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Torreviejas laguner skal
bli mer tilgjengelig Ferdsel

for publikum i området har lenge
manglet tillatelse fra myndighetene og selskapet som henter ut
salt fra området har begrenset
folks adgang. Nå vil rådhuset
åpene opp området rundt La
Mata lagunen.

Lei av Alteas trafikkproblem Talsmann for Par-

tido Popular i Altea, Jesús Ballester, sier rådhuset i byen nå må
slutte å forfekte for løsninger som
ikke er realistiske. Flere bystyre i
Altea har fremmet å fjerne bompenger på motorveien som går
forbi Altea som en løsning på byens store trafikk-problemer.

Ny sykehus-tolk må kunne
valensiansk Nye valencia-na-

sjonalister som styrer Valenciaregionen har bestemt at i tillegg
til minst fransk, engelsk og
spansk må en sykehustolk også
være flytende skriftlig og muntlig
i valensiansk, et svært kontroversielt krav når tolkens oppgave er
å bistå utlendinger.
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12.7% prisøkning i
Mai betyr
Torrevieja, 14.5% i Altea

heste-fest
i Jerez

E

n gjennomsnittlig bolig i
Torrevieja er for salg for
131.000€. Altea ligger
geografisk og prismessing helt i
andre enden av Costa Blanca,

her er snittprisen 445.000€ for
boligene som ligger ute for salg.
Prisforlangende nasjonalt er
5.6% høyere nå enn ett år tilbake
i følge nye data.

Sloss med politi på bar, tiltalt for terror

Å

tte ungdommer risikerer
livstid i fengsel for terrorisme etter at to betjenter fra det spanske politiet Guardia Civil kom i slosskamp på et
utested i Navarra. Rettssaken får
skarp kritikk fra Amnesty International for bruken av terrorparagrafen på forhold organisasjonen mener burde vært
prosedert etter vanlig straffelov.

M

aurerne tok med seg
hesten til Spania og de
satte sitt preg på det
sydlige Spania, mest av alt Andalucia. Man ser tydelig dette på
folk, tradisjoner, musikk og den
heste-kultur som har sprunget ut
av denne regionen i syd-Spania.
Og når det nå er vår-festival i
Jerez de Frontera (Cadiz) er det
hesten som står i sentrum etterfulgt av flamenco, tyrefektig og
søt-vin. Tradisjonen med vårfestival i Jerez er over 500 år
gammel.
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Åtte ungdommer risikerer livstid i fengsel for terrorisme etter at to betjenter fra det spanske politiet
Guardia Civil ble slått ned på et utested i Navarra. Rettssaken får skarp kritikk fra Amnesty International for bruken av terror-paragrafen på forhold organisasjonen mener burde vært prosedert etter vanlig
straffelov.

D

en spanske statsadvokaten mener imidlertid at
angrepet må knyttes til
baskiske nasjonalisters kamp for
et uavhengig Baskerland og har
bedt om mellom 12 og 62 års
fengsel for de tiltalte.

Lørdag 14. april deltok tusenvis
av mennesker i demonstrasjon i
Pamplona (Navarra) i protest
mot rettssaken. Normalt ville saken ha gått for en lokal domstol,
men ble grunnet anklagen om
terrorisme et nasjonalt anliggende og derfor overflyttet til
den nasjonale domstolen i Madrid (Audiencia Nacional). Den
spanske statsadvokaten mener
angrepet på politimennene må
sees i sammenheng med baskiske
nasjonalisters kamp for et uavhengig Baskerland og knytter
handlingen til politiske separatistgrupper assosiert med ETA.
Aktoratet har derfor bedt om
mellom 12 og 62 års fengsel for
ungdommene.
Handlingen går tilbake til 2016,
da de to politibetjentene utenfor
tjeneste skal ha blitt angrepet på
et utested i byen Alsasua i Navarra. Foreldrene til flere av de
tiltalte mener saken handler om
et barslagsmål og ikke terror og
får støtte av Amnesty International. De fleste av de tiltalte er i
alderen 19 til 24 år.
Anklagen om terror skal blant
annet være basert på vitnemål fra

risikerer 62 års fengsel: Et barslagsmål i Navarra (Nord-Spania) endte opp med to skadde politimenn.
I April deltok tusenvis av mennesker i demonstrasjon i Pamplona (Navarra) i protest mot rettssaken.
de to politibetjentenes partnere
som også var tilstede på utestedet
og selv ble utsatt for angrepet.
De to kvinnene forteller om hets
og hatytringer rettet mot politimennene, ytringer som skal ha
handlet om at de to betjentene
var fra Spanias nasjonale politistyrke Guardia Civil og således
representanter for Spania og den
spanske stat.
En større gruppe ungdommer
skal ha samlet seg rundt de to
parene og fulgt etter dem ut av
lokalet i Alsasua der politimennene skal ha blitt slått ned. Beg-

ge mennene skal ha blitt skadet i
slåsskampen. Den ene skal ha
endt på sykehus med en brukket
ankel.
At det ble utøvd vold mot betjentene, anses som hevet over tvil.
Anklagen om terror får imidlertid kritikk fra flere hold. Ungdommene hevder selv at de er
uskyldige, primært for angrepet
og sekundert for anklagen om
politisk tilknytning og motiv.
Rettssaken som begynte den 16.
april får skarp kritikk fra Amnesty International. Organisasjo-

nen mener bruk av terrorparagrafen mot ungdommene ikke står i
forhold til handlingen og mener
saken burde vært prosedert etter
vanlige strafferettslige regler.
Amnesty ser på rettssaken som
en konsekvens av Spanias utvidede terrorlov, en lov der det i
følge organisasjonen inngår paragrafer med vage formuleringer
som gjør det mulig å kriminalisere handlinger uten at de har
noe med terrortrussel å gjøre.
Terrorlovens virkeomårde ble
utvidet etter en reform i 2015.
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Madrid

ETA ber om unnskyldning
til ofrene for terror
Den baskiske separatistgruppen ETA ber om unnskyldning til ofrene for deres
terrorhandlinger. I en skriftlig uttalelse til media vedkjenner gjenværende
medlemmer seg å ha påført folk «ubotelig skade» og at dette også har gått utover
uskyldige sivile hvis ”personer og deres familier” de ber om unnskyldning til.

U

ttalelsen kommer kort tid
før organisasjones annonserte oppløsning,
ventet å skje en gang i løpet av
mai eller juni.
En uforbeholden unnskyldning
fra ETA til ofrene for terror har
ved siden av gruppens oppløsning og innlevering av våpen
vært et av kravene fra spanske
myndigheter for videre forsoning
i Baskerland.
I begynnelsen av april i år an-

nonserte de gjenværende medlemmene i ETA at organisasjonen ville bli formelt oppløst i
nær fremtid. Noen konkret dato
for avviklingen ble ikke gitt, men
vil trolig skje en gang i mai eller
juni.
Den endelige oppløsningen av
organisasjonen har vært ventet
siden oktober 2011, året da gruppens gjenværende medlemmer
erklærte endelig slutt på de voldelige aksjonene. Etter det har
mekling mellom politiske partier

i Spania og ETA ført til innlevering av våpen og eksplosiver.
ETA har imidlertid ønsket å vente med en endelig oppløsning i
håp om å styrke sin posisjon i
forhandlinger om bedre soningsbetingelser for ETA-fanger i
spanske og franske fengsler. ETA
(Euskadi Ta Askatasuna) skal siden etableringen i 1958 ha tatt
livet av mer enn 820 mennesker
og skadet tusenvis.

3

Flypassasjeravgiften kan øke
Flypassasjeravgiften skal vurderes på nytt av
Finansdepartementet. Resultatet kan bli at den øker,
mener ekspert på flybransjen i følge NRK. Noe av
meningen er å gi avgiften en mer grønn profil.

F

lypassasjeravgiften på 80
kroner ved innføringen i
juni 2016 har økt til 83
kroner i 2018. Den var ment som
en miljøavgift, men de fleste politiske partiene har kommet til at
den bør endres, blant annet Venstre.
– Vi ønsker en avgift som varierer etter lengden på flyreisen og
har en tydeligere klimaeffekt, sa
Venstreleder Trine Skei Grande
til NRK før valget i fjor.

I statsbudsjettet for 2018 ba Stortinget regjeringen vurdere en
omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde.
Evalueres i Finansdepartementet

– Finansdepartementet ser på
løsninger på linje med den de har
i Tyskland og Sverige, sa stedfortredende statsråd Jon Georg
Dale i Stortingets spørretime i
April. [NRK]

IKKE NOK FOR: ETA har lagt ned sine våpen, de legger ned organisasjonen og ber om unnskyldning til deres mange
uskyldige ofre. Samme dage som unnskyldningen ble kjent gikk representanter for “Organisasjonen for Terrrorismens
ofre” i Spania ut å sa de ikke aksepterer unnskyldningen, organisasjonen er politisk knyttet til Partido Popular.
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Cabo de Palo

Valencia

Kaffekapsler og plastbestikk Nok en død hval hadde
magen full av plast
kan bli forbudt i 2020

Den ti meter lange spermhvalen som ble funnet død
på en strand i Murcia i slutten av februar hadde 29 kilo
Valencia-regionen vil forby kommersielt salg av engangsprodukter i plast fra og plast i magen. Foruten forgiftning fører plast til skader
med 2020. Q-tips, sugerør, plastbestikk og kaffekapsler er blant varene som i på indre organer, forstoppelse og sult.

fremtiden må produseres i mer nedbrytbart materiale eller forsvinne.

R

eglene vil kun gjelde når
det er mulig å finne alternative og mer miljøvennlige løsninger. Regionen følger
dermed etter Balearene og
Frankrike som allerede har gjort
liknende vedtak.
Den nye planen for avfallshånd-

tering i Comunidad Valenciana,
Plan Intregral de Residuos (PIR),
ble vedtatt av regionsparlamentet
i Valencia tirsdag 10. april.
Samtlige partier så nær som Spanias konservative regjeringsparti
Partido Popular sa ja til forslaget.

Lovendringen innebærer at plastprodukter som bomullspinner
(Q-tips), sugerør, kaffekapsler,
engangsbestikk, glass og tallerkener i plast fra og med 2020 vil
forsvinne eller måtte lages i nedbrytbare materialer for kompost.
Forslaget anses som et nødvendig miljøtiltak for å redusere utslipp som følge av brenning av
søppel ved regionens avfallsdeponier. Forbudet vil kun gjelde
for produkter der det er mulig å
finne alternative og mer miljø- LANGSOM PLASTDØD: Plast som flyter i sjøen forveksles lett med
vennlige materialer. Valencia maneter og blekksprut. Altså mye av den maten hvaler er vant med å spise.
følger dermed etter regionen Bavalen som drev i land
learene som gjorde et liknede
ved Cabo de Palo i Car- I fjor måtte en hval avlives i
vedtak tidligere i år. Også andre
tagena ble fraktet til ob- Norge etter å ha strandet ved Sosteder i verden er tilsvarende lo- duksjon, der det ble påvist at tra i Hordaland, med store mengver vedtatt, blant annet i Frank- avfallet var dødsårsaken. Regi- der plast i magen. Obduksjonsrike i 2016.
onsadministrasjonen i Murcia rapporten til spermhvalen i
har etter hendelsen lansert en Murcia viste at det ti meter lange
holdningskampanje mot forsøp- dyret døde etter å ha fått skader
ling av havet langs regionens på tarmveggen og betennelser
kystlinje.
som følge av plastavfallet.

H

Plastavfall i sjøen er et voksende
problem på verdensbasis. Tidligere i år døde tre dvergretthval
av samme årsak utenfor kysten
av Taiwan.

ENORMT AVFALLSPROBLEM: Plast varer nesten evig. At den er så
billig å produsere skylles blant annet at kostnaden med å rense opp etterpå
ikke er tatt med. Politikere som ser fremover presser på for å gjøre plast
nedbrytbar.

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

...for helsen vår!

Magnesium 400 SUPRA

Magnesium förbättrar muskel
funktionen, minskar benkramper,
och ökar muskelernas stresstolerans. Varje Kapsel innehåller
400mg ren magnesium.

120 Kapslar € 8,50

Ginkgo biloba 100mg

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

150 Kapseln € 17,95 fra 3x € 16,50

150 Kapslar € 35,90 fra 3x € 32,95

Lutein øyne Kaps

En spesiell formulert kombinasjon
av næringsstoffer med viktige
karotenoider, lutein, zeaxanthin,
Ckke tilsatt sukker eller konserveringsmi- beta karoten, blåbær ekstrakt,
dler.
vitamin A, E, B2, selen og sink.

Goji Juice y Kapslar

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

90 Kapslar € 12,95 fra 3x € 11,95

Chitosan Kapslar

Rosenrot Kapslar

forbedrer konsentrasjonen, minnet och fremmer prestasjonsevnene.

120 Kapseln € 15,00 fra 3x € 13,50

Ginkgo forbedrer blodsirkulasjon. Tegn på dårlig blodomløp er
hukommelsessvikt, mangel på
konsentrasjon, tretthet, kalde
hender og føttert.

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

240 Kapslar € 29,95 fra 3x € 27,95

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

Omega-7 Kapslar

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

100 Kapslar € 21,90 fra 3x € 19,90

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.
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Flere naturprodukter
Acai 500mg
AFA sjøtang kapsler
African Mango Diet
Aloe-Vera juice
Aloe-Vera ekstrakt
Aloe vera gel 99,6% Intensiv
Amino Komplekse Kapsler
Anti Wrinkle System ampuller
Anti-Aging SB500 Capsules
Anti-Aging SB500 Cream
Argan olje fra Marokko
Arginin 500 Kaspeln
Arne Gel
Artisjokk ekstrakt
Artisjokk -Papaya
Asparges tabletter
A-Z 26 vitaminer & mineraler
A-Z +50
Chlorella alger kapsler
Cinnamon kap 2.000mg
CLA (konjungert linolsyre)
Co-enzym Q10 50mg + vit
Co-enzym Q10 100mg mono
Cranberry Vital-Juice
Cranberry 500mg kapsler
Gurkemeie (Curcuma)
Djevelklo
Dvergpalme & Gresskarfrøolje
EPA Fiskolje 650mg
Ginsengfit
Gresskarfrøolje
Grønn japansk te Sencha
Grønn te kapsler
Grønnleppet musling balsam
Grønnleppet musling kapsler
Hårfit - för starkt, sunt Hår
Haibrusk
Hyaluronsyre 100mg
Hyaluronsyre Balsem
Inmune Complex
Japansk mynte olje
Johannesurt + Lecitin
Jojoba Oil - Gold naturrein
Kalsium-Magnesium
Kokosolje bio
Krill Oil kapsler 500 mg

180 kap
120 kap
150 kap
1L
100 kap
250 ml
200 kap
14 Ud
120 kap
100 ml
100 ml
150 kap
150 ml
150 tab
160 tab
350 tab
150 kap
150 kap
180 kap
180 kap
120 kap
150 kap
75 kap
1L
90 kap
60 kap
200 kap
300 kap
90 kap
200 kap
130 kap
150 gr
120 kap
150 ml
150 kap
150 kap
240 kap
120 kap
30 ml
90 kap
30 ml
90 kap
100 ml
400 tab
500 ml
60 kap

Euro
15,50
19,95
16,80
11,00
13,85
13,60
16,90
17,50
29,95
24,95
8,50
12,75
7,50
9,45
9,95
12,80
7,95
9,80
12,60
11,00
15,25
25,00
18,00
11,95
13,50
13,50
17,95
28,50
24,90
29,50
8,25
4,95
13,90
6,95
12,50
12,50
22,95
24,95
16,80
12,75
5,75
9,95
8,50
9,95
10,95
18,50

Spermhvalen er den største av
alle tannhvalene og kan bli rundt
13 meter lang med en vekt på
opptil 20 tonn.
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
1L
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
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Turister dømt for falske anklager om matforgiftning

5

Nylig ble et britisk par dømt av en domstol i England for
å ha svindlet til seg «gratis ferie» i Benidorm, de tilhørte et
større organisert nettverk. Problemet med falske klager på
matforgiftning ved hoteller i Spania har de siste årene vært
økende.

