 16,80
Aloe-Vera juice 1 L 11,00
Aloe-Vera ekstrakt 100 kap 13,85
Aloe vera gel 99,6% Intensiv 250 ml 13,60
Amino Komplekse Kapsler 200 kap 16,90
Anti Wrinkle System ampuller 14 Ud 17,50
Anti-Aging SB500 Capsules 120 kap 29,95
Anti-Aging SB500 Cream 100 ml 24,95
Argan olje fra Marokko 100 ml 8,50
Arginin 500 Kaspeln 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

Bolig i Spania

I det nye miljøprosjektet La 
Pinada i Paterna fem kilome-
ter nordvest for Valencia vil 

bolig og bymiljø være preget av 
fokus på bedre optimalisering av 
energiforbruk. Det legges blant 
annet vekt på resirkulering av 
avfall, integrasjon med natur og 
bærekraftige forretningsmodel-
ler. Målet er en mer miljøvennlig 
og “sirkulær” økonomi.

Initiativtager til det innovative 
prosjektet er spanske Iker Mar-
caide som startet opp i USA i 
2009. I et intervju med avisen El 
Mundo forteller Marcaide om 
utviklingen der han fem år se-
nere flyttet virksomheten til Va-
lencia og etablerte firmaet Zubi 
Labs. I dag har firmaet rundt 300 
ansatte verden over.

Zubi Labs har som mål å skape 
prosjekter med sosial og miljø-
messig og ikke bare økonomisk 
lønnsomhet. Dette var kimen til 
ideen for prosjektet La Pinada, et 

økologisk nabolag laget av, og 
for sine, innbyggere.

La Pinada begynte med et alter-
nativt skoleprosjekt av typen 
Montessori, som Marcaide starte 
med tre venner i 2016. Oppret-
telsen av skolen var motivert av 
ideen om det nyeste innen utdan-
ning for deres barn og andre 
motiverte familier. Skolen ble 
deretter starten på det som skal 
bli det første øko-nabolaget i 
verden.

Intensjonen er å skape et miljø 
bygget opp rundt skolen hvor 
familier og andre kan leve og ar-
beide. Nabolaget er slik sett en 
forlengelse av den pedagogiske 
prosessen ved skolen, med ver-
dier som miljø, bærekraft inno-
vasjon og sosialt engasjement i 
sentrum.

For prosjektet er det etablert et 
foretak, Sustainable Towns SL. 
Selskapet er selv eier av eien-

dommen der La Pinada skal byg-
ges. Området er på 250.000 kva-
dratmeter og er i første omgang 
tiltenkt rundt 1.000 familier. Før-
ste del av prosjektet har bygge-
start i 2019. Så langt har 400 av 
de 1.000 som har meldt interesse 
for prosjektet deltatt i workshops.

La Pinada er ansett som et pio-
nerprosjekt, unikt innen byutvik-
ling og i kampen mot klimaend-
ringer. Prosjektet er det eneste i 
sitt slag i Spania. 

Et nytt og økologisk boligprosjekt der beboerne selv kan be-
stemme hvordan nabolaget skal utformes er under utvikling 
i La Paterna i Valencia. Prosjektet har fått navnet La Pinada 
(Furuskogen) og er ansett som unikt innen byutvikling og in-
nen kampen mot klimaendringer. Byggestart er satt til 2019.

Pionerprosjekt i Valencia 
- Det ideelle nabolag skal skapes

MILJØ Og TRIVSEL I fOKuS: I utkanten av Valencia, ikke langt fra flyplassen, 
likker furuskogen hvor man vil bygge en ny bærekraftig bydel. De som står bak pros-
jektet kaller det verdens første “øko-nabolag”. 1000 familier vi få bo her, over 400 har 
allerede meldt sin interesse ved å delta på workshops.
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Samtidig har han utfordret 
grensene for en konges po-
litiske rolle i et moderne 

demokrati, blant annet i spørs-
målet om britenes råderett over 
Gibraltar og i striden om uavhen-
gighet i Catalonia.

Felipe VI (f. 30. januar 1968) har 
vært konge i Spania siden han 
overtok tronen etter sin far Juan 
Carlos i 2014. I de tre og et halvt 
årene han har vært konge har han 
vist vilje til å reformere konge-
huset, blant annet med en mer 
gjennomsiktig administrasjon og 
en økonomi som i dag er under-
lagt ekstern statlig revisjon. Han 
har også innført egne regler mot 
korrupsjon, herunder strengere 
regler for hva de kongelige kan 
motta av gaver og andre typer 
fordeler.

Samtidig har den unge monarken 
utsatt seg selv for kritikk, ved å 
komme med uttalelser som må 
kunne sies å utfordre grensene 
for en konges politiske rolle i det 
moderne demokrati.

Den unge monarken har blant 

annet markert seg sterkt i spørs-
målet om britenes råderett over 
Gibraltar. Under en tale i FN i 
2016 oppfordret han Storbritan-
nia til å gi Gibraltar tilbake til 
Spania og omtalte stedet som en 
«anakronisme» og «den eneste 
gjenværende kolonien i Europa».

I tillegg har han flere ganger 
kommet med kraftige uttalelser 
om den politiske konflikten i Ca-
talonia.

I likhet med spørsmålet om Gi-
braltar har han ikke lagt skjul på 
at han som regent i Spania akter 
å forsvare spansk territorium. Et-
ter at regjeringen i Catalonia i 
oktober i fjor erklærte uavhen-
gighet fra Spania, holdt kongen 
en egen tv-sendt tale til det span-
ske folk, der han indirekte ga sin 
støtte til den spanske regjerin-
gens håndtering av situasjonen 
og bruk av statlige maktmidler 
for å stanse prosessen for uav-
hengighet. Han har flere ganger 
omtalt prosessen for løsrivelse 
som grunnlovsstridig og kommet 
med oppfordringer til regionsre-
gjeringen om ikke å bryte loven.

Felipe VI ble født i Madrid den 
30. januar 1968. Han ble offisielt 
erklært konge av Spania av Kon-
gressen i Madrid den 19. juni 
2014. I følge landets grunnlov er 
han Spanias statsleder (Jefe de 
Estado) og øverstkommande-
rende i forsvaret (Mando Supre-
mo de las Fuerzas Armadas). 
Felipe er gift med dronning Le-
tizia (45). Paret har to døtre, 
prinsesse Leonor (12) og prin-
sesse Sofía (10).

Spanias konge fyller 50 år
Madrid

AVE-toget Valencia-Castellón åpnet

Mandag 22. januar kom 
det første AVE-toget 
fra Valencia med ingen 

andre en landets statsminister 
Mariano Rajoy som passasjer. 
Ombord var også Valencia-pre-
sident Ximo Puig og Spanias 

samferdselsminister Íñigo de la 
Serna.

Dermed er alle Valencia-regio-
nes tre provinshovedsteder knyt-
tet til AVE-toget. Forbindelsen 
til Castellón inngår i arbeidene 

med Barcelona-forbindelsen og 
den såkalte Middelhavskorrido-
ren fra nord til syd i Spania. Re-
sten av strekningen Valencia-
Barcelona er ventet ferdig i løpet 
av 2019.

Castellón de la Plana er endelig koblet til rutenettet for høyhastighetstog i Spania.

10. og 17.  februar
MENY

Salat med marinert kylling, 
bacon og palassets saus.

gresskarsuppe

Sorbet av pasjonsfrukt

Biff med oporto saus, poteter 
og grønnsaker “al dente”.

Hjerte brownie med vaniljeis.

KVELDENS ORKESTER:
NEW BABÚ

SJOKOLADE 

Inkludert i menyen, en flaske pr. to personer. Velg 
mellom: Rød Rioja Crianza, Rose fra Navarra, hvit 

Chardonnay og ett glass Cava Brut (tørr).

NÅ MED HD KVALITET

24.90€ / MÅNED

TLF 619 227 845

+120 KANALER

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

COMSERTEL ALfAZ DEL PI Avda. Benidorm No 6, urb. El Tossalet, Alfaz del Pi 96 588 70 24 info@comsertel.es
SATELITT, TV SYSTEMER
INTERNET & IPTV

TLF 96 588 70 24

Spanias konge Felipe VI fyller 50 år. Den relativt 
unge monarken har på få år markert seg som 
representant for en ny generasjon regenter i Europa, 
der større åpenhet om kongehusets drift har stått i 
sentrum og mindre toleranse for korrupsjon.

Valencia

Staten må betale flyktninger 5.000€ 
hver etter ulovlig hjemsendelse
Den europeiske domstolen for 
menneskerettigheter har dømt 
Spania for å ha brutt rettighetene 
til to flyktninger. De to mennene 
hadde tatt seg inn i Spania uten 
visum ved å hoppe over et gjer-
de. 

Spansk politi så mennene og 
valgte å umiddelbart sende de to 

tilbake over grensen til Marokko. 
På denne måten brøt spanjolene 
menneskerettighetene ved å bry-
te egne rutiner og å ikke gi de to 
muligheten til å søke om asyl el-
ler på annen måte få sin sak hørt. 
Domstolen dømte den spanske 
staten til å betale hver av de to 
mennene 5000 Euro i oppreis-
ning.

fELIPE VI: Spanias nye konge måtte 
overta etter sin far som ble svært up-
opulær etter en rekke skandaler inklu-
sive luksusferier med elskerinner og 
elefantjakt med privatfly midt under 
Spanias værste økonomiske krise.
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Turisme

I følge spanske myndigheter 
besøkte hele 82 millioner rei-
sende det solfylte landet i 

fjor. Det er nærmere 9 prosent 
mer enn året før da tallet var 75 
millioner.                                                                                                

Samtidig med det rekordhøye 
antallet tilreisende gikk forbru-
ket til de besøkende opp med 
12,4 prosent, til rundt 87 milliar-
der euro. I følge beregningene 

fra spanske myndigheter (Minis-
terio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital) brukte hver tu-
rist 137 euro om dagen.

Catalonia er fremdeles regionen 
med flest besøkende, det vil si 
mer enn 18 millioner turister. 
Regionen øker antallet, men 
hadde en lavere vekst enn året 
før - nærmere bestemt på 6,1 
prosent. Oppbremsingen forkla-

res med politisk uro knyttet til 
den pågående uavhengighets-
kampen, samt terrorangrepet i 
Barcelona og Cambrils i august 
i fjor. Samtidig øker antallet til-
reisende betydelig i andre regio-
ner. Både Madrid-regionen og 
Comunidad Valenciana der Cos-
ta Blanca hører hjemme skal ha 
hatt en økning på rundt 16 pro-
sent.

Fasiten for 2017 viser er gode nyheter for turistsektoren i Spania 
som satte historisk rekord. Aldri før har flere turister besøkt landet.

82 millioner turister i 2017

Turisme

Totalt ble det registrert nær-
mere 250 millioner pas-
sasjerer ved spanske fly-

plasser i fjor, over 8 prosent mer 
enn i 2016 og det høyeste i lan-
dets historie.

Tallene fra det spanske flyplas-
selskapet Aena viser at Ryanair 
hadde over 38,5 millioner rei-
sende i Spania i fjor. Det spanske 
lavprisselskapet Vueling kom på 
andre med litt over 24 millioner, 
etterfulgt av Iberia (også spansk) 
med 14,2 millioner, Easyjet med 

13,9 millioner, Air Europa med 
10,6 millioner og Norwegian 
med 7,2 millioner.

Totalt ble det registrert 249,2 
millioner passasjerer ved span-
ske flyplasser i fjor, en økning på 
8,2 prosent sammenliknet med 
2016 og det høyeste i landets his-
torie.

Det høye passasjertallet forklares 
med økt turisme. Ni av de ti stør-
ste flyplassene i landet ligger på 
steder der sol og bading er stør-
ste “eksportvare”.

Den mest travle flyplassen var 

imidlertid Madrid-Barajas med 
53,4 millioner passasjerer, en øk-
ning på nærmere 6 prosent fra 
2016. Deretter fulgte Barcelona-
El Prat med 47,2 millioner, over 
7 prosent mer enn året før. Til 
sammenlikning hadde Alicante-
flyplassen på Costa Blanca 13,7 
millioner reisende, en vekst på 
hele 11,1 prosent.

De ti største flyplassene i Spania 
i 2017 var Madrid-Barajas, Bar-
celona-El Prat, Palma de Mal-
lorca, Málaga, Alicante, Gran 
Canaria, Tenerife Sur, Ibiza, 
Lanzarote og Valencia.

Ryanair ble størst i Spania i 2017. Det irske lavprisselskapet hadde i fjor mer enn 38,5 
millioner reisende ved spanske flyplasser, over 14 millioner flere enn Vueling på andre. 
Iberia ble tredjestørst, etterfulgt av Easyjet, Air Europa og Norwegian på femte.

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

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

I 2018 vil regionen merke noe 
større konkurranse fra andre 
destinasjoner som tilbyr sam-

me konsept, sol og strand.

Med det søker altså flest turister 
som primært ønsker seg sol til 
kystområdene i Alicante og Va-
lencia (Costa Blanca) etterfulgt 
av Murcia.

Primært er det internasjonale tu-
rister som står bak veksten på 
Costa Blanca. I tiden som kom-

mer vil Costa Blanca møte ster-
kere konkurranse fra destinasjo-
ner som Tyrkia, Egypt og Tunis 
som tidligere har møtt motstand 
i markedet på grunn av bekym-
ringer knyttet til sikkerhet. Selv 
om disse ennå ikke fullt er til-
bake på markedet vil flere og 
flere reisende vurdere alternati-
ver til Spania. Konflikten i Bar-
celona har skapt problemer for 
turist-sektoren der, noe som kan 
ha hjulpet Costa Blanca siste 
kvartal i 2017.

Flere «Sol og strand» -turister 
men konkurransen øker

Lobby organisasjonen for turist-sektoren i Valencia regionen 
Exceltur, har lagt frem tall som viser at «Sol og strand» -destinasjonen 
Costa Blanca mottok 6.7% flere besøkende i 2017 enn året før.

Turisme

Ryanair størst, Norwegian nummer fem

fLERE BASER I SPANIA: Norwegian ble i 2017 det fjerde største flyselskapet målt 
i reisende ved spanske flyplasser. Selskapet åpnet en ny base i Barcelona som har bi-
dratt til nye ruter og vekst i Spania for det norske selskapet.

STERKERE KONKuRRANSE: Turist sektoren opplevde rekordvekst i 
2017. Men Spania vil i tiden som kommer igjen møte sterkere konkurranse 
fra destinasjoner som Tunis, Tyrkia og Egypt i segmentet som hovedsakling 
søker “sol og strand”.
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Med 13.713.061 reisende 
er flyplassen den fem-
te største i Spania etter 

Madrid, Barcelona, Palma og 
Malaga flyplass.

Selv om trafikk innenlands i 
Spania også øker (5.7%) er det 
primært internasjonale avganger 
som gjør at trafikken totalt økte 
med 11.1% fra 2016 til 2017.

Flest reisende var det fra Storbri-
tannia med 5.853.046 reisende, 
etterfulgt av 927.992 fra Hol-
land, 882.961 fra Tyskland, 

756.228 norske reisende, 
627.355 fra Belgia, 577.903 rei-
sende svensker.

Flyplassen utvidet få år tilbake 
og de fleste reisende ekspederes 
raskt her.

forbereder seg på Brexit
Men man vil i 2018 utvide kapa-
siteten på passkontroll. Noe som 
vil gjøre transitt-tiden lavere for 
de som reiser til eller fra land 
utenfor EU hvor også Storbritan-
nia vil befinne seg om få år.

Rekordmange reiste
via Alicante flyplass
Flyplassen i Alicante kan se tilbake på 2017 og notere ny 
passasjerrekord. Over 13.7 millioner personer reiste gjennom 
flyplassen som offisielt heter «Aeropueto de Alicante-Elche».

Turisme

IMF: Lavere vekst grunnet uro i Katalonia

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

Økonomi

Regjeringen utelukker like-
vel ikke et liknende re-
sultat som i 2017. Det tas 

imidlertid forbehold, blant annet 
grunnet usikkerhet knyttet til den 
politiske situasjonen i Catalonia-
regionen, en av landets største 
økonomier.

I følge prognosene til regjerin-
gen i Spania vil også arbeidsle-
digheten gå ned i 2018. Målet er 
å øke sysselsettingen med 
400.000 nye jobber og komme 
ned i 15 prosents ledighet ved 
utgangen av året, rundt 2 prosent 
lavere enn i dag. Spanias sam-
lede gjeld går også nedover, men 
vil i følge prognosene fremdeles 
ligge på over 96 prosent når året 
er omme. I følge analyser hos 
den spansake avisen El Mundo 
er målet om å komme under 60 
prosent av bruttonasjonalprodukt 
innen 2020 med andre ord lite 
realistisk, noe som trolig betyr 
fortsatt tett oppfølging fra EU.

Når det gjelder unionens krav 
om redusert offentlig under-
skudd, er utsiktene bedre. Målet 
til EU er at medlemslandenes 
underskudd ikke skal overstige 3 
prosent, noe Spania ser ut til å 

klare etter flere år med for høye 
tall. Inflasjonen er beregnet til 
rundt 2 prosent, det samme som 
gjennomsnittet for 2017.

Den økonomiske veksten i Spania vil fortsette i 2018. Det lover landets 
regjering og estimerer en økning i bruttonasjonalprodukt på 2,3 prosent. 
Prognosen er noe lavere enn fjorårets vekst på rundt tre prosent. 

Økonomisk vekst også i 2018

Økonomi

På tross av generell opti-
misme i verdensøkono-
mien og i Europa er vek-

sten i det spanske 
bruttonasjonalproduktet satt ned 
til 2,4 prosent, en desimal lavere 
en prognosen i oktober.

De nye økonomiske prognosene 
ble lagt frem i forbindelse IMF-
sjef Christine Lagarde deltakelse 
på Verdens økonomiske forum i 
Davos mandag 22. januar. Re-
duksjonen av vekstprosenten for 
spansk økonomi ble etter IMF´s 
fremleggelse tonet ned av Spa-
nias finansminister Luis de Gu-
indos. Den spanske regjeringen 
har tidligere i år selv gitt uttrykt 
de samme bekymringene. Ned-
justeringen av prognosen for 
Spania er i følge finansministe-
ren likevel ikke ødeleggende for 
optimismen i spansk økonomi.

Guindos viste blant annet til kre-
dittratingbyrået Fitch som nylig 
oppjusterte sin evaluering av 
Spania og at tilliten til spansk 
økonomi er god. Han referte 
også til høy aktivitet i landets 

eksportnæring, til gode infla-
sjonstall og til nedgangen i lan-
dets arbeidsledighet, en utvikling 
Guindos mente ville fortsette i 
positiv retning også i 2018. 

Det internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert de økonomiske 
prognosene for Spania for 2018 grunnet konflikten om uavhengighet i Catalonia. 

KOSTET DYRT: De økonomiske konsekvensene ved en eventuell løsrivelse, uansett 
hvor lite sannsynlig det måtte være, ville være enorme for næringslivet i Katalonia. Usik-
kerheten har ført til at tusener bedrifter har flyttet fra regionen til andre steder i Spania. 
Bedrifter har utsatt nyetableringer og investeringer. EU organer som var planlagt i Kata-
lonia har blitt etablert andre steder.

ALICANTE fLYPLASS: 
Etter utvidelsen av flyplas-
sen (venstre) er kapasiteten 
og effektiviteten økt ved fly-
plassen noe som sammen 
med økt turisme i Spania 
forklarer rekordåret 2017.

gRAN VIA, MADRID
Gran Via er midt i Madrid 
er midt i hovedstadens 
handelsområde.
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Bolig i Spania

Investeringene gjelder alt fra 
tomtearealer, til boliger, ho-
tellbygninger, forretninger og 

kontorbygg. Resultatet vitner om 
et stabilt marked der nedgangsti-
dene er et tilbakelagt stadium og 
der investeringene ikke bare 
gjelder bolig men forskjellig ty-
per eiendom.

