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Marbellas korrupsjonskonge er på frifot igjen
Samtidig som noen av de tidligere eiendommene til Juan Antonio Roca tas over av det offentlige blir Marbellas tidligere
edderkopp på rådhuset løslatt fra
fengsel etter en dom på 20 år.

Torrevieja er motoren for byggebransjen i Alicante-provinsen
Byggeaktiviteten er suverent
høyest syd på Costa Blanca.
Bare i Torrevieja ble det satt i
gang 873 boliger i 2018. Kommuner som Altea og Alfaz del Pi
har så få byggeprosjekter at de
ikke en gang kommer på topp ti
listen.

Forbud mot salg av alkohol på fly og flyplasser
Under en sikkerhetskonferanse,
som ble avholdt i Palma de Mallorca i februar, ble forslaget om
å forby salg av alkohol om bord
på fly og på flyplasser i Europa
lagt frem.

Las Fallas
Valencias vårfest

D

et er en litt snodig tradisjon som har satt Valencia på verdenskartet.
Først brukes enormt mye tid og
mye penger på å lage enorme,

fantasifulle statuer i tre og pappmarsje. De får pryde noen av byens sentrale torg og veikryss
knapt en uke, før de brennes ned
19. mars.

Alpujarras
Roen finner du i fjellheimen

Å

gå på tur regnes som en
av de norske nasjonalidrettene. Hvis du i Spania savner Jotunheimen eller

10% Rabatt for våre skandinaviske venner - Rabattkode SPA18

Alfaz del Pi - C/Escuelas 13 (Bak rådhuset)

966 830 712

www.curorecucine.com

info@cuorecu-

Bygge på
og bygge ut

B

øter og rivingspåbud blir
mer og mer brukt mot
byggearbeider utført uten
korrekt tillatelse. Dronefoto og
anmeldelser fra naboer ligger ofte
bak når bygningsetaten aksjonerer
mot et utall ”synder”. Det kan
være seg små påbygg, garasjer,
basseng, nye vinduer, pergolaer,
carport i tre, boder og nye strukturer i aluminium. Disse og flere
til kan bli mål for sanksjoner.

Vatikanet ”tillater”
flyttingen av Franco

V

atikanstaten skal ha sagt ja
til flyttingen av Francos
grav fra kirken ved borgerkrigsmonumentet Valle de Los
Caídos utenfor Madrid. I et brev
til Spanias regjering bekrefter Den
katolske kirkes øverste ledelse at
de ikke vil motsette seg flyttingen.
Dermed er et av de siste hinderne
ute av veien i den pågående prosessen for å få fjernet diktatoren
fra monumentet.

Skrev «PEDOFILI»
med nattverdskjeks,
risikerer fengsel

D

2019: En rekke aktivister, journalister,
musikere, kunstnere og demonstranter
har blitt møtt med fengsling, bøter
og rettsaker for forhold beskyttet av
ytringsfriheten i andre Europeiske land.

Besøk oss i overetasjen på
Supermercado Costa Blanca
Alfaz del Pi

Tlf: 683 357 188
Mandag - Fredag 11.00 - 18.00

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

Tlf: 865 649 255

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

Adviser Ann Sofie österberg de Serna

Opplev og utforsk Spania
på ditt eget språk

NO 03 2019 - MARS 2019

Norsk advokat Erik C. Saunes

Leiebil i Spania siden 2002
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.no

en spanske performancekunstneren Abel Azcona
(30) er anklaget for blasfemi og risikerer bøter eller fengHardangervidda, kan du finne sel for å ha skrevet ordet «PEDOtrøst i La Alpujarra, fjellområdet FILI» med nattverdskjeks.
mellom Middelhavet og Sierra Foreningen for kristne advokater
Nevada i Granada.
i Spania står bak anmeldelsen.

Italienske og Tyske kjøkkenmøbler på mål

Største i Spania

på opplag og lesere

Frihet med din egen leiebil

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse
Tlf: +34 965 887 765 Mobil: +34 685 412 635 Fax: +34 965 889 909
E-post: info@scanlaw.no Web: www.scanlaw.no
Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir
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Madrid

Valencia
Ibiza

Palma de Mallorca

Benidorm

Alicante
Torrevieja
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Murcia

Malaga

Fiat Doblo

Opel Astra

Ford C-Max

Ford Galaxy

Fiat 500

Opel Adam

Audi A4

Ford Focus Auto

Opel Corsa

Ford Focus

Opel Astra SW

Volkswagen Touran

KANARIØYENE · GRAN CANARIA · LANZAROTE · TENERIFE · BALEARENE · IBIZA · MALLORCA

www.SpaniaPosten.no			

MARS 2019		

UTGAVE 03 2019

3

Uansett hvordan du tilbringer tiden i Spania. Vi har en bil som passer.

Hente på Malaga flypla
ss?
Bruk rabattkoden SPMA
RS

for €10 rabatt!

VW Transporter

Volkswagen Golf

Seat León

Opel Insignia

Citroën C4 Picasso

Citroen C4 Gran Picasso

Ford Focus SW

Audi A1 Sportback

Smart Fortwo

Mercedes Classe B

Range Rover Evoque

BMW Serie 1

Se vår webside for pris for din dato og utleveringssted:

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

FASTLANDET · ALICANTE · MALAGA · BENIDORM · MURCIA · BARCELONA · TORREVIEJA
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Spania 2019

Skrev «PEDOFILI» med nattverdskjeks, risikerer fengsel

SEVILLA: Til høyre en typisk påskeprosesjon fra Sevilla
med “den hellige jomfru”. OVER: I en demostrasjon i
2014 paraderte aktivister med “den hellige vagina” for å
få oppmerksomhet rundt kampen for selvbestemt abort i
Spania.

Den spanske skuespilleren Willy Toledo ble onsdag 12. september arrestert for å ha nektet
å forklare seg i retten om Facebookinnlegget: «Jeg driter på Gud, og har enda møkk igjen til å drite på dogmet om Jomfru
Marias helligdom og jomfruelighet».

Den spanske performance-kunstneren Abel Azcona (30) er anklaget for blasfemi og D
risikerer bøter eller fengsel for å ha skrevet ordet «PEDOFILI» med nattverdskjeks.

en opprinnelige innkal- het etter at den kjente skuespillelsen av Willy Toledo leren Javier Bardem i et intervju
(48) var i april i år og i mai i år gikk ut og forsvarte sin
kom etter at den eksplisitte Fa- venn og kollega. I intervjuet adcebook-meldingen var lagt ut på varte Bardem (49) mot angrep
14. APRIL 2017
.es
niaPosten
nettet. Melding var en reaksjon
www.Spapå
ytringsfriheten
i Spania og
på at en dommer i Sevilla hadde mente at «straff for meninger»
tatt ut tiltale for blasfemi mot tok landet tilbake til Francotre kvinner i den såkalte i Va- diktaturet («el franquismo»).
gina-figur-saken (se nedenfor).
vagina-figur-saken
Saken fikk ekstra oppmerksom- De tre kvinnene skal som ledd i

en protest mot et abortforslag i tilbake etter massiv motstand i Española
de Abogados Cristia2014 ha gått i «påskeprosesjon» folkeopinionen. Landets justis- nos),
de samme som anmeldte
der Maria-skulpturen var byttet minister Alberto Ruiz-Gallardón de
tre kvinnene i Sevilla. Skueut med en vagina-figur. Hensik- som hadde fremsatt lovforsla- spilleren
ble arrestert dagen før
UTGAVE 08 2017
ten med aksjonen skal ha
vært get gikk senere av i protest mot han var innkalt til rettsavhør.
å skape oppmerksomhet rundt at forslaget ble trukket. Loven Formålet
med arrestasjonen skal
kampen for selvbestemt abort i var også støttet av ledere innen være
å sikre Toledos deltakelse i
Spania, en rettighet som på den Den katolske kirke i Spania. avhøret.
Han har tidligere nektet
tiden var truet
www
av.Spa
et nytt
og
reakniaPosten.es
å møte ved minst én anledning.
3. MARS 2017
sjonært lovforslag fra den tidli- Anmeldelsen
av Willy
Salam
anca Popu- kommer fra foreningenToledo
gere regjeringen
til Partido
UTGAVE 05 2017
for
lar. Forslaget ble senere trukket kristne advokater (Asociación

k
ittikkeerspøk-sespø
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1 år
med
på Franco-A narl kan
Bøtlagt for å vise finge
40år gam
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Ut på sjøen?
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Madrid

SPANIAS HELLIGE KUER:
KIRKEN, KONGEN og DØDE fasister:
EU landet Spania tillater lite kritikk av den
katolske kirken, kongen eller gamle fasister.
Oppslagene til høyre er bare noen av de vi har
publisert i SpaniaPosten siste årene.

om
Nok en dom skaper debatt
år gamle
ytringsfrihetens kår i Spania. 21
for
l
fengse
Cassandra Vera er dømt til ett års
Blanco,
å ha spøkt med drapet på Carrero
Franco
en admiral og statsminister under
spøkes
som ble drept av ETA i 1973. Det
offeret
var
som
alen
blant annet med admir
var ”Spanias første astronaut”.