D

e to skal ha hevdet at de
ble matforgiftet på hotellet under oppholdet.
Samtidig skal de ha lagt ut bilder
fra ferien på sosiale medier der
det tydelig fremgikk at de ikke
var syke.
De to britene, et kjærestepar i
starten av tyveårene, skal flere
måneder etter oppholdet ved Levante Beach Apartments i Benidorm ha sendt inn en klage om
matforgiftning til turopratøren
TUI med krav om 2.500 pund
hver i erstatning. Klagen var
støttet av en lege, hvis troverdighet senere ble funnet tvilsom av
domstolen i Liverpool. Ungdommenes forklaring skal heller ikke
ha blitt trodd. Retten skal blant
annet ha vist til bilder fra ferien
som kjæresteparet hadde lagt ut
på sosiale medier, der det tydelig

fremgikk at de ikke var syke. De
to må derfor betale en bot tilsvarende 17.000 euro.
Tvilsomme klagesaker fra britiske turister som hevder de er
blitt matforgiftet på hoteller i
Spania har de siste årene bredt
seg. Svindelen har vært et problem for hotellbransjen på populære feriesteder som Costa Blanca, Tenerife og Mallorca.
På øygruppen Balearene der
Mallorca hører hjemme skal antallet klager på matforgiftning
ved hoteller på ett år ha økt med
700 prosent. Rundt 70 prosent av
klagene skal ha vist seg å være
falske. Etter anmeldelser fra
bransjen ble et nettverk av aktører i fjor avslørt og flere personer
fengslet. De tiltalte er av en
domstol i Palma på Mallorca

ADVOKATER ORGANISERTE 800 GJESTER: Det britiske paret ønsket seg en “gratis ferie” i Benidorm var
del av et organisert nettverk som systematisk organiserte falske anmeldelser.
mistenkt for organisert svindel deres for å bli med på svindelen. ning til sine turoperatører. Turisav spanske hoteller for til
tene som ble med på svindelen,
sammen 60 millioner euro siden Flere personer fra nettverket på ble deretter instruert om hvordan
Mallorca og Tenerife er tiltalt i de skulle gå frem.
2014.
Spania og flere er under etterI følge avisen El País skal svind- forskning.
Også advokatfirmaene i Storbrilingen ha blitt avslørt etter klager
tannia som har representert manfra flere hotellgrupper på Mal- Nederst i hierarkiet skal et ukjent ge av de britiske turistene, til
lorca. Gjennom privatdetektiver antall personer med britisk stats- sammen 800 hotellgjester så
skal firmaene ha oppdaget hvor- borgerskap ha jobbet ansikt til langt, er mistenkt for å ha tatt del
dan et organisert nettverk av ak- ansikt med å overtale turistene i svindelen. Firmaene skal i entører jobbet med å tiltrekke seg som var på ferie i Spania til å kelte tilfeller ha gitt sine klienter
turister som bodde på hotellene sende inn klagen om matforgift- lovnader om erstatninger på opptil 18.000 euro og garantier om
nær hundre prosents sikkerhet
for å vinne sakene. Fordelingen
av erstatningen fra turoperatører
og hoteller ble fordelt, 60 prosent til advokatfirmaet og 40 prosent til klienten. For å unngå
kostbare erstatningssaker skal
reiselivsselskapene ha betalt kravet til sine klienter og senere
søkt regress hos hotellkjedene.

24/7 Elektriker
- Elektrikervakta -

Norsk elektriker i Spania.
Vi tar på oss alle typer oppdrag
og er tilgjengelig til enhver tid.

+47 948 99 062

www.oppussingspania.no

Opplev og utforsk Spania!
Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Valencia

Kundeservice

på ditt eget språk
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Økonomi

Boligprisene skal opp 30%
En av Spanias mest profilerte eiendoms-ekspterter Gonzalo Bernardos spår
at boligmarkedet i Spania vil øke med rundt 30% totalt de neste tre årene.
BILLIGE BOLIGER OG LAVE RENTER: Langsiktig lav rente er
med på å drive prisene i Spania opp fra et rekordlavt livå.

Ny t t prosjekt i Altea!
Tomt: 1.500 m2: Areal: 330 m2. Terrasse: 186 m2
Flere eiendommer til salgs på:

D

et betyr en svak akselerasjon fra dagens prisvekst
som fra 2017 til 2018
havnet på 4-5%. Mye av det som
driver prisøkningen er tilgangen
på billige euro-lån.
Bernardos som er knyttet til Universitetet i Barcelona hvor han
leder instituttet studie “Master en
Asesoria, Gestion y Promocion
Inmobiliaria”. Et master-studie
innen økonomi, juss og eiendoms-utviking. Han er også ofte
å se som kommentator på spansk
TV.

Billige spanske Euro-lån på
2.5% rente de neste 30 år
En av de viktige faktorene Gonzalo Bernardos trekker frem for
en sterk prisvekst i årene som
kommer er dagens rekordlave
Euro-rente. Han peker på boligkjøperes mulighet til nå å låne
penger til 2.5% fastrente de neste 30 år. Så uansett hva som skjer
med renten i fremtiden er dagens
kjøpere sikret til boligen er nedbetalt.

Bernardos sier også at flere og
flere banker nå også låner opptil
100% av boligkjøpet. Inntil nylig
har de fleste banker hatt en grense på 80% for residente og 70%
for ikke-residente.
Vær forsiktig i spanske storbyer
Eiendoms-eksperten mener at de
beste kjøpene nå er utenfor storbyene. Prisveksten i deler av
Madrid og Barcelona har vært så
høy siste to årene at det er lite å
hente for investorer.

CITYBOX LA NUCIA

Lager pr m2 !
Overvåket, fritt for
mugg eller skadedyr!
BILLIGST I SPANIA !!!
INFO: 669 003 985

www.alcostaviews.com
Vi snakker svensk og norsk!

+ (34) 642 805 390
Alcosta Views, Calle La Mar, Nº 181
03590 Altea (Alicante)

GARTNER

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

Design & konstruksjon, vedlikehold
automatiske vanningsystemer
grønne vegger, trim og beskjæring
Pålitelige og punktlige!
Kontakt oss for enkelt-oppdrag og
avtaler om regelmessig vedlikehold.

Ring Kike på 622 48 11 03

Eller melding på

Innglassering av terasser - Vinterhager

N o r s k i m p o r t e r t e s p e s i a l i t e t e r.
Grupo Trivial Horadada
Cañada de Práez, Calle Pintores 26
03190 Pilar de la Horadada (Alicante)
grupotrivial@hotmail.es
www.yeloexteriores.com

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
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Økonomi

IMF: Spanjolene har
blitt rikere enn italienere

7

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

Glassere inn terrassen?

For første gang i historien er spanjolene rikere enn italienerne.
Det fremgår i hvert fall av IMFs liste over bruttonasjonalprodukt
per capita for 2017 uttrykt i kjøpekraft i dollar.

G

MADRID: Spania er blant de raskest voksende
økonomier i EU. Bildet viser finansdistriktet i Madrid.

S

panjolene står oppført med
en gjennomsnittsinntekt på
38.285 dollar, mot italienernes 38.140 dollar. Inntektsforskjellen vil i følge pengefondet fortsette å øke i årene som
kommer, i takt med veksten i
økonomien. I IMFs oversikt for
oktober i fjor stod Norge til sammenlikning oppført med 70.590
dollar.

til sammenlikning oppført med
en vekstprognose på 1,5 og 1,1
prosent for de to årene.
I følge IMFs oversikt for oktober
2017 er de rikeste innbyggere i

At spanjolene nå «rykker fra»
italienerne på IMFs lister kan
gjenspeiles i de to landenes økonomier, skriver avisen El Confidencial. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer en
vekst i Spanias bruttonasjonalprodukt på 2,8 prosent i 2018 og
2,2 prosent i 2019. Spania er
dermed blant de raskest voksende økonomiene i EU. Italia står

eurolandene å finne i Luxemburg
(109.191 dollar), etterfulgt av
Irland (72.632 dollar) og Nederland (53.581 dollar). Til samenlikning står Norge oppført med
70.590 dollar.

Hold varmen inne vinterstid og ute sommerstid!

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

ALBIR | € 665,500

Innglassering uten ramme
Eiendomsmegler

Utleie og salg av eiendommer
Ved siden av Mercadona, i Albir,
SA-5808 Los Mirlos Blancos, to eksklusive boliger på høyden i Albir. Ca 800m2 privat
Camino Viejo de Altea 41, 03581 ALBIR skjermet tomt i naturlige omgivelser. Stue med direkte tilgang til basseng/hage, 3 sov, 2
Tel: (+34) 966 868 620 I (+34) 695 592 402 bad, garasje i kjeller. Mulig å gjøre tilpasninger etter kjøpers ønske. Ferdig 2018 / 2019.
mail@solalbir.com | www.solalbir.com

Tlf 965 973 307
Mob 603 874 006

enquiries@iqglasscurtains.com
www.iqglasscurtains.com
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Boligmarkedet i Alicante provinsen

12.7% prisøkning i Torrevieja, 14.5% i Altea
En gjennomsnittlig bolig i Torrevieja er for salg for
131.000€. Altea ligger geografisk og prismessing helt
i andre enden av Costa Blanca, her er snittprisen
445.000€ for boligene som ligger ute for salg.
Prisforlangende er 5.6% høyere nå enn ett år tilbake i
følge nye data.

S

paniaPosten har fått tall fra
eiendoms-portalen Kyero.
Tallene viser trendene i
markedet siste tolv månedene. Vi
ser tydelige økninger i prisen de
fleste steder på Costa Blanca.
Kun i Alicante by og Calpe ser vi
nedganger i prisen på -6.3% for
Alicante og -1.9% i Calpe. Sistnevnte by har mye sommerturisme men Calpe oppfattes som
lite levende vinterhalvåret noe
som gjør at flere velger området
like syd da Altea, La Nucia og
Alfaz del Pi.

Altea på toppen
I følge tall fra eiendoms-portalen
steg prisene mest i Altea i Alicante provinsen. Siste 12 måneder har prisforlangende økt med
14.5% og snittboligen som er
publisert for salg i Altea koster
445.000 Euro. Dette er vesentlig
mer enn hva en typisk leilighet i
Alteas sjarmerende gamleby
koster. Markedet i Altea går
«oppover» i den forstand at utbyggerne bygger stadig større og
dyrere boliger for luksusmarke-

det, tilgangen på byggbare tomter er liten. Altea nyter også godt
av å være en by som fungerer
hele året så mange nord-europeere og spanjoler fra innlandet og
Nord-Spania velger Altea av
denne årsak.

Høy omsetning og
lave priser i Torrevieja
I Torrevieja har prisforlangende
økt med 12.7% med en snittpris
på 131.000€. Boliger i Torrevieja-området selges for relativt
lave priser. Torrevieja fikk en
hard knekk i løpet av finanskrisen. Det var store mengder boliger «på lager» hos utbyggerne.
Og at markedet domineres av
ferieboliger gjorde kommunen
mere sårbar i det folk kuttet eller
utsatte ikke-nødvendige investeringer kriseårene. Trenden endret
seg slutten av kriseårene, mange
meglere kunne melde om rekordomsetning. De lave prisene hadde fått et utall investorer og solhungrige til å hoppe av gjerdet
og handle bolig i Torrevieja.
Mange kjøpte opptil flere boliger

24/7 Låssmed
- Låssmedvakta -

Norsk låssmed i Spania.
Vi tar på oss alle typer oppdrag
og er tilgjengelig til enhver tid.

+47 948 99 062

www.oppussingspania.no

GJØR BILEN

Villamartin hører til Orihuela
kommune men tallene her representerer kun denne urbanisasjonen som kan melde om svært
god prisøkning på 14.3%, en bolig her koster noe mer enn nærliggende områder. I snitt ligger
boliger i Villamartin ute for
179.500€.

enn mange andre steder og relativt lave byggekostnader i området er med på å forklare de lave
prisene i og rundt Torrevieja. De
lave prisene her passer godt inn
med markedets ønsker. Det søkes
mest etter boliger priset mellom
50.000 og 100.000 Euro. I det
man passerer 250.000 Euro antall potensielle kjøpere ned vesentlig. Størst sprik mellom antall tilbudte boliger og antall
søkere er det i det prisforlangende passerer 500.000 Euro.

Boliger under
100.000 selges enklest
Bedre tilgang på ledige tomter

Demografi
Data fra søk på nettet viser at
svenskene er langt mer aktive i

med tanke på å leie ut. Prisene er
fortsatt svært lave og få steder
selges det nå så mange boliger
som i saltbyen.

BILPLEIE
& dEtaILIng

Interiørservice
NY IGJEN
Profesjonell polering, restaurering
Lær-restaurering
av
interiør
og reparasjon av lakkskader
CeramicPro lakkbehandling
Frontlykt rengjøring mm. FØR

BILPLEIE & EttER
FØR
Besøk oss langs n332 bak “auto Maq”
detdEtaILIng
beste innen lakkbeskyttelse
Partida el Planet 192, altea
tel: 865 670 766 / 722 139 367
www.autoartealtea.com

EttER

Siden
1994

markedet enn nordmenn. Antall
søk med svensk som språk var
over tre ganger så mange som de
på norsk. Interessen fra Finland
er marginalt høyere enn fra Danmark.
Den typiske kjøper i Alicante
provinsen er 45-65 år gammel.
Antallet som søker etter bolig på
nettet over 65 år er like stor som
de mellom 34-44. En lang trend
har vært at flere kjøper bolig i
Spania yngre selv om pensjonistene fortsetter å være svært aktive i markedet.

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

SPESIALTILBUD
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
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442
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9

Takseringsbyrået TINSA

I Portell kan du leie for 3.8% prisvekst på
€50 måneden
bolig i siden 2017
Den lille bygda Portell i Castellón har gått nye veier for å holde på befolkningen.
Nylig kunne kommunen lokke med både jobb og bolig til barnefamilier som kunne
tenke seg å flytte dit.

Spanske boligpriser har i gjennomsnitt økt med
3,8 prosent fra 2017. Det viser beregninger fra
takseringsbyrået Tinsa fra første kvartal 2018.

I

nitiativet kom etter at antallet
elever ved bygdas eneste
skole var kommet ned i fire
personer. Nå er skolen reddet og
innbyggertallet økt med ti personer.
Som så mange andre småsteder i
det spanske innlandet har Portell
de Morella i Castellón-provinsen
lenge vært truet av fraflytting. I
følge kommunens register var
det i 2017 kun 200 innbyggere
igjen i byen. For hundre år siden
var innbyggertallet over tusen.
Hovedformålet med kommunens
nye tiltak har vært å redde byens
eneste skole. Uten nye innflyttere ville den lille barneskolen ha
endt opp med kun fire elever,

nærmere bestemt to søskenpar.
Kommunen fryktet kroken på
døra for skolen og ytterligere fraflytting.
Med de nye familiene, er skolen
reddet. Familiene får leie hus i
bygda for 50 euro måneden og
de voksne har fått jobb i kommunen. Den ene familien har to
barn i barneskolealder som er
innrullert ved skolen og to eldre
barn. Den andre familien har ett
barn på 2 år og ett på 3 år, allerede innkassert som fremtidige
elver ved skolen.
Dermed er innbyggertallet i bygda økt med til sammen 10 personer og skolens fremtid er reddet.

Kommunen skal ha mottatt over
20 søknader.

Fraflytting et problem
Fraflytting er et stort problem for
småsteder i Castellón-provinsen.
I følge tall fra 2014 hadde 46
prosent av alle provinsens byer
under 500 innbyggere. For Alicante-provinsen og Costa Blanca
var andelen til sammenlikning på
21 prosent, mens Valencia-provinsen hadde 17 prosent. 136
kommuner på tvers av de tre provinsene som utgjør Comunidad
Valenciana hadde færre enn 500
innbyggere. Det betyr ca. 25 prosent av alle regionens kommuner.

Også salget av boliger fortsetter
å øke i årets første måneder. I
følge Tinsa ble det i løpet av februar solgt 41.480 boliger, en
økning på over 16 prosent sammenliknet med samme måned i
fjor. I januar var økningen på 23
prosent.
Frykter lokale boligbobler
Prisutviklingen i storbyene og på
populære feriesteder har fått en-

kelte eksperter til å frykte en ny
boligboble i Spania. Tinsas sammenlikning av prisnivået fra første kvartal i fjor til første kvartal
i år avslører et taktomskifte det
siste året som i følge avisen El
País allerede er blitt tolket som
tegn på oppheting av markedet.
I Madrid har prisene det siste
året økt med hele 17 prosent, i
Palma de Mallorca 14, 7 prosent,
i Barcelona 11 prosent og i Valencia 8,5 prosent.
Mye tyder imidlertid på at tendensene er lokale, knyttet til enkelte byer og enkelte nabolag.
Allerede i fjor høst kom kredittratingbyrået Fitch Ratings med
en analyse som tilsa kunstig
høye priser lokalt i Madrid og
Barcelona.

TLF 619 227 845

Spania.no

NYHETER · BOLIG · FERIEGUIDE

P

risene har gått jevnt oppover siden 2014, men har
det siste året vist tegn til
en noe raskere stigning enn tidligere. Førts og fremst er det
storbyer som Madrid, Barcelona
og Valencia som trekker nivået
opp samt populære feriebyer
som Palma på Mallorca.

www.coronatoldos.com
Alt i persienner og solskjerming

NÅ MED HD KVALITET
+120 KANALER
24.90€ / MÅNED

26 år på Costa Blanca
Tlf 966 86 57 53

Mob 658 99 07 19
Avda. Europa 79
Alfaz del Pi (Langs N322)
LÅST DEG UTE?
Polering, pleie og fjerning av skrap etc.