Resultatet for 2017 viser nok et 
år med økt investering i spansk 
eiendom. Tallene er hentet fra 
den amerikanske eiendomskon-
sulenten JLL og viser en samlet 
investering på rekordhøye 18 
milliarder 989 millioner euro, 
hele 45 prosent mer enn i 2016 
og det høyeste i Spania noen-
sinne.

I motsetning til årene med byg-
geboom der interessen i eiendom 
først og fremst var konsentrert 
rundt boliger, er det investering 
spredt på forskjellige områder 

som nå preger markedet.

Riktignok økte satsingen på bo-
lig kraftig og endte på over 2 
milliarder euro, hele 160 prosent 
mer enn året før. JLL påpeker at 
investering i bolig også gikk opp 
i Catalonia, nærmere bestemt 
med med 144 prosent, tross øko-
nomisk usikkerhet knyttet til den 
pågående uavhengighetsproses-
sen.

Samtidig øker interessen for an-
dre typer eiendom. Blant annet 
ble det i fjor kjøpt hoteller for 
over 3,8 milliarder euro, en øk-
ning på 75 prosent fra 2016. In-
vestering i butikk- og lagerbygg 
økte også, med 31 prosent. Sist-
nevnte marked hadde flest inves-
teringer i kroner og øre, nærmere 
bestemt over 3,9 milliarder euro.

Når det gjelder enkeltstående 
kjøp var salget av bygget Edifi-

cio España i Madrid blant de 
største, solgt for 137,2 millioner 
euro, og hotellbygningen Hilton 
Diagonal Mar i Barcelona, solgt 
for 145 millioner.

En av de største investorene i 
2017 var Blackstone-gruppen. 
Selskapet kjøpte i fjor eiendom i 
Spania for til sammen 630 mil-
lioner euro.

Den eneste merkbare nedgangen 
i eiendom i fjor gjaldt kontor-
bygg. Der falt investeringene 
med rundt 20 prosent, til totalt 
2,2 milliarder euro. I følge JLL 
skyldtes nedgangen først og 
fremst etterspørselen i og rundt 
hovedstaden Madrid, der denne 
typen investeringer falt med 38 
prosent. En annen årsak som 
oppgis er at markedet for kontor-
bygg allerede skal ha hatt re-
kordhøy vekst de to siste årene.

Nærmere 19 milliarder euro ble investert i eiendom i Spania i fjor. Det er 
hele 45 prosent mer enn året før og det høyeste beløpet i landets historie. 

Rekordhøy eiendoms-
investeringer i Spania

Bolig i Spania

Avtalen mellom Amazon 
og Altamira er den første 
i sitt slag i Spania. I 

USA selger Amazon allerede ei-
endom i form av ferdighus, så-
kalte container-hus levert av 
Mods International som kan kjø-
pes direkte på selskapets nettsi-
der. Dette vil ikke være mulig i 
Spania, der Amazon kun vil av-
erterer boligene med produktin-
formasjon og lenke til eiendoms-
selskapets nettsider.

Altamira eies i dag av det ameri-
kanske investeringsselskapet 
Apollo (85 prosent) og den span-
ske storbanken Santander (15 
prosent). Selskapet formidler 
salg av boliger for 15 forskjellige 
aktører innen eiendom i Spania, 
hvorav bankene Sareb og San-

tander har den største porteføl-
jen.

Samarbeidet med Altamira betyr 
nok en ekspansjon for Amazon. 
Netthandelen hos det amerikan-
ske IT-selskapet er i dag enorm 
vekst i Spania. I følge tall fra 
tredje kvartal i fjor solgte selska-
pet produkter for 700 millioner 
euro på det spanske markedet, 
over 23 prosent mer enn året før. 
Den årlige omsetningen i Spania, 
Italia, Storbritannia, Frankrike 
og Tyskland var i 2016 på over 
21 milliarder euro. 

Eiendommene vil ikke kunne 
kjøpes direkte på Amazon, men 
legges ut med produktinforma-
sjon og lenke til Altamiras nett-
sider.

Amazon skal i fremtiden tilby leiligheter og hus i 
Spania. Den amerikanske IT-giganten har gjort en 
avtale med eiendomsselskapet Altamira om annonser 
for boliger i Madrid, Barcelona og populære kyststrøk. 

Amazon vil selge 
deg bolig i Spania

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

ALBIR | € 345,000

SA-2458 Vakker villa i rolig blindgate nære sentrum. Stor stue med tilgang til 
terrasse, stort kjøkken med vaskerom og toalett. 4 soverom og 2 bad. Stor garasje. 
Aircondition, bassenget og utekjøkken.  240m2 bolig / 300m2 hage.

SER LØNNSOMHET I SPANIA: Profesjonelle inves-
torer økte sine investeringer vollsomt i Spania i 2017. 
Finanskrisen førte til store rabatter på eiendom i Spania. 
Prisene sank under hva investorene mener var reell verdi.

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
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Innglassering av terasser - Vinterhager

Bolig i Spania

Ved utgangen av 2017 lå 
den gjennomsnittlige 
kvadratmeterprisen på 

nye boliger i Spania på 2.227 
euro. Prisen økte med 3,3 pro-
sent det siste halve året i fjor og 
1,7 prosent i første halvår. Tal-
lene er hentet fra den spanske 
foreningen for taksering Socie-
dad de Tasación, med et utvalg 
på 400 kommuner.

Analysen viser at prisene på nye 
leiligheter og hus økte mest i 
storbyer som Madrid og Barce-
lona. I disse markedene nærmer 
prisene seg nivået fra før finans-
krisen i 2007 og sammenbruddet 
i det spanske boligmarkedet.

Barcelona, den dyreste spanske 
byen å kjøpe nytt i 2017, avslut-
tet året med en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris på 3.865 euro. 
Til sammenlikning var dette 
prisnivået på rundt 4.500 i slut-
ten av 2007, før krisen i marke-

det. Nest høyeste kvadratmeter-
pris for nye boliger finner vi i 
San Sebastian i Baskerland med 
3.441. euro, etterfulgt av Madrid 
med 3.167 euro.

Prisøkningen i storbyene i Spa-
nia har fått enkelte til å snakke 
om nye lokale boligbobler i mar-
kedet. Kredittratingbyrået Fitch 
Ratings uttalte i oktober at pri-
sene var kunstig høye i både Ma-
drid og Barcelona. Det ble vist til 
tall for tredje kvartal i 2017 som 
viste en årlig prisstigning på 
mellom 15 og 35 prosent i en-
kelte strøk.

Bruktboliger opp 2,4 prosent
Også prisen på brukt gikk opp i 
2017. Tall fra den nettbaserte ei-
endomsportalen Idealista viser 
en økning på 2,4 prosent. Det gir 
en gjennomsnittlig kvadratme-
terpris på 1.586 euro. Til sam-
menlikning var den samme pri-
sen på 1.553 euro ved utgangen 

av 2016.

I likhet med markedet for nye 
boliger, er det stor variasjon fra 
by til by og region til region. 
Den største prisøkningen fikk 
man på Balearene. I løpet av 
2017 økte prisene for bruktboli-
ger på Mallorca, Ibiza og resten 
av øygruppen med over 25 pro-
sent.

Prisene økte også i Catalonia 
(9,5 prosent), Kanariøyene (8,4 
prosent), Madrid-regionen (7,1 
prosent), Aragón (2,3 prosent), 
Comunidad Valenciana der Cos-
ta Blanca er det største markedet 
(1,9 prosent), Andalucia (0,8 
prosent) og Baskerland (0,5 pro-
sent). Prisene gikk til sammen-
likning ned i Navarra (-4,8), As-
turias (-3.2 prosent) og 
Castilla-La Mancha (-2,4 pro-
sent).

Av samtlige byer i Spania med 
prisstigning på bruktboliger var 
Palma på Mallorca den som fikk 
sterkest økning, over 29 prosent. 
Det ga en gjennomsnittlig kva-
dratmeterpris ved utgangen av 
2017 på 2.667 euro.

Prisen på nye boliger i Spania gikk i løpet av 2017 opp med 5 prosent sammenliknet med 
2016. Det er den høyeste prisstigningen siden 2007. Markedet for nye eiendomsprosjekter 
er stadig i vekst i Spania, etter å ha ligget nede etter finanskrisen i 2008 og årene med ned-
gangstider. Også bruktboliger opplevde prisvekst i fjor, med en økning på 2,4 prosent.

Pris på nybygg opp 5% i 2017

DIN FORHANDLER AV PEISER, INNSATSER OG OVNER
SIDEN 1983

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

Altea: N-322  (v. Don Brico) 
Tel/Fax 96 584 30 09
 www.dirksmit.com

Vi tilbyr et stort utvalg i ovner for ved, pellets, gass, elektrisk og bio-etanol 
innsatser, innebygde og frittstånde ovner. Smart terrassevarmere.
Vi har vårt eget installasjons- og serviceteam

EUs patentbyrå har lenge 
befunnet seg i Alicante. 
EUIPO eller European 

Union Intellectual Property Of-
fice utvider nå sin base i Alican-
te for tredje gang og med det 
skal komplekset like utenfor 
sentrum være ”komplett”.

Man behandler blant annet Eu-
ropeiske patentsøknader fra kon-
toret i Alicante. I 2017 økte an-

tallet søknader med 8%.

Kontorkomplekset til EUIPO 
skal være karbon-nøytralt. Som 
del av dette har EUIPO finansi-
ert igjenplanting av skog i Sierra 
del Porquet midt i Alicante. De 
første 598 tre har blitt plantet 
der, totalt skal EU-organet plan-
te 4000 trær innen 2020.

Utvidelse for EUs 
patentbyrå i Alicante

Økonomi

fLERE Eu-ORgAN: EU har lenge etablert 
offisielle organer i Spania. Byer som Alicante 
ses på som attraktive for ansatte å bo i og 
landet har god infrastruktur samtidig som 
etableringskostnadene er relativt lave. Samti-
dig mistet Barcelona  etableringen av et annet 
EU organ som følge av at Katalanske populister 
deklarerte uavhengighet der i 2017.

MEST ETTERSØKT: Lave boligpriser i Spania 
har gjort kjøpere mer kravstore. Dette fører til 
høyere etterspørsel etter nye og nyere boliger.

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

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

Tlf 600 092 225

i Spania
Bolig

www.BoligiSpania.no

NY BOLIGAVIS: Nyheter, analyser 
og guider.  Meld deg på nyhetsbre-
vet vårt og få alt på mail helt gratis. 
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Ny ”byggeboom” i Torrevieja
Torrevieja

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 16.00 | 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 13.00-16.00, Mandager stengt

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

Laurel’s Restaurant, Quesada

Torsdag & Lørdag Live Music Nights
Torsdag 1.  ANDY WINWOOD * Lør 3.:ANDY JONES
Torsdag 8. ROB ROBERTS * Lør 10. BEE RUMBLE

Lør 17. CHLOE LEIGH
Full meny 16€ per person og A La Carte.

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

VALENTINE’S MIDDAG
Onsdag 14. Februar

Live musikk med Tony Francis
RING FOR Å RESERVERE BORD

Christophe Öberg
FLYPLASS SERVICE
Alicante-Torrevieja = 50€  Dagtid

Mandag - Fredag 6:00 - 22.00 = 50€
22.00 - 6.00 = 55€

Lørdag & Søndag 24h. = 55€
Helligdag 24h. = 55€

Murcia Flyplass-Torrevieja = 40€ dagtid
Natt og Helg = 45€

Flyplasstaxi til / fra Torrevieja
Bestill din taxi på vår webside 

3-4 dager i forkant:

www.taxisamba.com
Alicante-Torrevieja €55
Murcia-Torrevieja   €45

Totalt ble det gjort over 
4.700 transaksjoner i 
2017, nytt og brukt under 

ett. Det er på linje med byer på 
over 300.000 innbyggere. Tor-
revieja har til sammenlikning 
knappe 84.000.

I likhet med resten av Spania 
skyldes veksten i eiendomsmar-
kedet i Torrevieja først og fremst 
salg av bruktboliger, nærmere 
4.000 av totalt rundt 4.700 salg. 
Samtidig ser man økt interesse 
for nye prosjekter. I 2017 ble det 
gitt 251 byggetillatelser til større 
eiendomsprosjekter. Det vil si 
rundt 730 nye boliger, en økning 
på 45 prosent fra året før.

Torrevieja har de siste årene vært 
blant kommunene i Spania med 
størst aktivitet i boligmarkedet. 
Totalt finnes det 160.000 boliger 
i den populære badebyen. I 2015 
ble det solgt til sammen 3.524 
boliger. Året etter var tallet økt 
til 4.231 enheter. I fjor økte sal-
get ytterligere til over 4.700 
transaksjoner, et omfang som i 

absolutte tall er på størrelse med 
byer med over 300.000 innbyg-
gere.

Samtidig ser man at antallet re-
gistrerte beboere i samme perio-
de har gått betraktelig ned. I 
2013 var innbyggertallet på 
rundt 105.000 personer. Ved ut-
gangen av 2017 var tallet redu-
sert til 83.500.

Hvorfor øker salget av eien-
dom, når innbyggertallet 
går ned?

Det reduserte innbyggertallet er 
ikke i harmoni med utviklingen 
på eiendomsmarkedet. Mye av 
årsaken til nedgangen skyldes 
imidlertid at folketallet lenge var 
kunstig høyt. Registrene ble an-
givelig ikke tilstrekkelig oppda-
tert ved fraflytting og dødsfall.

De siste årene er det gjort juste-
ringer der innbyggere som ikke 
lenger bor i kommunen er strøket 
fra kommunens lister. I tillegg 
antas det at mange kjøpere vel-

ger ikke å registrere seg med bo-
pel i kommunen, dels fordi de 
bare bor der deler av året og dels 
fordi motivasjonen til å regis-
trere seg av forskjellige årsaker 
uteblir.

Hvor skal det bygges nytt?
I følge Torrevieja kommune er 
mesteparten av de nye eiendoms-
prosjektene i byen lagt til områ-
dene La Coronelita, Aguas Nu-
evas, Avenida de los Escorpiones 
og Punta Prima på grensen til 
Orihuela.

I tillegg er det planlagt å bygge 
høyhus i havneområdet i Torre-
vieja, ved avenyen Gregorio Ma-
rañón og parken Doña Sinforosa. 
Prosjektet består av to bygg som 
har fått navnet Torres Sinforosa, 
med 26 etasjer og en høyde på 82 
meter. Byggetillaltelsen er imid-
lertid ikke ferdigbehandlet. I til-
legg er utbyggingen regnet som 
kontroversiell og har møtt kritikk 
fra flere hold.

Investorer satser i Torreviejas boligmarked hvor utlendigner har handlet 
ferieboliger i stor skala siste årene. I fjor steg antallet godkjente eiendomspros-
jekter med 45 prosent fra året før. I tillegg gikk boligsalget opp for tredje år på rad.

fLERE NYE BOLIgER: Etterspørselen etter boliger i Torrevieja er høy. I 2017 
ble det solgt nesten 5000 boliger her. Det største volumet av transaksjoner 
brukte boliger som ofte har mer sentral beliggenhet. Flere etterspør nye boliger 
med høyere standard noe som fører til et godt marked for nye prosjekter noe 
man ser av den veldige økningen av byggesøknader rådhuset har mottat.

For når du kommer tilbake eller 
skal hjem til skandinavia:
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Torrevieja har tapt 20.000 innbyggere
Torrevieja

Torrevieja har på papiret tapt over 20.000 innbyggere de siste fire årene. Fra 2013 til utgangen av 2017 gikk innbyggertallet ned fra 105.000 
til 84.000. Saltbyen er med dette i samme situasjon som andre turistkommuner som Alfaz del Pi og La Nucia som begge har fått sitt 
offisielle innbyggertall redusert betraktelig. Kommunene har trolig ”overdrevet” antallet innbyggere for å få større overføringer fra staten.

Calle Marcelina 44, 
Nueva Torrevieja

965 70 85 85

Solveig’s Mundo
15 års jubileum

 i 2018

Reduksjonen skyldes til 
dels at tidligere tellinger 
var for høye. Fraflytting 

regnes imidlertid også som et 
reelt problem. Blant annet skal 
effekten av Brexit ha gjort at bri-
tiske statsborgere ikke lenger 
utgjør den største gruppen utlen-
dinger, en plass som nå er over-
tatt av russere.

At tallene ikke har vært riktige i 
Torrevieja, skaper utfordringer 
for byen. Det politiske partiet 
Sueña Torrevieja mener man 
ikke har vært bevisst nok på pro-
blemet. Partiet kritiserer den po-
litiske ledelsen i byen for å ha 
solt seg i glansen av økt eien-
domsutvikling og bygging av 
nye boliger, mens stadig flere 
hus er blitt stående tomme grun-
net fraflytting.

I tillegg er det gjort en oppryd-
ning i statistikken. Det man reg-
net som for høye innbyggertall, 
nærmere bestemt 105.000 inn-
byggere i 2013, er blitt nedjus-
tert. Ved starten av 2018 var fol-
ketallet på rundt 83.500. Tallene 
er basert på offisielle beregnin-
ger hos det nasjonale statistikk-
byrået INE (Instituto Nacional 
de Estadística).

Tap av innbyggere får betydning 
for lokaløkonomien, med redu-

sert forbruk, dårligere betingel-
ser for etablering av forretnings-
virksomhet og tap av økonomisk 
støtte fra sentrale myndigheter i 
Madrid.

I tillegg gjør reell fraflytting at 
hus og leiligheter blir utsatt for 
husokkupanter, et problem som 
har vært til dels stort i enkelte 
bydeler i Torrevieja.

Sueña Torrevieja ønsker nå å 
starte en kampanje på forskjel-
lige språk, der alle som bor i 
kommunen oppfordres til å re-
gistrere seg (empadronamiento). 
I følge partiet kan kommunen 
lokke med flere offentlige tilbud 
og rettigheter, blant annet innen 
transport, idrett, velferd og kul-
tur. Statusen som innbygger gir 
også rabatt på kulturelle arrange-
menter og prioritet i kursing og 
utdanning. Det vises til andre 
kommuner på Costa Blanca som 
allerede har gjennomført slike 
kampanjer.

Redusert innbyggertall har også 
vært et problem i andre kommu-
ner syd på Costa Blanca, blant 
annet i Orihuela, San Fulgencio 
og Rojales.

I likhet med Torrevieja skyldes 
til en viss grad den dramatiske 
nedgangen i innbyggere (Pa-

Telf: 966721001

966721001
Los Montesinos

Open Monday to Friday
  9 am to 18,30 pm
  Saturday closed

GASS, ELEKTRISK,VED og PELLETSOVNER

drón) at folketallet i flere år ikke 
er blitt tilstrekkelig oppdatert 
ved fraflytting og dødsfall og 
derfor bare har vokst. Fordi 
kommunene mottar statlige mid-
ler basert på innbyggertall, skal 
enkelte administrasjoner ha man-
glet motivasjon til å justere lis-
tene.

fraflytting også reell
Samtidig er det vanskelig til en-
hver tid å vite hvor mange som 
bor i kommunen. Det høye antal-
let utlendinger gjør oversikten 
vanskelig.