N

ok en dom skaper debatt
om ytringsfrihetens kår
i Spania. 21 år gamle
års
Cassandra Vera er dømt til ett
fengsel for å ha spøkt med drapet
og
på Carrero Blanco, en admiral
statsminister under Franco som
ble drept av ETA i 1973. Den
spanske ungdommen er på bakelTwitter-m
grunn av et utvalg
dinger funnet skyldig i ”respektløshet” og ”fornærmelser” mot
av
ofre for terrorisme. Enkelte

r av båter
Charte
av seilbåter fra 38 til 46 fot

ble
meldingen hun er dømt for
skrevet da hun var 15 år.

Elektroniske sigare
Oljer & deler

Tel: 65390801
www.nova86.
Avenida Albir 66,

Utleie
fot
Motoryachts fra 60 til 112
Med eller uten mannskap
a Blanca
Dagsturer fra havner på Cost
Events med catering

år
I tillegg til ett års fengsel er 21
heter det seg “... en respektløs og
her avbildet på vei til retten. I dommen
gamle Cassandra Vera idømt SPAnIA Anno 2017: Cassandra (21)
mot ydmykelse av ofre..”
saksomkostninger og fratatt ret- ydmykende handling som rammes av forbudet
være
a- toleransen for hva det skal
år.
syv
i
komikerp
verv
Punta
Estrella
spanske
Charters
offentlige
til
tidligere
ten
Det
områder i
de som lov til å si på enkelte
som er avsagt av SpaDommen
at ret Tip og Coll er blant
lavere enn på
tilbyr
alle tjenester rundt
Blant annet reageres det på
en bok fra Spania i dag virker
nias nasjonale domstol (Audienble har spøkt med temaet i
1980-tallet.
den avdøde admiralen som
sterk kritikk
møter
eie, leie
og drift
av båter
cia Nacional)
frafor 43 år siden i årevis har 1984. Avisen El País skriver den
hold, inkludert de poli- drept
fra flerevår
29. mars at vitsene til Tip og Coll
base i havnen i Denia.
Dommen kommer samtidig som
vært gjenstand for liknende type
i dag.
tiske partiene Podemos og Izquiom
at ikke kunne vært fortalt
kritikken av den nye loven
spøk og ironi i Spania, uten
erda Unida.
øker.
ndet har fått rettslige konsekve
ko- borgersikkerhet i Spania
Med andre ord, at det kjente
SeDen omstridte loven (Ley de
Marina de Denia ser.
samlidt
ha
mikerparet da ville
guridad Ciudadana) ble vedtatt
Twitdømte
den
som
Local número 1 Edificio H ikke ha skjedd på me skjebne
Poat av regjeringspartiet Partido
Ville
ter-ungdommen, et hint om
pular i 2015.
C/ Darsena de Babor1980-tallet

Man - Fre 10.00 - 19.00

03700 Denia Alicante
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puntaestrellacharters.com

info@puntaestrellacharters.com
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bareeder
varmån
blebleimid2017
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Tysk Kfz-Meister
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Blanco var av mange sett påsom
SPAnIAS FØRSTE ASTRon AuT?: føre Facist-diktaturet videre etsom skulle
Francos “arveprins” og mannen
kastet
eksposjonen som tok livet av han
ter Francos død. Den vollsomme
16vraket endte opp på andre siden
og
bilen han satt i over hustakene i Madrid
siste
er mange i Spania om admiralens
av bygget han kjørte forbi. Vitsene
flyvetur over Madrid.

Madrid

Tv-show anmeldt etter Franco-spøk
ER ICH SC HR öD ER

Spania.no

Reparerer
alle merker

Tel: 965 840 550 • Mob:
676 147 418

Det satiriske tv-programmet El Intermedio
på kanalen La Sexta er anmeldt til
provinsdomstolen i Madrid. Bakgrunnen
er at monumentet i De falnes dal der
UTGAVE 10 2017
tidligere diktator Francisco Franco
ligger
12. MAI 2017
begravet
ble
kalt
”denne
dritten”
på
BILlufta.
PLEIE
Torrevieja

e-post: soloschroeder
@gmail.com
Ptda. Cap Blanc Baja
64, km 155 - 03590 Altea

IDE
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K

jeksen som ble brukt til
kunstverket skal formelt ha vært velsignet
under kirkelige nattverdsseremonier, noe som i følge katolsk lære gjør dem guddommelige. Foreningen for kristne
advokater i Spania står bak
anmeldelsen.
For å få tak i de 242 nattverdskjeksene som ble brukt i
kunstverket, skal kunstner Abel Azcona har deltatt i
nattverder i forskjellige katolske kirker. I stedet for å spise
kjeksen under seremonien,
skal han ha spart på dem. Azcona har tidligere forsvart
handlingen med at kjeksen
ikke var stjålet, men ble gitt
ham i hånden.
Den 30 år gamle kunstneren
risikerer nå arrestasjon etter å
ha utelatt å møte til rettsavhør
ved distriktsdomstolen i Berga
i Catalonia i begynnelsen av
februar. Avhøret inngår i etterforskningen av ham for mulig
brudd på den spanske straffelovens paragraf 254 som forbyr såkalt «vanhelligelse».
Kunstverket ble først stilt ut i
Grunnlegger, redaktør & utgiver:

Kim Isaachen Ammouche

Tips / Kontakt / Redaksjon
kim@spaniaposten.no
www.spaniaposten.no
Rubrikkannonser
www.spaniaposten.no/rubrikk

Pamplona i 2016. Også da ble
kunstneren anmeldt, men saken ble henlagt.
Kunstneren forsvarer uteblivelsen fra retten med at han
tidligere har stilt opp i rettsavhør i liknende saker og forsvart
seg foran dommere, men at det
nå må bli til slutt på forfølgelsen. I et intervju med avisen El
País forteller Azcona at han for
øyeblikket har like mange rettsinnkalelser som jobboppdrag
oppført i kalenderen.
Han forteller også at han angrer på alle gangene han de
siste årene har stilt i retten og
forklart seg. Han oppfordrer nå
andre kunstnere til å gjøre som
ham selv, en ”kunstnerisk forpliktelse”, og stå opp for retten
til å uttrykke seg fritt.
Den kontroversielle kunstneren har tidligere vekket oppsikt
ved å la seg avbilde mens han
rev ut og spiste sider av Koranen og for å ha plassert biter av
Berlin-muren i muren Israel
har bygget på Vestbredden for
å adskille israelsk og palestinsk
territorium.
Annonseinfo / Publicidad
694 44 10 84
info@spaniaposten.no
Adresse / Direccion postal
SpaniaPosten
Apartado 586
ES-03590 Altea

www.SpaniaPosten.es
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Felles for alle arbeidene er at
de kan knyttes til temaer om
religion, brudd på menneskerettigheter, urett og overgrep.
Av andre organisasjoner han
har fått på nakken nevner Azcona den homofilikritiske organisasjonen Hazte Oír, foreningen for bevaring av Francos
minne (Fundación Francisco
Franco) og det nye høyreekstreme partiet i Spania VOX.
Det skal være foreningen for
kristne advokater i Spania
(Asociación de Abogados
Cristianos) som har anmeldt
kunstneren i nattverdssaken.
Den samme organisasjonen
står bak en rekke anmeldelser
av samme slag, blant annet i
den såkalte Vagina-saken. I
sistnevnte sak har tre kvinner
fra Sevilla havnet på tiltalebenken for å ha iscenesatte en
«påskeprosesjon» i 2014 der
Maria-skulpturen var byttet ut
med en vagina-figur. Aksjonen
var en protest mot det konservative partiet Partido Popular
daværende forslag om innskrenking av retten til selvbestemt abort i Spania.

Opplag: 18-20.000 pr. utgave
Distribusjon: Alicante+Malaga
Deposito legal: A-1552002
Trykk: INDUGRAF OFFSET, S.A.

Risikerer fengsel for vagina-figur

Sevilla

Bruk av bøter i Span
ia
Misbruk av ytrin
gsfriheten vil
alltid være et tema
. Saken må
likevel kunne sees
i lys av kritikken mot spansk lovg
ivning der
bøter er et hyppig
brukt virkemiddel for å regu
lere uønsket
atferd.

www.costablanc

Angrep på offentlige
institusjoner som Den katolske
kirke eller
politiske myndigh
eter møtes
med straffereaksjo
ner som i
manges øyne går på
akkord med
ytringsfriheten.