Restaurering og pleie av interør og lakk
Autorisert senter
Aplicacion Coater, profesjonell vask
Sport og lusksubiler, klassikere, Campere og motorsykler
VASK OG POLERING HJEMME HOS DEG!
NY ADRESSE: Calle Zubeldia 9, Altea, 699 602 213 gtrlavadoydetalles@outlook.com

BRITISK LÅSESMED

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

TLF 96 588 70 24

LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

Tlf 600 092 225

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
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Cuba hyller Torrevieja for habanera
Cubas kulturdepartement hyller Torrevieja for årelang
innsats med spredning av kubansk musikk og kultur. Torrevieja har i over seksti år vært arrangør for den internasjonale habanera-festivalen Certamen Internacional de
Habaneras.
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Bysykler til Torrevieja
Det skal bli enklere å ta seg frem i Torrevieja. Mot en lav årsavgift
kan man få tilgang til å hente og returnere sykkel over hele byen.

S

ystemet er vanlig i de fleste
spanske byer, også småbyer som Altea har sin ordning for bysykler.
Nylig la Torrevieja kommune
frem et forslag om utplassering
av bysykler til bruk for byens
innbyggere og besøkende. Om
initiativet blir realitet kommer

blant annet på om man finner
plass til sykkelstier, noe sentrum
av ikke har i dag.
Et privat firma skal ha kommet
med et tilbud på levering av
3.000 sykler og et ukjent antall
sykkelstasjoner på forskjellige
steder i byen. Forslaget inngår i
arbeidet med kommunens nye

plan for turisme (Plan Estratégico de Turismo) og skjer i samarbeid med universitetet i Alicante. En grundig utredning er
nødvendig, i det Torreviejas gater i dag ikke er tilrettelagt for
sykling. Byen har per dags dato
kun tre sykkelstier, alle plassert
utenfor sentrum av byen.

Satt fast i automat
Velkommen innom oss i Quesada!

E

t diplom er overrakt byrådet av Cubas ambassadør
i Spania som takk for innsatsen og bidraget med å styrke
vennskapsbåndene mellom Cuba
og Spania.
Overrekkelsen av diplomet for
årelang innsats for spredning av
kubansk musikk og kultur skjedde i forbindelse med habanerafestivalen for barn og unge som
gikk av stabelen i Torrevieja lørdag 21. april.

For når du kommer tilbake eller
skal hjem til skandinavia:

Flyplasstaxi til / fra Torrevieja
Bestill din taxi på vår webside
3-4 dager i forkant:

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

Cubas ambassadør i Spania,
Gustavo Machín, roset Torrevieja for å ha holdt habanera-tradisjonen ved like. De over seksti
årene med musikkfestival i byen
var i følge ambassadøren et uttrykk for det dype vennskapet
mellom Cuba og Spania. I juli er
det igjen duket den offisielle internasjonale habanera-festivalen
Certamen Internacional de Habaneras, den 64. i rekken.

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€

Brannvesenet måtte tilkalles for å løsne gutten.

E

n ti år gammel gutt ble sittende fast i det han forsøkte å få en ball ut av en
automat på La Mata.

Lokalpolitiet tilkallte brannvesenet om endte opp å ødelegge deler av maskinen for å få løsnet
guttens fingre. Dette er ikke første gangen barn blir sittende fast
i slike automater i Spania.

Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfortable 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.

Lørdag & Torsdag Live Music Nights
Lør 28. Apr: MARIA O’HARA * Tor 3. Mai. SAMANTHA CURTIS
Lør 5. Mai: ANDY JONES * Tor 10. Mai. 70-80-TALLS PARTY
Lør 12. Mai: CHLOE LEIGH * Tor 17. Mai. BEE RUMBLE
Lør 19. Mai: IT TAKES TWO * Tor 24. Mai. TONY FRANCIS
Full meny 16€ per person og A La Carte.

Gjør din SØNDAG til noe spesielt.
Prøv vår søndags-meny.
Treretters, 13.90€, vin inkludert.
Kjøkkenet er åpent fra kl 13.00 til sent... | A la carte også tilgjengelig.

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurels.es
Kveld: Tir-Lør fra 18.00
Søndag 13.00 - sent, Mandager stengt

Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurels.es
Laurel’s Restaurant, Quesada
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Torrevieja

Farlig bygård
endelig revet
Den falleferdige bygården «La Ballena» i Torrevieja er
omsider jevnet med jorden. Rivingen har latt vente på
seg siden 2006, året da beboerne ble beordret evakuert.

T

orrevieja kommune har
siden det forsøkt å få gårdens 29 eiere til enten å
restaurere eller rive bygget. Til
slutt måtte kommunen selv ta affære. Kommunen har tidligere
annonsert at de vil søke regress
hos eierne for kostnadene forbundet med riving.
Etter fire måneder med rivingsarbeider er bygården La Ballena
(Hvalen) i sentrum av Torrevieja
endelig borte. Bygget som lå i
gaten Pedro Lorca ble tømt for
beboere allerede i 2006. Det ble

da erklært uegnet for boliger og
måtte enten helrenoveres eller
rives.
Eierne av leilighetene i gården
ble imidlertid aldri enige om hva
som skulle gjøres med bygget og
ingen tok på seg ansvaret for riving. Bygget skal de siste årene
ha representert en fare for naboer, forbipasserende og biler. I
slutten av 2017 bevilget Torrevieja kommune i overkant av
230.000 euro for å få revet bygget, et beløp de vil kreve å få
dekket av eierne.
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Torrevieja

Høyhus ved havnen i Torrevieja
får godkjenning
De planlagte høyhusene som skal bygges ved havnen i Torrevieja er godkjent av
kommunens tekniske eksperter. Utredningen skal være underskrevet av ordfører
José Manuel Dolón (Los Verdes).

P

rosjektet regnes som kontroversielt, blant annet
fordi byggenes høyde på
over 80 meter vil endre byens
fremtoning betraktelig. Utbyggingen kan imidlertid bli kostbar
å stanse i det kommunen ved forrige PP-byråd allerede har sagt ja
til prosjektet.
Byggingen av tvillingtårnene
Torres Sinforosa i Torrevieja er
kommet et skritt nærmere. Etter
godkjennelsen fra ekspertgruppen i Torrevieja kommune, gjenstår det nå kun en detaljutredning

som skal stemmes over i kommunestyret. Dersom denne utredningen godkjennes, vil byggingen av høyhusene starte.
Motstandere av prosjektet håper
fremdeles på å mobilisere flertallet i kommunene til å stemme
nei.
Å avvise prosjektet så sent i prosessen, kan imidlertid bli dyrt for
kommunen. Utbygger sitter
nemlig på en byggetillatelse fra
perioden 2008 til 2011 da Partido Popular satt med styringen i
Torrevieja. Dersom kommunen i

24/7 Rørlegger
- Rørleggervakta -

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

Norsk rørlegger i Spania.
Vi tar på oss alle typer oppdrag
og er tilgjengelig til enhver tid.

+47 948 99 062

www.oppussingspania.no

966721001
Telf: 966721001

Los Montesinos

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

GASS, ELEKTRISK,VED og PELLETSOVNER

dag snur i spørsmålet og avviser
utbygging risikerer de et erstatningskrav på mange millioner
euro.
Tårnene som skal bygges av selskapet Grupo Baraka har fått
navnet Torres Sinforosa og skal
huse hoteller og leiligheter. Byggene er på 26 etasjer og har en
høyde på 82 meter. Prosjektet er
kontroversielt fordi husenes høyde vil endre byens fremtoning
betraktelig. I dag finnes det få
bygg over 30 meter i samme område.
Foruten å endre byens horisont
mot havet, har enkelte ment at
byggingen av tårnene vil ødelegge miljøet i området rundt
parken Doña Sinforosa, inkludert et av byens eldste kulturminner. Sistnevnte hensyn handler om den verneverdige
konstruksjonen Canal del Acequión. Kanalen er opprinnelig
fra 1400-tallet og ble brukt til
vannføring mellom havet og lagunen i Torrevieja.

www.SpaniaPosten.es			

Torreviejas laguner
skal bli mer tilgjengelig
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De mineralholdige lagunene i Torrevieja har lenge vært et yndet mål for turister og fastboende. Ferdselen i området har imidlertid manglet tillatelse fra myndighetene og selskapet som henter ut salt fra
området har begrenset folks adgang.

D

ersom Torrevieja kommune får det som de vil
skal lagunene nå formelt
sett gjøres tilgjengelige for allmennheten. Forslaget er allerede
godkjent fra regionalt hold i Valencia, men trenger velsignelse
fra sentrale myndigheter.
De siste årene skal stadig flere
turister ha blitt observert badende i det mineralholdige lagunene
i Torrevieja. I fjor gjorde Torrevieja kommune det klart at badingen var forbudt og ville kun-

ne bli bøtelagt med opptil 6.000
euro. Kommunen annonserte
samtidig at de ønsket å åpne for
ferdsel i området og at leierbad
var tillatt. Kommunen innledet
samtidig møter med regionale
myndigheter, naturparken Parque natural de las Lagunas og
firmaet som driver saltproduksjonen på stedet.

kjent fra regionalt hold i Valencia, men trenger velsignelse fra
sentrale myndigheter i Madrid
som formelt sett rår over Spanias
kystlinje. Etter alt å dømme opprettholdes badeforbudet.
Lagunene ved La Mata og Torrevieja ble erklært nasjonalpark
av regionale myndigheter i Valencia i 1989. Området strekker
seg over de fire kommunene Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales og Torrevieja.

Partene er etter dette kommet
frem til at den verneverdige naturen skal gjøres tilgjengelig for
folket. Forslaget er allerede god-

Stedet har et rikt dyre- og planteliv. Lagunene er også kilde til
en omfattende saltproduksjon
med en kapasitet på rundt
750.000 tonn i året. Produksjonen drives av selskapet Groupe
Salins, med salg i Spania og eksport til blant annet USA, Storbritannia, afrikanske land og
land i Norden. Forbudet mot bading skal være knyttet til denne
produksjonen.

24/7 Rørlegger
- Rørleggervakta -

Norsk rørlegger i Spania.
Vi tar på oss alle typer oppdrag
og er tilgjengelig til enhver tid.

+47 948 99 062

www.oppussingspania.no

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

www.smiledental.es
C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja

Torrevieja

Ordføreren
donerer lønn
til barn i nød

Torreviejas ordfører Jose
Manuel Dolón fra partiet Los
Verdes (De Grønne) donerer
hele styrehonoraret han får
fra Agamed til organisasjonen
FANS som jobber for barn i okkupert Vest-Sahara.

V

est-Sahara var sammen
med Marokko i en periode en spansk koloni.
Marokko okkuperte Vest-Sahara
i det spanjolene brått trakk seg ut
uten å etterlate noen lokal levedyktig stat. Rotet spanjolene etterlot seg i Vest-Sahara har ført
til stor nød for befolkningen i
Vest-Sahara.
Mange har nå bodd hele sitt liv i
flyktningleire over grensen til
Algerie. Barna som vokser opp
der kjenner ikke sitt eget land.
Selv om dette i dag er Marokkos
ansvar var det spanjolenes handlinger som ga Marokko muligheten til å okkupere landet. Dette
har lenge plaget mange i Spania
så det finnes en rekke veldedige
organisasjoner som jobber med
støtte fra spanske donorer og foreninger.
Dolón mottok i 2017 totalt
17.847 Euro fra Agamed, selskapet som står for distribusjon av
vann i Torrevieja. Ordføreren
donener nå dette beløpet i sin
helhet. Dolon har siden han
2015 ble valgt inn i styret donert
styrehonoraret til FANS.

kjeveortopedi

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

(+34) 966 705 083
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Torrevieja

Over 3000 Airbnb-ferieboliger i Torrevieja
Den nettbaserte markedsplassen for privat utleie av leiligheter Airbnb tilbyr hele 3.153
leiligheter i Torrevieja. Det går frem av en undersøkelse fra Universitetet i Alicante.

S

altbyen er i ferd med å bli
blant nettstedets mest sentrale destinasjoner mener
ekspertene og viser til en omsetning på 20 millioner euro på under to år.
Noe av hemmeligheten bak suksessen til Airbnb har vært å fjerne mellommenn og presentere
utleietilbudene mer etter markedet. I løpet av 21 måneder fra
begynnelsen av 2016 til slutten
av 2017 skal det nettbaserte selskapets omsetning for Torrevieja
har ligget på rundt 20 millioner
euro. Av disse pengene gikk ca.
11 millioner rett til eierne av leilighetene.

Samtidig har Airbnb fått kritikk
av hotellbransjen på Costa Blanca for å legge til rette for manglende regulering av virksomheten hos sine utleiere.
Airbnb er i konkurranse med hoteller og vanlige appartementer,
men ikke på like betingelser mener bransjen. Dette fordi mange
Airbnb-utleiere angivelig ikke
følger bransjens standarder for
sikkerhet og kontroll med tilbudene som gis og unndrar seg
skatt. Bransjeorganisasjonen på
Costa Blanca og Valencia (Hosbec) annonserte tidligere i år at
de ville kartlegge omfanget av
problemet.

I Torrevieja skal imidlertid ikke
hotellene være spesielt utfordret
av Airbnbs utleie. Årsaken er det
relativt lave hotelltilbudet i
byen, kun 1.600 sengeplasser av
et potensial på 250.000, skriver
avisen Información. Av 120.000
registrerte boliger i Torrevieja, er
hele 60 prosent å finne på utleiemarkedet - hele eller deler av
året (tall fra 2011).
Undersøkelsen fra forskere ved
Universitetet i Alicante viser at
de fleste leilighetene ligger nære
havet ved strendene Los Locos
og El Cura samt rundt havneområdet i sentrum av Torrevieja.

Opplev og utforsk Spania!
Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Kundeservice

på ditt eget språk

(+34) 96 692 13 13

a

an

op

Med sikkerheten av å bli behandlet ved
sykehus gruppe nr 1 i Spania.

s Gruppe
hu

Syke

Kundeservice på ditt eget språk
Uten ventetid i nødsituasjon
Internasjonalt medisinsk team
De viktigste medisinske spesialitetene

i Sp

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

•
•
•
•

.1
No

Torrevieja
er ditt hjem,
Quirónsalud
er din helse

Torrevieja er ditt hjem, og hjemme er der hvor vi
bør føle oss mest ivaretatt og beskyttet. Quirónsalud
Sykehus i Torreviejas tverrfaglige team av fagfolk
arbeider Derfor for å beskytte din helse og av din
familie 24 timer i døgnet.

ia o g E u r
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Benidorm

Ny sykehus-tolk må Benidorm slår
ned
på
turist-fyll
kunne valensiansk
Språkproblemer mellom lege og pasient er et velkjent problem på Costa Blanca hvor et
stort antall bofaste utlendinger ikke snakker landets språk. Tolken gjennom mange år på
sykehuset i Villajoyosa gikk av med pensjon for noen måneder siden, er distriktssykehuset
i Villajoyosa på utkikk etter ny oversetter. Nye valencia-nasjonalister som styrer Valenciaregionen har bestemt at i tillegg til minst fransk, engelsk og spansk må vedkommende også
være flytende skriftlig og muntlig i valensiansk, et svært kontroversielt krav.

V

edkommende må foruten
spansk kunne snakke engelsk og fransk flytende.
Flere språk vil bli verdsatt.

H

ver sommer forvandles
de meste turistifiserte delene av byen om til et
party-sted for unge mennesker.
Kommunen har nå sett seg lei på
fyll, bråk og usømmelig opptreden og vil skjerpe kontrollen
med de aktuelle områdene. Drik-

king på åpen gate utenfor serveringssteder skal forbys og bøtelegges.
Dersom alt går etter planen vil et
nytt sett med ordensregler vedtas, der også annen uønsket aktivitet reguleres som prostitusjon,
organisert tigging og koppespill.

La Nucia

Tennis-stjerne med
sommerskole i La Nucia

Tross det åpenbare behovet for
oversetting mellom lege og pasient, er tilbud om tolk på sykehusene på Costa Blanca ikke vanlig.
Den nye tolken ved distriktssykehuset i Villajoyosa må være utdannet innen de fire språkene
spansk, valensiansk, engelsk og
fransk.
I tillegg vil andre språk bli verdsatt. Vedkommende skal jobbe
fire timer fem dager i uken, mandag til fredag. Rundt 70.000 av
Marina Bajas registrerte innbyggere er utenlandske. Det tilsvarer
ca. 35 prosent av befolkningen. I
tillegg kommer pågangen fra turister.