Mye tyder imidlertid på at fra-
flytting har vært et reelt problem 
de siste årene. Blant annet førte 
nedgangstidene for noen år siden 
til at mange arbeidsinnvandrere 
dro hjem. I tillegg har man etter 
Brexit fått en ikke ubetydelig 
nedgang i antallet registrerte bri-
ter. Britiske statsborgere var i en 
periode oppe i 13.000 personer i 
Torrevieja, den høyeste gruppen 
utlendinger i kommunen. I dag 
skal plassen være overtatt av rus-
sere.
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Torreviejas nye riksvei 
N332 ferdig i 2020
Torreviejas ordfører José Manuel Dolón holdt 12. januar 
felles pressekonferanse med representanter for infrastruk-
tur-departementet om utvidelse av riksveien rundt byen.

Torrevieja

Beskjeden man sendte til 
de fremmøtte var at utvi-
delsen av riksvei N332 

rundt Torrevieja er på vei.

På pressekonferansen kunne man 
fortelle at prosjektet har fått et 
budsjett på 980.000 Euro. Man 
har ennå ikke valgt entreprenør 
men ordføreren sier han vil gi 
oppdraget til den som kan få 
unne vei-utvidelsen raskest mu-
lig. Utvidelsen er forventet å ta 
rundt 18 måneder og den nye 

veien med to veibaner hver vei 
skal stå ferdig i slutten av 2020.

Området lider av store trafikk-
problemer, selv i lavsesongen. 
Spesielt av og påkjørselen til 
CV-95 er plaget av kø. Samme 
gjelder strekningene Torrevieja-
Alicante og Torrevieja-Orihuela 
Costa. Dagens riksvei N332 har 
kun en veibane i hver retning 
men trafikkeres i gjennomsnitt 
av rundt 40.000 biler daglig.

Fascist-kors endelig fjernet 
Det kontroversielle korset ved kirken i Callosa de Segura er endelig revet. 
Under rivingen mandag 29. januar skal to personer ha blitt arrestert.

Callosa 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

ÅPENT 9-19 (LØR TIL 17)

Stilling ledig
Medland Spania er et selskap som spesialiserer seg på 
salg av nybygg og skal i forbindelse med åpningen av vårt 
nye kontor i La Nucia vil vi besette følgende stillinger:

 

Resepsjonist som snakker spansk og engelsk. Kan du 
andre språk er dette positivt. 

Personell på innesalg og kundeservice. Vi trenger noen 
av følgende nasjonaliteter: norsk, svensk, dansk, 
nederlandsk, fransk.

Er du intressert kan du sende din CV på engelsk til 
theo.kokx@medlandspain.com

MEDLAND SPAIN

Korset som var et minnes-
merke over falne på 
Francos side under bor-

gerkrigen var forsøkt fjernet av 
kommunen tre ganger tidligere, 
men er hver gang blitt stoppet av 
demonstranter. 

De to personene som ble arres-
tert i Callosa under fjerningen av 
korset skal ha nektet å flytte seg 
da korset skulle hentes og gjort 
motstand mot politiet. I følge 
spanske aviser tilhørte de arres-
terte det spanske fascistpartiet 
La Falange. Fjerningen av korset 
som skjedde om morgenen man-
dag 29. januar var støttet av re-
gionale myndigheter i Valencia 
og inngikk i Spanias arbeid med 
å oppfylle kravene i landets his-
torieminnelov av 2007 (Ley de 
Memoria Histórica). Loven for-
byr statuer, symboler og skilt på 
offentlig sted som hyller Franco-
regimet og kuppmakerne som 
innledet Den spanske borgerkri-
gen (1936-1939).

Det omstridte korset i Callosa de 
Segura (De falnes kors) var et 
minnesmerke som ble reist på 
1940-tallet. Korset som stod 

utenfor San Martín kirke ved 
Plaza de España hadde opprinne-
lig en plakett som hedret José 
Antonio Primo de Rivera (man-
nen som i sin tid stiftet det span-
ske fascistpartiet Falange Es-
pañola) og Franco-soldater som 
døde under borgerkrigen. Korset 
er forsøkt fjernet tre ganger tid-
ligere, men er blitt stoppet av en 
gruppe eldre innbyggere i Cal-
losa og aksjonsgruppen for beva-
ring av korset (Plataforma Ciu-
dadana en Defensa de la Cruz).

I september 2016 skal navnet til 
Primo de Rivera og hyllesten av 

fascistpartiet Falange ha blitt 
fjernet og kun navnene på de 
falne stod igjen. Partido Popular 
i Callosa mente da at korset ikke 
lenger representerte et brudd på 
historieminneloven og av den 
grunn kunne stå. Partiet tapte 
imidlertid saken i retten i Elche.

Kommunen i Callosa de Segura, 
ledet av det spanske arbeiderpar-
tiet PSOE, Izquierda Unida og 
Somos Callosa, har hele tiden 
vært klar på at monumentet er i 
strid med historieminneloven og 
måtte fjernes.

ENDELIg fJERNET: 
Høyreekstreme og ultrakon-
servative Franco tilhengere 
har demonstrert for å få be-
holde monumentet utenfor 
kirken. Flere ganger har dom-
stolen krevd minnesmerket 
fjernet.
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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

Hospital Vega Baja i 
Orihuela er for lite
Hospital Vega Baja bør utvides. Det var presi-
dent for Valencia-regionen Ximo Puig som 
selv konkluderte dette ved et besøk i området.

Orihuela

Sykehuset ligger i San Bar-
tolome (Orihuela Kom-
mune). Stor tilflytting til 

området gjør at sykehuset alle-
rede er for lite. 

Valencia-presidenten sier det er 
nødvendig å bygge ut sykehuset 
for å øke kapasiteten. Man vil 
øke antallet kirurgiske enheter, 
utvide spesialist-tilbudet og eta-
blere flere klinikker rundt om i 
området som avlaster det sen-
trale sykehuset. Myndighetene 
har ikke satt av penger til å ut-
vide sykehuset i noe eksisterende 
budsjett.

Orihuela og Torrevieja har i en 
legre periode sett innbyggertallet 
øke ettersom flere og flere utlen-
dinger kjøper feriebolig i områ-
det. I tillegg til Hospital Vega 
Baja har man i Torrevieja ”Hos-
pital de Torrevieja” som åpnet i 
2006.

Kloakkstank-problem endelig løst
Torrevieja er endelig blitt kvitt problemene med kloakkstank fra renseanlegget 
EDAR syd i byen. Bassengene for avløpsvann har siden byggingen av anlegget i 
2007 vært åpne, noe som har gitt luktproblemer for tusenvis av innbyggere.

Torrevieja

Bassengene er nå tildekket 
med spesiallagde tak til 
235.000 euro som fjerner 

luktproblemet.

Luktproblemet syd i Torrevieja 
by skal i følge kommunen vært 
så omfattende at enkelte beboere 
i de mest utsatte områdene solg-
te sine eiendommer og flyttet. 
Rundt 30.000 innbyggere, enda 
flere under sommersesongen, har 
vært plaget av luktproblemet - 
blant annet i områdene San Ro-
que, Avenida de Pinoso, urbani-
sasjonene La Veleta, Mar Azul, 

los Balcones, Playa Verde, Lo 
Ferrís, Lago Jardín og sykehuset 
Hospital de Torrevieja.

Det aktuelle renseanlegget, Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR), tilhører regions-
administrasjonen i Valencia. 
Utbedringene har latt vente på 
seg i ti år. Arbeidet som kostet 
rundt 235.000 euro er utført etter 
flere år med politiske press i Tor-
revieja, blant annet fra partiet 
Los Verdes (De Grønne).

Hvorfor regionsadministrasjonen 

i Valencia i sin tid ikke påså at 
renseanlegget ble bygget med 
tak er uvisst. Anlegget som stod 
ferdig i 2007 skal ha vært det 
eneste i byer over 50.000 inn-
byggere i Valencia-regionen som 
ikke hadde bassengene tildekket. 
Arbeidet med å dekke til bassen-
gene skulle egentlig vært ferdig 
i agust i fjor, men har tatt lenger 
tid en planlagt.

«Mobilkontor» til politiet

Lokalpolitiet i Orihuela En 
kassebil er innredet som 

«mobilt kontor». Bilen innehol-
der det nødvendige utstyret for å 
gjør avhør, anmeldelser og teste 
for promille eller narkotika. Bi-
len vil bli blant annet bli brukt 
ved trafikkulykker og vei-kon-
troller. Noe som vil gjøre proses-
sen med å teste mistenkte promil-
lekjørere raskere. Og ved ulykker 
vil man kunne ordne papirarbei-
det på ulykkesstedet.

Orihuela kommune bruker 
66.000 Euro på å lease kassebi-
len i fire år. Politiet i Orihuela har 
fra før 21 biler.

Promille-dom stopper ikke ordfører

Ordfører Manuel Ros 
(PSOE) i Algorfa syd på 
Costa Blanca er tatt i 

promillekjøring med tre ganger 
lovlige alkoholverdier i blodet. 

Lovbruddet gjelder ”privatlivet” 
og kunne ha skjedd “hvem som 
helst”, sier Ros til media. 

Han mener dommen fra regions-
domstolen i Valencia ikke bør få 
innvirkning på hans offisielle 
oppgaver for kommunen. Han 
fortsetter derfor i jobben som 
ordfører. Ordføreren ble tatt i en 
rutinekontroll i begynnelsen av 

januar og er fratatt førerkortet, 
samt ilagt en bot på 720 euro.

BLITT fOR TRANgT: Stor tilflyt-
ting til blant annet Orihuela Costa har 
bidratt til at man nå snakker om en 
utvidelse av kapasiteten på Hospital 
Vega Baja.

“KuNNE SKJEDD ALLE”: Ord-
føreren hadde over tre ganger så 
høyt nivå av alkohol i blodet som de 
tillatte.
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Farlig sykkelsti utbedres i La Nucía
Alfaz del Pi

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!

Sykkelstien og fotgjengerfeltet 
langs hovedveien CV-70 mel-
lom urbanisasjonen Nucía 
Park og idrettsanleggene ved 
Ciutat Esportiva er endelig 
under utbedring. Et gjerde 
som fysisk skiller biler og myke 
trafikkanter har manglet, noe 
som har skapt farlige situas-
joner og ulykker.

Vintage 
& luxury

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

Second hand 
Antikviteter & merkevarer

Eksklusive 
merker
lave priser

Mandag - Tirsdag: Stengt
Onsdag : 11-20.00
Torsdag: 11-20.00

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

Tlf: 606 323 446

Lørdag og søndagLive musikk fra 15.00

Det er regionale myndig-
heter som står for utbe-
dringen, et arbeid som 

skal stå ferdig innen utgangen av 
februar.

Den aktuelle strekningen langs 
CV-70 er i følge La Nucía kom-
mune svært travel, med fotgjen-
gere, syklister og skatere fra 
både La Nucía og andre kommu-

ner i Marina Baja. Veien brukes 
blant annet av ungdom som skal 
til og fra skateparken ved Ciutat 
Esportiva.

Etter forespørsel fra La Nucía 
kommune har regionale myndig-
heter i Valencia nå startet utbe-
dring av veien. For å øke sikker-
heten skal det lages en veideler 
mellom biler og myke trafikanter 

fra urbanisasjonen Nucía Park til 
rundkjøringen ved Ciutat Espor-
tiva. Samtidig skal det legges rør 
under sykkelstien for drenering 
av regnvann, med avløp hver tju-
ende meter. Arbeidene har en 
budsjettramme på 150.000 euro 
og skal stå ferdig innen utgangen 
av februar.

Alfaz del Pi

Statlig støtte til kommuner i 
Spania er basert på byens 
registrerte folketall (Pa-

drón). En reduksjon på rundt 
3.100 innbyggere i Alfaz del Pi 
betyr i følge kommunen over én 
million euro mindre i statsstøtte. 
Dersom ikke trenden bremses i 
løpet av 2018, vil man i tillegg til 
en slunknere kommunekasse 
også måtte redusere bystyrets 
størrelse fra dagens 21 til 17 re-
presentanter.

Alfaz del Pi kommune stiller seg 
spørrende til statens beregninger, 
et tall som ble publisert av det 
nasjonale statistikkbyrået Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) den 1. januar i år. Kom-
muneadministrasjonen står for 
registreringen av innbyggerne 
(empadronamiento). Til syvende 
og sist er det imidlertid den span-
ske stat som godkjenner antallet.

Staten stoler ikke 
på kommunens tall
Bare 90 prosent av kommunens 
registrerte innbyggertall er blitt 
godkjent. I fjor var antallet inn-
skrevne innbyggere på 21.494 
personer. I løpet av 2017 er dette 
blitt redusert til 18.394, rundt 15 
prosent lavere. Kommunen me-
ner tallet ikke er representativt. 
Kommunen har allerede klagd 
inn fjorårets tellinger til statens 
delegasjon i Alicante (Delegaci-
ón del Gobierno de Alicante).

Kommuneledelsen mener inn-
byggere feilaktig er blitt uteluk-
ket fra statens beregninger og at 
alle som står i kommunens regis-
ter faktisk oppfyller kravet til 
innbyggerstatus. I klagen til sta-
ten vises det blant annet til for-
bruk av vann og søppeltømming 
som indikasjon på at innbyg-
gerne virkelig bor i kommunen. 
Alfaz del Pi er en turistkommune 

noe som betyr at mange av de 
som til enhver tid oppholder seg 
i kommunen ofte bare er på be-
søk.

At mantallet kan inneholde man-
ge fraflyttede og døde personer 
er ikke ukjent i Spania. Kommu-
nene overser selv registeret og 
overføringer fra staten er direkte 
koblet til antall registrerte inn-
byggere.

Samme problem i La Nucía
Også nabokommunen La Nucía 
sliter med samme problem. Det 
siste året er antallet innbyggere 
gått ned med rundt 2.000 perso-
ner til 18.548. I likhet med Alfaz 
del Pi mister byen statlige midler 
og må dersom utviklingen fort-
setter i samme retning redusere 
bystyrets størrelse fra 21 til 17 
representanter. 

Innbyggertallet ”redusert” med over 3.000
Alfaz del Pi

Fra 2016 til 2017 er det registrerte innbyggertallet i Alfaz del Pi redusert med over 
3.000 personer, de fleste av dem utenlandske statsborgere. I følge byrådet koster ta-
pet av innbyggere kommunen over én million euro i statsstøtte. Dersom trenden 
fortsetter i 2018, vil også bystyret måtte reduseres fra dagens 21 til 17 politikere.

«Sykkelsti» til fyret i Albir
Kommunearbeiderne i Alfaz del Pi har vært ute med maling-
spannet. Slik blir det sykkelsti av i kommunen, denne gangen 
fra sentrum av Albir og opp til turstien som leder ut til fyret.

I en pressemelding med foto 
fra rådhuset er ordfører Vi-
cente Arques, byråd for infra-

struktur Toni Such og to tekni-
kere fra kommunen avbildet. 
Ordføreren sier «sykkelstien» er 
en del av planen han kaller «hav 
og stjerner» hvor det skal foru-
renses mindre og spares mer.

Kommunen sier man har brukt 
600.000 Euro på sykkelstien. 
Dette inkluderer belysning og 
bredere fortau deler av stien som 
går fra stranden i Albir og opp til 
parkeringsplassen hvor stien som 
leder ut til fyret begynner. Man 
har også laget fartsdempere flere 
steder på strekningen.

STATEN gODKJENNER IKKE KOMMuNENS TALL: 
At mantallet kan inneholde mange fraflyttede og døde er 
ikke ukjent i Spania. Kommunene registrerer selv nye in-
nbyggere mens i Norge er Folkeregisteret en adskilt en-
het. I Spania er overføringer fra stat til kommune direkte 
koblet til antall registrerte innbyggere.
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PARFYME FABRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter
Kom og finn din favorittduft!

Man - Fre 10-18. Søn 10-14

Avenida Albir 66, Albir
Tel: 652 461 442
Ved siden av søndagsmarkedet

www.nova86.es

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Schiller skal ha slettet de 
kontroversielle meldingene 
kort tid etter at de ble lagt ut 

på Facebook. Samtidig sier han 
til media at han ikke angrer på 
innholdet i uttalelsene. Schiller 
som har vært prest i Den katolske 
kirke i 27 år mener det ikke hol-
der at kirken ber om unnskyld-
ning og angrer i pedofilisaker og 
foreslår innføring av obligato-
riske psykiatriske tester for alle 
prester.

Det er imidlertid Alfaz-prestens 
opprinnelige Facebook-meldin-
ger som vekker størst oppsikt i 
media. Det reageres på den uvan-
lig sterke ordbruken og at han 
omtaler seg ufordelaktig om både 
homofili og kirken generelt og gir 
uttrykk for at så og si alle landets 
biskoper er psykisk ustabile. 

I uttalelsene som ble kjent fredag 
19. januar sier Schiller blant an-
net at han kun har møtt «én ærlig 
biskop» i sitt liv og at alle andre 

har vært «maricones (nedsettende 
betegnelse på homofile, red.
anm), følelsesmessig syke og ute 
av balanse». Han sier også at han 
selv har «sluppet å bli tatt i rom-
pa» eller ”prostituert seg” for 
kirkens ”øvrighet”.

Han kaller i tillegg Den katolske 
kirkes øverste ledere for «pedo-
file kardinaler» og ønsker seg 
vekk fra kirken, en institusjon 
han betegner som «en korrupt 
forretningsvirksomhet».

Bispedømmet i Orihuela-Alican-
te har etter at saken ble kjent i 
media bedt Schiller om en for-

mell avklaring av de oppsikts-
vekkende uttalelsene. I et kort 
brev pressen har fått tilgang til 
heter det at Alfaz-presten er inn-
kalt til et møte ”umiddelbart og 
formelt, i sammsvar med kirkens 
protokoller”. Miguel Ángel 
Schiller har 27 år bak seg i Den 
katolske kirke, de siste 12 som 
prest i Alfaz del Pi. 

Alfaz-prest: Kirken er full av 
«syke» og «jævla homser»
Prest Miguel Ángel Schil-
ler i Alfaz del Pi er kalt inn 
på teppet til bispedømmet 
i Orihuela og Alicante for å 
ha kalt spanske biskoper for 
«pedofile» og «syke» hom-
ser. I uttalelsene som var lagt 
ut på prestens Facebook-
side ser Schiller seg lei på 
hele presteskapet og kaller 
Den katolske kirke «kor-
rupt». Den kontroversielle 
presten skal etter uttalelsene 
ha angret på «tonefallet» i 
teksten, men ikke innholdet.

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. 

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

Tlf: 865 649 255
Calle Ejércitos Espanoles 40

Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

En pleno puerto del Club Náutico de Al-
tea, se eleva uno de los buques insignias de
la gastronomía alteana,el restaurante Can
Tapetes del Port.

Este local destaca sobre todo por su co-
cina clásica mediterránea y sus especiali-
dades en arroces,carnes y pescados frescos
elaborados con un estilo propio y con pro-
ducto de gran calidad. 

El comensal se siente como en casa gra-
cias a su servicio correcto
pero cercano que asesora
en las novedades diarias.
Su amplia y extensa bode-
ga de vinos adapta cada
bocado al caldo perfecto,
pudiendo elegir entre una

gran variedad de blancos y tintos D.O. 
Su capitán y director de orquesta Albert,

comunica que el día 31 de diciembre de
2017 finalizará el contrato de arrenda-
miento industrial que tienen con el Club
Náutico de Altea. Indica que, «muy a nues-
tro pesar» el restaurante cerrará sus puer-
tas el próximo 17 de diciembre definitiva-
mente. Al mismo tiempo indica que, a par-
tir del 5 de enero de 2018, Can Tapetes ta-

pas-bar-restaurante se
traslada a un local en el
Albir, en el Camino Vie-
jo de Altea, local 6. Fren-
te al Hotel Albir Garden
Resort y junto al super-
mercado Mendoza.