09 2017
Spania har har UTGAVE
flere sammenhenger fått kritikk for
bruken av bøter, blant annet fra
Amnesty International. Organisas
jonen har
tidligere konkluder
t med
brukes for å avskrekk at bøter
e
protestere mot myn folk fra å
dighetene.
Det er en utbredt
oppf
det i slike saker trekk atning at
es
se for ytringsfrihete en grenn
grunn av en subjektiv på bakog restriktiv fortolkning, en
praksis som i
sum innebærer en
innsk
av det frie ord i Span renkning
ia.
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«Gullp
D remie» til helsesenter
GJØR BILEN

Interiørservette
”Forenin- Monzón Navarro) som leder proice likte ikke
NY IGJEN
Lær-restauregen
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ing, restareagerer
ureri På
CeramicPro lakkbe
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med
vantro
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asjon
Frontlykt rengjøring mm.ing
av lakks
kader
med å anmelde programmet,
en spørsmål fra media
om spansk
FøR
anmeldelse som senere er gjort satire er i fare, svarer programlerettskraftig av domstolen.
deren bekreftende. Han presiseETTER
rer imidlertid at det er ytringsfriPda.Cap Blanc 63 A, 03590
Foreningen til forsvar for De fal- heten i sin helhet
og
Altea/Alicante
FøR som er i fare
ETTER
Det beste
Verksted: + 34 965 84
innen
Besøk
nes dal
(Asociación
para la
Deat N332
anmeldelsen
mot dem minner
lakkbeskyttelse
oss langs
34 50
bak “Auto Maq”
Salg: +34 965 84 24 98
Partid
fensa del Valle de los Caídos)
har a elom
noe
fraAltea
Franco-regimets daPlane
t 192,
865 670ger.
766 / 722 139 367
i sin anmeldelse beskyldtTel:www
pro.autoartealtea.com
gramlederne i El Intermedio for
å ha vanæret kristen tro ved å Truer ytringsfriheten
omtale et kors som noe «dritt». «Det som er i fare er ytringsfriDet var imidlertid ikke korset heten. Vi er på vei tilbake til den
som var temaet i programmet. før-konstitusjonelle epoken, der
Spøken som skapte reaksjonene folk risikerte å bli straffet for
var rettet mot De falnes dal som sine meninger. Selvfølgelig gjelbesøkssted, et monument der den der dette for humor, men også
omstridte graven til tidligere dik- for mange andre ting» sier han
tator Francisco Franco fremdeles og viser til en parallell sak som
befinner seg.
endte med domfellelse tidligere
i år.
De falnes dal var ment som et
felles minnesmerke over alle Saken gjaldt en ungdom på 21 år
spanjolene som gikk tapt i Den som ble dømt til fengsel i ett år
spanske borgerkrigen, men har for å ha spøkt med dødsfallet til
hele tiden vært kompromittert av en gammel fascistleder som ble
at Franco-graven og graven til drept av ETA for over førti år sifascistlederen José Primo de Ri- den.
www.SpaniaPosten.es
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seg på
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pasi-03 2018
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Røykte foran barna, fratatt omsorgen Forbud mot salg av

alkohol på fly og flyplasser

En mann i Córdoba er fratatt omsorgen for sine barn på 10 og 13 år etter å ha røykt foran dem “konstant”. Mannen skal ha delt omsorgen for barna med sin fraskilte kone,
men må i fremtiden nøye seg med en begrenset samværsrett.
Under en sikkerhetskonferanse, som ble avholdt i Palma

kt».

de Mallorca 13. februar, ble forslaget om å forby salg av
alkohol om bord på fly og på flyplasser i Europa lagt frem.

iadte
ueør
ør.
kal
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tet
.

I

følge IATA, den internasjonale luftfartsorganisasjonen,
er berusede passasjerer skyld
i nesten 25% av verbale og fysiske angrep ombord på flyvninger.

TGAVE 05 2017

atue

5

PARFYME FABRIKK

Holdbare designerinspirer
Kom og finn din favor te dufter
ittduft!

SpaniaForum
KUNNSKAP D
E LT O G S P Ø R
S M Å L B E S VA
RT

Kanskje du lure

r på noe?

Ikke alle råd er
dyre.
Noen er helt gra
tis!
Spør eksperten

Tel: 653908011
www.nova86.es
Avenida Albir 66, Albi
r

Man - Fre 10.00 - 19.00

Kanskje du lurer

e!

www.SpaniaForum
.no

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

på noe?

Mange i bransjen er bekymret

Ikke alle råd er
dyre.
Noen er helt gr
atis!

Søn 10.00 - 14.00
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bare venter på den første dødsulykken hvor årsaken er en beruset passasjer. Representanter for
bransjen krever en enhetlig strategi innen EU for å bekjempe det
problemet salg av alkohol ombord på fly og flyplassen utgjør.
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Den noe uvanlige barnevernssamonica@monicare
.es
ken
skal ha havnet hos retten i
Córdoba etter at barnas mor gikk
til sak mot barnefaren. Kravet
om å overta omsorgen for barna
skal ha blitt fremsatt etter at faren ikke tok det som oppfattes
som nødvendige helsemessige
hensyn til de mindreårige.

+34 694 405 918
www.monicare.e
s

E

Det tidligere ekteparet ble skilt i

november 2017 og hadde delt
omsorg for barna på 10 og 13 år.
Barna skal ha bodd hos foreldrene annenhver uke.
Provinsdomstolen i Córdoba har
i dommen lagt vekt på at barna
selv har uttrykt bekymring over
røykingen. Blant annet skal den
eldste av dem ha fortalt at faren
også røkte på soverommet hans.
Retten betegner røykingen som
«konstant» og «patologisk» og
mener faren ikke har utvist hen-

syn til annet enn «egen avhengighet» til tobakk.
Det anføres videre at røyking i
dag er forbudt på offentlige steder som på skole, jobb og i helsevesenet. At den samme beskyttelsen ikke skal komme barna til
del når de er hjemme, betegnes
som «ulogisk». Mannen mister
dermed den vanlige omsorgen
for barna, men beholder en begrenset samværsrett.

ALKOHOL: Alkohol er lett tilgjengelig på flyplasser og ombord på alle avganger. Eksperter mener det bare er et spørsmål om tid før man ser den første
ulykke som følge av fulle passasjerer.
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ng Rapper i fengsel for
”hets” av kongen

· Byggeoppdrag
· Taktetting
· Utvidelser
· Behandling av vegger

n Pablo Rapperen Josep Miquel Arenas Beltran ”Valtònyc” er skyldig
i
«dager hets av kongehuset, forherligelse av terrorisme og drapstrusler i
sine sangtekster.
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· Oppussing av kjellere
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· Terrasser
Før

· Hagemurer
· Balustrader
· Basseng
· Kjøkkenmøbler

· Elektrisk arbeide
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· Forhåndsinstallering
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onge- halvt års fengsel avsagt av den
”ETA detonerer en bombe”.
t, har nasjonale domstolen.
Dommen kommer parallelt med
om tre
rettssaken mot rapperen Pablo
i bot, Den 24 år gamle artisten er poliHasél fra Catalonia.
uten
mt, vil
erede
014.

Carom i
ania
iser
erie
men
ans
ner
og

Nybygg og oppussing

· Aluminium
· Soldekke (pergola)
· Storrengjøring

Spar opptil 75% på strømregninga

Ecosense

AIR CONDITION KONTROLLER

Nippon Air Inverter 3 x 1 pakkepris
Kjøler & varmer, 3KW Varmepumpe

740€

Med på kjøpet får du:
Basis installasjon GRATIS
Android TV + 3 mnd
abonnement GRATIS

Polering, pleie og fjerning av skrap etc.

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

Siden
1994

Innglassering & vinterhager
Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

www.reliableconstruction.es - info@ reliableconstruction.es
C/San Luis 61, Torrevieja
Tel. 96 679 98 15 Mobil 687 23 45 02

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
Vi selger ikke bare, men reparerer også

!

9:00 - 14:00

Tel. 965 887 352

Varmtvann & strøm fra solen
www.reliable-clima.com - altea@ reliable-clima.com
Ptda. Cap-Blanch 77 N-332 - Km 155, Altea
Tel. 965 843 144 - 673 468 922
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Vatikanet «tillater» flyttingen av Franco
Vatikanstaten skal ha sagt ja til flyttingen av Francos grav fra kirken ved borgerkrigsmonumentet Valle de Los Caídos utenfor
Madrid. I et brev til Spanias regjering bekrefter Den katolske kirkes øverste ledelse at de ikke vil motsette seg flyttingen. Dermed
er et av de siste hinderne ute av veien i den pågående prosessen for å få fjernet diktatoren fra monumentet.