Benidorm kommune vil forby drikking av alkohol på offentlig sted.

Den spanske tennisspilleren David Ferrer har lagt årets sommerskole til La Nucía, nabobyen til Alfaz del Pi på Costa Blanca.

POLITIKK vs hele: Valencia-regionen har innført regler om at offentlige ansatte må kunne skrive og snakke på valenciansk. Dette gjelder
også tolk som skal hjelpe utlendinger på sykehus i regionen.
Den forrige tolken til Hospital
Comarcal de la Marina Baixa ble
ansatt allerede i 1996, skriver
avisen Información. Vedkommende som snakket intet mindre
en ni utenlandske språk (engelsk,
norsk, svensk, tysk, nederlandsk,

dansk, finsk, belgisk og fransk) er
imidlertid gått av med pensjon.
Rundt 6.000 oversettelser i året,
skal ha vært vanlig arbeidsmengde. Etterspørselen skal vært enda
høyere.

La Maja

T

ilbudet gjelder for barn og
ungdom i alderen 6 til 18
år. Deltagerne vil bli trenet
av kvalifiserte tennistrenere og
får møte den store tennisstjernen
personlig.
Kursene holdes i perioden 25.
juni til 31. august og går fra 8:30
om morgenen til 14:00 på ettermiddagen. Ved siden av tennis
vil barna få lære om andre
idrettsgrener og drive psykomo-

torisk trening og lek.
David Ferrer som opprinnelige er
fra Xàbia nord på Costa Blanca
er regnet blant de beste tennisspillerne i verden og har vært
topp ti på ATPs ranking i en årrekke. For mer informasjon om
skolen kontakt Academia de Tenis Ferrer, ATF (www.academiatenisferrer.com) eller Ciutat Esportiva Camilo Cano i La Nucía.

La Maja i Altea
Nye gastronomiske opplevelser
Kokk med Michelin-stjerne

På strandpromenaden i Altea

Dagens meny
Meny no 1 18€
Meny no 2 22€
Gastronomisk meny
Meny no 1 40€
Meny no 2 60€

Reservasjon: 966 885 546

Mandag til Søndag 12.30-16.30 og 19.30 - 23.30
På strandpromenaden i Altea: Calle Conde Altea 34
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Altea

Svensk-norsk innsats under
borgerkrigen i Alcoy

Lei av Alteas
trafikkproblem

Talsmann for Partido Popular i Altea, Jesús Ballester, sier rådhuset i byen nå må slutte å
forfekte for løsninger som ikke er realistiske. Forskjellige bystyre i Altea har gjennom årene
fremmet å fjerne bompenger på motorveien som går forbi Altea som en løsning på byens
En ny utstilling i Villajoyosa forteller historien om store trafikk-problemer.

det svensk-norske sykehuset i Alcoy. Sykehuset ble
etablert i 1937 for å hjelpe skadde som kjempet mot
fascistene under Den spanske borgerkrigen.

E

tter bombingen av Alcoy i
1938 ble klinikken flyttet
til Villajoyosa der utstillingen holdes i dag.
Alcoy (Alicante) ble et sentralt
sted i kampen mot fascistene under Den spanske borgerkrigen
(1936-1939). Byen huset flere av
de sosialistiske og anarkistiske
fagforeningene som kjempet på
republikkens side under krigen
og var hovedsete for den internasjonale arbeiderorganisasjonen
International Working People’s
Association (IWPA). Dermed ble
også Alcoy et angrepsmål for
fascistene.

Etter at Franco hadde inngått en
avtale med Mussolini, ble byen
bombet av italienske bombefly i
1938. Det svensk-norske sykehuset ble da flyttet til Villajoyosa.
I følge museet Vilamuseu i Villajoysa fortelles historien om
skandinavers «internasjonale solidaritet med det spanske folk»
vist gjennom fotografier og gjenstander fra tiden da sykehuset var
i funksjon, herunder militæruniformen til den norske legen Einar
Pettersen. Utstillingen åpnet 11.
april og går frem til 3. juni.

HOSPITAL
VETERINARIO
MARINA BAIXA
Veterinærklinikk i Alfaz del Pi

Akutthjelp 24 timer • Computertomografi
Indremedisin • kirurgi • hjemmebesøk
Ortopedisk kirurgi • Nevrokirurgi
Fysioterapi • Klipping • Alt i hundepleie

ØYEBLIKKELIG HJELP: 966 860 669

Hjelp til innførsel av kjæledyr fra skandinaviske land, Vi ordner papirene!
Centro Comercial Arabi, Passeig de la Mitja Llegua 17-18, Alfaz del Pi
Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00 - 14.00 | www.veterinariamarinabaixa.com

PArfyme FaBRIKK
Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Tel: 652 461 442
Avenida Albir 66, Albir

Ved siden av søndagsmarkedet
Man - Fre 10-18. Søn 10-14

www.nova86.es

S

tore deler av dagen står trafikken i stampe gjennom
hele Altea.

PP støttet i sin tid
Sommermånedene er situasjonen
så ille at mange velger seg bort
fra Altea. Det tar for lang tid å
kjøre inn i sentrum og er vanskelig å parkere. Byen har vokst uten
profesjonelle politikere som har
kunne tatt de nødvendige beslutninger. Hårreisende er det å vite
at staten lenge var klar med kapital og plan for en ny trase forbi
Altea. Men rådhuset i byen gikk
i mot statens løsning, kommunen
tapte i den ene rettsinnstans etter
den andre og anket helt til høyesterett hvor igjen Altea kommune
tapte i saken mot infrastrukturdepartementet (Fomento). Det
tragiske var at selv om kommunen tapte ble ny riksvei rundt Altea aldri noen realitet, dette
skjedde i det Spania gikk inn i en
dyp økonomisk krise så statens
ikke lenger hadde budsjett for
nye prosjekter og det hele ble
skrinlagt.
Forfektet urealistisk alternativ
Hele tiden har representanter for
partiene i Altea hevdet at løsningen er å gjøre motorveien forbi
Altea gratis. At dette legalt er helt
urealistisk har det tatt en del år
for Altea-politikerne å forstå.
Motorveien drives av et privat
selskap på konsesjon fra staten.
Selskapet er ansvarlig for konstruksjon og vedlikehold av veien
mot å få kreve bompenger. Avtalen løper ut og staten vil ta over
A7. Men ingen med kjennskap til
prosessen regner med det vil endre noe for bompenge-situasjonen. Avgift fra de kjørende vil
fortsatt finansiere vedlikehold av
veistrekningen. Uansett finnes
det ingen av-på kjøring mellom
Alfaz del Pi og Altea. Så motorveien er ikke noe alternativ for
store deler av trafikken som går
gjennom Altea.

KOMMUNEN FORFEKTET MENINSLØST ALTERNATIV: Staten
var for rundt ti år siden klar for å betale for å flytte riksvei N332 bort fra
dagens trase som går rett gjennom Altea og som deler Albir og Alfaz del Pi
i to. Politikere i Altea kjempet i mot dette for å forhindre at landeiere langs
motorveieen skulle miste en bit av sine tomter. De mente at om man gjør A7
(bildet) forbi byen gratis vil problemet bli løst. Å gjøre motorveien gratis er
i praksis helt umulig. Man har lenge har vært vært klar over dette men har
likevel forfektet for det som en løsning. PP i Altea ser ut til å endelig være
modne for å vurdere andre løsninger på byens trafikkproblem.
Hodet ut av sanden
Talsmann for Partido Popular i
Altea, Jesús Ballester, sier det nå
er på tide å slutte å forfekte for et
alternativ som tydeligvis aldri
blir realitet. Selv om hans parti
støttet prosessen mot statens plan
for ny riksvei og «løsningen» om
gratis motorvei mener at tiden nå
er moden for å innse at denne løsningen aldri blir en realitet. Partido Popular, som i dag er i opposisjon, mener man må jobbe
for å få bygget en ny påkjørsel til
motorveien på sydsiden av Altea.
Selv om man ikke sier dette høyt
i Altea betyr dette i praksis en
løsning inne i Alfaz del Pi kommune, noe som er akkurat hva
staten var klar til å finansiere for
nå rundt 10 år siden, da kommunen i Altea valgte å stikke kjepper i hjulene for staten.
Altea styres av et fåtall lokale familier
Lav valgdeltakelse blant byens
mange tilflyttere gjør at Altea i

praksis styres av et lite mindretall
av familier fra byen. Noe som er
bakgrunnen for å forstår hvorfor
bystyret pussig nok gikk i mot
statens løsning på byens store trafikkproblemer. En håndfull familier ville minste noe av sine fruktparseller langs dagens motorvei
A7 hvor riksvei N332 var ment å
bli flyttet til. Lokale handelsmenn
mener også det er til deres fordel
at trafikken står i stampe gjennom sentrum fordi man på denne
måten bedre får vist frem butikkene langs veien. Dette var nok
til at rådhuset i Altea, med støtte
fra opposisjonen, saksøkte staten
for å stoppe flyttingen av riksveien ut av sentrum.
Staten villle legge N332 paralellt
med A7 fra Mascarat i Altea,
forbi Alfaz del Pi til kirkegården
i Benidorm, for å på den måte få
veien ut av sentrum og minimere
arealet man måtte legge beslag
på. På denne måten ville man
også løst opp i trafikken gjennom
Albir-krysset.
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Alfaz del Pi

Kampanje mot bobiler
langs kysten
Kommunene nord på Costa Blanca har innledet sommerens «kampanje»
mot bobiler langs kysten. Oppsynet med den ulovlige campingen skal allerede være i gang i Benidorm, Alfaz del Pi, Altea, Finestrat og Villajoyosa.

T

urister som ikke innretter
seg etter advarsel risikerer
bøter.

M

ed den nye broen åpnes
veien opp for gjennomkjøring, noe kommunen mener vil skape økt flyt i
trafikken inn og ut av Albir og gi
færre biler i sentrum av byen.
Byggingen av broen er allerede i
gang og er ventet ferdig om fire
måneder.
Den nye veiforbindelsen vil i
følge kommunen i Alfaz del Pi
bety mindre kork i biltrafikken
inn og ut av Albir. I dag går for
eksempel mye av trafikken til

Benidorm gjennom sentrum av
Albir.
Med den nye broen over Solerkanalen skal gaten San Miguel
fungere som et alternativ og avlaste trafikken i sentrum og ved
de andre hovedfartsårene. I tillegg til biler vil broen kunne brukes av fotgjengere og syklister
med eget fortau med belysning.
Broen har en prislapp på 385.000
euro og er ment å stå ferdig etter
sommeren.

Hvert år fylles parkeringsplasser
ved strender og kystnære områder nord på Costa Blanca opp
med bobiler fra inn- og utland.
Pågangen tiltar når sommerværet
kommer. I følge Alicante-avisen
Información er allerede kommuner i distriktet i Marina Baja som
Benidorm, Alfaz del Pi, Altea,
Finestrat og Villajoyosa i gang
med å bekjempe opphopingen av
bobiler på bestemte steder. Dersom eierne av bilene ikke fjerner
seg etter advarsler, vil de kunne
bli bøtelagt.
Foruten den enkelte kommuneadministrasjonen skal det også
være kommet innspill fra campingplassene i distriktet. Bransjeorganisasjonen i Marina Baja
opplyser at det finnes rundt
11.000 plasser til utleie ved dis-

triktets campingplasser. Ønsket
om å campe ulovlig på parkeringsplasser skyldes med andre
ord ikke mangel på lovlige løsninger. Kommunene regulerer
selv forbudene. Det vises også til
at den spanske kystloven inneholder et eksplisitt forbud mot
camping langs kysten.

Vis a vis Albir Garden Hotel
Camí vell d’Altea 20, Albir
Åpent 09.30-19.00
Trend Estilistas

Klipp kvinne 13€
Farge 20€
Klipp og frisyre fra 26€

17. Mai
Reserver ditt bord:
966 867 448

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

Tlf 600 092 225

Veterinærklinikk i Alfaz del Pi

Skal du på ferie, reise hjem eller
jobbe? La din beste venn være
hos oss - hos vår familie får de
det morsomt også!

www.shieldaigkennels.com
Ring: 965878284 /680562745
info@shieldaigkennels.com
Finn oss på Facebook m

Velkommen på besøk!

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

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

Gele og akrylnegler kun

med gratis enkel negldekor

32€

KURS & OPPLÆRING

ØYEBLIKKELIG HJELP: 966 860 669

Hjelp til innførsel av kjæledyr fra skandinaviske land, Vi ordner papirene!
Centro Comercial Arabi, Passeig de la Mitja Llegua 17-18, Alfaz del Pi
Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00 - 14.00 | www.veterinariamarinabaixa.com

Du vil ikke føle deg langt vekk!
Vi oppdaterer deg med
meldinger på Whatsapp når vi
går tur, koser og er på eventyr!

å:
Vi tilbyr gravstell etter dine ønsker
Kontakt oss p
.no
65
ll3
te
vs
ra
post@g
222
Av ullike årsaker kan man som pårørende være
Tlf: +47 975 48
forindret til å etterse og ta seg av gravstellet til våre kjære.
Kontakt oss dersom du trenger hjelp.
Vi garanterer et pent gravsted.

HOSPITAL
VETERINARIO
MARINA BAIXA
Akutthjelp 24 timer • Computertomografi
Indremedisin • kirurgi • hjemmebesøk
Ortopedisk kirurgi • Nevrokirurgi
Fysioterapi • Klipping • Alt i hundepleie

LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT

Velkomst Cocktail
4-Retters meny
Live musikk
€35 Pr Person
Hos Trend bruker vi de beste produktene og yter absolutt best mulig service.

BRITISK LÅSESMED

Den perfekte plass for din katt eller hund

Tlf 966 446 134
Avslappende massasje 35€
Komplett pedicure 20€
Manicure + shellac 20€

LÅST DEG UTE?

10% *kan ikke kombineres med andre tilbud

avslag ved fremvisning av denne annonsen

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

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 965 841 038
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Polop

Ordfører-drapet i Polop for retten

Over ti år etter drapet på ordfører Alejandro Ponsoda i Polop starter rettssaken
mot de antatte gjerningsmennene. Til sammen syv personer står tiltalt i saken,
inkludert ordførerens partikollega og etterfølger til ordførerjobben Juan Cano.
Påtalemyndighetene mener drapet var motivert av økonomisk vinning og politisk rivalisering innad i Partido Popular nord på Costa Blanca.

D

e tiltalte risikerer opptil
27 års fengsel.

åtte måneder i varetekt. Også de
seks andre tiltalte i saken slapp
ut mot mindre kausjonsbeløp.

Ordfører Alejandro Ponsoda Bou
ble skutt utenfor sitt hjem i Xirles om kvelden den 19. oktober
2007. Drapet bar preg av å være
en ren likvidering med en rekke
skudd avfyrt mot kroppen og hodet. Ordføreren levde i flere dager etter skuddene, men døde til
slutt på sykehuset i Alicante den
27. oktober.

Distriktsdomstolen i Villajoyosa
har avsluttet forberedelsen av
saken, med et samlet kausjonsbeløp for de tiltalte på 335.000
euro, nærmere 3,3 millioner kroner. Beløpet er ment å sikre erstatning til de etterlatte, dersom
de tiltalte blir dømt. Tiltalen mot
de syv er oversendt provinsdomstolen i Alicante. Rettssaken starter den 4. mai.

Ponsodas etterfølger til ordførerjobben Juan Cano (PP) ble i
2009 arrestert og tiltalt for drapet. I tillegg ble en lokal forretningsmann og to personer fra
bordellet Club Mesalina i Benidorm knyttet til saken. De fire er
anklaget for å ha engasjert tre
leiemordere til likvideringen av
den tidligere ordføreren. Cano
slapp ut mot kausjon på 20.000
euro i 2010. Han hadde da sittet

stro Isa
RaSiden
1979

Kjøp og salg av møbler
Vi tømmer boliger
Antikviteter
Pyntegjenstander

Bar nag til ordføreren
Foranledningen til drapet beskrives som politisk rivalisering
innad i Partido Popular i Marina
Baja nord på Costa Blanca.Uenighetene handlet om utbyggings-prosjekter i kommunen og
i hvilken grad utbyggerne skulle
få sin vilje. Hovedtiltalte Juan
Cano hadde i årene før drapet
vært valgt inn av partiet som Po-

lop kommunes ansvarlige for
eiendom og utbygging. Før lokalvalgene i 2003 skal imidlertid
den drepete ”nedgradert” Cano
til en tiende plass på partiets
valgliste i Polop, noe som førte
til at han havnet utenfor byens
kommunestyre. Etter dette skal
han i følge aktoratet ha båret nag
til ordfører Ponsoda.