Can Tapetes de Port, en el
CN Altea, cambia de local

La Cava Aragonesa es famosa por sus Yes-
cas, pan tostado a la catalana con aceite de
oliva virgen extra y tomate restregado, ela-
boradas con más de 100 variedades de em-
butidos, quesos, salazones, ahumados; así
como por sus «Tablas», que combinan cua-
tro Yescas diferentes. Además de estas espe-
cialidades, su barra se llena de encurtidos,
cazuelas, mariscos, carnes, em-
butidos, quesos y una gran varie-
dad de pinchos y tapas. También
cuenta con dos comedores con
una amplia carta con las mejores
carnes, pescados, arroces y pro-
ductos de la zona, brindando así
al cliente una experiencia gastro-
nómica única

Por otra parte, la selección de
vinos merece una mención es-

pecial por su extensión, complejidad y
prestigio. Con más de 700 vinos diferen-
tes, La Cava Aragonesa posee una de las
mayores bodegas de la zona, habiendo su
responsable Francisco Javier del Castillo,
galardonado como mejor sumiller en los
premios «Plato» 2017. Características

como el buen trato al
cliente, la búsqueda de
la máxima calidad en
los productos, la delica-
da elaboración de los
platos y la continua
evolución de su cocina,
han convertido a La
Cava Aragonesa en uno
de los locales de refe-
rencia de la zona.

Las Yescas 
de La Cava
Aragonesa
se conocen en
toda España
POSEE UNA DE LAS MAYORES
BODEGAS DE LA ZONA Y AL
MEJOR SUMILLER SEGÚN LOS
PREMIOS «PLATO», FRANCISCO
JAVIER DEL CASTILLO

RESTAURANTE 
LA CAVA ARAGONESA
Dirección: Plaza de 
la Constitución, nº 2. 03501
Benidorm.
Tlfn: 966 80 12 06
Web:lacavaaragonesa.es
Horario: De lunes a do-
mingo 12:00 a 0:00 h.

Interior de La Cava Aragonesa de Benidorm.

CAN TAPETES ALTEA
 Dirección: Av. del Puerto, 50,
03590 Altea.  Tlfn: 965 84 34 76
 Facebook: @cantapetes

FDS DÓNDE COMER EN LA MARINA BAJA
VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE, 2017 | INFORMACIÓN
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VEGA BAJA

añana en los Salones Bahía Costa se celebra el
I Encuentro solidario «Arroces de la Vega
Baja», organizado por el Rotary Club de To-

rrevieja dentro del calendario de actividades de su 25
aniversario. En el encuentro van a participar trece Ayun-
tamientos de la comarca, y se persigue mostrar la gran
variedad de arroces tradicionales en los que los produc-
tos de la huerta y el mar son los protagonistas. Arroces
como arroz y costra, arroz de verduras, arroz y pulpo,

arroz y alcachofas y así hasta quince arroces diferen-
tes que los asistentes podrán degustar sin limite
por el precio de 25 euros con la bebida, el pos-
tre y un gintonic incluido.

Esta inicitiva cuenta la participación de
establecimientos de trece municipios de
la comarca de las Vega Baja, estando
restaurantes de Torrevieja, Orihuela, Al-
moradí, Rojales; Benijófar, Redován,
Daya Vieja, Bigastro; Pilar de la Horada-
da, Callosa de Segura, Los Montesinos,
Benejúzar, y Guardamar.

M
El ticket permitirá probar todas las variedades

arroceras, e incluirá la bebida (Rioja Reserva, varios
tipos de cerveza y Gin Tonic), así como un surtido de

dulces (entre ellos, de repostería conventual) y de-
gustación de café.

TORREVIEJA ACOGE EL I ENCUENTRO
«ARROCES DE LA VEGA BAJA»

TONY PÉREZ

Vår spesialitet: Paella 
(Min. 2 pers), Kjøtt og fisk

Vi har flyttet fra havnen i Altea til Albir
ved  Supermercado Mendoza:

Camino Viejo de Altea

Bordreservasjon
966 864 621

Vi har flyttet til nye lokaler i Albir ved Mendoza supermarked.
 Can Tepetes er kjent for klassisk middelhavskjøkken med spesialiteter 

som risretter (paella), kjøtt og fisk - alt av ferske råvarer av høyeste 
kvalitet. Serveres med rød eller hvit vin  fra vår store vinkjeller.

Albert ønsker alle velkomne til vår nye restaurant i Albir!

Hverdager 11ºº-23ºº 

Dagens meny 16€ med flaske vin
Lørdag og Søndag 11ºº-23ºº 

Dagens meny 20€ med flaske vin

 ·  

 ·  

Avda. Oscar Esplá, 16, 03581 El Albir (Alicante)
Reservasjoner: 688 663 577

Mastroianni
Ristorante Italiano

VAlEntinEsAftEn
Spesialmeny €13.60 pr person IVA included.

Åpen for lunch og middag 6 dager i uken.

Alfaz del Pi

500 nye trær til Sierra Helada
I Albir vil man markere treets dag 6. februar med å plan-
te ut 500 trær og busker i naturområdet Sierra Helda.

Det er åpent for familier og 
frivillige å bli med på da-
gens aktiviteter om man 

møter opp klokken 10.30 ved 
piknik-området hvor stien ut til 
fyret begynner. Det blir aktivite-
ter for barna hvor man vil lære 
dem hvordan de enkelt kan in-

dentifisere flere av de mange ar-
tene som finnes i naturparken.

Man vil plante ut arter som na-
turlig hører hjemme i området 
som småpalmer, johannestre og 
flere typer busker.

uVANLIg æRLIg: Presten skrev han kun har møtt «én ærlig biskop» i sitt liv og at 
alle andre har vært «maricones, følelsesmessig syke og ute av balanse». Han skrev han 
selv har «sluppet å bli tatt i rompa» ei heller ”prostituert seg” for kirkens ”øvrighet”.
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Rullestoler og gratis 
wifi på stranden

Benidorm forbereder seg på en ny badesesong med rullestol-
ramper og gratis Wi-Fi til besøkende. Målet er å gjøre byens 
strender mer brukervennlige med såkalt “universell tilgjen-
gelighet”, samt å gi alle strandgjester fri tilgang til internett.

Benidorm

Arbeidet er allerede i 
gang, slik at tilbudene 
kan være på plass i til 

påske og sesongstarten for som-
meren.

Ved siden av ønsket om en mer 
inkluderende by, har tilretteleg-
gingen av strendene i Benidorm 
også en økonomisk side. Marke-
det for universell tilgjengelighet 
vokser angivelig hvert år med 
rundt 1,2 prosent og har et poten-
sial i EU alene på 180 millioner 
turister. Nye betongramper skal 
ta rullestolbrukere og andre med 
funksjonshemming helt ut til ha-
vet for å gjøre bading enklere. 
Med forbedring av byens stren-
der ønsker Benidorm å bli en av 
de første kommunene i Spania 
som oppnår sertifisering for uni-

versell tilgjengelighet (Accesibi-
lidad Universal).

Samtidig jobbes det med å få fer-
dig den trådløse kommunika-
sjonteknologien ved strendene. 
Målet er gratis Wi-Fi til alle ba-
degjester, et tilbud Benidorm 
kommune håper vil være på 
plass til påske. Også her er kom-
munen av de første på markedet, 
med ambisjoner om å oppnå ser-
tifiseringen “Intelligent turistde-
stinasjon (Destino Turístico In-
teligente, DTI).

De nye prosjektene ble presen-
tert i Madrid 17. januar under 
åpningen av den årlige spanske 
reiselivsmessen Fitur (Feria In-
ternacional de Turismo). 

Altea Hills krever vann-
garanti av kommunen

Alfaz del Pi

Beboerne krever nå at 
kommunen tar problemet 
på alvor og investerer i 

ny infrastruktur.

Altea Hills har de siste månede-
ne igjen hatt problemer med kva-
liteten på vannet i springen. 
Flere skriv skal være sendt til 
kommunen uten at noe er blitt 
gjort. Beboerne har derfor tatt 
saken opp med vannsyndikatet 
Greuges. Syndikatet støtter urba-
nisasjonen og mener kommunen 
må påta seg ansvaret for distri-
busjonen av vann. Det innebærer 

investeringer i ny infrastruktur 
slik at urbanisasjonen kan knyt-
tes opp mot det kommunale nett-
verket. Kostandene forbundet 
med en eventuell utbedring er 
beregnet til rundt 2,7 millioner 
euro.

Altea kommune leverer i dag 
vann til resten av Altea, men 
ikke områdene El Áramo og 
Mascarat der Altea Hills ligger. I 
stedet har selskapet Apobersa i 
alle år stått for vannforsyningen 
til stedet.

I følge Altea kommune er noe av 
problemet at Apobersa ikke har 
villet gi slipp på rettighetene. I 
motsetning til det kommunale 
nettverket er vannforsyningen i 
sin helhet basert på brønner. 
Grunnet problemer med tørke 
har vannet som pumpes opp fra 
grunnvannet hatt for stor konsen-
trasjon av mineraler til at det eg-
ner seg som drikkevann. Proble-
met med vann i området går 
tilbake til den første urbanisasjo-
nen ble bygget ved fjellene i Al-
tea for mer enn 40 år siden.

Rastro Isa

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE  - ALARM

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

Tlf 600 092 225

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% 

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

Urbanisasjonen Altea Hills gjør opprør mot Altea kommune med krav om rent 
vann til beboerne. Det påpekes at distribusjon av vann er et kommunalt ansvar 
i Spania. Likevel befinner husene seg utenfor kommunens forsyningsnett og 
har i årevis slitt med både tilgang på vann og kvaliteten på vannet som kommer. 

STATEN gODKJENNER IKKE KOMMuNENS TALL: At man-
tallet kan inneholde mange fraflyttede og døde er ikke ukjent i 
Spania. Kommunene registrerer selv nye innbyggere mens i 
Norge er folkeregisteret en adskilt enhet. Overføringer fra staten 
er direkte koblet til antall registrerte innbyggere i Spania.
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Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

TEL. 96 587 08 68SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

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)

Naturlige og bio-produkter
Kosmetikk • Oliven-olje • Eddik • Vin • Cava
Honning, syltetøy og sjokolade
Hudpleie-produkter
Håndlagede lys
Og mye mer...

El Artesano
Cami Vell D’Altea 36 
Playa Albir
Tlf 966 86 80 22

Du finner oss nære Mercadona i Albir.

Siden 1979
Rastro Isa

Kjøp og salg av møbler
Vi tømmer boliger

Antikviteter
Pyntegjenstander

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

Rådhuset i Altea «glemte» 
å legge ut på anbud pro-
sjektet som utgjør faste to 

av utbedringen av den nye pro-
menaden i Altea. Siden prosjek-
tet ikke ble publisert i statens 
blad for tinglysinger (BOE) kan 
man ikke signere avtale med 
noen utbygger om oppdraget 

som dermed bli forsinket.

Altea kommune har fått grønt lys 
fra nasjonale myndigheter om 
faste to av prosjektet som berører 
kystlinjen. I 2017 kunne man en-
delig åpne byens nye by-strand 
«L’Espigó» som drastisk har for-
skjønnet byens strandpromenade 

og fjernet elementer som tidli-
gere har svært til sjenanse i sen-
trum. Man la også ny gangvei 
nord fra sentrum til Algar-elven.

I neste fase skal arealet som i dag 
brukes til parkering av biler en-
dres totalt og åpnes for offentlig-
heten.

«Forglemmelse» forsinker 
ny promenade i Altea

I Altea skal fase to av forbedringen av strandpromenaden settes i gang «så 
snart som mulig». Den store parkeringsplassen som i dag «pryder» deler av 
strandpromenaden skal fjernes. Offentlig inkompetanse forsinker nå prosjektet.

Alfaz del Pi

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

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

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

ROT I KOMMuNEN: Prosjektet med å fjerne den store parkeringsplassen fra promenaden blir forsinket takket rot på 
rådhuset. Man «glemte» å legge ut på anbud prosjektet som utgjør faste to av utbedringen av den nye promenaden i Altea. 
Trafikkaos og parkeringsproblemer og biler “overalt” er et stort problem som byens politikere lenge har ungått å finne en 
permanent løsning på. Riksvei N332 går rett gjennom sentrum av byen, inklusive et halvt dusin lyskryss.
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MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

SYKePleieKonToR alfaz del Sol

Sierra Nevada i granada
Spanias mest kjente skidestina-
sjon er Sierra Nevada, en drøy 
halvtimes kjøring utenfor Gra-
nada by. Sierra Nevada ligger 
351 km fra Alicante, 277 km fra 
Murcia, 504 km fra Valencia el-
ler 120 km fra Málaga.

I Sierra Nevada ligger fastlands-
Spanias høyeste fjelltopp, Mul-
hacén, den rager 3481 meter over 
havet og på fine dager kan se 
over Middelhavet til Marokko. 
Nabotoppen er Veleta på 3398 
meter og herfra kan du sette utfor 
i både røde, svarte og blå løyper.
Nettverket av løyper består av 11 
grønne, 35 blå, 36 røde og fem 
sorte. I tillegg har de en løype for 
langrenn på 4 km, en snowboard- 

park og en halfpipe. Anlegget i 
Sierra Nevada er stort og blant 
de mest moderne i Europa.
Kø er stort sett ikke noe tema 
her. Kun i den nederste gondol-
heisen kan det bli noe kø på for-
middagen helger eller i ferieuker.

Snø og klima
Det er et stort antall heiser om du 
først har tatt turen helt opp til 
toppen kan kjøre “i evigheter” 
før du er i bunnen av bakken. Det 
er et fall i høyden fra toppen av 
løypenettet på over to tusen me-
ter, noe som betyr store forskjel-
ler med tanke på vær og vind i 
bakkens forskjellige høydenivå-
er.

Temperaturen er stort sett lav så 

Skiferie i Spania

Spania har mer å by på enn sol og strand. Kong vinter 
har for lengst inntatt landet og gjort at flere hundre 
kilometer bakker har åpnet dørene for de som liker å 
spenne på seg skiene. Førsteklasses anlegg og mange 
soltimer er noe av det som lokker nordmenn på ferie 
til et av Spanias 36 forskjellige skianlegg.

VARIERT: Sierra Nevada har mye åpne brede bakker i de øverste delene 
av anlegget. Spanjolene er ikke født med ski på beina så mye er tilrettelagt 
nybegynnere. Men det er finnes plenty “svarte” løyper her også.

det er oftest godt med snø i løy-
pene hvor det dessuten produse-
res rikelig med kunstsnø. Kvali-
teten på snøen kan variere fra det 
fineste pudder til hardpakket 
kunstsnø. Men med så mange 
store bakker i forskjellige høyder 
og med forskjellige solforhold er 
oddsene uansett gode for godt 
føre selv om offpiste mulighe-
tene kan være begrensende, spe-
sielt i den nedre delen av anleg-
get, grunnet lite nedbør.

Prisen for et dagspass ligger på 
34 euro for en voksen person, 
men prisene varierer på alder, 
når man vil ha det og for hvor 
lenge.

Costa Blanca, 
kort vei til Valdelinares
I Teruel rundt to timer nord for 
Alfaz de Pi finner vi Valdelinares 
på 1690 meters høyde i Gúdar- 
fjellene midt mellom små eld-
gamle landsbyer. For mange som 
bor på Costa Blanca er dette kor-
teste veien for å spenne på seg 
ski eller brett.

Med ni nedfartsruter på mellom 
1775 og 2000 meter er ikke an-
legget i Valdelinares blant de 
største men for de som bor i Al-
bir-området er det nærmeste an-
legg. Det finnes tre grønne løy-
per, fem blå og en rød. Bakkene 
er ikke spesielt utfordrende og 
egner seg best for familier eller 
for deg som vil ha et greit sted å 
starte sesongen på.

117 snøkanoner sørger for snø i 
bakken så snart gradestokken 
kryper under null, men spesielt 
tidlig i sesongen kan det være 
noe problematisk for de mer 
eventyrlystne, at det er lite snø 
utenfor de preparerte løypene. 

Noen av løypene kan dessuten 
være noe vel smale for brettkjø-
rere, spesielt om man tar med i 
betraktningen en del ustøe span-
joler i bestefars pastellfargede 
bobleskidresser fra 80-tallet plo-
gende i sikk-sakk.

Valdelinares er en destinasjon 
preget av nybegynnere. Men kort 
avstand til “norske” områder på 
Costa Blanca, som for eksempel 

Alfaz del Pi, gjør bakken til en 
fin destinasjon for mange, spesi-
elt for barna og de som vil ”var-
me opp” for sesongen. Følg mot-
orveien A7 nordover forbi 
Valencia by, ta så av inn i landet 
mot Teruel, følg så skiltingen til 
“Estación de esquí”.

Driftsansvarlig i Valedelinares, 
fortelller til SpaniaPosten at man 
ikke sikkert vet når bakken åpner 
for 2016-2017 sesongen. Det 
kommer an på været men man 
håper på å ha gode forhold innen 
fridagene i begynnelsen av De-
sember når Spania blant annet 
feirer sin grunnlovsdag.

Et dagspass i Valdelinares for en 
voksen person koster 24-35 euro.

Baquèira
552 km fra Valencia eller 200km 
fra Barcelona finner vi destina-
sjonen mest kjent som Baquèira. 
Skistedet består egentlig av to 
byer, Baquèira og Beret. Siste-
nevnte ligger på 1850 meters 
høyde mens landsbyen Baquèira 
ligger på 1500 meters høyde.
Baquèira er kjent i Spania for en 

SIERRA NEVADA
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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.

Vi leier ut ulike typer hjelpemidler
Ring for pristilbud!

PLEIE OG OMSORG

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

FYSIOTERAPI

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

FYSIAKOSREISER AS

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse

Vi vektlegger trygghet, 
trivsel og gode opplevelser!

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

Du reiser trygt,
vi er medlem av

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

Uketilbud på velværebehandling

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

Klippekort 
på trening

TOTALLEVERANDØR AV 
BEHANDLINGS OG OMSORGSTJENESTER

- VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER

Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir
www.fysiakos.com - post@fysiakos.com

Tlf: +34 966 865 686

- ALT innen hjemmesykepleie
- 24 timers vakttelefon
- Trygghetsalarm på ditt språk
- Tolketjenester
- Utlån hjelpemidler
- Sykehjem på dagen
- 20 års erfaring

www.costablancanursing.com     Tlf 619 274 038

SIERRA NEVADA: Man kan gjerne bo på ho-
tell i Granada by. Veien opp til trekket er normalt 
bar på dagtid, det tar knappe halvtimen opp.

viss snobbefaktor, det betyr at 
det er noe dyrere her enn ved 
mange andre skidestinasjoner i 
på den iberiske halvøy. Derfor 
velger mange å ta turen over 
grensen til “tax-free landet” An-
dorra. Pyreneene har flotte bratte 
fjell godt egnet for alle typer vin-
tersport, ikke så ulike de vi fin-
ner i Sveits og Østerrike.

Baquèira er stort med sine 104 
km merkede løyper og 72 bak-
ker. Det er bakker for alle nivåer 
hvorav fire er grønne, 36 blå, 26 
råde og seks sorte. For de som 
sverger til langrenn byr Baquèira 
på 7 km med preparerte løyper. 
33 heiser gir en kapasitet på over 
56.000 mennesker per time når 
alle heisene er åpne.

Toppene i det store rutenettet lig-
ger på nesten 2700 meter et fall 
på rundt 1000 meter fra topp til 
bunn. Det betyr store forskjeller 
i vind og temperatur, og det gjel-
der å kle seg godt. Merk at det 
ikke går busser mellom Baquèira 
og Beret, men det er en gratis 
transport fra den store parke-
ringsplassen i Baquería til bak-
kene. Nærmeste flyplass er i 
Toulouse på den franske siden av 
grensen.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker

•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager

•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe

• Alltid ferske bakevarer

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

VALLDELINARES: Bakken ligger en kort kjøretur fra Valencia. 
Bakken er ikke blant de største men fin for en dag i bakken.