R

VALLE DE LOS CAIDOS

KIRKEN OG FASIMEN: Den katolske
kirken stort sett operert hånd i hånd med
VATIKANET
europas fasist-diktatorer.
Det er takket være Mussolini at Vatikan-staten i det hele tatt eksisterer.
Spanjolenes egen fasist- Kirken nekter å åpne massegrav
diktator Franco ga kirken
makt og fordeler i bytte
mot kirkens velsignelse og D
legitimitet.
www.SpaniaPosten.es
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døde
under borgerkrigen. Tjue år etter krigen ble mange av de
Tusenvis av spanjoler ble bortført og henrettet av fascistene
ved nasjonalmonumentet Valle de los Caídos utenfor Madrid.
flyttet av Franco-diktaturet og lagt i anonyme massegraver
nå rettsmedisinsk personale adgang til gravkamrene.
Den katolske ordenen som driver kirken på stedet nekter
seg kravene
ble avsagt av den lokale dom- flere ganger motsatt
Den formelle bestolen i San Lorenzo de El Esco- fra etterlatte.
vært at åpning
rial (Madrid) møtte umiddelbart grunnelsen har
ikke har noen
motstand fra Asociación para la av massegravene
kun åpner gamle
Defensa del Valle de los Caídos, hensikt, men
også motarbeidet
en organisasjon som jobber for sår. Partiet har
av den spanat monumentet i De falnes dal gjennomføringen
an- ske historieminneloven av 2007
Da Valle de Los Caídos (De forbli urørt. Organisasjonen vei (Ley de Memoria Histórica),
vil gå rettens
falnes dal) stod ferdig i 1959, nonserte at de
som har til hensikt å gi moralsk
utgravninger.
beordret Franco-diktaturet at tu- for å stanse nye
til ofrene for boroppreisning
senvis av krigens ofre som var
organet for gerkrigen og diktaturet og deres
begravet rundt omkring i Spania Også det statlige
kulturminner (Pa- familier.
skulle flyttes til monumentet. bevaring av
er blitt beFlyttingen skjedde uten sam- trimonio Nacional)
stikke kjepper i De falnes dal
tykke fra familiene. I dag regner skyldt for å
som er direkte Det omstridte monumentet
man med at rundt 33.000 ofre julene. Organet
regjering har Valle de los Caídos utenfor
fra begge sider under krigen lig- underlagt Spanias
men Madrid ble bygget på ordre av
dommen,
opp
fulgt
ikke
gjør
ger begravet på stedet. Det
være
kravet ved å be om diktator Franco og skulle
De falnes dal til landets største heller trenert
et minnesmerke over de falne
mer dokumentasjon i saken.
massegrav.
etter Den spanske borgerkrigen
er det imidlertid (1936-1939). Foruten de anoI den pågående striden om å få I siste instans
e nyme massegravene har monuåpnet gravene ved monumen- kirken og benediktinermunken
den
fordi
kritisert
vært
mentet
los
de
de Valle
tet, er det familiene til åtte av- på stedet (Abadía
selv
sitter på nøklene til tidligere diktatoren også
døde som nå fører an. Saken Caídos) som
steSå langt har de ligger begravet i kirken på
har pågått i mange år men fikk gravkamrene.
Andørene. Da retts- det. Det samme gjør José
et gjennombrudd i mai 2016, nektet å åpne
Primo de Rivera, mannen
tonio
ettilgang
om
søkte
medisinere
da familien til brødrene Manuel
i 2016, ble de av- som i sin tid stiftet fascistpartiet
og Antonio Lapeña (bortført og ter dommen
Falange Española.
henrettet av fascistene i 1936) vist.
fikk dom på at graven der de to
I en offisiell utredning fra 2011
Kritikk av PP-regjeringen
ligger begravet skulle åpnes.
med at FranSamtidig får det konservative ble det konkludert
Partido Popu- co-graven måtte flyttes dersom
Dommen ble av mange ansett regjeringspartiet
ikke å gjøre noe monumentet skulle oppfylle
som historisk. Det var første lar kritikk får
mener regjerin- funksjonen som minnesmerke
gang en familie fikk gjennom- i saken. Enkelte
forsøkt å dekke over falne fra begge sider i borslag for å åpne en grav ved gen bevisst har
konklusjonen
Denne
gerkrigen.
at
til
årsaken
reelle
den
monumentet, en rettsavgjørelse over
ikke er er støttet av opposisjonspartiene
mange håpet skulle bane vei kravet fra domstolene
angivelig å refe- i Spania, men møter motstand
for andre familier. Etter dom- overholdt ved
problemer” og hos regjeringen.
men har familiene til seks andre rere til “tekniske
tredje part» stod
avdøde også fremmet sine krav senere til at «en
gjennomføringen. Etter at monumentet stod ferdig
(to av de avdøde kjempet på fas- i veien for
skal heller ikke i 1959 ble en rekke personer
cistenes side, de seks andre på Lapeña-familien
andre steder i
ha blitt informert om at proses- som lå begravet
republikkens side).
Spania flyttet dit. Det skjedde
sen var stoppet.
på ordre av Franco-regimet,
Stikker kjepper i julene
fra angivelig med den begrunnelse
representanter
Snart to år etter dommen til Fremtredende
(et parti med at stedet skulle bli et nasjonalt
Lapeña-familien har imidlertid Partido Popular
diktaturet) har minnesmerke over de falne på
ingenting skjedd. Dommen som røtter i det gamle

ette skjer til tross av at
en familie har fått dom
på at graven skal åpnes.
Landets konservative regjering
kritiseres for ikke å foreta seg
noe i saken.

Kirkens menn i Spania har
siden hans død pleid og
passet på diktatorens grav.
Hundre tusenere ble drept
for deres egne eller familiemedlemmers politiske
meninger.

!

VALLE DE LOS CAIDOS: Kirken
vil ikke la pårørende identifisere og
hente ut sine familiemedlemmer fra
massegravene i fjellet her.

begge sider i krigen.
Mange familier var imidlertid imot at deres avdøde skulle
flyttes til massegravene. Flere kirken og FaSiStene Genav disse venter i dag på å få fa- eral Franco ga kirken stor politisk
miliemedlemmene identifisert. innflytelse og lot kirken ta over
Noe sikkert tall på hvor mange
eiendommer over hele Spania. Famennesker som er gravlagt ved
sismen og den katolske kirken har
monumentet finnes ikke. Det
stått nært sammen. Oppretanslås over 33.000. Av disse alltid
av vatikan-staten skjedde
skal over 12.000 være uidenti- telsen
mens Mussolini styrte i Italia.
fiserte.

Sevilla | Andalucia

k Spania
og utfors
OpplevIAPO
APRIL 2018:
STEN
SPAN
leiebil fra

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

egjeringen til det spanske
arbeiderpartiet PSOE har
siden de tok over makten
for der konservative Partido Popular i juni i fjor presset på for å
få flyttet graven til Spanias tidligere diktator Francisco Franco.
Forslaget som er vedtatt i Kongressen har imidlertid møtt motstand fra forskjellige hold i Spania, herunder Francos familie.
Diktatorens barnebarn har presentert innsigelser gjennom det
spanske rettsapparatet. Det samme har foreningen for bevaring
av Francos minne (Fundación
Francisco Franco).

grunn og må brytes opp av kirkegulvet i basilikaen ved Valle de
los Caídos. Så tydelig skal støtten være at den spanske regjeringen også skal ha fått garantier
om at Vatikanet selv vil påse at
abbeden for kirken ved monumentet i Valle de los Caídos ikke
motsetter seg beslutningen.

Alle anker mot vedtaket om flytting av graven er imidlertid blitt
avvist. At diktatoren skal flyttes
fra det nasjonale monumentet
over falne etter borgerkrigen i
Spania virker med andre ord mer
sikkert enn noensinne.

Francos barnebarn har imidlertid
gått lenger i sine ønsker enn det
PSOE-regjeringen hadde forestilt seg. Da selve domkirken i
Madrid (Almudena-katedralen)
ble foreslått, en av de mest sentrale konstruksjonene i den spanske hovedstaden, måtte regjeringen sette foten ned.

Sist ut til å støtte flyttingen er
Den katolske kirkes hovedsete i
Roma. Statssekretær i Vatikanet
Pietro Parolin skal ha sendt et
brev til Spanias visestatsminister
Carmen Calvo (PSOE) der han
garanterer at Den hellige stol
støtter flyttingen. Det gjelder
selv om graven ligger på hellig

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

...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

Kundeservice

på ditt eget språk

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

Lutein øyne Kaps

Goji Juice y Kapslar

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.

150 Kapseln € 17,95 fra 3x € 16,50

150 Kapslar € 35,90 fra 3x € 32,95

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.

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

Ginkgo biloba 100mg

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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Hvor man skal gjøre av levningene etter den avdøde diktatoren
er imidlertid mer usikkert. Regjeringen har villet respektere
Franco-familiens ønsker og la
dem få avgjøre hvor det nye
gravstedet skal være.

Forslaget ble ikke uventet avvist.
Foruten den opplagte disharmonien den prominente plasseringen ville innebære for de fleste
spanjoler, fryktet man at diktatorens grav ville fungere som et
trekkplaster for spanske nasjonaFlere 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

lister og neo-fascister fra rundt
omkring Europa.

Franco-graven
Den tidligere diktatoren ligger
gravlagt ved monumentet Valle
de los Caídos (De falnes dal) like
utenfor Madrid. Monumentet er
tenkt som et nasjonalt minnesmerke over de falne i Den spanske borgerkrigen (1936-1939).
Allerede i 2011 konkluderte en
offentlig oppnevnt kommisjon
med at graven måtte flyttes. Begrunnelsen var at dersom Valle
de los Caídos skulle være et felles minnesmerke over alle som
hadde falt i borgerkrigen, kunne
ikke lederen for den ene siden i
konflikten ligge gravlagt på hedersplass ved monumentet.
Sendte brev
Vatikanet skal ha sendt et brev
Spanias visestatsminister Carmen Calvo der det fremgår at
Den hellige stol støtter flyttingen
av Franco fra krigsmonumentet
Valle de los Caídos utenfor Madrid. Fordi graven befinner seg i
kirkegulvet i basilikaen ved monumentet har spørsmålet om Vatikanets godkjennelse kommet
opp.