17

EIENDOM: Motivet skal være knyttet til uenigheter om byggepolitikken i Polop. Den tiltalte Juan Cano var beviselig korrupt og
ønsket seg en lagt mindre restriktiv byggepolitikk.

planla drapet på bordell i benidorm: Juan Cano (PP) skal
ha planlagt drapet på “Mesalina Club” i Benidorm. To av dørvaktene der ble
engasjert for å ta livet av Alejandro Ponsada, som levde i flere dager etter
å ha blitt skutt i hodet og kroppen i det han var på vei inn porten hjemme.

Aktoratets advokat har tidligere
fremsatt en påstand om at Ponsoda ble drept fordi han motsatte
seg Canos planer om å åpne for
utbyggingsprosjekter i Polop. I
følge advokaten drev Cano en
lukrativ ”bigeskjeft” med ulovlig
innkreving av kommisjon fra utbyggere i kommunen, en type
korrupsjon den beryktede politikeren flere ganger er blitt anmeldt for. Cano ble av aktoratet
betegnet som en ”kjent og fryktet
kriminell” i Polop.

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)

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

Tannlegen for nordmenn

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

GODKJENT AV HELFO
Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

SPESIALIST I IMPLANTATER GRATIS KONSULTASJON
NORSK PERSONELL OG ÅRLIG SJEKK
TEL.

96 587 08 68
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Kjøpe bolig i Spania?

Strategi når du
skal på visning
De riktige spørsmålene og hva du skal se etter
Uansett hvor dyktig en eiendomsagent er til å selge så er det kjøper som til slutt tar beslutningen om
boligen blir din eller ikke. Et par sko som er litt trange kan du bli overbevist av ekspeditøren om at sitter
fint på foten, det flotte læret utvider seg ved bruk. Men en bolig kjøper du selv først når du er klar for
den selv. Det er X-faktor og wow-følelsen som gjør at du kan se for deg å skape et hjem her.

B
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 Lundquist & Nielsen, en bedrift med historie tilbake til
1998. Nielsen har vært aktiv 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.

esøket og visningen av en
bolig er det viktigste
punktet i transaksjonen.
Som om det var en film, skal
skriptet følges. Det er spørsmål
og poeng man ikke må gå forbi.
Derfor er det viktig at vi som meglere opplyser så mye som mulig
om prospektet. Like viktig er det
at du som kjøper spør de riktige
spørsmålene og vet hva du skal se
etter.

kilde som kan gi ledetråder om
huset vi er interessert i.

Å ha god tid, spørre hvorfor huset
skal selges, på en diskret måte og
aldri til eier, og se etter eventuelle feil i og utenfor boligen, skal
være formålet med inspeksjonen.

7) Spør ”ubehagelige” spørsmål
til agenten om tyverier i nærheten, årsakene til at den ønskes
solgt, tiden det tar å selge, antall
besøk, om bud er mottatt eller om
sameieforeningen har god økonomi . Spør om potensiale for
utleie, om boliger i samme område leies ut. Dette er alle argumenter som kan være nøkkelen til
en god handel, i forkant av forhandling av pris og vilkår.

Gode råd ved kjøp av bruktbolig:
1) Det er ikke tilrådelig å planlegge en visning om morgenen
med strengt program. Det blir
ikke gode beslutninger av stress.
Avtal møtet i boligen så du slipper
å føle hastverk og bruk nok tid i
huset.
2) Gå sammen med noen, det kan
styrke kjøpsbeslutningen å ha
flere øyne på boligen.
3) Gjennomgå huset godt både
innvendig og utvendig. Sjekk tilbygg, påbygg og fasadeendringer,
disse skal godkjennes og reguleres.
4) Ta rede på gjennomsnittlig pris
på andre lignende boliger i området er også en god informasjons-

5) Ekspertene anbefaler alltid å ta
seg en tur i området på ulike tider
av døgnet og særlig på de mest
urolige tidspunktene, kanskje spesielt når huset ligger i forretnings- skole eller fritidsområder
6) Sjekk om alle opplysninger og
all dokumentasjon er tilgjengelig.

8) I forhandlingsmøtet bør du
ikke vise deg veldig interessert i
boligen men diskret prøve å få
informasjon om hvorvidt eieren
er villig til å redusere prisen og
kartlegge det reelle salgsbehovet.
Det viser deg hvor nøden selger
er og hvordan du kan relatere budet ditt.
I dag er de fleste godt opplyst og
dokumentert om prisutvikling
men det er uansett lurt å ha en
strategi.

Hovedspørsmål som skal be-

lyses ved kjøp av nye boliger

ekstra bod?

Å kjøpe bolig er en viktig investering og kjøper du helt nytt er det
viktig å planlegge ekstra godt.
Det er ikke som bruktbolig som
du uansett planlegger å pusse opp,
endre på og gjøre i din egen smak.
Denne bygges av en utbygger
kanskje deg selv, har utforming,
rominndeling , farger og utstyr
som er nytt og som du skal leve
med noen år. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til en rekke
faktorer, og stille de riktige spørsmålene for å unngå problemer.
Skal du slippe overraskelser med
hensyn til pris og kjøpskostnader
er det ekstra viktig å fokusere på
hva som er inkludert og hva som
kommer i tillegg. Siden mange
nye boliger i kjøpes før de er ferdigstilt er det greit å vite hva som
er urokkelig i byggeplanen og
hva du kan endre på.

• Blir beløpene betalt på konto
med ordentlig garanti eller forsikring?

Fire grunnsøyler
for kjøp av ny bolig
1) PRIS, FINANSIERING
& BETALINGSPLAN

2) AREALER
• Hvor stor bruksflate har boligen?
• Og byggeflate?
• Hvilke fellesarealer og tjenester
har eiendommen?
• Heis og trapper
• Hvor mange etasjer er det i bygget?

3) Bygg og levering
• Når begynner arbeidene og når
skal de ferdigstilt?
• Når vil den bli levert til deg?
• Ved hvem og når er garantisertifikatene gitt?
• Er det mulig å endre rominndelingen ? Betyr det ekstrakostnader?
• Hvor mange naboer er det per
etasje, eller i fellesvellet?
• Solforhold og terrasser?

• Hvordan, hvor mye og når skal
delbetalingene finne sted?

• Kvalitetsrapport med isolasjon
og materialfortegnelse?

• Inkluderer det også bod og garasje?

• Hvilken type oppvarming er
det?

• Hva er prisen på ekstra garasje,

• Inkluderer det klimaanlegg?
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Klippekort
på trening

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter med lang erfaring og høy faglig kompetanse
Ferdigutfylte HELFO skjema | Rehabilitering innen nevrologi og ortopedi
Spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser | Yoga

VELVÆRE

Uketilbud på velværebehandling
Aromaterapi -klassisk massasje - fotterapi - pedikyr
- manikyr - gelenegler - negledesign - voksing - ansiktsbehandlinger - algeinnpakning - peeling - refleksologi
- napping og farginbg av bryn - farging av vipper

4) Om utbygger

AKUPUNKTUR OG URTEMEDISIN

• Hvem eier tomten?

PLEIE OG OMSORG

• Foreligger en stemplet kopi av
byggelisens fra rådhuset?
• Prosjekt og lisens med sertifisering i utbyggers navn utbygger og
arkitektens prosjekt godkjent av
kommunen?

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.

• Har firmaet sertifikat fra firmaregisteret i Spania med administrator, adresse og Organisasjonsnummer (CIF?)

Vi leier ut ulike typer hjelpemidler
Ring for pristilbud!

• Hva skjer hvis prosjektet ikke
sluttstilles?
• Vil forsikringsselskapet eller
bankenheten tillate at innbetalte
beløp tilbakeføres av bankgarantien eller forsikringen, dersom
prosjektet ikke utføres og arrangøren ikke returnerer beløpet som
leveres?

FYSIAKOSREISER AS
Du reiser trygt,
vi er medlem av

Kjøper du nytt vil du også kjøpe
deg fri for oppussing, reparasjoner
og oppdatering samtidig som du
får 10 års byggegaranti. Jo før du
kommer inn i prosjektet dess bedre beliggenhet får du, men desto
lenger tid tar det til
levering.
Du må kjøpe alt nytt, belysning,
utstyr møbler, sengetøy gardiner,
alt. Men nytt er nytt og det er mulig du over sikt ville bytte ut det
meste i bruktboligen også.
Husk også at prisen som oppgis
på nybygg fra utbygger er festetde kan ikke øke prisen på boligen
du har reservert når kontrakten er
inngått, selv om markedet eskalerer- men husk at prisen som oppgis er netto og i tillegg kommer
10% Mva, 1,5% dokument avgift
samt hvitevarer, møbler, utstyr mv.
Dersom ikke annet er avtalt med
utbygger og kontraktbestemt.

Bestill dine reiser gjennom oss

Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser
for deg, for lag og organisasjoner.

Vi vektlegger trygghet,
trivsel og gode opplevelser!

MONICARE

HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

SYKEPLEIEKONTOR Alfaz del Sol

MONICA HOLEN
Monica
Holen
AUT.SYKEPLEIER
aut.
sykepleier
monica@monicare.es

monica@monicare.es
+34 694 405 918
www.monicare.es

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

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
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Mai betyr:

Heste-fest i Jerez

Maurerne tok med seg hesten til Spania og de satte sitt preg på det sydlige Spania, mest av alt Andalucia. Man ser
tydelig dette på folk, tradisjoner, musikk og den heste-kultur som har sprunget ut av denne regionen i syd-Spania.
Og når det er vår-festival i Jerez de Frontera (Cadiz) er det hesten som står i sentrum.

E

tter Sevillas feria de abril
I 2018 arrangeres «Feria
del Caballo» i begynnelsen av Mai, fra 5. til 12. Feria de
Jerez går av stabelen i mai en
uke etter Sevillas kjente Feria de
Abril. I løpet av fiesta-uken arrangeres det okseløp, parader og
det er selvsagt masse aktiviteter
for
barna.

TYREFEKTING: Andalucia er
sentrym for tyrefekter-tradisjonen i
Spania. Og under heste-fiestaen er
tyrefekting en viktig ingrediens for
mange.

Opprinnelsen til festivalen er
som så mange slike i Andalucia
handel mange år tilbake. Det var
under kong Alfonzo X man avholdt dyremarked i Jerez i April
og September allerede 500 år

tilbake. I 1491 formaliserte man
det hele og sakte men sikkert
vokste arrangementet ettersom
områdets mange vinprodusenter
ble med og man begynte å lage
attraksjoner for hele familien i
løpet av festival-uken.
Hele festivale uken er det heste
oppvisning. Dette er naturligvis
helt uformelt, folk kommer med
egne og venners hester. Fra klokken 13.00 til 19.30 mandag til
søndag kan man nyte synet av
stivpyntede damer i flamenco
kjoler på hest eller i kjærre. Mennene er mindre fargerike men det

Opplev og utforsk Spania!

er ingenting å si på stilen for herrene på hest.

Kveldene er preget av
flamenco rytmer og søtvin
Direkte oversatt betyr «casetas»
småhus. Skal du på feria i Andalucia kan du likegodt lære deg
dette ordet. Det er nemlig her de
private festene er. I alle disse
«casetas» samler vennergjenger,
bedrifter og foreninger sine folk.
Under Sevillas «feria de abril» er
de fleste «casetas» åpne for publikum mens i Jerez er det hele

en noe mer privat affære. Men
Andalusere er trolig Spanias åpneste og hyggeligste folkeslag så
også de på besøk bør kunne oppleve flamenco med sherry og
skinke i en liten caseta om man
går frem med takt og tone.
Å ha sin egen caseta midt i byen
kan være en stor fordel for fiestadeltakere som ofte kommer fra
landsbyer rundt Jerez. Her har
man et eget sted å sove siesta på
og lade opp energi for kvelden
som kommer.

Malaga | Costa del Sol

Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Kundeservice

på ditt eget språk
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CASETAS: I Valencia regionen
kjenner mange til “penyas” som er
festivalenes uformelle arena for å
spise, drikke, sove og feste. I Andalucia er det i disse småhusene
den virkelige festen er. Under Sevillas «feria de abril» er de fleste
«casetas» åpne for publikum
mens i Jerez er det hele en noe
mer privat affære men godt organisert med kart og nummererte
“telt” (vover).
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TYREFEKTING: Andalucia er
sentrym for tyrefekter-tradisjonen i Spania. Og under hestefiestaen er tyrefekting en viktig
ingrediens, spesielt for de litt
eldre.
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Sommer på Costa Blanca

Valencia

AUGUST 2017

Hjemmelaget Pizza og Iskrem.
Tapas, friske salater og
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg velkommen!

Elche

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

Misteri de Elche

Boligutleie

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie

Fiestas

www.chiropractor-benijofar.es

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET
MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

35 års erfaring som kiropraktor

Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

i August

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

Pusse opp eller bygge nytt?

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
29 ÅR I SPANIA
Norsk advokat Erik
C.MORE
Saunes
WITH
THAN 6,000 PRODUCTS
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Bolig i Spania?

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

SHERRY: Jerez de Frontera er “hovedstaden” for sherry-produksjon og
produsetnene av den litt søte vinen var de som var med å gjøre heste-festivalen til det verdenskjente arrangementet dette lenge har vært. Osborne bodegaen, som står bak den “verdens-kjente” spanske oksen er fra Jerez.

JULI 2017

965 85 44 63

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

UTGAVE 13 2017

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

965 71 32 55

CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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JULI 2017

Sommer på Costa Blanca

JULI

Benidorm

San Fermin

Fiestas
Orihuela
Moros y Cristianos

Villajoyosa

Moros y Cristianos

i Juli
Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Konserter

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

Ny i Albir
Hjemmelaget Pizza og Iskrem.
Tapas, friske salater og
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg velkommen!

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

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

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling
Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Parque Comercial “Portal La Marina”
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

Av. Federico García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

www.ecorganicweb.com

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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Elche

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

Misteri de Elche

Boligutleie

O

Mistillitsforslag mot Rajoy

Største prisøkning siden 2007

Domstol: Du er for lat
til å få lommepenger!

S

PSOE i La Nucía ber rådhuset
vil fjerne Franco-tittel

T

E

t foreldrepar i Cantabria i
Nord-Spania slipper å betale
lommepenger til sin arbeidsledige datter på 23 år. En lokal
domstol mener datteren selv er
skyld i situasjonen. Etter spansk
lov plikter foreldre å forsørge
barna sine til de er i arbeid.

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie
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2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

Hjemmelaget Pizza og Iskrem.
Tapas, friske salater og
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg velkommen!

Fiestas

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

pposisjonspartiet Podemos
har fremsatt et mistillitsforslag mot Spanias statsminister
Mariano Rajoy. Forslaget kommer etter nye avsløringer om
korrupsjon i statsministerens
parti Partido Popular.

Ny i Albir

San Fermin

Moros y Cristianos

Sommer på Costa Blanca

Valencia

JULI 2017

Sommer på Costa Blanca
Benidorm

Orihuela

#1

AUGUST 2017

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

PLAYA DE LOS LANCES - TARIFA - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
det praktiske
OG det formelle
Arv: Skifter og testamenter
next to KFC - Tel. 965 27 01 28
next to AKISkatt,
- Tel.forsiking,
965 27 01
27 oppussing,
ettersyn,
Av. Federico García Lorca, 20
Av. Costa Blanca,
7F, localbasseng,
1
vedlikehold,
hage.
Skatt og selvangivelser
03509 Finestrat (Alicante)
03760
Ondara
Snakk
med(Alicante)
bolig-eksperten i Albir!
Separasjon og skilsmisse
Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com

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
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Ny i Albir

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar
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Fiestas

www.chiropractor-benijofar.es

AUGUST 2017

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

S

panias tidligere diktator Francisco Franco er fortsatt æresborger av La Nuca. Det PP-styrte rådhuset vil ikke fjerne tittelen
før eventuelt hele bystyret stemmer for dette.

panske boligpriser økte
med 7.7% årets første kvartal og utlendinger kjøper i
Spania som aldri før og utgjør nå
13.3% av markedet.
Det er «Colegio de Registradores», altså eiendomsregistrene,
som har lagt frem tallene som

Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje

orrevieja kommune vil
trolig oppnå et bedre vern
av byens kystområder enn
tidligere planlagt i den nye vernplanen fra regionale myndigheter
i Valencia.

26. MAI 2017

Cabo de Palos
Sjømat og dykkeparadis

viser til den største økningen i
spanske boligpriser på over ti år.
71% av spanjolene mener nå er
et godt tidspunkt å investere i
eiendom. Og over halvparten
(55%) av spanjolene nå vil anbefale familie og venner å kjøpe sin
første bolig nå.

I følge en uttalelse fra kommunen får byens strender den største
beskyttelsen som er mulig å oppnå med planen. Området som
skal vernes er betydelig utvidet
og gjelder blant annet både Cala
Ferris og Las Calas.