VALLDELINARES: Ikke alle er født med ski på beina...

VALLDELINARES
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Madrid

Middagsluren- en tradi-
sjonsrik begivenhet 
som alle spanske beste-

foreldre er trofaste tilhengere av, 
kan ha sine dager talte.

I Spania er kanskje minuttene 
med hvile etter lunsj truet fordi 
EU-politikerne for en stund rap-
porterte at et av tiltakene som skal 
til for å øke produktiviteten i et 
kriserammet Europa er å avvikle 
siestaen.

Sover du siesta bør du ikke på 
noen måte føle deg svar skyldig, 
en middagslur er ikke et innfall av 
latskap men snarere en biologisk 
funksjon forankret i søvnmønste-
ret vårt med to grunnleggende 
funksjoner: Konsolidere minnet 
og oppdatere hjernen. 

Selv om det blir stadig sjeldnere, 
er siesta fortsatt praktiseres i Spa-
nia og Italia og enkelte land i La-
tin -Amerika og Asia, samt i 
Midtøsten og Nord-Afrika. Hva 
disse landene har til felles?  Var-
me. Det er en teori som gjennom 
årene, er det å ta en liten lur kom-
met som følge av høye tempera-
turer om dagen. Da kan en mid-
dagshvil være en fordel for å 
unnslippe varmen og ikke blir 
dehydrert ved å jobbe under den 
varmeste delen av dagen, men det 
er en teori. 

Hvorfor sover vi middag?
Fra det øyeblikket får vi opp om 
morgenen blir vi - heldigvis - sta-
dig mer våkne. Vi skjerper oss 
frem til cirka klokken 13, da lider 
vi en nedgang på rundt en time 
for deretter å ta oss opp til å holde 
oss våkne til sengetid, mellom 9 
og 22:00. Nedgangen i energini-
vået reduseres etter å ha spist, det 
er en del av biologien vår, og det 
er derfor vi liker å ta en lur for å 
rekonstituere.

Alt dette ifølge Dr. Alejandro 
Chediak spesialist i søvnmedisin 
og medlem ved senteret for søvn-
forstyrrelser i Miami.

Lunsjen vår gjør oss sløve fordi 
sult bidrar til å holde oss våkne.

I industrialiserte land er det å ha 
en middagslur som fast vane en 
stadig mer sjelden eller nesten 
ikke-eksisterende. Grunnen til at 
samfunnet sluttet med å sove midt 
på dagen har noe å gjøre med 
Henry Ford, de moderne produk-
sjonslinjens far og pioneren av 
den industrielle revolusjon i USA. 
Et av de viktigste bidrag fra Ford 
har vært samlebåndsproduksjon. 
Innføringen av den legendariske 
Ford T revolusjonerte amerikansk 
industri, men hans arv inkluderer 
også søvnmangel og tretthet som 
følge av skiftarbeidet. I motset-
ning til i dag, ble den opprinneli-
ge masseproduksjonen utført av 
mennesker. For å gjøre samlebån-
det mer effektiv, skulle det holdes 
aktivt under måltidene. Så å sløy-
fe middagsluren ble en vane. 

Ordets opprinnelse
Romerne delte dagen i 12 timer 
og natten inn i like mange, slik at 
den sjette time var midtveis på 
dagen, middag og tiden der solen 
står høyest og dagen er på det  
varmeste. . Da pleide arbeiderne 
å ta en pause fra det daglige arbei-
det for å hvile og fylle opp med 
energi.  Likeledes sies det at nor-
mene fra San Benito Abad som 
han skrev til munkene og som er 
blitt fulgt i nesten 1500 år. Der 
kan vi lese at vi skal hvile og  ta 

NONSTOP:  Henry Ford introduserte samlebåndet for produksjon av hans 
Ford T. Kontinuerlig produksjon var med på å sette en stopper for den lange 
tradisjonen med en liten middagslur etter lunsj.

Siesta
Litt ”latskap” er kanskje godt for helsa?

Å ta en blund etter midda-
gen har blitt en omdiskutert 
luksus for mange, men en 
planlagt lur kan gi mange 
fordeler, blant annet i økt 
produktivitet og gjen-oppret-
ting av hjernekapasiteten. 
Forskning har fortalt oss at vi 
ikke blir fete av en siesta og at 
det tvert imot er sunt.

IKKE SOV fOR LENgE:  Ekspertene hevder den perfekte lur ikke varer 
mer enn 20 minutter. Det er den tiden det tar kroppen og sinnet til å få tilbake 
konsentrasjonen og energi. Ved å sove mer enn 30 minutter når en dyp søvn 
og etterpå blir det vanskelig å våkn. Mer føler seg slitene og sløv etterpå
(Maleri av Gustave Courbet)

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.
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det  med ro  etter den sjette timen, 
la sesta ora, den sjette timen, når 
dagen er på det varmeste.  

Så spanjolene kalte det å holde 
siesta for “sextear” eller “guardar 
la sexta» så ble det til verbet 
«sestear” som fortsatt er verbet 
for det å ha  og altså da å ha si-
esta .

Du trenger ikke sove
Det er mange måter å ha siesta på, 
noen sitter bare å slapper av i en 
stol en kort tid og andre tar seg en 
hel time på øyet i sengen.
Så det er ikke å forundre seg over 
at det fremdeles den dag i dag 
ikke er sett på som høflig å be-
søke eller ringe folk mellom to og 
fire på dagen.  Det er også mange 
butikker og arbeidsplasser som 
fremdeles stenger midt på dagen 
spesielt de varmeste stedene i lan-
det. 

20 minutter er
den perfekte lur
Ikke en time, eller 30 minutter. 
Ekspertene påstår at den perfekte 
lur ikke varer mer enn 20 minut-
ter. Det er den tiden det tar krop-
pen og sinnet til å komme seg 
tilbake på optimalt nivå av kon-
sentrasjon og energi. Problemet 
vi får ved å sove mer enn 30 mi-

nutter er at vi da når en dyp søvn 
og siden blir det vanskelig å våk-
ne, og vi føler oss mer slitene og 
sløve, slik at fordelene i form av 
vitalitet blir lavere. Har du siesta, 
er det lurt at du prøver å gjøre det 
i 20 minutter, slik søvnekspertene 
anbefaler. 

Om du sitter eller ligger påvirker 
ikke søvnkvaliteten. Det finnes 
ingen vitenskapelig bevis for å 
bevise at liggende søvn er bedre 
enn sittende. Det er viktig at det 
er behagelig. En kort lur i en stol 
hjelper.

Men nattesøvnens kvaliteten er 
uslåelig. En siesta vil ikke kom-
pensere fullt ut for søvnmangel, 
men det bidrar til å øke produkti-
viteten. 

I Spania og andre middelhavsland 
kan det virke merkelig og på 
grensen til galskap at foreldre er 
ute med små barn til midnatt om 
sommeren. Men om vi husker på 
at de alle jo har hatt en god søvn 
midt på dagen så de har fått ti-
mene sine med hvile.

En annen myte om søvn er at om 
vi sover mye, da kan vi gå opp i 
vekt. Faktisk er det motsatt: Man-
gel på søvn skaper endringer i 

stoffskiftet som gjør det vanske-
ligere å gå ned i vekt. Middagslu-
ren endrer ikke stoffskiftet på en 
negativ måte. Vekttap har nå en-
gang den enkle formelen der an-
tall kalorier bør være mindre enn 
energiforbruket. Hvis du ønsker å 
komme i form, er trening svaret.
De viktigste fordelene med en 
kort lur på dagtid er å gjenopp-
rette maksimal årvåkenhet av 
hjernen og bidra til å forbedre 
hukommelsen. Som et resultat, er 
det forventet at vi som arbeider er 
mer produktive etter en kort pau-
se.

Vi vil leve helt bra hvis vi velger 
å ikke sover middag. Så da er vi 
tilbake til tre hovedpilarene til 
helse - riktig kosthold, moderat 
mosjon og nok søvn. 

Siesta anbefales!
TRENgER IKKE SOVE:  Det er mange måter å ha siesta på, noen sitter 
bare å slapper av i en stol en kort tid og andre tar seg en hel time på øyet i 
sengen.  (Ramon Martí Alsina mest kjente verk “La Siesta”)

KULTURKVELDER PÅ TIRSDAGER: 

  6.2: Fest på Kjerka! - Barbershop, kaker og åresalg 
13.2: Countrykveld med Steff Nevers og G.Thomas 
20.2: Spansk kultur og historie 
27.2: Gospeltirsdag med Gospelkoret 

  6.3: Fest på Kjerka! Underholdning, kaker og åresalg 
13.3: Klassisk-kveld med pianisten Karin Krause m/flere 
20.3: Fest på Kjerka! Taubekveld m/Armonia de Noruega, kaker og åresalg 
27.3: Lukket 

  3.4: Tur til Murcia - Påmelding, begrenset plass - mer info kommer. 
10.4: Spansk kultur og historie 
17.4: Duo Cordoba - Vera og Trond Folstad, klaver og gitar, variert klassisk. 
24.4: Fest på Kjerka! Underholdning, kaker og åresalg 
  1.5: Lukket 
  8.5: Gospeltirsdag med Gospelkoret 

Les mer om kveldene i kalenderen på hjemmesiden: 
sjomannskirken.no/torrevieja 

MATINÉKONSERT LØRDAG: 
17.2: Lørdag - GrøtGospel - konsert m/Gospelkoret i forbindelse med grøten

KULTURKVELDENES ÅPNINGSTIDER: 
Fest på Kjerka: 
      Kvelden starter kl 19. Underholdning, kaker og kaffe, åresalg. 
Spansk kultur og historie: 
      Kirken åpner med salg av kaffe og vafler kl 18 - Foredraget starter kl 19. 
      Fri inngang - kollekt ved utgangen. 
Gospeltirsdag: 
      Kirken åpner med salg av kaffe og vafler kl 18 - Programmet starter kl 19. 
Konserter: 
      Billetter kan kjøpes i kirkens åpningstider. 
      Billettsalg også ute fra kl 18 før konsertene. 
      Dørene åpner kl 18.30 - Konsertene starter kl 19.

KULTURKVELDER  
VÅREN 2018

NY UTGAVE! Rettelse fra programbladet

Unnfangelsen som saksø-
keren mener Julio Igle-
sias står bak går tilbake 

til 1975. Sangeren var da gift 
med Isabel Preysler, hans første 
av to koner. Den 41 år gamle 
mannen som hevder å være hans 
sønn har to ganger tidligere fått 
saken avvist av spanske domsto-
ler. Årsaken til at det nå åpnes 
for gentesting er at mannen gjen-
nom privatdetektiver skal ha fått 
tak i DNA fra et barn av Iglesias 
i USA. Prøven som ble gjort på 
“genetisk materie” skal angivelig 
ha vist slektskap til saksøker 
med 99,9 prosents sannsynlighet.

Dersom Julio Iglesias nekter å la 

seg genteste, vil advokaten til 
mannen gå videre til neste ledd. 
Det vil si et krav om DNA-prø-
ver fra en eller flere av de åtte 
barna sangeren allerede har på 
papiret. Hvis barna heller ikke 
samtykker, har advokaten alle-
rede annonsert at de vil gå videre 
til Iglesias tre søsken.

Retten til å få slektskap bekreftet 
er godt beskyttet i Spania med en 
egen artikkel i landets grunnlov. 
De siste årene har blant annet 
tidligere konge Juan Carlos fått 
liknende krav mot seg. Saken 
mot kongen ble imidlertid avvist 
av landets høyesterett.

Krever DNA-prøve av Julio Iglesias
Den kjente spanske sangeren Julio Iglesias er avkrevd DNA-test i 
en farskapssak. Den 41 år gamle mannen som hevder å være hans 
sønn har fått medhold i retten i at gentesting skal gjennomføres. 
Iglesias som i dag er 74 år gammel har allerede åtte barn, på papiret.

NEKTER: En nå 41år gammel mann fra Valencia vil ha det bekreftet eller 
avkreftet om smørsangeren er hans far. Iglesias nekter å avgi DNA prøve i 
saken som lenge har gått i det spanske rettsvesenet.
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I slutten av februar og begynnelsen av mars feires karneval med mye 
moro i Spania og i resten av den katolske verden. Karnevalstradisjonene er 
sannsynligvis er over 2.500 år gamle. Og det hele markerer begynnelsen på 
oppladningen til påskefeiringen, en gammel fruktbarhetsfeiring.

Karneval
Katolikkenes hedenske adoptivbarn

Det antas at ordet karne-
val har sine røtter i det 
middelalderske latinske 

ordet Carnem levare eller car-
nelevarium, som betyr å fjerne 
kjøtt. Dette henger sammen med 
tradisjonen om å ikke spise kjøtt 
i tiden før påske.

faste eller feste?
Det hele henger sammen med 
førkristne riter hvor man feiret 
fruktbarhet og naturens oppvåk-
ning. Også her er koblingen til 
påsken og påskeegget som gam-
melt fruktbarhetssymbol klar.
Man har funnet ut at de aller før-
ste feiringene fant sted så tidlig 
som 600 år før  Kristus, i Osiris 
i Egypt.

I Romerriket ble det feiret kar-
neval – med løssluppenhet og 
offentlige forstyrrelser. Fruktbar-
hetsfeiringene holdt stand frem 
til 1400-tallet. Den romersk-
katolske kirken var sterkt imot 
feiringen, men  tradisjonen var 
allerede den gang så rotfestet i 
samfunnet at kirken måtte godta  
den. Litt etter litt fikk Kirken 
gjennomslag for hva feiringen 
burde inneholde og karnevalet 
ble så knyttet til den forestående 
fasten. Likevel ser ikke kirken 
alltid med så blide øyne på kar-
nevalsfeiringene og den tøyles-
løse festingen rundt omkring i 
dag heller.

Sør-Amerika
Hører man ordet karneval vet 
man at Brasil er dominerende 
med gigantiske feiringer i hver 
en krok av det enorme landet. 
Mest kjent er nok feiringen i Rio 
de Janeiro, hvor sambaskolene 
stiller til konkurranse i et farge-
sprakende opptog. Hvert år kom-
mer det rundt 300 000 tilreisende 
til Rio de Janeiro under karne-
valstiden.

Salvador i den nordøstlige staten 
Bahia, skryter av å ha verdens 
største karnevalsfeiring. Spør du 
brasilianerne, er også dette den 
store favoritten. Mens Rio lager 
profesjonelle show inne på are-
naer, forgår all feiring i Salvador 
ute i gatene. En annen brasili-
ansk karnevalsgigant er Recife 
– i denne byen og nabobyene 
feires karnevalet av rundt 2 mil-
lioner mennesker hvert år.

Nå er det ikke bare Brasil som 
kan skilte med markeringer av 
den kommende fasten. Venezu-
ela, helt nord i Sør-Amerika, fei-
rer karneval med brask og bram, 
og det gjør også stedet Bolivar. I 
byer i Argentina feires karneval 
med dans, vannkrig og drikke-
konkurranser, dette har man også 
i Bolivia.

Mardi gras
Karnevalsfeiring i USA heter 
Mardi Gras, og fremste ekspo-
nent er den årlige utskeielsen i 
New Orleans. Her kombineres 
sambaen fra Brasil med byens 
karibiske røtter. Her opplever 
man musikk, dans, limbokon-
kurranser, stappfulle barer, kas-
ting av halskjeder og kåringer av 
beste kostymer.

Europas mest berømte karneval 
finner sted i Venezia. Røttene går 
helt tilbake til det 13. århundre, 
men inspirasjonen til masker og 
kostymer hentes fra 1700-tallet.

Feiringen er på langt nær så 
voldsom som i Rio de Janeiro, 
men det er masse arrangementer 
og festligheter i Venezia i karne-
valstiden. I den toscanske byen 
Viareggio finner man Italias 
kanskje mest spektakulære kar-
nevalsfest, verdenskjent for sine 
enorme dukker i pappmasjé. Der 
lager man digre pappfigurer som 

blir flyttet rundt i byen på gigan-
tiske flåter. På hver flåte deltar 
omkring 200 personer i kosty-
mer. Et titall mennesker opphol-
der seg også inne i dukkene for 
å manøvrere og stabilisere dem. 
Det er selvsagt konkurranse om 
å ha den flotteste flåten. I Torino 
har de en litt annen vri – der av-
sluttes karnevalsfeiringen med 
en tre dagers appelsinkrig og 
bålbrenning!

Karnevalsfeiringen preger også 
små og store byer på Rivieraen i 
Frankrike hvor de såkalte blom-
sterparadene er av de mest popu-
lære begivenhetene. Alpebyene i 
Frankrike holder også fest i kar-
nevalstiden.

I Tyskland og Sveits feires kar-
neval på intenst vis, med bisarre 
kostymer, hedenske tradisjoner 
og selvsagt tønnevis med øl. 
Hekser, spøkelser, narrer og de-
moner i støyende parader preger 
områdene. Feiringene i grense-
byene har tradisjoner helt tilbake 
til 1200-tallet, og er av de svært 
få internasjonale karnevalsfeirin-
ger. Her deler man ut bynøkler 
til et narrebyråd og kvinner får 
”herske” en av dagene før fasten 
tar til. En av de aller største fei-
ringene i Tyskland finner sted i 
Düsseldorf. Mer enn 6.000 delta-
kere i skrikende kostymer para-
derer rundt i byen, foran mer enn 
1,25 millioner tilskuerer. I Køln 
har man mandagsparade med de-
korerte biler og orkestre, og opp-
toget starter nøyaktig klokken 11 
over 11.

På Tenerife finner du karnevals-
feiringer flere steder. Aller mest 
imponerende er den som finner 
sted i hovedstaden, Santa Cruz 
de Tenerife. Det store temaet 
for feiringen er å kle seg ut som 
det motsatte kjønn. Besøkende 

fra hele verden deltar i parader 
og ville gatefester, og hele fes-
ten ender med at man ”begraver 
sardinen” for å markere at fasten 
begynner.

Også på La Palma og Lanzarote 
er det spesielle karnevalsfester. 
Lanzarotes innbyggere skrem-
mes av djevelfigurer med lange 
tunger og spisse horn. På La Pal-
ma er det talkumkrig, og turister 
er spesielt ettertraktede mål. Her 
regner man med at det går med 
fem tusen kilo talkum under hver 
karnevalsfeiring.

Både i Spanias og Portugals ho-
vedsteder feires innledningen til 
fasten. I store og små byer som 
Cadiz og Santiago de Compos-
tela, kan du dumpe over store 
karnevalsfeiringer. Verst er det 
likevel i Katalonia, i en by ved 
navn Sitges noe syd Barcelona, 
hvor det sies at Spanias villeste 
karneval oppleves. Her har man 
matfest og store dragshow. I den 
katalonske hovedstaden Barce-
lona er det fråtsing som står på 
programmet. Jo fetere maten er, 
jo bedre. Det konkurreres i mat-
laging, og paradenes viktigste 
figurer er grønnsaker.

Det feires karneval rundt om-
kring i hele Spania. I Torrevieja 

og andre byer er gatene fulle av 
mennesker som fester til langt 
utover i de små timer, og festene 
er både for barn og voksne. For - 
voksne skal ha lov til å leke seg 
under karnevalshøytiden. Tys-
kerne feirer med pomp og prakt, 
og hevder at den som ikke er en 
narr under karnevalet, er en narr 
resten av året.

ESELDREPERE: Innbyggerne i lands-
byen Solsana i Katalonia kalles “matam-
burros”, eseldrepere på norsk. Innbyg-
gerne tar dette med en dose humor så 
når det er karneval er det tradisjon å 
henge esler fra kirketårnet.