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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Utlånsvekst for første gang på 10 år Større statsgjeld i Spania

Netto utlån fra spanske banker har nå økt for første gangen siden finanskrisen. Spanias offentlige gjeld økte ved utgangen av 2018
Bankene har over flere år økt antall nye lån til bolig i Spania. Milepælen med 26.500 millioner Euro og satte med det en ny
rekord i det man nå har lånt 1170 milliarder Euro.
man nå har passert gjelder bankenes totale utlån.

G

jelden utgjør nå 97% av
brutto nasjonalprodukt.

Dette er utrolig nok er en lavere
gjeldsgrad enn mange andre EUland. Nabolandet Frankrike har en

offentlig gjeld på 99.5%, Belgia
skylder tilsvarende 105.4%, Portugal 125%, Italia 133% og verst ut
kommer naturlig vis grekerne som
har en offentlig gjeld på 182.2% i
forhold til BNP.

Turisme

Færre turister bruker mere
penger på Kanariøyene

F

rem til nå har nye utlån vært
mindre enn verdien på den
gjelden folk betaler ned og lån
som kanselleres etter hel tilbakebetaling.
Det er Sabadell og Caixabank som
ved utgangen av 2018 for første
gang vokste netto utlån.
Totale utlån for spanske banker økte
med 14% i 2018. Likevel er totale
utlån 20% lavere nå enn i 2008 og

17% lavere enn summen i 2012.
Sabadell er banken som var mest
aktiv i utlånsmarkedet i året som
gikk med 3.5% vekst. Bankinter
hadde større vekst, 4.5%, men med
et totalt volum som er rundt halvparten av Sabadell.

TRO PÅ ØKONOMIEN: At folk
låner mer og at bankene er villige
til å låne ut mere penger er nok en
indikator på at også folk flest føler
økonomien i Spania er god igjen.

Kanariøyene mistet 462.308 turister i 2018. Samtidig
økte inntektene fra denne bransjen med 334 millioner Euro. Turistene som kommer legger fra seg mere
penger på hoteller, ferieleiligheter og restauranter.

Totale utlån økte med 14% i 2018.
Anfi del Mar - Gran Canaria.

Privatpersoners lån til bolig utgjør
30% av bankenes utlån. Summen av
folks lån til bolig vokste med 0.9%
i året som gikk.

GRUPO

SATELITT, TV SYSTEMER, INTERNET & IPTV
IPTV - SKANDINAVISKE KANALER

Calle Joaquin Rodrigo 3, Edif. Beatriz Albir
Tel. 96 588 70 24 - info@comsertel.es

Kjøp og salg av biler
alle typer reparasjoner,
også karosseri
10 Lånebiler
Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante
Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com
www.garageeddykramer.com
Avenida Cañada del Cura, 29

K

anariøyene mottok i 2018
13.75 millioner besøkende
turister fra utlandet. Nedgangen i volumet er på 3.3% sammenliknet med året før. Årsakene til
nedgangen er sammensatte. Den
klassiske ”sol og strand” turisten kan
nå også velge Tyrkia, Tunis og
Egypt. Disse landene unngikk mange i stor grad tidligere etter flere an-

grep på turister og bomber på fly.
Situasjonen er nå mer normal i disse
land som kjemper med Spania om
samme typen turister som primært
søker varme og fine strender. Hotelleierne i Spania satte i denne, for dem
gode perioden, opp prisene noe som
også gjør at mange synes prisene på
Kanariøyene har blitt vel høye.
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Økonomi

Spansk økonomi vokser raskere enn EUs
Spansk økonomi er i vekst,
tross usikre tider for store EUøkonomier som Frankrike,
Tyskland og Italia. I løpet av
2018 økte Spanias bruttonasjonalprodukt med 2,5 prosent.
Veksten ligger lavere en de
siste årene, men er positiv i lys
av utviklingen i eurolandene.

F

joråret ble det femte året på
rad med økonomisk vekst i
Spania. På tross av redusert
vekst i mange EU-land, holder
spansk økonomi stand, skriver El
País. Den spanske avisen viser til
foreløpige tall fra landets statistikkbyrå INE fra siste kvartal i fjor som
avslører en vekst på 0,7 prosent.
Dermed avsluttet Spania året med
økt vekst i økonomien, én desimal
høyere enn de tre foregående kvartalene og betydelig høyere enn eurolandene sett under ett. Eurosonen
hadde til sammenlikning en vekst på
0,2 prosent i tredje kvartal.
Økningen i bruttonasjonalprodukt
(BNP) på 2,5 prosent for hele 2018
er imidlertid lavere enn for de siste

Madrids finansdistrikt

Økonomien i
Katalonia lider

Katalonia har gått fra å være regionen i Spania med kraftigst vekst
til å nå ligge merkbart under både Madrid og landsgjennomsnittet.
HAVNEN I BARCELONA

JOJO: Når den spanske økonomien vokser, er veksten ofte høyere enn andre
EU-økonomier. Når ting går dårlig viser Spania den andre siden med f.eks. vesentlig høyere arbeidsledighet enn resten av EU.
årene i Spania. I tre år på rad ha økningen i BNP ligget på over 3 prosent (3,0 prosent i 2017). I lys av
redusert vekst i store økonomier
som Tyskland, Frankrike og Italia,
anses imidlertid resultatet som positivt.
Økt eksport, økt sysselsetting og økt
forbruk
Økningen på 0,7 prosent i Spanias
BNP i fjerde kvartal 2018 forklares

blant annet med at landets eksport
var tilbake i vekst etter å ha opplevd
sin første nedgang på fem år i tredje
kvartal.
Økt sysselsetting nevnes også som
viktig faktor til den positive avslutningen på året. Det samme gjøre
veksten i forbruket. Fremgangen
gjenspeiles også i viktige næringer
som jordbruk, byggebransjen, informasjonsteknologi, finans og eiendom, alle med vekst i fjerde kvartal.

E

tter uro og utallige ulovlige
aksjoner hvor radikale katalanske nasjonalister har sperret veier, toglinjer etter det grunnlovstridige valget i 2017 etterfulgt av
uavhengighets erklæringer har bedrifter rømt Katalonia eller kansellert investeringer her.
Tallene viser at i perioden 2014 til
2016 vokste økonomien i Katalonia
mer enn både Madrid og landsgjennomsnittet. I løpet av 2016 økte aktiviteten til de katalanske nasjonalistene de tok til gatene og i 2017
erklærte de uavhengighet og mente

i noen korte timer at Katalonia nå
var et eget land.
Samme året ser man en tydelig nedgang i den økonomiske aktiviteten.
Veksten i regionen synker fra over
3% til rundt 2.8% merkbart under
både hovedstaden og landsgjennomsnittet. Nå i 2019 vokser den spanske økonomien med 2.6% i snitt, i
Madrid er veksten på 2.3%. I Katalonia peker pilene tydelig nedover.
Tallene kommer fra BBVA Research og Funcas.

Turisme

Verdens mest romantiske og
billigste hotell ligger i Spania

Frontlinje leilighet i Altea Ref. AT0136
131 m2
2 soverom		
365.000 €

Villa i Altea		
Ref. AT0302
317 m2 boareal, 800 m2 tomteareal
5 soverom		
399.500 €

Det mest romantiske hotellet i verden heter Lani´s
Suites Deluxe og ligger ved
Puerto del Carmen på Lanzarote. Det mener i hvert fall
tusenvis av brukere av nettstedet Trip Advisor.

Villa i Altea		
Ref. AT0303
180 m2 Boareal, 644 m2 tomteareal
4 soverom		
349.000 €

Villa i Altea		
Ref. AT0161
180 m2 Boareal, 765 m2 tomteareal
3 soverom		
345.000 €

Villa i Altea		
200 m2 boareal
4 soverom		

Leilighet i Albir
62 m2 boareal
2 soverom		

R

oser, champagne og sjokolade ved ankomst er blant
ingrediensene som har gitt
topplasseringen. Samtidig er hotellet
Lurdeia ved Biscayabukta i NordSpania kåret til verdens mest økonomiske.
På bakgrunn av millioner av kommentarer fra reisende har det amerikanske nettstedet for hoteller og
reiseliv Trip Advisor offentliggjort
sin 17. kåring av beste hoteller rundt
omkring i verden. Til sammen 7.812
etablissementer skal være gjennomgått, fordelt på 94 forskjellige land.
Av kategorier for året 2019 kan nevnes beste luksushotell, beste service,
beste pensjonat, beste familiehotell,

9

mest romantiske hotell, mest økonomiske hotell og beste hotell totalt
sett.
Spania som er kjent for en profesjonell og godt utviklet turistnæring er
belønnet med hele 163 plasseringer
i kåringen. Av disse har to hoteller
gått helt til topps. Mens Hotel Lurdeia i Bermeo ved Biscayabukta i
Baskerland kan tilby best kvalitet
etter pris i verden, er hotellet Lani´s
Suites Deluxe i Puerto del Carmen
på Lanzarote det mest romantiske.
Sistnevnte hotell er kåret på bakgrunn av tilbudet de har til gjester
som foruten sol og bading ønsker et
romantisk opphold i pomp og prakt.