H

alvannen time syd for Albir
eller en halvtimes kjøring
fra Torrevieja ligger Cabo de Palos på veien ut mot La Manga.
De som stopper her kan nyte
sprellende fersk sjømat eller spesialiteten med ris og fisk “El Caldero”. Landsbyen er nært knyttet
til havet og byr på noe av den

beste dykkingen i Spania har å
by på takket være naturparken og
et utall godt bevarte skipsvrak.
Nesten alle av byens 500 innbyggere livnærer seg av havet direkte eller indirekte.

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

Moros y Cristianos

Tlf: 865 649 255

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien
Batalla de flores

Torrevieja

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
Norsk advokat Erik C. Saunes
slitasjegikt
Adviser Ann Sofie östeberg deDrSerna
Hans C Madsen D.C.

Museer i
Torrevieja

Konserter

Kiropraktik
Sjokkbølge
og laser
Behandling for
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.

Ny i Albir
Hjemmelaget Pizza og Iskrem.
Tapas, friske salater og
italiensk Bruschettone.
Vår vennlige stab ønsker deg velkommen!

Italiensk restaurant og iskrem-bar.
Åpen alle dager 12.00 -23.00

www.chiropractor-benijofar.es

Valencia

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse
RING OSS I DAG, STOL PÅ VÅR ERFARING
GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

Vi selger boliger og leier ut for deg
Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

vedlikehold, basseng, hage.

Leiebil i Spania Se vår webside for detaljer
og reservering.

Husk at du selv enkelt kan
endre din bestilling online helt
frem til hentedato.

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

SpaniaGuiden.no

FINESTRAT-BENIDORM

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

965 85 44 63

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

års erfaring som kiropraktor
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og 35
bygging
Arv: Skifter og testamenter
Tel: 966 185 242
Skatt og selvangivelser
693 371 616/617
Separasjon og skilsmisse C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

spania.no/spaniaposten
35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

03509 Finestrat (Alicante)

Man-Lør:
09:00
- 21.30
Mon
- Sat: 09:00
- 21:30

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

Parque Comercial “La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

Parque Comercial “Portal La Marina”
next to AKI - Tel. 965 27 01 27

Av. Federico García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

Av. Costa Blanca, 7F, local 1
03760 Ondara (Alicante)

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

www.ecorganicweb.com

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Bolig i Spania?

FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
Vi selger boliger og leier ut for deg
Fast eiendom: Kjøp/salg,Parque
utleie
og bygging
Comercial “La Marina”
Parque Comercial
La Marina”
Vi løser“Portal
det praktiske
OG det formelle
Arv: Skifter og testamenter
next to KFC - Tel. 965 27 01 28
next to AKISkatt,
- Tel.forsiking,
965 27 01
27 oppussing,
ettersyn,
Av. Federico García Lorca, 20
Av. Costa Blanca,
7F, localbasseng,
1
vedlikehold,
hage.
Skatt og selvangivelser
03509 Finestrat (Alicante)
03760
Ondara
Snakk
med(Alicante)
bolig-eksperten i Albir!
Separasjon og skilsmisse
Mon - Sat: 09:00 - 21:30
www.ecorganicweb.com

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

03760 Ondara (Alicante)

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
vis a vis Clinica Benidorm

PLAYA DE LOS LANCES - TARIFA - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM AMMOUCHE / SPANIA.NO

Ved handlesenteret
v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
“Portal “Portal
La Marina”
v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial
Parque
Comercial
“La27
Marina”
La Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda.
Costa Blanca 7F, Ondara
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
29 ÅR I SPANIA
Norsk advokat Erik
C.MORE
Saunes
WITH
THAN 6,000 PRODUCTS

Tlf: +34 965 887 765 Mobil: +34 685 412 635 Fax: +34 965 889 909
E-post: info@scanlaw.no Web: www.scanlaw.no
Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)

965 85 44 63

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

SpaniaPosten
- der det passer deg!

Alicante
www.SpaniaPosten.es			
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Costa Blancas hovedstad

Alicante er fortsatt relativt uoppdaget. Barcelona fikk sin ”turistrenessanse” med OL arrangementet i 1992, mens Vitenskapsbyen, Formel-1 og
Americas Cup har bidratt til å plassere Valencia på kartet som en populær storbydestinasjon. Men hva med lillesøster Alicante? Costa Blancas
største by lider av å være flyplass destinasjonen man haster forbi på vei til sitt endelige mål. Men Alicante er utvilsomt undervurdert

M

ennesker har bodd i og
rundt Alicante år-tusener. De første bosetningene man kjenner til var iberiske. Innen år tusen før Kristus
hadde fønikerne og grekerne
etablert små handelssentrum
langs
Spanias
østkyst.

En av byens store stoltheter er
den flotte promenaden – Explanada d´Espanya – som er flankert
av tett beplantede daddelpalmer.
Særlig i sommermånedene er det
yrende folkeliv på den bilfrie
strekningen som går langs havneområdet i sentrum.

Et halvt årtusen senere begynte
rivaliserende hærstyrker fra Kartago og Roma og innvadere den
iberiske halvøy og de spanske
middelhavsbyene. Senere har
både vestgotere og maurere regjert i Alicante, før byen ble endelig gjenerobret av kastiljanske
tropper mot utgangen av 1248.

I nord ender promenaden opp i
bystranden Playa del Postiguet
som er populær blant så vel besøkende som fastboende, selv
om de sistnevnte nok vil foretrekke idylliske Playa de San
Juan som strekker seg fra Cap de
l´Horta til El Campello enda litt
lenger nord. Området San Juan
like nord for sentrum er Alicantes egen ”badeby” med ett utall
turistleiligheter liggende langs
den lange stranden. San Juan
våkner til liv hver sommer når
sommergjestene inntar bydelen.

Til tross for at Alicante er et yndet turistmål, sliter den med et til
dels labert rykte. Noe som definitivt er svært ufortjent. Det
byen mangler av tunge historiske
monumenter, banebrytende moderne arkitektur og verdensberømte museer, tar den igjen på
intimitet, landsbysjarme og innbydende
sandstrender.

Explanada d´Espanya egner seg
også utmerket som orienteringspunkt i Alicante, hvis sentrum er
relativt lite og oversiktlig. Mesteparten av bykjernen befinner
seg mellom promenaden og Avenida de Alfonso El Sabio, som
går over til Avenida de la Estación ved rundkjøringen ved sta-

selige Placa dels Estels.

El Barrio
Alicantes gamle bydel
Alicantes forførende gamleby,
mellom promenaden og El Monte Benacantil, er vel verdt et besøk. Ved første øyekast kan den
riktignok fremstå som noe ”sliten”. Dette inntrykket forsvinner
imidlertid fort hvis man bevilger
nok tid til og utforske de mange
smågater og smug.
Her ligger gamle bypalasser,
prektige bygårder, småbutikker
og innbydende tapasbarer vegg i
vegg. Alicantes eldste kirke –
Iglesia de Santa Maria – som er
oppført på ruinene av byens
gamle hovedmoské, er en av
gamlebyens attraksjoner. Det
samme gjelder katedralen Concatedral de San Nicolás de Bari
fra 1600-tallet og Museo de Bellas Artes Gravina, populært kalt
MUBAG. Museet huser en imponerende samling med kunst
fra det 16. til det 20. århundre.
Gamlebyen er dessuten stedet
for ”pub til pub” runder. Språkstudenter fra de fleste verdens-

hjørner i samspill med en alltid
feststemt lokalbefolkning sørger
for høy stemning syv dager i uka
året rundt i områdets utallige barer. Alicante regnes for å ha ett
av de livligste uteliv i Spania
takket være studentene.
I det nordvestlige hjørnet av
gamlebyen, ved foten av El
Monte Benacantil, finner man
pittoreske og fargerike Barrio de
Santa Cruz. Etter en kort spasertur i alicantinernes favorittbydel,
glemmer man fort at man befinner seg i sentrum av en travel
storby. Snarere får man følelsen
av å være i en liten søvnig landsby. På toppen av Barrio de Santa
Cruz finnes et par utkiksposter
med spektakulær utsikt over havet og bukten som omslutter Alicante.

Castillo de Santa Bárbara
El Monte Benacantil, beliggende
omtrent midt i dagens Alicante,
har alltid spilt en viktig rolle i
byens historie. Her har man funnet rester av redskaper som
stammer fra bronsealderen.
På den 166 meter høye fjelltoppen ligger Castillo de Santa Bárbara, en av Europas største eksisterende middelalderfestninger,
og Costa Blancas fremste historiske turistattraksjon. De eldste
delene av festningen dateres tilbake til det 9. århundre.

Castillo de Santa Bárbara ble utsatt for massive ødeleggelser av
den franske marine i 1691, og
senere under den spanske arvefølgekrigen fra 1706 til 1709,
som medførte at Alicante ble
erobret av britiske tropper. Det
siste militære fremstøtet mot
festningen var i 1873, da partisaner fra en anarkistiskinspirert
bevegelse gikk til angrep med
fregatten ”Numancia”.
I 1961 ble Castillo de Santa Bárbara åpnet for publikum. Området deles inn i tre lett gjenkjennelige soner. Den først, som
kalles ”La Torreta” og ligger helt
på toppen, ble bygd i perioden
fra det 11. til det 13. århundre.
Deretter kommer mellompartiet
som ble ferdigstilt i 1580. Den
lavest liggende delen ble hovedsakelig utarbeidet på 1700-tallet.
Det er mulig å ta seg opp til festningen til fots. Det kan imidlertid
fort bli en varm og utmattende
erfaring. Derfor anbefales heisen
som kan nås via en tunnel fra Avenida Jovellanos langs Playa del
Postiguet. For de som lider av
heisskrekk er det fullt mulig å
kjøre opp til festningen på toppen kan det laveste partiet nås
ved hjelp av bil, buss eller taxi.
Castillo de Santa Bárbara holder
åpent hver dag fra klokken 10.00
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HAR “ALT”: Alicante har en
stor bystrand midt i sentrum
og alt man kan ønske seg av
shopping, restauranter og natteliv. Havneområdet har blitt opprustet over mange år nå med
både shoppingsenter, restauranter og utendørs nattklubber
om sommeren.

VOLVO OCEAN RACE: Alicante har både infrastruktur og gode forhold for seiling. Byen har lenge vært Volvo
Ocean race sin permanente base. Her kan man se regattaene direkte fra sentrum, noe som er unikt.
til klokken 07.30. Siste heis opp
går klokken 07.00. Inngangen
koster 2,40 euro.

Alicante flyplass
Flyplassen i Alicante eller ”Alicante Airport El Altet” som den
offisielt heter er en av de største
i Spania med rundt 12 millioner
passasjer årlig. Det er flere avganger til Norge daglig med SAS
og Norwegian.
Shopping,
sightseeing & nattliv
Det mest forlokkende med Alicante er utvilsomt gamlebyen og
promenaden, men det finnes
også andre ting som kan være
verdt å få med seg. Det relativt
nyoppussede havneområdet med
sine trendy barer og restauranter
kan nevnes som et godt eksempel. Siste årene har store åpne
utendørs nattklubber totalt forvandlet Alicantes allerede pulserende uteliv.
Museér
På museumsfronten anbefales
Capa-Samlingen på Castillo de
Santa Bárbara, som inneholder
verdens største utvalg av moderne spansk skulpturkunst. El-

lers er Museo Arqueológico Provincial et bra alternativ. Her
finnes kunst og håndverksprodukter fra de tidligste tider og
frem til i dag. Museet, som tidligere har blitt kåret til årets europeiske museum, legger særlig
vekt på iberisk periode.
Universitetet i Alicante har sitt
eget museum (her avbildet). Det
fokuserer oftest på moderne
kunst og utstillingene fornyes
kontinuerlig.

Shopping i Alicante
Når det gjelder shopping er det
mange muligheter i Costa Blancas hovedstad. Skal du ha mest
mulig for pengene drar du til
handlesenteret like ved siden av
universitetet. Her finner du ”outlets” for alle kjente merker av
sko, tøy og mye annet. Forrige
sesongs kolleksjon, B-varer og
mye annet går unna her til sterkt
reduserte
priser.
På kjøpesenteret Centro Comercial Gran Vía på nordsiden av
byen finnes det meste av sko,
klær, mat og interiør. Like i nærheten ligger Mediamarkt for alt
av elektronikk, datautstyr, hvit

og brunvarer og mye mye mere.
For den sportsinteresserte er det
Decathlon som er mekka, butikken ligger bak McDonald i det
kommersielle området på venstresiden når man kjører av motorveien A7 ved universitetet og
kjører inn mot sentrum. Her finnes ALT av sportsutstyr, tursko,
telt, kayaker, golfutstyr, sykkler
og det aller meste annet en aktiv
person kan ønske seg. I samme
området er det også flere store
møbel og interiør-butikker.
Ellers er det sentrum som gjelder
når man skal gjøre innkjøp i Alicante. Byen har et godt utvalg av
alle mulige små og store butikker, samt to varemagasin i hver
sin ende av avda. de Maisonnave
av Spanias største og mest eksklusive varehuskjede El Corte
Ingles. Varemagasinet i sydenden er dedikert tøy og tilbehør.
Det andre inneholder ”resten”,
det vil si alt fra CD plater til
plasmaskjermer og sofaer. Langs
avenyen finnes det på begge sider det meste av kjente butikker
som i en hver større by H&M,
Zara, Bodyshop og mye mye
mere.

- 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
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Stor-varsleren Falciani pågrepet i Madrid
Hervé Falciani, mannen bak historiens største
avsløring av tvilsomme kontoer i Sveits, er
pågrepet av politiet i Madrid. Pågripelsen kommer etter arrestordre fra sveitsiske myndigheter.

F

alciani som tidligere var
IT-ansatt i bankgruppen
HSBC i Genève er dømt
til fem års fengsel av en sveitsisk
domstol for å ha lekket informasjon fra banken. Opplysningene
førte senere til avsløringer av
skatteunndragelse for milliarder
av kroner i forskjellige land, inkludert Spania.
Pågripelsen av Falciani kommer
etter en internasjonal arrestordre fra sveitsiske myndigheter, i
følge spanske aviser utstedt 19.
mars i år. Falciani ble imidlertid
dømt i Sveits allerede i 2015,
med en straff på fem års fengsel
for økonomisk spionasje. Hvorfor kravet om arrestasjon og utlevering kommer først nå, over
to år etter dommen, er uklart.
Spania har tidligere nektet utlevering til Sveits. Det skal ha
skjedd i 2013. Begrunnelsen
fra spanske myndigheter var at
opplysningene Falciani hadde
avslørt var knyttet til kriminelle
handlinger som skatteunndra-

gelse og hvitvasking av penger.
Falciani ble arrestert kort tid etter han kom til Spania i 2012,
men ble senere sluppet fri.
Falcianis opplysninger skal ha
hjulpet spanske skattemyndigheter til avsløre mulig lovbrudd
hos over 600 personer i Spania.
Avsløringene skal ha ført til at
rundt 300 millioner euro som
tidligere var unndratt skatt er
blitt likningsført.

Pågripelsen knyttet til konflikten i Catalonia
At Spania tidligere ikke har villet utlevere Falciani, for deretter
å snu i saken, har skapt spekulasjoner i media. Siden februar og
mars har to av Catalonias fremste politiske eksponenter for
løsrivelse fra Spania oppholdt
seg i Sveits. De to er ettersøkt
av spanske myndigheter for
sin rolle i kampen for uavhengighet, en prosess som er kjent
grunnlovsstridig av den spanske
forfatningsdomstolen. De to øn-

Italiensk-franske Hervé Falciani ble pågrepet av politiet i Madrid i april. Falciani som er blitt omtalt som skattesvindelens svar på Edward Snowden står bak historiens største avsløring av tvilsomme bankopplysninger da han
som IT-ansatt i verdens største bankgruppe HSBC i Sveits.
skes utlevert til Spania. Det har
fått kritikere til å spørre om man
nå er vitne til en ”utveksling”,
forstått som at spanske myndigheters velvillighet overfor
utlveringen av Falciani blir godt
mottatt i Sveits og ikke glemt
når Spania eventuelt ber om sine
utlveringer.

Dømt i Sveits
Italiensk-franske Hervé Falciani
ble pågrepet av politiet i Madrid

i april. Falciani som er blitt omtalt som skattesvindelens svar
på Edward Snowden står bak
historiens største avsløring av
tvilsomme bankopplysninger da
han som IT-ansatt i verdens største bankgruppe HSBC i Genève
i 2008 startet prosessen med å
lekke informasjon om mer enn
130.000 kunder.
Avsløringene til Falciani og den
såkalte Falciani-listen har siden
2008 ført til etterforskning av

skatteunndragelse og hvitvasking av penger for milliarder
av kroner. Falciani ble i 2015
dømt til fem års fengsel for økonomisk spionasje i Sveits. Det
påstås blant annet at Falciani
i 2007 skal ha forsøkt å selge
opplysningene sine under en
reise til Libanon. Falciani hevder imidlertid selv at målet med
å lekke opplysningene hele tiden
har vært å avsløre internasjonal
skattesvindel.