TENERIfE:  Spanias største karnevalopptog er på 
Tenerife. Opptoget vises live på tv over hele Spania.

BALL DE MALCASATS: Det kata-
lanske “Maskeballet” er karneval-
tradisjon i flere byer i Tarragona. 
Meningen er å bruke opptoget for å 
harsellere med myndigheter.
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Hulemalerier bli turistattraksjoner

Valencia-regionen har Europas største samling av hulemalerier, men svært få vet det. 
Det vil regionale myndigheter gjøre noe med. Til sammen rundt 650 funnsteder 
fordelt på provinsene Alicante, Valencia og Castellón skal nå markedsføres for turister.

Valencia

Blant annet skal det oppret-
tes en egen internettside 
som forteller historien til 

de prehistoriske tegningene og 
gir en komplett oversikt over alle 
besøksstedene.

Hulemaleriene som nå skal mar-
kedsføres på nye måter inngår i 
den såkalte Arco Mediterráneo 
som ble erklært verdensarv av 
UNESCO i 1998. Funnene er da-
tert tilbake til 10.000 år før vår 
tidsregning og strekker seg fra 
Catalonia i nord til Andalucia i 
syd.

Mesteparten av tegningene be-
finner seg imidlertid i Catalonia 
og Comunidad Valenciana. Sist-
nevnte region vil nå ta de histo-
riske funnene ut til et større pu-
blikum. Prosjektet har fått navnet 
Ruter til hulemalerier fra prehis-
torisk tid (Caminos del Arte Ru-
pestre en la Prehistoria) og er 
utarbeidet av regionens departe-
ment for turisme (Agencia Va-
lenciana del Turismo, AVT) i 
samarbeid med eksperter fra uni-
versitetet i Valencia (Universidad 
de Valencia).

Tross sin arkeologiske verdi er 
den valensianske delen av denne 
kulturarven i dag lite kjent hos 

publikum. Samlingen er den 
største i sitt slag i Europa. Til 
sammen handler det om rundt 
650 funnsteder fordelt på regio-
nens tre provinser (185 i Alican-
te, 219 i Valencia og 230 i Cas-
tellón).

Inndelingen av hulemaleriene er 
foreløpig tenkt gjort i de tre ka-
tegoriene naturalistisk, skjema-
tisk og makroabstrakt stil. Den 
sistnevnte formen kjennetegnes 
av at figurene er opphøyd til en 
mer stilistisk form. Denne stilar-
ten er angivelig bare funnet i 
Alicante-provinsen.

En viktig del av det nye prosjek-
tet er opprettelsen en egen inter-
nettside som forteller historien til 
de prehistoriske tegningene og 
gir en komplett oversikt over alle 
funnstedene. Før maleriene kan 
gjøres tilgjengelige i større om-
fang, må imidlertid en rekke 
brikker falle på plass. Foruten 
tilstrekkelig finansiering, må nye 
lover på plass som regulerer bru-
ken av besøksstedene og beskyt-
ter den vernede kulturarven. I 
tillegg må en plan for den admi-
nistrative styringen av stedene 
legges og katalogen over samt-
lige tegninger opprettes. 

Mange av kommunene som i dag 
har hulemalerier har få økono-
miske ressurser og opplever fra-
flytting i stort omfang. I tillegg 
til ønsket om å gjøre den verdi-
fulle kulturarven kjent for folk, 
handler prosjektet derfor også 
om å stimulere lokal økonomi.

Den nye nettsiden vil være un-
derlagt regionale myndigheter 
(Generalitat Valenciana) og vil 
knytte offentlige administrasjo-
ner lokalt sammen i et stort nett-
verk. Universiteter, museer og 
private foretak vil bli knyttet opp 
mot den samme plattformen.

I de tre provinsene Alicante, Va-
lencia og Castellón er besøksste-
det El Parque Cultural Valltorta-
Morella i sistnevnte provins det 
mest besøkte. Med sine 32.000 
hektar fordelt på kommuner i 
distriktet Els Ports-Maestrat, er 
stedet av mange ansett som “Det 
sixtinske kapell” innen prehisto-
risk kunst på verdensbasis. I dag 
er museet besøkt av mellom 
15.000 og 20.000 personer i året, 
uten noen form for markedsfø-
ring. I tillegg til Valltorta i Cas-
tellón kan nevnes funnstedene 
La Sarga og Petracos i provinsen 
Alicante og Macizo Caroig i Va-
lencia.

OVER 650 fuNNSTEDER:  Ved landsbyen 
Valltorta i Cartagena har man etablert et musum i 
tilknytning til de mange hulemaleriene i området.  
Også i Alicante-området er det mange funnsteder.

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. 

ESELDREPERE: Innbyggerne i lands-
byen Solsana i Katalonia kalles “matam-
burros”, eseldrepere på norsk. Innbyg-
gerne tar dette med en dose humor så 
når det er karneval er det tradisjon å 
henge esler fra kirketårnet.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

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

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

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
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Låne til bolig i Spania
Krav til egenkapital, kostnader og skatt

Alternativene for de fleste er 
å finansiere kjøpet gjen-
nom bank i Spania eller 

DNB i Luxembourg. Har man fri 
kapital i en norsk eiendom kan man 
også finansiere kjøpet i Spania ved 
et rammelån i Norge.
 
Hvor mye kan jeg låne til Spa-
nia-boligen?
Det første som bestemmer hvor 
mye du kan låne er om du er ”resi-
dent” eller ikke i Spania. Altså om 
du regnes som bofast i landet med 
inntekt som skattes i Spania. Resi-
dente nordmenn i Spania kan i en 
spansk bank låne på like betingelser 
som spanjoler, noe som betyr opptil 
80% av boligens verdi. Regnes du 
bosatt i Norge vil en spansk bank 
kunne låne deg 50-70%.
 
Tilbakebetalingstid varierer fra 
bank til bank. Man kan bruke opptil 
30 år på å betale banklånet tilbake. 
De fleste banker ønsker at låntaker 
skal ha tilbakebetalt hele lånet før 
de de er 70 – 75 år.
 
Transaksjonskostnader 

kan ikke finansieres
Kostnader knyttet til kjøp av bolig 
i Spania er større enn i Norge, regn 
med rundt 13-15% i transaksjons-
kostnader. Nye regler i Spania for-
byr finansiering av de fleste kostna-
der knyttet overdragelse av boligen. 
Disse reglene skal forhindre at folk 
kjøper boliger de ikke har råd til.
 
Dokumentene banken trenger 
for å vurdere lånesøknaden:
Skattemelding for siste to eller tre 
år, Kopi av siste to eller tre måne-
ders lønning / pensjonsutbetaling. 
Pass, Eventuelt NIE nummer og 
residencia.

Låne til ferieboligen i Spania, 
Norge eller Luxembourg?
 
Norske banker kan ikke ta pant i 
spansk eiendom. Det betyr at kun 
den som har fri kapital i sin norske 
eiendom kan låne i en norsk bank 
for å kjøpe feriebolig i utlandet. 
Med andre ord låner man med sik-
kerhet i den norske boligen. Man 
kan øke eksisterende huslån eller ta 
opp nytt lån med sikkerhet i en 
gjeldsfri norsk eiendom. Det kan 
være en god løsning for mange men 
det gjør også at man låser ”disponi-
bel kapital” i sin norske eien-
dom. Låner man med spania-boli-
gen som panteobjekt har man 
fortsatt kapital og økonomisk flek-
sibilitet hjemme. Skulle man trenge 

penger i fremtiden er friverdien der 
fortsatt. Mange hjelper f.eks. sine 
barn inn i boligmarkedet ved å 
pante eksisterende bolig i Norge. 
 
Skattefradrag på rente
Det er skattemessige konsekvenser 
knyttet til hvordan ferieboligen er 
finansiert:
 
Dersom du er skattepliktig i Norge 
og har lån i en utenlandsk bank har 
du fordelen av at du kan føre opp 
renteutgifter til fradrag på din nor-
ske skattemelding. Du skal også 
føre opp boligens lignings- verdi på 
formuesiden. Er du bofast og skat-
ter til Spania gjelder andre spanske 
regler.
 
Arv av bolig i Spania
Dersom man velger å finansiere bo-
lig i Spania ved å utvide ramme-
lånet i Norge vil lånet ikke påvirke 
netto verdiene i Spania, da gjelden 
ikke er direkte knyttet til den span-
ske eiendommen. Noe som for ar-
vinger kan bety høyere skatt.

Rente
Å låne penger til bolig i Spania er 
svært billig med dagens ekstremt 
lave Euro rente.

Det som ved første øyekast gjør fi-
nansieringen betydelig dyrere i 
Spania enn i Norge er kostnadene 
knyttet til etablering av lån. Ban-

kene tar et etableringsgebyr på mel-
lom 0,5 og 2% av lånesummen 
samt eksterne gebyrer knyttet til 
tinglysing, notar og gestoria. Alt 
dette koster til sammen ca. 3% av 
lånesummen. I tillegg kommer do-
kumentavgift (IAJD) på 1.5% av 
HELE låneansvaret. Merk at låne-
ansvar og gjeld ikke er det samme. 
Man er også ansvarlig for eventu-
elle kostnader ved tvangsinndri-
velse.
 
Låne til Spania-boligen i Euro 
eller norske kroner
Å låne i norske kroner kan utgjøre 
en økt valuta-risiko. Når man siden 
skal selge for å kanskje bytte til en 
annen bolig, som mange første-
gangskjøpere i Spania ofte gjør, så 
vil forholdet mellom gjeld og boli-
gens verdi kunne svinge vesentlig 
om valutaforhold har endret seg. 
Boligen skal en dag selges i Euro 
og ved å ha gjeld i samme valuta 
fjerner man denne uforutsigbarhe-
ten.
 
De fleste som låner til ferieboligen 
i Spania vil låne i Euro som har en 
lavere og mer stabil rente enn ren-
ten i Norge. Selv om dagens veks-
lingskurs gjør Euroen dyrere enn 
for noen år tilbake, skal man huske 
at boliglånet betales ned over man-
ge år, opptil 30 år, og at kursen vil 
svinge begge veier i perioden. Man-
ge vil også fortsatt ha gjeld på boli-

gen i det den selges. Dermed er 
effekten av en lav kronekurs i for-
hold til Euro mindre enn hva mange 
først antar.
 
Å låne Euro i Norge med en lav 
eurorente er i praksis umulig gjen-
nom banker i Norge. Slike typer lån 
er definert som risikolån og deres 
tilgjengelighet har blitt begrenses 
av Finanstilsynet. Euro-lån er kun 
mulig ved å låne i Spansk bank el-
ler via DNB Luxembourg.
 
DNB Luxembourg 
DNB i Luxembourg har lenge til-
budt lån til Nordmenn som kjøper 
bolig i Spania.
 
Krav til inntekt og dokumentasjon 
er stort sett som i Norge. Det prak-
tiske og kostnader knyttet til etable-
ringen av lånet er på linje med lån 
fra spansk bank. Det skal utarbeides 
en takst, man signerer for lånet i det 
man skjøter over hos notaren og er 
underlagt vanlige spanske kostna-
der etc. Men DNB Luxembourg 
skiller seg noe fra spanske banker 
ved å være mer transparent med 
betingelser og kostnader og de stil-
ler ikke krav til kunder om kjøp av 
tilleggsprodukter som kjøp av 
gjeldsforsikring, boligforsikring, 
pensjonfond etc. Spanske banker 
har lenge vært kritisert for sin prak-
sis ved å ”tvinge” lånekunder til å 
kjøpe ekstraprodukter de egentlig 

Å finansiere en bolig i utlandet er noe de færreste har gjort før Vi har sett på alternativene, hvor mye man kan låne, 
krav til egenkapital og kostnadene både vet etablering av lånet samt over tid inkludert konsekvensene for skatt og arv.

Av Kim Isaachsen Ammouche
Ammouche grunnla SpaniaPosten i 2002  
og har ledet avisen uavbrutt siden starten. 
Redaktøren har arbeidet med  eiendom, 
media og turisme i Spania i over 20 år.



www.SpaniaPosten.es   FEBRUAR 2018  UTGAVE 02 2018 25

Låne til bolig i Spania
Krav til egenkapital, kostnader og skatt

ikke ønsker.
 
DNB i Luxembourg låner ut penger 
i Euro med  eiendommen i Spania 
som panteobjekt slik unngår man å 
”låne til pipa” på boligen hjemme i 
Norge. Samtidig nyter man også 
godt av rekordlave Euro-renter og 
ved å kjøpe, låne og senere selge i 
samme valuta blir risiko knyttet til 
valuta mindre.
At sikkerhet for lånet gjøres i eien-
dommen i Spania er også en fordel 
for arvtaker i Norge dersom boligen 
blir del av et fremtidig arveoppgjør.
 
DNB låner ut opptil 70% av takst 
eller kjøpesum med opptil 30 års 
løpetid. Minimums lånebeløp for 
privatpersoner er 150.000 Euro og 
for firma 500.000 Euro. 
 
Kostnader ved banklån
Regn med rundt 12-15% som to-
tale kostnader for å overskjøte fe-
rieboligen og etablering av boli-
glån.

I tillegg til løpende kostnader som 
rente ved avdrag er det en rekke 
kostnader knyttet til etableringen av 
lånet.
 
Banken trenger takst og utskrift fra 
eiendomsregisteret for å vurdere 
lånesøknaden:
 
Takst - 250-450€ Låneobjektet må 
takseres. Staten har ryddet opp i 
takstsystemet. Bankene kan ikke 
selv taksere boligene lenger. En og 
samme takst kan brukes i flere ban-

ker. Taksten gjelder i seks måneder.

Nota simple 30€ - Banken henter 
en utskrift fra eiendomsregisteret 
for å kontrollere om det finnes heft 
i eiendommen eller andre irregula-
riteter.
 
Notarens honorar, €700 - €950, 
Notarens rolle er å formalisere kjø-
pet, inklusive banklånet. Hans ho-
norar er fastsatt av staten og varier 
i henhold til størrelsen på lånet. For 
notarens rolle se egen sak. 
IAJD (Impuesto de Actos Juridicos 
Documentados) 1-1.5% - Doku-
mentavgiften varierer fra region til 
region i Spania. I Alicante og Ma-
laga provinsen er beløpet 1.5%. På 
Kanariøyene er dokumentavgiften 
på 1%. Merk at avgiften beregnes  
av lånebeløp, renter, forsinkelses-
renter etc.
 
Eiendomsregisterets gebyr - 
€320-550, gebyr for registrering av 
eiendomstransaksjonen i det span-
sek eiendomsregisteret kalkuleres 
med basis i kjøpesum og lånets 
størrelse. En bolig til €200.000 kos-
tet €410 å registere i 2017.

Gestoria - Et spansk gestoria er et 
slags regnskapskontor men spesia-
lisert på å håndtere alle typer for-
maliteter. Banken vil normalt ha sin 
eget gestoria som håndterer de 
overnevnte formaliteter. De fyller 
ut de nødvendige skjema gjør beta-
lingene på vegne av den som kjøper 
bolig og tar opp lån. I det man skjø-
ter over boligen betaler man et ”a 

konto” beløp. Når alt er tatt hånd 
om vil kjøper få tilbake oversky-
tende mellom innbetalte beløp og 
faktiske kostnader.

forhandle med banken?
Lån som tas med pant av boligen i 
Spania har ”Eksterne” etablerings-
kostnader (Notar, eiendomsregistre, 
IAJD etc) som fastsettes av den 
spanske staten. ”Interne” etable-
ringskostnader og rente settes av 
banken selv og i Spania kan det her 
være noe rom for forhandling.
 
Valg mellom fast eller flytende 
rente, samt intervall for oppdatering 
av rente påvirker lånets totale kost-
nad.
 
Comision de apertura
Etableringsgebyret er på  0% til 2% 
av lånebeløpet. Om man overtar 
eksisterende lån fra tidlige eier kan 
man oppnå noe lavere etablerings-
kostnader.
 
Rente på banklån i Spania 
Renten for de aller fleste banklån i 
Spania er basert på Euribor. Dette 
er baserenten fra den europeiske 
sentralbanken som i januar 2018 lå 
på -0.191 for en 12-måneders pe-
riode, altså negativ rente. Låne-
kunder avtaler normalt en rente 
tilsvarende Euribor + 1-2% med 
banken, litt høyere for fastrente. 
Hvor ofte renten skal oppdateres 
(ved flytende rente) påvirker også 
kostnaden i tillegg eventuell bin-
dingstid for fastrente.
 

Den spesielle situasjonen med ne-
gativ sentralrente er sentralbankens 
incentiv for å stimulere økonomien 
i Euro-sonen. Det gjør at fastrente 
som lenge har vært forholdsvis 
ukjent i Spania nå har blitt langt 
vanligere. Slik sikrer lånekunder 
seg lav rente gjennom lånes levetid 
og banken er forsikret mot ytterli-
gere negativ rente med tilhørende 
lav margin for banken.
 
fastrente eller flytende rente? 
Ved utgangen av 2017 er en fly-
tende effektiv rente på et spansk 
boliglån rundt 1,49%. Fastrente lig-
ger på rundt 2.51%. Banker tilbyr 
også en blanding av de to ”Hipo-
teca MIXTA” som har en fastrente 
de første 10 år på Euribor+0.99% 
og flytende rente deretter.
 
Hvor ofte lånerenten oppdateres 
varierer. Det man være månedlig, 
kvartalsvis, hvert halvår eller en 
gang i året. Hva som lønner seg 
mest avhenger av om markedsren-
ten er på vei opp eller ned. 
 
Låneforsikring / livsforsik-
ring - er det obligatorisk?
Banken kan ikke kreve at man teg-
ner livsforsikring knyttet til lånet 
selv om de ofte gir inntrykk av at 
det er obligatorisk. Du kan ofte 
tegne en billigere livsforsikring via 
tredjepart dersom du ønsker dette. 
Forsikringen nedbetaler hele lånet 
skulle det skje noe. Fordelen for 
eventuelle arvinger er at de vil 
overta en gjeldfri bolig, selv om det 
vil utløse høyere skatt på arven. 

 
Må jeg forsikre boligen gjen-
nom banken?
Banken vil gjerne selge deg flere 
produkter enn kun lånet. Du er på 
ingen måte forpliktet å kjøpe forsik-
ringen fra banken. Ta gjerne i mot 
bankens forsikringstilbud, men 
sjekk også med andre spanske for-
sikringselskaper som AXA, Mapfre 
etc. Du kan bruke tjenester som 
www.acierto.com som enkelt lar 
deg sammeligne pris mellom et 
utall forsikringsselskaper.
 
Hvordan få laveste rente?
Bankene gir lavest rente til ”total-
kunder”. Bankene har gjerne da 
forskjellige pakker som ”rabatt” på 
boliglånet. Så om du har bankkort, 
forsikring, pensjonsfond etc. vil det 
slå ut på renten du får på lånet. Be-
tingelsene fastsettes i det lånet be-
tales ut. Deretter justeres renten 
basert på hvilke produkter man til 
enhver tid har fra banken. 
 
fIPER - Lærdom fra 
finanskrisen i Spania
FIPER eller ”La Ficha de Infor-
mación Personalizada” er et relativt 
nytt dokument og del av lærdom-
men i Spania etter finanskrisen. Det 
er ment å være et forståelig oppsett 
av de totale kostnadene lånet har, så 
folk enklere kan se de reelle kost-
nadene. Spanske banker gir lånesø-
kere dette dokumentet automatisk 
noen ganger, andre ganger må man 
be om dokumentet.
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Trøffelen
– Valencia regionens sorte gull

Trøffelen blir av spanjolene kalt ”det sorte gull” og beskrevet som uunnvær-
lig for den gode kokkekunst. I Valenciaregionen produseres flest spanske 
trøfler og det ønsker de nå å markedsføre ved å diske opp lokale delikatesser.