Konseptet har fått navnet «Romantic Mood», koster 500 euro natten
og inneholder blant annet roser,
champagne og jordbær med sjokolade ved ankomst, massasje, romantisk piknik på stranden og egen romantisk middagsmeny. Hotellet
ligger rett ved stranden i Puerto del
Carmen i Tías, rundt ti minutter fra
flyplassen på Lanzarote og få minutter unna nasjonalparken Timanfaya. Kun voksne gjester er tillatt
(aldersgrense 16 år).
For ordens skyld kan det nevnes at
Tulemar Bungalows & Villas i nasjonalparken Manuel Antonio i
Costa Rica er kåret til verdens beste
hotell 2019.

Ref. AT0297
299.000 €

Ref. AL0159
245.000 €

Din megler på Costa Blanca

www.alcostaviews.com
Vi snakker svensk og norsk!

+ (34) 652 395 772

info@alcostaviews.com

Alcosta Views, Calle La Mar, Nº 181
03590 Altea (Alicante)

www.SpaniaPosten.no			
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Bolig i Spania

Løser boligeieres utfordringer
knyttet skatter, arv og formaliteter
Boligeiere og boliginvestorer kan nå løse «alle» juridiske og skattemessige problemer knyttet til det å eie bolig i Spania. Det nye servicekontoret LNTAXFISCAL bistår med alt fra årlig selvangivelse for ikkeresidente, finansiering, forsikring til arv og skatteplanlegging.

V

eteran-megler Mona Nielsen bør være kjent for mange på Costa Blanca. I 20 år
har hun drevet Eiendomsmegler
”Lundquist & Nielsen” også kjent
som LNDINBOLIG. I 2018 har hun
i stillhet åpnet søsterbedriften LNTAXFISCAL som ordner selvangivelse for ikke-residente i tillegg til å
løse en rekke formaliteter for boligeiere.
Den nye bedriften kom ut av klare
behov og etterspørsel, forteller
Mona Nielsen til SpaniaPosten.
Både hennes egne kunder over mange år og andre i området trengte jo
noen som kunne ordne ting knyttet
til skatt og formaliteter.
- Etter at vi i mange år har sendt folk
til andre har vi nå etablert et eget
servicekontor, altså LNTAXFISCAL, hvor det er erfarne folk som
er dedikert til å løse dette. Det har
blitt mindre hodebry for meg selv nå
som vi har dette kontoret oppe og
går, sier Mona Nielsen.
- Andre meglere har også sett verdien av det vi gjør og bruker våre
tjenester som forsikring for deres
egne operasjoner.
Bedriftens nye kontorer ligger i
et eget nytt bygg nesten vegg i
vegg med meglerkontoret på Los
Altos i Orihuela Costa like syd
for Torrevieja. På laget har Mona
fått med seg et svært erfarent internasjonalt og flerspråklig team.
Cathy Sánchez Romero har over
20 års erfaring fra et spansk asesoria, altså det rådgivningskontoret det er vanlig å bruke til å løse

formaliteter i Spania. Laila Moreno, opprinnelig fra Oslo, har
bakgrunn innen eiendomsmegling og advokatbransjen. Lola
Fernandez er kjent for mange
skandinaver, hun har jobbet hos
notarius, i sameieadministrasjon
og mange år på servicekontor på
Costa Blanca.

Selvangivelse for
ikke residente
Etter å ha solgt bolig på Costa
Blanca i 20 år er porteføljen stor
av både kjøpere og selgere. Og
blant dem er det tusener som har
trengt en lokal representant for å
bistå med formaliteter rundt det
å eie bolig i Spania. Det handler
ikke bare om å løse og forhindre
problemer. Ikke-resident er etter
spansk lov pliktig av å ha en
skatterepresentant i Spania, altså
en person eller en bedrift som
representerer boligeier og da er
spanske myndigheters kontaktpunkt.

Løser formaliteter
for utleie-investorer
Svært lave priser på bolig i Torrevieja-området har fristet mange norske små og mellomstoreinvestorer til å kjøpe eiendom
her med tanke på utleie. Boligene skal i en del tilfeller registreres i Valencia-regionens register
for turistboliger, det skal føres
regnskap og skattes av dette i
Spania. Alt dette er tjenester LNTAXFISCAL utfører for sine
skattekunder. Nielsen sier til
SpaniaPosten hun også har revi-
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Elche

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

Misteri de Elche
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Fiestas
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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

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

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

JULI 2017

965 85 44 63

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

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

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

UTGAVE 13 2017

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.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
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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

#1
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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

#1

Sommer på Costa Blanca

Valencia

JULI 2017

Sommer på Costa Blanca
Benidorm

Orihuela
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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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Boligutleie
Gazpacho
Sommermat med historie

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

www.chiropractor-benijofar.es

AUGUST 2017

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

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

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.

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.

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

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Torrevieja

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

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

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar
DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
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Bad
Kjøkken
Garderober
Maling
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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”

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
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Bolig i Spania?
Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

vedlikehold, basseng, hage.

og reservering.

www.ecorganicweb.com

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

SpaniaGuiden.no
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ONDARA-DENIA
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Erfarne håndtverkere du kan stole på!

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

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

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

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

Vi selger boliger og leier ut for deg

Leiebil i Spania Se vår webside for detaljer

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

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

35 års erfaring som kiropraktor

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Benidorm

Museer i
Torrevieja
www.chiropractor-benijofar.es

Batalla de flores

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

Tlf: 865 649 255

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Attraksjoner for
hele familien

Valencia

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

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

Å eie en bolig i Spania betyr
også at man må sørge for at man
alltid er ajour med lokale skatter
og avgifter. Leier man ut boligen
følger det med noe papirarbeid
her også.

Arv i Spania og
spansk testamente
Skatteplanlegging med tanke på
arv av eiendom i Spania er et
tema som ofte skaper hodebry.
Arveskatt kan bli høy i Spania og
byråkratiet rundt prosessen kan
være vrien selv for spanjoler.
Desto verre om ikke kjenner systemet, språket eller bor i landet.
Mange arvinger har blitt sittende
igjen med ”brøkdeler” etter at
alle skatter er betalt i Spania og
prosessen er ferdig med tilhørende dyre advokatutredninger.
Relativt enkel planlegging og
korrekt oppført spansk testamente forebygger slike problemer og
reduserer kostnadene betraktelig.
Oppsett og tinglysing av testamente er blant de tjenestene man
løser på det nye kontoret.

Bankkonti og lån til bolig
LNTAXFISCAL er samarbeidspartner med en rekke banker i
Spania, Deutsche bank, Banc
Sabadell, Bankinter osv. Selskapet kan bistå med alt fra kontakt
med valutamegler oppretting av
konto, til boligfinansiering eller
kansellering av lån hos notar og

ERFARNE kolleger: På laget har Mona Nielsen fått med seg et svært
erfarent internasjonalt og flerspråklig team. Cathy Sánchez Romero har over 20
års erfaring fra et spansk asesoria, altså det rådgivningskontoret det er vanlig
å bruke til å løse formaliteter i Spania. Laila Moreno, opprinnelig fra Oslo, har
bakgrunn innen eiendomsmegling og advokatbransjen. Lola Fernandez er kjent
for mange skandinaver, hun har jobbet hos notarius, i sameieadministrasjon og
mange år på servicekontor på Costa Blanca.
i eiendomsregisteret når man selger boligen.
Nye lover om hvitvansking av
penger i EU gjør at mange kunder har opplevd at bankene har
blokkert kontoen på grunn av
manglende oppdatering av personalia og identifikasjon. Da vil
faste trekk stoppe og fordringer
bli stående ubetalt og i verste fall
vil kunden få stengt av tilførse-

len av strøm, vann og Internett.
Da vil servicekontoret bistå sine
skattekunder med å få på plass
alt det formelle.
Siden april 2018 har det nye servicekontoret vært i drift. Bedriftens nye kontorer ligger i et eget
nytt bygg nesten vegg i vegg
med meglerkontoret på Los Altos i Orihuela Costa like syd for
Torrevieja.

Få SpaniaPosten på epost hver uke!

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

sor og advokat direkte tilknyttet
så de kan få tydelige svar og løsninger i vanskelige tilfeller.

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

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!
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Bolig i Spania

Sabadell-banken selger unna mer eiendom

Sabadell banken som i 2011 overtok CAM-banken for den symbolske sum av 1 Euro, selger nå unna mer av den eiendomsportefølje som har fulgt med bankens oppkjøp og misligholdte lån.

B

anco Sabadell har nå lagt ut
100% av sine aksjer i Solvia
Desarollos Inmobilarios. Et
selskap opprettet for å videreutvikle
landområder og byggeprosjekter
banken måtte overta. Banken sier de
håper å selge enheten i løpet av første halvår.
Den spanske banken solgte i 2018
”retail” delen av Solvia som da hadde rundt 150.000 bolig i sin porte-

følje. Det de solgte var eiendomsmegler delen inklusive boligene de selv
eide via dette selskapet.
Banken er da i ferd med å avslutte
sitt kapittell som eiendomsmegler og
utbygger. Noe en rekke spanske
banker endte opp med som resultat
av misligholdte lån og da mye eiendom de ufrivillig måtte overta fra
privatpersoner, utbyggere og investorer.