Forventer skogbranner på Costa Blanca i sommer
Brannvesenet på Costa Blanca skal forsterkes med hundre personer foran
årets sommersesong. De nyansatte skal innlemmes i Alicante-provinsens
åtte branndistrikter og ha oppsyn med til sammen 13 naturparker.

I

følge tall fra spanske myndigheter ble det i fjor registrert over 13.500 skogbranner i Spania.
Hvert år oppstår det tusenvis av
små og store skogbranner i Spania. For Valencia-regionen alene
skjer det fra 300 til 500 i året.
I perioden 1. januar til 30. september i fjor ble det registrert
289 i regionen. Av disse skjedde
66 i Alicante-provinsen (Costa
Blanca), 50 i Castellón og 173
i Valencia.
Den økte bemanningen i Alicante-provinsen består av til
sammen hundre personer, 35
rekrutter og 65 ferdig utdannede brannmenn. De nyansatte
startet i begynnelsen av april og
skal innlemmes i Alicantes åtte

branndistrikter og ha oppsyn
med provinsens 13 nasjonalparker. En talsmann for provinsmyndighetene sier til media at
Alicante med dette har tatt «et
viktig skritt for å fornye den
operative bemanningen i provinsen».

13.500 skogbranner i 2017
I følge tall fra landets myndigheter (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente) ble det registrert
13.545 skogbranner i Spania
i 2017. Fjoråret var dermed et
av de verste i historien, med
over 176.000 hektar vegetasjon brent. Det anslås at over 95
prosent av alle branner skyldes
menneskelig feil. Tørke, sterk
sol og høye temperaturer samt
vind øker brannfaren.

Puig Campana
2009

REUMASOL & BETANIEN
EVAKUERT: Disse uvirkelige
bildene er tatt fra Altea og vi ser
over Alfaz del Pi og La Nucia med
Puig Capmana i brann. I 2009 måtte
beboerne på Reuma Sol og Betanien evakueres i det brannen, som
brant i flere døgn. Spekulasjon i
ferieboliger og turistøkonomien har
gjort at tomter som tidligere dyrket
og pleid lenge har grodd over av
kratt som står tørt og raskt brenner.
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Sherryoksen fra Jerez
- Spanias nasjonalsymbol

Du skal ikke ha reise så mye rundt i Spania før du legger merke til den svarte, 14
meter høye og 50 tonn tunge oksen. Metallstrukturen er for mange er symbolet på
Spania og den pryder alt fra suvenirer til baken på mange spanskregistrerte biler.

M

erkevarebygging er
et stort og spennende
fag, noen er flinkere,
og kanskje heldigere, enn andre,
men de færreste reklame-guruer
kan rose seg av at de har laget en
logo som har er blitt et nasjonalt
symbol. Men det er nettopp hva
Veterano-produsenten Osborne
fra Jerez i Syd-Spania har greid.
Historien begynner i 1956. Den
britisk eide bodegaen Osborne
ville markedsføre sin Brandy
Veterano. På den tid var det
nokså tett med reklameplakater
langs spanske veier, så Osborne
ville ha noe som kunne vekke
oppsikt, noe som var litt annerledes. Resultatet ble El Toro,

oksen, saget ut av kryssfinér. I
1961 ble tre-oksene erstattet
med metall-okser for å tåle vær
og vind. Arbeidet ble gitt til
smeden Félix Tejada som hadde
et lite verksted i El Puerto de
Santa Maria. Oksene ble også
større. En lovendring om størrelsen på reklameplakater tillot
- i 1962 - en høyde på 14 meter.
Og slik ble oksene stående i over
20 år. Men så holdt de nesten på
å forsvinne. En ny lov i 1988
fastslo at reklameplakater skulle
bort fordi de distraherte bilførere. Man skulle ikke lese mens
man kjørte. Osborne malte over
bokstavene og oksene ble sorte uten tekst (Veterano).

En ny lov i 1994 forlangte imidlertid at de sorte oksene skulle
bort fra landskapet. Men da
ble det bråk! Underskriftskampanjer og brev til det offentlige
sammen med bønner om benådning for oksene ble forfattet av
politikere, kunstnere og tyrefektere, protestskriv kom fra både
organisasjoner og enkeltpersoner. El Toro var blitt et symbol
på nasjonal identitet.
I 1997 omgjorde Junta de Andalucia vedtaket, og oksen fikk
status som ”Obra de arte” kunstverk. Og garantert beskyttelse og vedlikehold. Som igjen
garanterte videre arbeid for Félix Tejada og hans barn.

Opplev og utforsk Spania!

Selv om Félix vet at det ikke er
han som har skapt oksen, men
den nå avdøde Manolo Prieto,
og oksen er registrert som varemerke hos Osborne, har han
blitt intervjuet av presse fra
hele verden som oksens skaper.
Hverken de ansvarlige for bodegaen eller tegneren Prieto kunne
forutse hvilket symbol denne
oksen skulle bli og i dag nyter
90 okser på 14 meter sin vernede tilværelse på bakketopper
over hele Spania.

SELGE VIN: Oksene var opprinnelig markert med “Osbourne” sitt
navn. De plassert oksene rundt om i
Spania langs veiene for å reklamere
for sin søt-vin. Oksen ble et kjært og
kjent symbol, man malte over “Osborne” navnet og de er i dag værnet
som en del av Spanias kultur-arv.

Sevilla | Andalucia

Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Kundeservice

på ditt eget språk
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Nisperos
Nisperos kommer fra Kina og det var maurerne som tok den med til Spania. Likevel regnes den i dag
som en ”lokal spesialitet”. Spanske supermarkeder har nå fått årets første nìsperos for salg i fruktdisken.

D

enne søte frukten kan
være eksotisk for de
fleste nordmenn, men
den har blitt dyrket i minst tusen
år og kommer som i likhet med
sitrusfruktene opprinnelig fra
Sørøst-Kina. Den kom til Europa
blant annet via Nord-Afrika hvor
mye kom fra asiatiske handelsmenn.

Den noe skjøre frukten må både podes
og plukkes for hånd. At den er noe skjør
gjør at den vanskelig kan transporteres
over lange avstander. Den har også begrenset holdbarhet så delikatessen nytes
over et par måneder i Spania , Frankrike,
Nord-Afrika og i Asia hvor den har sin
opprinnelse.

På Costa Blanca har nisperosfrukten hatt stor økonomisk betydning for spesielt Callosa d’En
Sarrià, en av nabokommunene til
Altea, hvor formuer har blitt
skapt med frukten som grunnlag.
Nisperos-bøndene har tradisjonelt vært blant de rikeste i området og i dag eies flere av turistmetropolen Benidorms hoteller
av familier som har tjent sine
første penger på nettopp nisperos.

Bedøvende
I store mengder skal nisperos ha
en viss bedøvende effekt. Den
blir også brukt i tradisjonell kinesisk medisin mot sår hals og
som ”hostesaft”.
I likhet med mange andre frukter
er selve frøet svakt giftig. Ørsmå
mengder amygdalin som avgir
cyanid under fordøyelse er et av
stoffene i ”nøtten” som ikke brukes til matformål. Frukten inneholder lite mettet fett og sodium.
Den er rik på A-vitaminer, kalium, magnesium i tillegg til ufordøyelig fiber.

Mye arbeid
Det ligger mye arbeid bak for å
få frem salgbare frukter. I tillegg
til vanlig stell og beskjæring må
det fjernes kart fra treet så maks
tre frukter får vokse frem på hver
gren. Hvis ikke blir fruktene for
små. Dette manuelle arbeidet utføres i Callosa oftest av immigranter fra Ecuador sent på vinterhalvåret, og i april/mai er
frukten klar til å høstes, noe som
må gjøres for hånd.
Nisperos er myk og tåler ikke
hard behandling og takler heller
ikke frakt spesielt godt. Til tross
for dette pakkes frukten godt etter å ha blitt høstet i Callosa som
er kjent for å ha noen av Spanias
beste nisperos. Herfra sendes
frukten ut over hele Spania og til
supermarkeder i Frankrike og
Storbritannia.

Frukten brukes også til å lage
syltetøy og chutney, og kan hermetiseres og legges i lake på
samme måte som aprikos. Man
lager også vin og likør av den
søte frukten. Japan er i dag verdens største produsent av nisperos.

En kalorifattig frukt
Nisperos er kjent for å ha flere
gode virkninger på kroppen. Det
blir hevdet at den fungerer godt
mot diarè, er god for blodsirkulasjonen, den er vanndrivende,
senker kolesterolnivået og bra
for personer som sliter med
overvekt da den er svært kalorifattig.
Fakta om Nispero:
- Nispero fra Callosa d`En Sarrià
fikk beskyttet opprinnelsesbetegnelse i 1991 som beskytter og
identifiserer dyrkingen av nispe-

ros i 19 kommuner Valenciaregionen.
- Kommunene det gjelder er Alfaz del Pi, Altea, Beniardà, Benidorm, Benifato, Benimantell,
Bolulla, Callosa d`En Sarrià,
Confrides, Finestrat, Guadalest,
La Nucìa, Orcheta, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena, Villajoyosa
og Aguas de Busot.
- Valenciaregionen er regionen
som produserer mest nisperos i
hele Spania.
- Nisperos har blitt dyrket og
brukt i over 1.000 år.
- I Alicanteprovinsen modner
frukten fra midten av mars til
midten av juni.
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El Greco
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El Greco fikk aldri innpass
hos kongen slik han
hadde håpet på da han
kom til Spania. I Toledo
var han derimot svært
populær fra dag én.

El Greco, grekeren, har skrevet seg inn i kunsthistorien som en av Spanias mest betydningsfulle kunstnere noensinne dette til tross for at han er hverken spanjol og han fikk aldri heller
innpass hos spanske-kongen som normalt ville ha engasjert en konstner av hans kaliber.

E

l Greco ble født i Hellas.
Derfra reiste han videre til
Venezia og Roma før han
til slutt endte opp i Toledo hvor
han tilbrakte resten av sitt liv. Til
tross for at han aldri oppnådde aksept hos den spanske kongen, har
han skrevet seg inn i kunsthistorien som en av Spanias mest betydningsfulle kunstnere noensinne.
El Greco, eller Doménikos Theotokópoulos som han egentlig het,
ble født på Kreta i 1541. Han fikk
en solid opplæring i ikonmaling,
klassisk kunst og latin i hjemlandet, før han som noen og tjueåring
flyttet videre til Venezia, hvor han
gikk i lære hos berømte renessansemestere som Titian og Tintoretto.
Etter å ha blitt innført i oljemalingens finesser i Venezia, reiste El
Greco videre til Roma i 1570. Der
ble han invitert til Palazzo Farnese, renessansepalasset som den
gangen var sentrum for Romas
kunstneriske og intellektuelle elite. El Greco skal tidlig ha utmerket seg med en særpreget stil, særlig var det hans utradisjonelle
tolkninger av religiøse motiver
som vakte stor oppmerksomhet i
renessansens Italia.
Michelangelo og Rafael var begge
døde da den greskfødte maleren
ankom Rom. Men deres kunstneriske autoritet dominerte som om
de enda skulle vært i live. El Greco var imidlertid fast bestemt på å
gå sine egne veier. Han skal endog
ha tilbudt paven å male over enkelte av Michelangelos dekoreringer i det Sikstinske Kapell. ”Michelangelo var en god mann, men
han kunne ikke male”, skal El
Greco ha uttalt med god porsjon
selvsikkerhet.

Til Spania
I 1577 reiste El Greco, som både
hadde oppnådd stor anerkjennelse
og møtt kraftig kritikk i Italia, til
Spania. Først til Madrid, og så videre til Toledo, som den gangen
var Spanias religiøse hovedstad.
Her forble han resten av sitt liv.
I 1570 årene var kong Felipe II i
full gang med å bygge slottet El
Escorial like utenfor den spanske
hovedstaden. Han hadde for øvrig
store problemer med å finne malere av en viss kvalitet til å ta seg
av dekoreringen. Titian var død,
og flere av de andre renessansekanonene hadde takket nei til invitasjoner fra den spanske kongen.
El Greco øynet en sjanse til å få
innpass i det spanske hoffet ved å
kunne bidra i dekoreringen av
slottet. Men diverse omstendigheter gjorde at dette aldri ble noe av.
Isteden endte han opp i Toledo.

Aldri kongelig aksept
I Toledo kom han rask i kontakt
med Luis de Castilla, sønnen til
Diego de Castilla, som var domprost i katedralen i Toledo. De to
ble snart gode venner. Noe som
sikret grekeren hans første store
oppdrag i byen.
Han fikk i oppgave å levere flere
bilder til utsmykkingen av kirken
Santo Domingo el Antiguo. På
høsten 1579 hadde han gjort ferdig ni malerier til dette formålet,
deriblant ”La Asunción de la Virgen” og ”La Trinidad”, som sikret
hans ry i Toledo.
El Greco ville likevel ikke slå seg
ned i byen på permanent basis.
Han hadde fortsatt en drøm om å
komme inn i varmen hos Felipe II
i Madrid. Og snart skulle mulig-

heten by seg. Han fikk en bestilling på to malerier fra kongehuset.
Den strengt katolske Felipe hadde
imidlertid ikke særlig sansen for
verken “Alegoría de la Liga Santa” eller ”El Martirio de San Mauricio”, og de havnet aldri i det
kapellet de var tiltenkt. De to maleriene ble derfor de to eneste El
Greco noensinne leverte til det
spanske kongehuset. Begge henger i dag i El Escorial.

Suksess i Toledo
El Greco fikk aldri innpass hos
kongen slik han hadde håpet på da
han kom til Spania. I Toledo var
han derimot svært populær fra dag
én. Allerede etter noen få år i byen
hadde han etablert sitt eget atelier
hvor det ble fremstilt både altertavler og skulpturer i tillegg til
malerier. Mesteparten av produksjonen gikk til religiøse institusjoner.
I mars 1585 fikk El Greco i oppdrag å male ”El entierro del Conde de Orgaz”, som i dag regnes
som hans mest kjente verk. Bildet,
som fremstiller begravelsen til en
adelsmann fra Toledo i 1323, som
angivelig ble begravd av helgenene Esteban y Agustín, ble bestilt
til Iglesia de Santo Tomé, hvor det
er å finne den dag i dag.
Årene fra 1597 til 1607 var El
Grecos mest produktive. Han produsert de fleste av sine mest anerkjente kunstverk i denne perioden,
blant annet tre altertavler til La
Capilla de San José i Toledo, tre
malerier til Colegio de Doña
María de Aragon og hovedaltertavlen, samt fire mindre altertavler
og et maleri til Capilla Mayor ved
Hospital de la Caridad like utenfor
Toledo. Hans aller siste oppdrag
av betydning var utsmykningen

av kapellet ved Hospital Tavera i
Toledo i 1608.

El Greco dør
Leveringen til Hospital de la Caridad endte med en rettssak. El
Greco mente han ikke fikk betalt
som avtalt. Dette var for øvrig
bare en av flere rettstvister maleren opplevde i løpet av sine siste
år. Noe som medførte at han i en
periode mot slutten av sitt liv havnet i økonomiske vanskeligheter.
Mens El Greco holdt på å fullføre
dekoreringen ved sykehuset Hospital Tavera, ble han alvorlig syk.
Det var i begynnelsen av mars. En
måned senere, nærmere bestemt
den 7. April 1614, dør den 73 år
gamle maleren hjemme i sin egen
seng.
Bare uker i forveien hadde han
gitt sin eneste sønn fullmakt til å
skjøtte sitt testamente. El Greco
ligger gravlagt i kirken Santo Domingo el Antiguo i Toledo.

Egen stil
El Grecos storhet ligger først og
fremst i hans unike egenutviklede
stil. Kunsthistorikerne påpeker at
han var influert av manierismen,
en stilart utviklet i høyrennesansens Italia, men at han kombinerte
denne påvirkningen med elementer som ikke kan plasseres inn
under en bestemt stilretning.
Ikke minst har fargesammensetningene og lysbruken spilt en betydelig rolle i El Grecos kunst.
Dessuten har han blitt kjent for
måten han tilsidesatte naturlovene
på. Den spesielle figurative utformingen har hatt stor betydning for
hans ettermæle.
Ved minst et tilfelle skal han ha
bedt om at håndverkerne forlenget
altertavlen slik at han kunne få
plass til sine utstrakte figurer.
”Bare slik kan formen bli perfekt.
Å bli redusert er det verste en figur kan utsettes for”, skal El Greco ha svart da noen lurte på hvorfor man var nødt til å forlenge
altertavlen.