Trøffelen er en gruppe 
underjordiske, knollfor-
mede sopper som vokser 

på røttene til visse tresorter. Det 
finnes over 100 forskjellige ty-
per trøfler. Noen er matnyttige 
og blir ansett for å være en de-
likatesse på finere kjøkken, men 
de er vanligvis svært kostbare. 
De fleste trøflene kommer fra 
Frankrike og Italia. I Norge 
vokser til og med arten hjor-
tetrøffel, men den har liten el-
ler ingen verdi i matlagingen. 
 
En kostbar sopp 
Trøfler har en meget kraf-
tig og raffinert smak og 
lukt som gjør at dette er 
høyt etterspurt gourmetmat. 
I Europa blir det solgt trøfler til 
opptil 30.000 kroner per kilo. 

De mest eksklusive ar-
tene er sort Pèrigord trøf-
fel og italiensk hvit trøffel. 
Sort Pèrigord trøffel vokser 
på røtter av eiketrær. Italiensk 
hvit trøffel vokser på forskjel-
lige trerøtter og satte prisrekord 
da kasinoeieren Stanley Ho, i 
2007 betalte 330.000 dollar for 
en trøffel som veide 1,5 kilo. 

Den dyre trøffelen ble fun-
net i nærheten av Pisa i Italia. 
Tidligere brukte man griser til å 
lete opp delikatessene som ligger 
skjult under overflaten siden de 
har en forkjærlighet for kulina-
riske smaksopplevelser. Proble-
met med å bruke matglade griser 
er at de har en tendens til å spise 
trøflene når de har funnet dem. 
 
I dag brukes det såkalte trøf-
felhunder som er trent opp til 
formålet. En god trøffelhund 
kan oppdage trøfler en halv-
meter under jordoverflaten. 
 
Ideelle vekstforhold
Den er uunnværlig på det gode 
kjøkken, i hjemmet og på restau-
ranter, hevder kokkene i provin-
sen Castellòn som i januar har 
arrangert gastronomiske helger 
til ære for den sorte trøffelen. 
 
Den svarte trøffelen blir vanlig-
vis plukket på senhøsten eller 
vinteren. 11. og 12. februar ar-
rangeres en egen fest for trøffe-
len, Feria Itinerante de la Trufa, 
i Albocàsser i Castellòn. Cas-
tellònprovinsen i Valencia-regi-
onen er en av de fremste trøffel-

produsentene i Spania. 

Klimaet i provinsen er ideelt for å 
gi gode vekstforhold for soppen. 
Det er hovedsakelig Frankrike, 
Spania, Italia og Hellas som 
bruker trøffelen i sin eksklusive 
matlaging. Frankrike produserer 
45 prosent av trøflene, Spania 
35 prosent og Italia 20 prosent. 
 
Syntetisk trøffelolje
Grunnet sin høye pris blir trø-
flene brukt med måtehold. 
I dag blir det solgt oljer med 
trøffelsmak, det blir drysset litt 
over maten og skinnet blir brukt 
i sauser. Alt for å utnytte hver 
del av den kostbare soppen. 
Trøffeloljen er spesielt populær 
fordi den er billig, men gir alli-
kevel smak og aroma av trøfler i 
matlagingen. De fleste trøffelol-
jer har derimot ikke trøfler i seg, 
men er syntetisk smakssatt. 

I landsbyen Andilla arrangeres 
“trøffe-festivalen”. I 2018 er 
markeres det hele helgen 20-21. 
januar. Runt tyve utstillere viser 
seg frem, det blir workshops, 
masse matlaging og masse 
smaksprøver.

TRØffELHuND:  Hunder og griser trenes 
til å lukte seg frem til trøffler som vokser un-
der bakken.

VINTERMAT:  Den svarte trøffelen blir vanligvis plukket på senhøsten eller 
vinteren. På Costa Blanca er det primært i januar og februar man plukker 
trøffler. Like utenfor Valencia har landsbyen Andilla sin egen trøffel festival.

Spania.no

- Trenger du ideer og tips til Spania-ferien?
   Vi har mange flere spennende reise-reportasjer på vår webside:
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Manuel Azaña Díaz ble 
født i Alcalá de Henares 
den 10. januar 1880. 

Hans familie tilhørte den øvre 
middelklassen og hadde en solid 
økonomi. Moren, Josefina Díaz-
Gallo, var husmor. Faren, Esteban 
Azaña, var eiendomsbesitter, hob-
byhistoriker og politiker. I en pe-
riode var han ordfører i hjemkom-
munen. Tidlig på 1880 tallet 
publiserte han to binds verket 
”Historia de Alcalá de Henares”.

I løpet av 1889 og 1890 dør både 
Josefina Díaz-Galloog Esteban 
Azaña. Etter det bosetter søsknene 
Azaña seg hos bestemoren på 
farssiden, doña Concepción. Her 
får den unge Manuel tilgang til 
bestefaren Gregorios bøker. 

Etter å ha fullført videregående 
med gode karakterer, begynte Ma-
nuel Azaña å studere jus ved Real 
Colegio de Estudios Superiores 
María Cristina etter ønske fra be-
stemoren. Studiene blir fullført 
med toppkarakterer ved la Univer-
sidad de Zaragoza i 1898.

I oktober samme år flytter han til-
bake til Madrid hvor han innleder 
doktorgradsstudiet ved la Univer-
sidad Sentral. Den 3. april 1900 
forsvarer Azaña sin doktorgrad, 

som hadde ”massenes ansvar” 
som tema. Også på doktorgraden 
får han toppkarakteren – sobresa-
liente.

Tidlig karriere
I sin tidlige akademiske karriere 
beskjeftiger Azaña seg med sosi-
ale problemstilinger og sosialis-
men, samt Frankrike og Storbri-
tannias historie. Samtidig er han 
opptatt av å begrense kirken og 
katolisismens makt i Spania. 

I 1901 begynner han å levere 
skriftlige bidrag til magasinet 
”Gente Vieja” under pseudonymet 
Salvador Rodrigo. To år senere 
flytter han tilbake til Alcalá de 
Henares for å ta seg av familiens 
forretninger sammen med broren 
Gregorio.

Omtrent samtidig begynner han å 
arbeide med en selvbiografisk ro-
man med titelen ” La vocación de 
Jerónimo Garcés”. Han fortsetter 
dessuten sin journalistiske virk-
somhet og leverer hyppige bidrag 
til den lokale avisen ”La Avispa”, 
som broren nylig hadde grunnlagt 
sammen med noen venner.

Inn i politikken
På begynnelsen av 1900-tallet blir 
Manuel Azaña stadig mer politisk 
aktiv og innen 1910 har han blitt 
en betydelig størrelse innen op-
posisjonen. Etter å ha fått et sti-
pend studerer han i Paris fra 1911 
– 1912. I 1916 blir han sendt til 
Frankrike og Italia, for å studere 
forholdene ved fronten under den 
første verdenskrig.

I 1913 melder Azaña seg inn i el 
Partido Reformista hvor han blant 
annet sammen med filosofen Jose 
Ortega y Gasset danner la Liga de 
Educación Política (forbundet for 
politisk utdannelse). Fem år se-
nere etablerer han partiet la Unión 
Democrática Española. Etter et 
par mislykkede forsøk på å få en 
plass i parlamentet, forlater han 
politikken for en stund på begyn-
nelsen av 20-tallet.

I et par år dedikerer den unge ju-
risten seg utelukkende til journa-
listikken. Først som utenrikskor-
respondent i Paris. Deretter virker 
han i en periode som skribent i La 
Pluma, før han får jobben som re-
daktør i magasinet ”España”.

Da Primo de Rivera, grunnlegge-
ren av la Falange, blir utnevnt til 
statsminister i 1923 blir grunnlo-
ven tilsidesatt og nasjonalforsam-
lingen oppløst uten nevneverdig 
motstand. Dermed har Spania blitt 
et militærdiktatur. Dette motiverer 
Azaña til å forlate el Partido Re-
formista for så å starte partiet Ac-
ción Republicana i 1925, samme 
år utgir han de litterære verkene 
”El jardín de los frailes” og 
”Ensayos sobre Valera”.

Den andre republikken
Riveras diktatur faller sammen da 
den andre spanske republikken 
proklameres den 14. april 1931. 
Manuel Azaña utnevnes til krigs-
minister i den nye provisoriske 
regjeringen. Senere blir han ut-
nevnt til president i ministerrådet. 

Da statsminister Niceto Alcalá 
Zamora forlater republikken på 
grunn av uoverensstemmelser an-
gående forholdet mellom kirke og 
stat i 1931, blir Azaña utnevnt til 
sjef for en regjering bestående av 
sosialister og venstreorienterte re-
publikanere. Et omfattende refor-
program, som blant annet omfattet 
legalisering av sivile ekteskap og 
muligheter for å skille seg, blir 
innført under hans ledelse.

Samtlige reformer blir møtt med 
stor skepsis av den politiske høy-
residen. Den økonomiske depre-
sjonen som fulgte av børskracket 
i USA i 1929, setter imidlertid en 
stopper for den nye statsministe-
rens sosiale reformer, og i 1933 
må Azaña se seg slått av høyresi-
den i det nasjonale valget.

Etter valgnederlaget slås Acción 
Republicana sammen med en 
rekke andre mindre radikale par-
tier under navnet Izquierda Repu-

Forfatteren, journalisten og politikeren Manuel Azaña er en betydningsfull skik-
kelse i nyere spansk historie. To ganger var han statsminister på begynnelsen av 
1930-tallet. Etter det var han president i den andre spanske republikken fra borger-
krigen begynte i 1936 til han flyktet til Frankrike ved Francos maktovertagelse i 1939.  

Manuel Azaña
Spanske profiler

blicana i 1934. Samme år deltar 
Azaña, som anser høyresidens 
valgseier som en seier for fascis-
men i Spania, i la Revolución de 
Octubre (oktoberrevolusjonen). 
Noe som medfører at han må til-
bringe en periode i fengsel. 

Republikkens fall
Da han slipper ut danner eks stats-
ministeren el Frente Popular – 
som omfatter alle de politiske 
sammenslutningene på den span-
ske venstresiden. Unionen viser 
seg å være suksess og resulterer i 
valgseier ved valget i februar 
1936.

For andre gang inntar Manuel 
Azaña statsministerembetet, for så 
å bli utnevnt til president i Den 
andre spanske republikken i mai 
samme år. Noe av det første han 
gjør i kraft av sin nye posisjon er 
å gjennoppta reformprogrammet 
han hadde påbegynt noen få år 
tidligere.

Hans regjeringstid skal imidlertid 
ikke vare lenge. I juli 1936 gjen-
nomføres et høyreorientert stats-
kupp ledet av en rekke generaler, 
deriblant Fransisco Franco. Kup-
pet innleder den spanske borger-
krigen. Azañas republikanske re-
gjering går nesten umiddelbart i 
en slags oppløsning da det viser 
seg som en umulighet å holde de 
venstreorienterte kreftene 
sammen på grunn av omfattende 
interne konflikter.

I 1937 publiserer den kuppram-
mede presidenten sine personlige 
refleksjoner over den spanske bor-
gerkrigen i form av verket ”La 
velada en Benicarló”. Da borger-
krigen ender med nederlag for 
republikanerne i 1939, ser Ma-
nuel Azaña seg nødt til å flykte til 
Frankrike på lik linje med svært 
mange av sine landsmenn.

Dør i frankrike
Etter at Franco overtar makten blir 
Azaña umiddelbart stemplet som 
”fiende av militæret, religionen og 
fedrelandet” og som ”seksuell 
pervers, frimurer og marxist”. 
Ifølge en ny lov innført av Fran-
coregimet blir alle hans eiendeler 
i Spania beslaglagt og han blir 
ilagt en bot på 100 millioner pese-
tas.

Den spanske eks presidenten for-
blir i den Collonges i Frankrike 
frem til november da frykten for 
at nazistene skal innvadere de 
nordlige delene av landet blir for 
stor. Deretter flytter han sammen 
med familien sørover til Pyla-sur-
Mer i nærheten av Bordeaux. 

På nyåret 1940 rammes Azaña for 
andre gang i løpet av et år av al-
vorlig influensa. Legene oppdager 
etter hvert omfattende defekter i 
hjertesystemet. Den 3. november 
samme år dør Manuel Azaña etter 
flere månders sykeleie i Montau-
ban i Frankrike.

Spania.no

- Nysgjerrig på spansk kultur og historie? 
   Vi har mange flere spennende reportasjer på vår webside:

fRANKRIKE:  Azaña ligger begra-
vet i Frankrike hvor han som mange 
andre spanjoler  måtte flykte etter 
borgerkrigen.

ANTIfACIST:  Da Primo de Ri-
vera (høyre), grunnleggeren av la 
Falange, blir utnevnt til statsminis-
ter i 1923 blir grunnloven tilsidesatt 
og nasjonalforsamlingen oppløst. 
Spania har blitt et militærdiktatur 
noe som motiverer Manual Azaña 
(over) til å starte partiet Acción Re-
publicana i 1925.
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fiber. Ledig lukket kontor ideelt for 2 
-3 personer. adgang till kjøkken og 
møterom.  €350  / mnd.
albir@medestate.com
tlf 601 324 656  (norsk)

FOR LEIE
Romslig lukket garage for leie sen-
tralt i Albir. Kan også bruks som bod.  
Ligger i Calle Ruperto Chapi.  €80
tlf 601 324 656  (norsk)

Villa med stort saltvannsbasseng 
til leie i Alfaz del Pi. Inngjerdet og 
usjenert hage, meget pent oppar-
beidet. 4 soverom og to bad. Ledige 
uker i vinterferien og vår, samt au-
gust 2018. tlf 91143822
Costa Blanca nord

Radhuslägenhet. 2 sovrum, var-
dagsrum och kök med öppen plan-
lösning, bad. 2 stora terrasser med 
sol och utsikt mot Albir. uppvärmd 
pool. 500€/mån + el och vatten Eva 
+46763509021 €500.00
Costa Blanca syd

bolig tilleie Alfaz/Albir
Rekkehus i El tossalet ,midt imellom 
Alfaz og Albir klar for utleie. 4 sov 
og 2 bad stort felles basseng Fiber 
og norske kanaler Langtids leie fra 
1200 eur/mnd korttids leie fra 400 
eur/mnd €400.00
tlf 95101603 Costa Blanca nord

sommer leie
Leiligheten på sommertid med 
2 sov, stua, kjøkkenet, 2 bad\toa-
lett, midt i sentrum Altea, 2 min fra 
stranden, med fantastisk utsikt til 
sjøen og Bernia, 650 euro i uke. tlf. 
693827212 €650 Costa Blanca nord

Leiligheten på sommertid med 2 
sov, stua, kjøkkenet, 2 bad\toalett, 
midt i sentrum Altea, 2 min fra stran-
den, med fantastisk utsikt til sjøen 
og Bernia €650 tlf 693827212
Costa Blanca nord

til leie, Leier leiligheten på sommer-
tid med 2 soverom, stua, kjøkkenet, 
2 bad\toalett, midt i sentrum Altea, 
2 min fra stranden, med fantastisk 
utsikt til sjøen og fjellet Bernia, 650 
euro i uke. tlf. 69382721 €650.00
Costa Blanca nord

Leilighet i Albir
Rök- och djurfritt pensionärspar sö-
ker lägenhet i nedre Albir för tiden 
1.oktober -18 till 31.mars -19. Öns-
kar 50-60 kvm, två sovrum, AC och 
internet samt bilplats. Max € 600 per 
md. +46737339963.Mail
tlf 737339963

Costa Blanca nord
Ønsker langtidsleie av hus i La nu-
cia/Alfas del pi eller lignende. Røy-
ker ikke ingen husdyr. €1000.00
tlf 645099929 Costa Blanca nord

solig lägenhet i Benidorm
Hörnlägenhet,70m2,Rincón 
deLoix,350 m till stranden.1 sovrum 
m badrum ”en suite”,extra toa i hal-
len.2 bäddsoffor i vardagsrum.Bra 
kök. separat inglasad terrass i söder.
trädgård m pooler.Uthyres veckor
tlf 606576587 Costa Blanca nord

Leier leiligheten på sommertid 
med 2 soverom, stua, kjøkkenet, 2 
bad\toalet, midt i sentrum Altea, 
2 min fra stranden, med fantastisk 
utsikt til sjøen og sierra Bernia. tlf. 
693827212 €600.00

Leie på sommertid
Leier leiligheten på sommertid 
med 2 sov., stua, kjøkkenet, 2 bad\
toalet, midt i sentrum Altea, 2 min 
fra stranden, med utsikt til sjøen og 
Bernia. Pris 600 euro i uka + strøm.
tlf.693827212 €600.00

Costa Blanca nord
Leie på sommertid
Leier leiligheten på sommertid med 
2 soverom, stua, kjøkkenet, 2 bad\
toalet, midt i sentrum Altea, 2 min 
fra stranden, med fantastisk utsikt til 
sjøen og sierra Bernia. Pris 600 euro 
i uka + strøm. €600.00
tlf 693827212

Costa Blanca nord
stor lägenhet under påsk!
3 sovrum,6 bäddar.2 badrum.2 ter-
rasser.110 m2. 25/03-01/04 =1050€.
Allt inkl.Lugnt område med all ser-
vice inom 300 m.några min prome-
nad till stranden. €1050
tlf 606576587 Costa Blanca nord

BOLIG FOR SALG
Leilighet torrevieja, Leilighet i 1. linje 
på 91m2. tre soverom,stue, kjøkken, 
bad, balkong, patio. Leiligheten er 
fullstendig renovert, møblert og ut-
styrt, klimaanlegg, og har en spekta-
kulær utsikt. €176000.00
tlf 865750555 Costa Blanca syd

Moderne Villa i Albir
selger en moderne stil villa oppe i 
Albiråsen. Bygget 2007, 3 sover. og 
3 bad. Oppvarmet basseng med 
salt/aut.rens. 264m2 hus og 485m2 
tomt. Lukket garasje.Blindvei u/tra-
fikk. geirerik@gmail.com €547.50
tlf 690040345 Costa Blanca nord

selges et stor hus i Altea Hils, 280 

BIL & MC
Romslig lukket garage for leie sen-
tralt i Albir. Kan også bruks som bod.  
Ligger i Calle Ruperto Chapi.  €80
tlf 601 324 656  (norsk)

Mercedes-Benz C180, 1993. svært 
påpasset og godtvedlikeholdt av 
mangeårig eier (eldre mann). står i 
Albir. €1800. nesten plettfri komfor-
tabel bil. 200.000km. Ring (engelsk/
spansk) 633 33 16 77 eller send en 
melding på norsk.

Mb 320 205 mod Kilometer 240000 
Meget god stand.selges €4000.00
tlf 91733606 Costa Blanca syd 

søger en god family bil.
HEj-hej jeg ønsker en god bil til 
køb for 1500-2000 € send venligst 
billeder og informationer på costa-
blancavista@gmail.com Med venlig 
hilsen Kristen €1500.00
tlf 698444603
Costa Blanca syd 

R-320 CDI 4Matic.2008mod.sølvgrå 
metallic. Kun gått 71000km av 1 eier.
Alle servicer utført på aut.MB verk-
sted.Ypperlig familie-langturbil. sel-
ges for Eur 10000. tlf.004792098553.
torrevieja. 