Bolig i Spania

DÅRLIGE LÅN: Sabadell endte
opp med en stor eiendoms-portefølje etter at den overtok CAM-banken for én Euro under finanskrisen.
Med på kjøpet fikk man et utall
eiendommer fra bankkunder som
ikke betalte sine lån, inklusive utbyggeres store halvferdige prosjekter. Et godt eiendomsmarked gjør at
banken nå ser at tiden er inne for å
kvitte seg med betydelige deler av
eiendoms-porteføljen.

Vinterhager og
overbygg

Største prisøkning

Dekke for sol
og vær

10.1% flere kjøpte ny bolig i 2018 på boliger på 10 år
Over en halv million boliger i Spania byttet hender i 2018. Det nasjonale byrået for statistikk INE har nå publisert sine tall for fjoråret.

M

an må ti år tilbake til 2008
for å finne et år med høyere
aktivitet i boligmarkedet.
Det ble solgt 515.051 leiligheter og
hus i løpet av året.

Den gjennomsnittlige bolig som ble
solgt i Spania i 2018 ble solgt for
8.2% mer enn året før. Etter lengre
tids prisfall begynte prisene å igjen
stige i 2014. Siden den tid har prisene i snitt gått opp med 29.78%.
Til tross for det er prisene vesentlig
lavere enn tidligere toppnivå.

Fortsetter den økende aktiviteten i det
spanske boligmarkedet i samme tempoet vil det fortsatt ta fem år før man
når det historiske toppnivået fra 2007
hvor man gjennomførte 775.300
handler. Fra til 2007 og 2008 gikk antallet solgte boliger ned 29%.

DIN FORHANDLER AV PEISER, INNSATSER OG OVNER
SIDEN 1983

D

ata fra eiendomsregisteret
viser at prisøkningen i 2018
var den største man har sett
siste ti årene.

Åpent: Man-Fre 9.30 -1.30
& 16.30 -19.30. Lør 10.00 - 13.30
Altea: N-322 (v. Don Brico)
Tel/Fax 96 584 30 09
www.dirksmit.com

Innglassering

Carport og hageport i aluminium

Grupo Trivial Horadada

Cañada de Práez, Calle Pintores 26, Pilar de la Horadada (Alicante)

grupotrivial@hotmail.es www.grupotrivial.es
Tlf 96 676 62 73 - 637 585 057
662 196 024 Paul Drewett

10%

Rabatt til våre
skandinaviske
venner code SPA18

Italienske og Tyske kjøkkenmøbler på mål
Alfaz del Pi - C/Escuelas 13 (Bak rådhuet)

966 830 712

www.curorecucine.com

info@cuorecucine.com

GARTNER

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

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

Vi har vårt eget installasjons- og serviceteam

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

www.leosonline.com
LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

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

Ring Kike på 622 48 11 03

Alt i tekstiler for hjemmet

Eller melding på

Tlf 600 092 225

www.SpaniaPosten.no			
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Costa del Sol

Markert økning i drap i Malaga-provinsen

Stort utvalg av skandinaviska dagligvarer
Brød, drikke, vin og alkohol.

2018 ble et mørkt år for drapsstatistikken i Malaga-provinsen. Mens antallet drepte
i 2017 var på 9 personer, gikk det i fjor opp til hele 21. Både Malaga by og Marbella
har fått drapstallene fordoblet. Den dystre statistikken skyldes i følge politiet økt
aktivitet blant rivaliserende narkobander.
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Öppen: 10–19, Lör–Sön 10–16.00
Sommar: 10–19, Lör 10–16.00

Malaga

952 815 298

www.scandisupermarket.com

Calle Rosalia Castro 4
Nueva Andalucia

Marbella

Fikser promenaden til påskeferien
Marbella kommune har satt av 565.000 Euro for å oppruste byens 15-kilometer lange strandpromenade.
KONEDRAP OG GJENGOPPGJØR:
Flere skandinaviske gjerningsmenn har
bidratt i den dystre
utviklingen på Costa del Sol.

M

alaga og Marbella er
som vanlig blant de
mest utsatte stedene i
statistikken. Utviklingen har
imidlertid også vært negativ i
Fuengirola, der antallet drapsforsøk er mer enn fordoblet i samme periode. Tallene er offentliggjort
av
det
spanske
innenriksdepartementet (Ministerio de Interior).
21 drepte i 2018 skal være det
høyeste drapstallet på ti år på
Solkysten (Malaga-provinsen). I

VIKINGOS CITY
MINIMARKED

&

CAFE

DANSK
KØBMAND
& CAFÉ

Skandinaviske varer
Smørbrød, kaffe og kaker i
vår café

Mandag - Torsdag: 9 - 18
Fredag: 9 - 20 - Lørdag: 9 - 15
Søndag: 10 - 15
Du finner oss ved feriaplassen;
Calle Feria San Isidro Labrador
3A, Fuengirola
(Tidligere Karen & Martin)

oktober i fjor meldte politiet om
en oppblomstring av blodige
oppgjør mellom narkobander,
med flere attentater og attentatforsøk.
Bombeeksplosjonene i Marbella
og Benahavís i oktober i fjor inngikk i denne voldsbølgen. Utviklingen ble beskrevet som en
voldsspiral i media, en situasjon
som skal ha startet i narkomiljøene på forskjellige steder på Solkysten på vårparten i fjor.

Samtidig ble det sagt at kampen
mot de kriminelle skulle skjerpes
og at flere skulle arresteres. I et
forsøk på å forklare volden, skilte politiet mellom problemer
knyttet narkohandel mellom stabile forretningsforbindelser og
situasjoner der de kriminelle
hadde gått over til å livnære seg
på å stjele fra andre narkobander.
Sistnevnte type kriminalitet skal
ha ført til langt mer vold, med
rivaliserende narkobander som
blant annet opererer med leiemordere.

A

rbeidene er allerede i
gang og 23 kommunearbeidere arbeider med å
forbedre underlaget, benker, belysning etc. Man maler rekkverk
og planter ut nye blomster og
planter flere steder.
Ansiktsløftet for Marbellas
strandlinje er ment å ta rundt to
måneder så kan er klar til innrykket av turister til påskeferien.

Nerja

Naboene lei campingbiler

Fuengirola

Svenske tatt med stjålet bil i Fuengirola
En svensk 53-åring ble arrestert utenfor et kjøpesenter i Fuengirola. Politiets enhet i Policia Nacional som jobber med tyveri
av biler oppdaget her en bil som var meldt stjålet i Sverige.

P

olitiet ventet til føreren
kom ut av handlesenteret
og henvendte seg til mannen etter at han hadde låst opp
bilen. Da hans forklaringer om
hvem som eide bilen ikke fremsto som troverdige og bilen var

meldt stjålet i Sverige arresterte
Policia Nacional mannen på stedet.
Den stjålne bilen var en nyere
BMW X2 2.0d.

I Nerja, som så mange andre kystkommuner, er naboene
mektig lei av det store antallet campingbiler som mer
eller mindre permanent står parkert nære stranden.

I

Nerja, øst for Malaga, sier
rådhuset at de ikke kan nekte
bilene å parkere hvor dette er
lovlig. Det eneste man kan gjøre
er å nekte camping-turistene å
bruke plassen utenfor bilene.
I hovedsak er det i vinterhalvåret
man ser pensjonister fra NordEuropa kjøre opp og ned spanske-kysten i store bobiler. Både
at bilene tar opp mye plass og det

faktum at de legger fra seg mindre penger i den lokale økonomien er til irrigasjon for fastboende.
I Nerja er det på El Playazo
stranden boligbilene stort sett
står parkert. Rådhuset sier at de
følger med på situasjonen her og
at det lokale politiet jevnlig er
innom her.

KontaKt / contacto
E-post:
info@spaniaposten.no
Web:
www.spaniaposten.no
Tlf:
+34 966 882 561
Fax:
+34 966 882 591

www.SpaniaPosten.no			

annonseinfo og priser / publicidad
Tlf direkte: 691 523 870
E-post:
salg@spaniaposten.no

Norwegian utvider rutenettet til Spania Krev
satser på spania: Istedenfor

å åpne nye ruter skal Norwegian satse på å styrke ruter de allerede har

prisflyselskapet at de skal fly to
ganger i uken fra Rygge til Alicante og Malaga.