Opplev og utforsk Spania!
Enkelt & billig med leiebil fra
SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R
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BIL & MC

NÆRING

Go bil til salg Renault Megane calssic 2001 model 136 tusind km. venligest henvend Dem Tilbud önskest
costablancavista@gmail.com €100
Tlf 69844603 Costa Blanca Syd

Cafe/Bistro til leie €550pr md.La Nucia CV70.Fulltutstyrt og moblert.For
oyeblikket 22plasser inne/16ute,
overbygd terrasse,2toaletter og
dusj,stort lager rom.Flott utvikingspotensialet.Tilbud€15,000.
Tlf 688692064 Costa Blanca Nord

Peugeot 207 til salgs. 2008 modell.
Automatgir. Bensin. Lite brukt, kun
ca 10000km. Lagret i garasje siden
ny. Selges pga sviktende helse. Bilen
står i Alfas/La Nucia. €3000.00
Tlf 90894593 Costa Blanca Syd
Strøken Mercedes 500SL
Velholdt og påkostet 2003 modell 500SL cab med ståltak selges.
98.000 km. Mye utstyr. Pent kjørt
av pensjonist som er lidenskapelig
bilentuiast. €19500
Tlf 95061717 Costa Blanca Syd

ALBIR - MODERNE KONTORER
Lei av å jobbe fra hjemmekontor?
Etablere eller flytte virksomhet?
Sentralt i Albir - møblert kontor med
fiber. Ledig lukket kontor ideelt for 2
-3 personer. adgang till kjøkken og
møterom. €350-450 / mnd alt ink.
albir@medestate.com
Tlf 601 324 656 (Norsk)

FOR LEIE

Renault Megane Classic
Til salg er Renault Megane Classic
model 2001.God bil kørt 136 tusind
for kun 2200 €. Der er mange nye
thing i denne bil,har også været
godt vedligeholdt oppl. costablancavista@gmail.com €2200
Tlf 698444603 Costa Blanca Syd

Leilighet på sommertid med 2 sov,
stua, kjøkkenet, 2 bad\toalett, heis,
internett og midt i sentrum Altea,
2 min fra stranden, med fantastisk
utsikt til sjøen og Bernia, 650 euro i
uke. Tlf. 69382721 €650.00
Tlf 693827212
Costa Blanca Nord

Roadster MR2 selges
2002 mod. 120.000 km. Ny i Norge,
norskreg. Helstrøken, en eldre eier
siden ny. Sølv met.Sort skinn, alle
servicer, siste nå i april. Mer info for
seriøs kjøper på NO 91584835 eller
ES 636323529 €9000
Tlf 91584835 Costa Blanca Nord

Koselig rekkehus Torrev.
Sentral&rolig
beligg.3sov+sovesofa+babyseng,
balkong&terrasse,gangavst.til sand
strender,butikker,spisesteder,kveld
smarked,tivoli,buss,sentrum...Korte
og lengre perioder. Fra 200€.Månedsrab. €200 Tlf 94982900
Costa Blanca Syd

Chrysler Voyager 2,5 CRD
2002 Chrysler Voyager 2,5 CRD selges. 7 seter. ITV ok. AC ikke i orden.
Kun 125000 km. €500.00
Tlf 92638407 Annet sted...
2007 mod, BMW 330d
Vi flytter til Norge og selger doningen. 143000 km, 6 syl, 3 liter, 231 hk,
automat, AC, lyst skinn, computer,
takrails, touring, kjørecomputer++
€9000 Tlf 93288608
Costa Blanca Nord
Cabriolet Hvit Ford Focus CC, 2,0
diesel. 2011 mod. Gått ca 85000 km.
Bilen har sorte skinnseter og er pent
holdt. Tlf. 0047 90647400. €9500.00
Tlf 90647400 Costa Blanca Nord
VETERANBIL til salgs Passat 1985
mod Godkjendt 2018 Bud ønskes
Kontakt for info einar +4793008236
Tlf 93008225 Costa Blanca Nord

Costa Blanca Nord
Til leie Alfas del Pi
Leilighet nær super Hiperber til
leie.Stue,kjøkken 2 soverom 1 bad.
Langtidsleie. € 450 /mnd.+ lys og
vann. Tel.617573395 €450.00
Tlf 617573395
Costa Blanca Nord
Til leie Alfas del Pi
Leilighet nær super Hiperber til
leie.Stue,kjøkken 2 soverom 1 bad.
Langtidsleie. € 450 /mnd.+ lys og
vann. Tel.617573395 €450.00
Tlf 617573395
Costa Blanca Nord
Costa Blanca Nord
Solig rekkehus vid kysten
Villamartin Stue, to soverom og to
bad,separate kjøkken med alt utstyr,
wifi, 43” smart-TV, AC, Områdets fineste pool. När til shopping og bad.
Tre golfbaner inom tio min.
Tlf 739319729 Costa Blanca Syd

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

www.SpaniaPosten.es/rubrikk
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BOLIG FOR SALG

GRAN ALACANT
10min Alicante flyplass. 3 sov. 2 bad.
30m2 Terrase m/Grill og WIFI. felles
grøntområde med svømmebasseng äpent hele äret. Mer informasjon http://topalacant.com/en/property/vp101 €155000.00
Tlf 606058544 Costa Blanca Syd
Bungalow Atalaya Golf
Se vende Bungalow en Atalaya
Golf Tranquilo y bonito adosado de
80m2 en primera línea de golf y vistas a la montaña. 3 Km de la playa,
5min de Benahavis/San Pedro,
10min de Pto Banús, 20 de Marbella.
€166000 Tlf 699940810
Costa del Sol
Costa Blanca Nord Villa i Alfaz del Pi
Hus 250 m2, på ett plan nær den
Norske skolen. Stor stue m/peis,
spisestue, TV-stue og biblotek Stort
kjøkken 3 soverom, 3 bad, gulvvame, A/C og gass sentalvarme.Tomt
1000 m2,PalmerGarasje og boder.
€330000 Tlf 90594482
Costa Blanca Nord

EIENDOM SØKES
Leilighet i Albir
Norsk pensjonist, dame, søker leilighet med 1-2 soverom sentralt i Albir
for 3 mndr fra 01.01.2019.
Tlf 97407005 Costa Blanca Nord
Leie i Albir/Altea
Pensjonist søker leilighet med 2 soverom for langtidsleie, fra 01.10.18
eventuelt 01.11.18. Leieperiode ett
til to år. €1000 Tlf 95813160
Costa Blanca Nord
Leilighet/Hus Ønskes!
Familie på 3 søker leilighet/Hus i begynnelsen av Juli. Min 2 sov og max
500€ i Leie for langtidsleie. Ta kontakt for mer Informasjo. Mvh €500
Tlf 644982836 Costa Blanca Syd
Ønskes leid albir
Hei norsk familie på 4 ønsker og
leie hus/ leilighet i albir for skoleåret
2017/18.vi er 2 voksne og 2 barn på
9 og 10 år , ønsker bolig med minst
3 soverom og helst ganske nær Den
Norske Skolen. > €1000.00
Tlf 46762490 Costa Blanca Nord
Søker etter leilighet med 2 soverom
sentralt i Albir. Langtidsleie ønskes.
Tlf 94431256
Costa Blanca Nord
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Diverse &
løsøre

med varmepumper,kjølemaskiner,
ventilasjon (alt innen eiendom og
bygg) kan brukes innen det meste
Tlf 98114464
Costa Blanca Nord

El-Senger... 100 € Er i Lomas de Campoamor Orihuela costa. oppl costablancavista@mail.com eller telfon
698 444 603 Kristen
Tlf 698444603

Komme til Albir
Hvem kan kjøre meg til Albir i mai ?
Tlf 91330844

Elipsemaskin / løpemaskin
Profesjonell maskin, med programmer / computer nypris over 2000
Euro, selges for 250 Euro Står i Altea,
må hentes med kassebil / tilhenger.
Tlf 601 324 656 (Norsk)

vaskehjelp
Hei ! Skal leie ut 2 leiligheter på kortidsutleie . Trenger en som tar utvask
og gjør klar hver gang . Leilighetene
er i Altea og Albir.
Tlf +47 41140005

Golfsett ”Team Daiwa”med 12 køller
selges 25 euro på Orihuela Costa, v/
La Chismosa. telefon.
+ 47 91730470
Salong/soveseng til salgs
Ved hurtig avgjørelse vil vi selge
vår nesten helt nye 3 seters sofa/m
innlagt soveseng. Sofaen er nesten
ikke brukt og vi selger denne for kr.
275 euro. Tlf: 915 94 948 i Torreveija.
€275.00
Hjelp til NIE - Hei, jeg flytter ned nå
i april, og lurer på om det er noen
som kunne hjelpe meg med NIE?
Tlf 45760407 Costa Blanca Nord
Sofa 3 +1+1 - 3 seter sofa, 2 lenestoler, i skinn samt salongbord til
salgs. Meget pent brukt. €200 Tlf
91330451 Costa Blanca N ord
CD-PLATER
Ønsker å kjøpe CD-plater av Lava,
Egil Eldøen og alt som de har medvirket på. Også Beranek, Olav Stedje,
Rolv Løland etc.
wholsen.goldies@hotmail.com
Tlf 695313070 Costa Blanca Syd

MØTEPLASSEN
Hei jeg er en snill ungd. dame på begynelsen 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
SØKER TJENESTE
SØKER JOBB
Ønsker en jobb fra August
Hei, Jeg er en mann på 33 år som
flytter til Spania i august sammen
med familien min. Har mye erfaring

TJENESTE
TILBYS
Palmekutting.
For kutting av palmer kontakt Josef.
Tlf 650722040.
Costa Blanca Nord
Danseundervisning
Ballroom/Latin/Argentinsk Tango/
Sequence Dancing på Rest. Los
Rosales, Guardamar CV895. Mandag: Sequence dancing & Social
dancing. Fredag: Ballroom, Latin og
Argentinsk Tango. Andrea Murphy
616478157
Privat undervisning
Underviser norsk\russisk i tillegg
oversettelse. €10 Tlf 693827212
Costa Blanca Nord
Datahjelp tilbys
Tilbyr data fjernhjelp. Kan bistå
med rådgivning, fjernhjelp over internett, 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 uforpligtet tilbud. Tel. 634 988 763
Costa Blanca Nord
Personlig assistent
Fastboende personlig assistent
med politiatt fra Norge.alt fra kjøring, handling, legebesøk, cafe,
rengjø, og matlaging eller bare en
hyggelig samtale ,har egen bil. Albir,
Alfaz, Altea. Tlf 603221935
Costa Blanca Nord

GARTNER

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

Design & konstruksjon, vedlikehold
automatiske vanningsystemer
grønne vegger, trim og beskjæring
Pålitelige og punktlige!
Kontakt oss for enkelt-oppdrag og
avtaler om regelmessig vedlikehold.

Ring Kike på 622 48 11 03

Eller melding på

www.SpaniaPosten.es			
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Leilighet til Salgs i Arabi Park
Alfaz Del Pi

3 sov/2 bad

179.000 Euro

Flott utsikt - Svømmebasseng - 2 plan - Fullt Møblert

Henning@costablancabooking.com

+34 626 526 949

stro Isa
RaSiden
1979

Kjøp og salg av møbler
Vi tømmer boliger
Antikviteter
Pyntegjenstander

Web content manager / sales support
We are looking for a motivated and energetic team member for our office in Altea (part time). In this position, you
will first of all be responsible for all content and information that appears on our website. Providing support to
the sales team and participation in property photography will also be part of the activities.
Profile
Excellent writing skills in multiple languages. Very accurate and independent way of working. Interpersonal skills
and a strong sense of team spirit. Working level MS-Office. Experience with CRM/CMS systems would be a plus.
Languages
Minimum: English + 2 or more other languages

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

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

Her finner du SpaniaPosten
Hent din avis når du gjør ukas innkjøp på Costa Blanca

Tlf: 865 649 255

(Preferably French, German, Norwegian and/or
Swedish)
The offer
Fixed salary + excellent work life balance. Attractive professional outlook in a fast growing team
with access to prestigious properties and international clients.
Please send your C.V. to info@nardia.es
nardia real estate agency
Avenida Comunidad Valenciana 4/4, Altea
Tel. +34 966 88 38 15

STILLING LEDIG ALFAZ DEL PI
MASTER med sina två avdelningar Master Home och Master
Gestión i La Nucia, öppnar ytterligare ett kontor - Master Properties - i Alfaz del Pí.
Vi söker därför en receptionist på heltid som talar flytande spanska, engelska samt ett skandinaviskt språk. För mer information,
ta kontakt med oss via e-mail: admin@mastergestion.es, eller
telefon: (+34) 622 78 65 66.
MASTER, Avenida Marina Baixa 55, La Nucia (Alicante)
www.mastergestion.es

Calle Ejércitos Espanoles 40
Alfaz del Pi (Alicante)
soludentalfasdelpi@gmail.com

STILLING LEDIG
Godt etablert eiendomsmegler i Albir søker kunde-ansvarlig for langtids
utleie. Du må ha erfaring
fra bransjen og området.
Send CV til
rrhh@albirconfort.es

CITYBOX LA NUCIA

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

Lager pr m2 !
Overvåket, fritt for
mugg eller skadedyr!
BILLIGST I SPANIA !!!
INFO: 669 003 985
SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr, termitter, insekter ect.

24-timer service
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

Scandigo
Supermercado

- TORREVIEJA

- ALBIR
- LA ZENIA
- GRAN ALACANT
- ALFAZ DEL PI

Superbrico

- Las Mimosas
- benidorm

allerian

Skandinavisk shopping center

- TORREVIEJA

-Albir
-Alfaz del Pi
- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa

Markeder på Costa Blanca
Mandag

- Altea (Montanahud/Bello Horizonte)
- Urb. Balcones
- URB. LA MARINA (LOS MONTESINOS)

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada,
Mil Palmeras
Supermercados

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

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

www.SpaniaPosten.es			
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Leiebil i Spania

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

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 bekreftelsen. 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 Spania. 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.

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

Kan jeg hente eller
levere leiebilen
utenom kontorets
åpningstid?
Hvordan skjer
utlevering på natta?

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring har ikke egenandel ved skade og dermed er det heller 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.

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.

Reiseforsirkingen min dekker skader på leiebil, hvorfor må jeg legge igjen
depositum?
Reiseforsikringen din er en sak mellom deg og selskapet ditt. Leverandøren av leiebilen i Spania krever alltid en 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-depositum 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.

Å levere utenom åpningstiden er
normalt uproblematisk så lenge
bilen parkeres på korrekt sted og
nøkkel legges i postkassen på flyplasskontoret, 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 tjenesten desverre ikke gratis.

Bilene leies ut med alle obligatoriske forsikringer. Det vil si: personforsikring, tredjepartsforsikring og kaskoforsikring med tyveriforsikring
inkludert. Forsikringen omfatter derimot ikke skader på dekk/lås/nøkkel/
glass/felger/understell/interiør. Maks egenandel ved skade varierer mellom biltypene. For små og mellomstore biler er beløpet 950-1200 Euro.

KANARIØYENE · LANZAROTE · LAS PALMAS · TENERIFE
BALEARENE · IBIZA · MALLORCA · MENORCA
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Reserver i god tid for laveste pris. Tilgjengelighet og pris kan endres. Prise-eksempel gjelder bil bestilt
i begynnelsen av april for utlevering 15. april. Pris inkluderer standard forsikring m.m. Eks. bensin og
sikkerhets-depositum for bilen. Se SpaniaGuiden.no detaljer og booking.
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17år

VW Polo 33€
14 dager

Barcelona

Madrid

Valencia

Mest populære
norske utleier i Spania
2001-2018

Ibiza

Palma

Benidorm

Alicante
Torrevieja
Murcia

Malaga

!
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Fiat 500
Ford Fiesta
Ford
Focus
t
a
d
22€ for opp49€
b
e
w
Se
Reserver din bil i god tid for beste tilbud. Pris og tilgjengelighet kan endres.
14 dager

14 dager

14 dager

49€

VW Caddy

14 dager

Ford Focus stv

55€

14 dager

105€

Ford Focus Cmax

14 dager

106€

Se vår websiden for pris på din dato/hentested

SpaniaGuiden.no
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Utvidet forsikring - for din sinnsro!

Du kan enkelt endre din bestilling online

Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert.
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordeler som:

* 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

ü Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
ü Ingen egendel ved skade**
ü Ingen egendel ved behov for veihjelp

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

*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.

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Utvidet forsikring koster fra 21€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

SpaniaGuiden.no
D I N S PA N S K E O P P L E V E L S E S TA RT E R H E R

FASTLANDET · ALICANTE · BARCELONA · BENIDORM · MURCIA · MALAGA · TORREVIEJA
*Priseksempel gjelder ved booking innen 1.februar for utlevering 5. mars. Pris og tilgjengelighet kan endres fra dag til dag.
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