Flott sportsbil ønskes
sportsbil søkes jeg er på utkikk et-
ter en jaguar F-type, Porsche eller 
lignende registrert på spanske skil-
ter. tlf 95054590 Costa Blanca nord

2008 Opel Combo diesel i meget 
bra stand og kun kjört 127000 
km ItV frem til jan 2019 Bilen 
står i torrevieja Prisant:2900 euro 
Mob:0046730302470 €2900.00
tlf 689806639 Costa Blanca syd

nIssAn QAsHQAI
nissan Qashqai + 2. 2012. 47.000 
km. automat, navi, camera, glasstak, 
skinn +++ €15000
tlf 90518760 Costa Blanca syd

2008 Opel Combo diesel
Pen og velholdt Opel Combo die-
sel. ny ItV ny clutch,ny service. 
Km 127000 Prisant:2.900 euro Bi-
len kan sees i torrevieja. En bil du 
får mye med i.Perfekt for golfere 
Mob:004747396223 €2900.00
tlf 689806639 Costa Blanca syd 

söger efter brugt bil
söger efter go’brugt bil til 500-1000 
€ cash. Er i torrevieja området €500.
tlf 698444603 Costa Blanca syd

2003 VW Golf bensin
Velholdt VW Golf stv bensin til salgs 
Kun kjört 87.000 km ItV til 04/18 
Riktig pris direkte er 1.900 euro 
Mob:0046730556261 (torrevieja) 
€1900.00 Costa Blanca syd

2001 Opel Zafira 1.8
Velholdt og god 7-seter Opel Zafira 
bensin selges ItV er 4 mndr uten 
mangler.Bilen står i torrevieja Kon-
takt Björn 0046730302470 el bjo-
jaco@hotmail.com €2900.00
tlf 689806639 Costa Blanca syd

2006 Ford Focus 1.6 trend
Meget velhold og kun kjört 56000 
km(garantert) ny ItV uten man-
gler Bilen står i torrevieja Kontakt 
Björn på mobil:0046730302470 
el. bjojaco@hotmail.com Bilen har 
bensinmotor og manuell gearkasse 
€2900.00 tlf 689806639
Costa Blanca syd

Audi A8 med alt utstyr
2008 modell Audi A8 med alt tenke-
lig utstyr selges. Azul blå. ItV god-
kjent til høst 2018. nye dekk.solar 
soltak, kjøling i seter, tV + mye mer. 
KM. 170.000 nypris 2008: 130.000 
Euro. +47 92493299 €13000.00
Costa Blanca nord

Cabriolet Ford Focus CC, 2,0 diesel, 
2011 mod. Gått 86000 km selges. 
Hvit, pen bil. Metalltak. Bilen er 
spansk reg. Oppgitt tlf.nr. er norsk 
€11500.00  tlf 90647400
Costa Blanca nord

Mercedes 270 E . avantgarde 203 
modell i topp stand, kilometerstand 
129000. Pris 9000 Euro eller nær-
meste tilbud . Kan sees i torrevieja. 
Ring 0047 90521803 €9000.00
Costa Blanca syd

Peugeot 206 XR Automat!
5 dørs bil selges rimelig. Godt ved-
likeholdt, og ca 100.000km på en 
2004 modell! Liten lett og hendig 
bil som til og med mor kan parkere. 
€2900.00 tlf 48005005 
Costa Blanca syd

Volvo V 70 2.4
2004 mod Volvo V 70 i topp 
stand ItV til 05/18 nye dekk Bi-
len står i torrevieja på spanske 
skilter E-mail:bjojaco@hotmail.
com Mob:0046730302470(Björn) 
€2900.00 Costa Blanca syd 

selges/byttes
spesiell Mercedes!! Mercedes Cl 500 
2003 modell 165000 kms.Meget 
god stand.Alt utstyr. selges eller 
byttes i mindre bil med automat. 

€10000.00
tlf 629867729 Costa Blanca syd

toyota 4d4 corolla 05
Velholdt corolla selges. Km.70 000. 
Må ses. 4800euro eller nermste bud 
, kan ses i torrevieja. €4800.00
tlf 603131647 Costa Blanca syd

jAGUAR Xtype 2.5 V6 sport
selges pga flytting. 2002 mod, ben-
sin, 119500 km, automat, 4 dørs, 
delvis nylakkert, meget velholdt (2 
eiere), 4 nye Michelin dekk mm. sort 
metallic. €4000.00
tlf 99267257 Costa Blanca nord

2006 VW Golf 1.9 tDI stv.
Meget godt vedlikehold VW Golf 1,9 
tDI stasjonsvogn selges nye dekk, 
ny ItV,registrerreim skiftet i 2016. 
Full dokumentasjon på påkost/ved-
likehold de siste 5 år For närmere 
info ring 0046730302470 €2900.00
tlf 689806639 Costa Blanca syd

Bil selges
2002 Golf 1.9 tdi. jubelums mod. I 
meget god stand.114800 km.Man 
gir.1 Eier.Garasje holdt.Aldrig skadet.
sølv metalik.Vannpumpe og reg 
reim skiftet 104000 km.nye dekk. 
Pris 3200 € .kan diskuteres. €3200.00
tlf 649124552 Costa del sol

Bil selges
2002 Golf 1.9 tdi. jubeleums mod. I 
meget god stand. 114800 km. Man 
gir. 1 eier. Garasje holdt. Aldri skadet. 
sølv metalik. Vannpumpe og reg.
reim skiftet 1040 km. nye dekk pris 
3200€. Kan diskuteres.
tlf 649124552 Costa Blanca syd

spesiell Porsche Cayenne
Porsche Cayenne Hybrid, Autogass/
Bensin Hvit med beige interiør. 2007 
modell V6 Automat km 165.500. 
Godt vedlikeholdt nye dekk God-
kjent ItV i april kontakt tlf +47 
91584168 €14.50
tlf 965871437
Costa Blanca nord

NÆRING
Lokaler i torrevieja
søker helse personal (eller annet) 
som ønsker deltids utleie av kontor i 
torrevieja. Passer bra for kiropraktor, 
fysioterapeut, fotterapeut osv. Lei-
eperiode er fra des-mai.
tlf 636010684 Costa Blanca syd 

ALBIR - MODERnE KOntORER
Lei av å jobbe fra hjemmekontor? 
Etablere eller flytte virksomhet?
sentralt i Albir - møblert kontor med 

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

GARTNER

Ring Kike på 622 48 11 03         Eller melding på 

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

Kontakt oss for enkelt-oppdrag og  
avtaler om regelmessig vedlikehold.
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SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

m2, 3 etasje, garasje, basseng med 
fantastisk utsikt, nær av butikk og 
aktiviteter. Har kondisjoner og inter-
nett. tlf. 693827212 €700.000
tlf 693827212

EIENDOM SØKES
Hei.. Er det noen her som har leilig-
het å leie til meg & min svigermor i 
torrevieja sentrum fra 17 April til 24 
April..? Kan kontaktes på: 
hakonsenlise@gmail.com
tlf 93632633

øsnker og leie leilighet i torrevieja,1 
el 2 sov, mld eller email:)
tlf 93281357

Önsker å leie et lager/förråd på 100 
-200 m2 i torreviejaområdet(Også 
Rojales/Almoradi/Algorfa/Los Mon-
tesinos ++) Kontakt meg på mail el-
ler mobil 0034689806639
tlf 689806639

DIVERSE &
LØSØRE

Elektr. Handicap scooter
2017 mod tGA Zest handicap scoo-
ter selges. nesten ny, meget pen. 
Brukt et par mnd. nypris ca 2000 
Euro, selges for 1000 Euro ! For mer 

info : telf +47 91316082 €1000
tlf 91316082
Costa Blanca syd

tredemølle selges !
nesten ubrukt tredemølle selges. 
hastighet 0,5 - 8 km/t. nypris ca 250 
Euro. PRIs 100 Euro ! Ring for mer 
info : tlf +47 91316082. €100
Costa Blanca syd

40 tommers samsung tV selges. 
Anskaffet 2013. Produsert 2012. sel-
jges da vi har oppgradert. tv-en be-
finner seg i Altea området. €150.00
tlf 90126688 Costa Blanca nord

Bok serie
selger bok serie; Ingebjørg Olavs-
datter av Frid Ingulstad. 45 pock-
etbøker. spennende romanserie 
inspirert av en sann hendelse fra 
middelalder Oslo. Leveres i Altea, 
evt. Albir, Alfaz. Kontakt pr. tlf. €50.00
tlf 665210564

Div. lamper,bord,plante
tIL sALGs: Hage/verandabord, 
plastplante og div. bordlamper. Må 
hentes i torrevieja. Link: (Case sen-
sitiv) https://goo.gl/YACmL8 €34.00
tlf 91632187 Costa Blanca syd

sykehjemssenger til salgs
to stk Invacare elektriske syke-
hjemssenger selges. sengene er i 
god stand. Madrasser medfølger. 
Må hentes. Pris 450 € pr stk. ta kon-

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

takt på +47 90 19 39 90 
€450 Costa Blanca nord

sammenleggbar el-sykkel
På jakt etter en partner på stranden, 
byen eller på fjelltur? Da må sjekke 
opp Bromoli G3 Folding. Elektrisk 
sammenleggbar sykkel. post@
bromoli.com eller +47 930 59 734 
€1990 tlf 930597340
Costa Blanca nord

stressless fåtöljer
2 stressless Reno Classic fåtöljer i 
grönt läder med fotpall. Är i gott 
skick och säljs tillsammans eller se-
parat. 500 €/ styck men kan diskute-
ras €500 tlf 638239325
Costa Blanca nord

HVILEstOL sELGEs
Ett år gammel hvilestol selges grun-
net plassmangel. stolen kan legges 
ned i liggestilling og er meget god å 
sitte og ligge i. stolen er ikke sving-
bar. stolen fremstår som ny.Kontakt 
nr +47 95835811 €250.00
Costa Blanca syd

Madrass selges
Madrass 160 x 190, ca 20 cm tykk. 
Lite brukt,fremstår som ny. ny pris 
350 euro norsk tlf.nr.0047 90184864 
€100 tlf 90184864
Costa Blanca syd

MØTEPLASSEN
Hei jeg er en snill ungd. dame på be-
gynelsen av 60 , leter etter en som 
er i midten av 50 60. En som jeg kan 
gå ut med, gå turer. jeg er ryddig av 
meg sosial, jeg er 169 høy. Håper på 
svar jeg er norsk.
tlf 693655320

STILLING 
LEDIG

Resturang i Albir, søker extra perso-
nal . Kontakte på 0034 - 722770791

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

TJENESTE 
TILBYS

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

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

KUNNGJØRING
Vi ønsker å starte en privat kristen 
Grunnskole fra august 2018 i tor-
revieja. Vil bli basert på amerikansk 
curriculum (pensum). non-profit. 
spleiselag på lokale/lærer. 
tlf: +47 9289 7920

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

Hent din avis når du gjør ukas innkjøp på Costa Blanca

- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- urb. Balcones
- uRB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

- ALBIR
- LA ZENIA
- gRAN ALACANT
- ALfAZ DEL PI

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada, 
  Mil Palmeras

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa

-urb. Dona Pepa (Rojales)
-urb. Quesada (Rojales)

Supermercados

Superbrico
- Las Mimosas

- TORREVIEJA

- TORREVIEJA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her finner du SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

-Albir
-Alfaz del Pi



www.SpaniaPosten.es   FEBRUAR 2018  UTGAVE 02 201830

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJASpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil i Spania 
vanlige spørsmål

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

Forsikring, hva dekker den? 
Er utvidet forsikring anbefalt? 
Hva dekker reiseforsikringen?
Bilene leies ut med alle obligatoriske forsikringer. Det vil si: personfor-
sikring, tredjepartsforsikring og kaskoforsikring med tyveriforsikring 
inkludert. Forsikringen omfatter derimot ikke skader på dekk/lås/nøkkel/
glass/felger/understell/interiør. Maks egenandel ved skade varierer mel-
lom biltypene. For små og mellomstore biler er beløpet 950-1200 Euro.

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring har ikke egenandel ved skade og dermed er det hel-
ler ingen depositum for leiebilen. Utvidet forsikring uten egenandel kan 
bestilles som et tillegg når du reserverer leiebilen, se “tillegg” hvor også 
prisen for din bil i den aktuelle perioden vises.

Reiseforsirkingen min dekker skader på leiebil, hvorfor må jeg legge igjen 
depositum?
Reiseforsikringen din er en sak mellom deg og selskapet ditt. Lev-
erandøren av leiebilen i Spania krever alltid en sikkerhet / depositum for 
bilen som leveres ut. Dersom du skader leiebilen og har skyld i dette selv 
vil du alltid bli belastet om du ikke har utvidet forsikring fra leverandøren 
i Spania. Du kan i etterkant kreve å bli refundert på reiseforsikringen du 
har fra tredjepart. Dersom du vil slippe å legge igjen sikkerhets-deposi-
tum eller egenandel ved skade må du tegne forsikring fra leverandør av 
leiebilen i Spania. Forsikring fra tredjepart gjelder ikke som sikkerhet for 
leverandøren av leiebilen.

Depositum for bensin, refunderes det ved 
retur? Hva er bensinpolicy i Spania?
Leiebilen leveres ut med en full tank bensin. Bilene har forskjellig størrelse 
på tanken derfor varierer kostnaden noe. Prisen står på booking bekref-
telsen. Refusjon for bensin på tanken når den returneres håndtere på en 
av to måter:

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

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

Kan jeg hente eller 
levere leiebilen 
utenom kontorets 
åpningstid? 
Hvordan skjer utlev-
ering på natta?
De fleste flyplasskontorene er åpne 
mellom 07.00 - 23.59. På de mest 
trafikkerte flyplasser som Alicante 
m.m. kan bilen også hentes utenom 
kontorets åpningstider. Du oppgir 
flightnummer i det du bestiller, på 
den måten vet personalet når du 
lander og holder kontoret åpent. 
Men mot da et nattillegg på 40€. 
Dette blir automatisk lagt til prisen 
om du velger et tidspunkt utenom 
åpningstiden. Se under “tillegg” når 
du reserverer.

Å levere utenom åpningstiden er 
normalt uproblematisk så lenge 
bilen parkeres på korrekt sted og 
nøkkel legges i postkassen på fly-
plasskontoret, spør personalet om 
dette i det du henter bilen dersom 
du er usikker. Det koster ingenting, 
utenom på Malaga flyplass hvor 
dette kun er mulig 01/04 til 31/10 og 
på denne flyplassen er denne tjen-
esten desverre ikke gratis.

KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE
BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA

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 fordeler som:

     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 21€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

ü
ü
ü

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Se vår websiden for pris på din dato/hentested

Ford FocusFiat 500

Ford Focus stv Ford Focus Cmax
VW Caddy

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca
Ibiza

Barcelona

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

VW Polo 14 dager

44€

Ford Fiesta

14 dager

232€
14 dager

165€

14 dager

83€

14 dager

37€
14 dager

47€

14 dager

62€

Prise-eksempel gjelder bil bestilt i slutten av januar for utlevering 12. februar.
Reserver i god tid for beste tilbud. Tilgjengelige bilder og pris kan endres fra dag til 
dag. Pris inkluderer standard forsikring m.m. - Eks. bensin og depositum. Se web-
siden for betingelser.

Mest populære

 norske utleier i Spania

2001-2018

17år

Reserver din bil i god tid for beste tilbud. Pris og tilgjengelighet kan endres.

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

*Anviste priser gjelder ved booking innen 15. januar for utlevering 22. januar. Prisene kan endres uten varsel.
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Solrik del av firemannsbolig over to plan med 3 soverom, 2 bad, åpen 
kjøkkenløsning, stue, glasset terrasse og takterrasse. Komplekset har 3 felles 
svømmebasseng. Møblert og med hvitevarer. Gasspeis, marmorgulv, 
klimavinduer og andre kvalitetsfaktorer.

Pris 139.000€*

Sydvendt toppleilighet over to plan med 3 soverom, 2 bad, stue,  kjøkken og takter-
rasse. Flott felles svømmebasseng. Beliggende i lukket kompleks med vakt om 
natten og utgang rett til naturparken Laguna de la Mata. Selges med møbler og 
hvitevarer.

Pris 89.000€*

Leiligheter og toppleiligheter under oppføring. 1, 2 og 3 soveromsmodeller. Fra 48,85 
til 102,70m2 bfl. Visningsleilighet tilgjengelig og lanseringstilbud med møbler, 
belysning og hvitevarer.  Leveringsklart fra juni 2018
 

Priser fra 105.000 til .179000€*

Res Jumilla                     Ref:B-Z678

San Luis                Ref: AT-150

Sentrum Torrevieja                  Ref: VN-101

Solrikt flott hjørnerekkehus med 2 soverom, 1 bad, åpent og velutstyrt 
kjøkken-stue, glasset terrasse og flislagt hage. Nærmeste nabo til natur-
parken La laguna de La Mata. Rolig område med bussforbindelse til byen 
og alle tjenester i nærheten. Selges møblert, utstyrt og med hvitevarer. 

Pris 75.000 €*

La Siesta Ref: B-Z605

Lys bungalow toppetasje med to soverom, bad, kjøkken, stue, terrasse og 
takterrasse. Beliggende i privat boligkompleks med felles svømme basseng 
nær strand og servicetilbud. Selges møblert og utstyrt.

Pris 85.000 €*

Bravomar VIII Ref: B-Z602

Bungalow toppetasje med takterrasse og 2 soverom, 1 bad, kjøkken, stue, 
terrasse. Beliggenhet i et rolig boligområde nær serviceområder. Sydvendt 
og solrikt. Selges møblert. Felles svømmebasseng i sameiet.

Pris 67.000 €*

Al Andalus III Ref: B-Z611

Koselig sentral byleilighet i 4. etasje.
Flott 1-soveroms nylig oppgradert leilighet, bare få min fra sentrum og 
stranden. Selges møblert.

Pris 39.000 €*

Torrevieja Ref: AP-284

Lys sydvendt leilighet i 1. etasje med 1 soverom, stue kjøkken og bad, 
10 m2 hage. Beliggende i lukket bolrigkompleks svært nær havet og rett 
foran fellesbassenget i koselig sameie. Selges møblert. 

Pris 54.500 €*

Villas Don Quijote Ref: AP-293

Solrikt lyst pent hjørnerekkehus med 3 soverom, 2 bad, åpen kjøkken med 
vaskerom, utvidet stue-spisestue, oppholdsrom, terrasse og takterrasse. 
Beliggende i ettertraktet privat boligkompleks med svømmebasseng og 
grøntområde, svært nær shoppingområder. Sydvendt. 
Selges møblert og med hvitevarer, garasje og bodrom i kjelleren!

Pris 169.000 €*

Zeniamar V Ref: B-Z586

Din bolig i Spania

Lundquist&Nielsen S.L Cif: B-53396677 • Har: Merkantil kontraktforsikring, AEGAI/Lloyds London grense 1.200.000 • Sivil ansvarsforsikring dekker opp til 3.000.000 • Dokumenttap AEGAI/Lloyds London grense 60.000 • 
Juridisk Forsikring opp til 1.500.000 • HMS kontrakter og sikring etter gjeldene lovverk i Spania • Er: Innskrevet og klarert iflg LOPD, i personvernregisteret • Innskrevet i registeret over juridiske takseringskyndige.  
(Registro de peritos judiciales)   *Merk: Alle priser er ex skjøteomk., dok. avg., register, notarius og 10% ITP på brukte boliger og 10% Mva på nye boliger. Totale omk. kommer på ca 13 -14%

LNDINBOLIG. Mirador de los Altos 205
Calle Londres 8, inngang C/Panticosa, 03189 • Orihuela Costa (Alicante)
Åpningstider: man.-tor. 09:00-17:00 - fred. 09:00-15:00

Tel. +34 966 701 233 / Tel. +34 609 407 567 • e-mail: info@dinbolig.com • www.dinbolig.com