Istedenfor å satse på nye ruter
UTGAVE 03 2019
13
har Norwegian valgt å styrke
orwegian varsler at sel- ruter som de allerede
har.
2
SPAN IAPO STEN JUNI
abonnement / suscriptores
skapet fra
og med SPANI
våren APOST
2010
Satsningen
betyr at selskapet vil
EN
Avisen utgis hver annen lørdag
2010 skal ha daglige ha nesten doblet så mange
fly(hver 14. dag) og en gang pr.
flyvninger fra Gardermoen til vninger til Barcelona
måned juni, juli og august.
fra våren
Barcelona
Pris pr år:
og Malaga. Samt at av. Samtidig som det vil
fylle
Norge:
595 NOK pr år
det fire ganger i uken skal flys hullet etter SAS
på rutene til
Spania:
49E pr år
fra Gardermoen til Palma de Malaga og Palma.
KONTAKT / CONTACTO
Mallorca. I tillegg opplyser lavFor bestilling, send oss en epost med
E-post:
info@spaniaposten.no
navn/adresse eller kontakt oss på
Web:
www.spaniaposten.no
telefon eller fax.
ntikor rupsjo nspåta le- Når det gjelder Rocas venn og
Mallorca
Tlf:
+34 966 882 561
makten
ber om 30 års samarbeidspartner, tidligere ordFax:
+34 966 882 591 postadresse
/ direccion postal
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Marbellas korrupsjonskonge på frifot
Ber om 30 år for Roca Re
Samtidig som noen av de tidligere eiendommene til Juan Antonio Roca tas over av det offentlige blir MarMadrid

SPA NIA POS TEN

bellas tidligere edderkopp på rådhuset løslatt fra fengsel. Mannen som i årtier systematisk organiserte den
utstrakte korrupsjonen, som lenge dominerte byggebransjen i Marbella, ble dømt til 20 års fengsel i 2006.
SPANIAPOSTEN

H

an skulle normalt sitte til
2023. Med tre fjerdedeler av dommen sonet
slipper Roca nå fri, som vanlig er
i det spanske systemet når fangen har utvist god oppførsel. Undre soning har den tidligere edderkoppen i Marbella arbeidet
for den katolske kirkes veldedige
organisasjon Caritas i fengslet.
En av Rocas utallige luksusboliger, Finca La Caridad og Finca
Siete Corchones, som inkluderer
en landingsplass for helikopter,
er blant de som ble beslaglagt i
korrupsjonssaken kalt ”Malaya”.
La Caridad tas nå over av kommunen og skal brukes som
sportsanlegg.
Roca ha håndtert flere hundre
millioner Euro han mottok fra
utbyggere og rutinemessig distribuerte videre til politikere og
ansatte i kommunen i Marbella.

Også sjefen for det lokale politiet i Marbella var blant de tiltalte.
Innvollvert i Marbellas endeløse
korrupsjonsnettverk var også den
spanske sangerinnen Isabel Pantoja, tidligere ordfører Julián
Muñoz og politisjef Juan Antonio Gonzalez kommisjonær for
”La Policia Juricial”. Denne nasjonale enheten arbeider med
store narko-saker, økonomisk
kriminalitet, kriminell etterretning og internasjonalt politisamarbeid.

Endeløst rot for byggesaker
i Marbella
Prisen boligkjøpere og næringslivet måtte betale for korrupsjonen i Marbella ble høy. Foruten
å drive opp prisene i det utbyggere måtte kalkulere inn ”smøring” i prisene endte det hele

Korrupte ordførere
POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

escrita del editor.

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 199
man
16.500
03590 Altea
(Alicante)

Eks president fører
korru
psjon
smiste
Julián
nktMuñoz
, ber antikor

fengsel og 810,78 mil-

e med pågripelsen av
kommunearkitekten til 59 års ett 20-talls personer i septem
ber
Malaga
POSTEN OKTOBE R 2009
innhabilitet fra offentlige verv. SPANIA
2006.

I 2010 legaliserte
boliger som tidligere var konKONTOR / OFICINA
struert ulovlig under
Marbellas
Åpent Man-Tor 09.00 - MARBELLA:
Roca og hans
17.00
tidligere og super-korrupte
Cuesta de lasordNarices 34, Local 1A
kolleger
på
rådhuset
i Mar03590 Altea (Alicante)
fører Jesus Gil. Han
satt som
bella ranet til seg minst en
ordfører fra 1991 tilUtgiver:
2002. Spaniapo
Mar- sten SL
milliard Euro (Ti milliarder
: Kim
Ammouche
bella-ordføreren varRedaktør
største
eier
Opplag: 10.000-15.000
pr utgave
norske
kroner). Pengene ble
i fotballaget AtleticoDistribus
de Madrid.
jon: Costa Blanca +internett
presset
ut av utbyggere og
Deposito
legal:seg
A-155-2002
Da korrupsjonssakene tårnet
Trykk:
INDUGRAF OFFSET,
S.A. fikk de som kjøpte
regningen
opp for Jesus i 2002 overtok Jukommune.
lian Muñoz posisjonen som ord- bolig i Marbella
Spaniaposten er trykket på resirkulert papir. spaniaposten.no
fører. Det tok bare fire år før

Fuengirola

Fuengirola

A

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD
Apartado de Correos
Tidligere
lioner
586
presidentllas
euro i bot
på Balearene
for Marbe
rupsjonspåtalemakten om 10 års
03590 Altea (Alicante)
Tlf direkte: 691 523 870
og minister i Jose Maria Aznars
tidlige
re
komm
uneark
itekt,
Juan
fengse
med at byggesaker og
byggetilMuñoz
selv
E-post:
salg@spaniapost
regjering,
Jaume Matas (PP), er l, 400.000 euro i bot og
Ken.no
ontor / oficina
Antonio Roca, imistenkt
forbind
med i forbin23 års innhabilitet fra offentlige
Åpent Man-Tor 09.00 - 17.00
forelse
korrupsjon
latelser i Marbella ble frosset på pågrepet
Cuesta de las Narices
ABONNEMENT / SUSCRIPTORES
34, Localsjonssk
korrup
1A
delse med
andale
prosjektet
n
Palma
”MaAre- For Marisol Yagüe, som
verv.
03590 Altea i
(Alicante)
over mange år. Utallige
avlørdag
politiet
Avisen byggeutgis hver annen
na, velodrome
nvære
som bleogså
over er tidlige
laya”. Roca, som
antas
å
re ordfører i Mar(hver
14. dag) og en gang
dobbelt så dyr som beregnet.
i august.
Utgiver:for
prosjekter ble stående halvfer2006
Spaniaposten SL
korrup
sjonsn
ettverk
ets
hovedbella,
Redaktør: Kim Ammouche
Ifølge etterforskerne skal Matas vil påtalemakten ha 20 års
Pris
for
ett
års
abonnem
ent:
dige da det ble klart Norge:
at byggetil- samme
type10.000-15.000
Opplag:
pr utgave
mann,
står tiltalt
for penger
hvitvas
ha brukt
k- fengse
fra Palma
Arena l,beriket
4 million
595 NOK for ett år Distribusjon: Costa Blanca +internett
euroBalearenes
i bot og
segerselv:
latelsen var gitt Spania:
basert 69 på
ing
tilelse
å pusseav
av pengerprosjektet
Deposito
opp sin
legal:
priA-155-2002
€ for ettkriminalitet
, mottag
år
37
års
innhab
eks
president
ilitetJaume
fra offentl
Matas ige
skal
Trykk:
INDUGRAF OFFSET, S.A.
vate
villa.
bestikkelser, svindel og diverse verv. Både
korrupsjon steder detPris
ikke
skulle
som
for halvt
blant Muñoz
års abonnem
annet ha og
brukt
ent: hans
av detstår
ofYagüe
Norge:
fentliges penger til å pusse opp sin
NOK forforgjenger.
halvt år
andre forbrytelsen
kunne bygges. Mellom
1998349og
i forbind
I mars
diverse
til neste else
år skal tiltalt
forbrytelser i
Jaume for
Spania:
39 € for halvt år Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.
private
villa.
med den omfatt
Matas
endemøte
i retten
skanda
an- else med ”Malaya-skanlenfor en
2003 ble det oppført 33.000 boforbind
korrupsjon
ssak hvor han kone, María Teresa Area, og
i
Marbe
lla. I nen
For
bestilling
tillegg
,
send
til fengEn amparo
med a la Ley 22/1987
dalen”
de noviembre,
Totalt
liger ulovlig på områder regulert oss en epost
person
er
svogererog 95
eks leder
for PP
er mistenkt for å ta imot bestik- .hans
navn/adresse eller kontakt ossdepåpropiedad intelectual
(BOE No.
275), og boten
selsstra
ffen
påtaleBalearene,
Fernando
i saken,
in-queda prohibida la reproducción total o
hvis Areal,
kelser. I vil
opprul
den saken
for offentlige formål.telefon eller fax.
er ogsåmisten
hans kt
parcial de esta publicación
makten
volvert.
sin autorización
dømme den tidligere ling begynt

Roca har vasket 670 millioner euro

H

gjorde svarte penger
hvite: Marbellas tidligere byplan-

legger, Juan Antonio Roca, skal ha
vasket 670 millioner euro i forbindelse med korrupsjonsskandalen
”Malaya”.

ovedmannen i korrupsjonsskandalen ”Malaya”, den tidligere
byplanleggeren i Marbella Juan
Antonio Roca, er mistenkt for
å ha vasket hele 670 millioner
euro i forbindelse med korrupsjonsskandalen ”Malaya”. Mesteparten av pengene skal stamme
fra bestikkelser i forbindelse
med byggetillatelser. Etterforskerne mener at Roca hadde
minst 26 forskjellige dekkfirmaer, deriblant et advokatkontor, som kun hadde som formål
å gjøre svarte penger hvite.

ALiCANt E • bENidoR m • muRCiA • mALAgA • toRREv iEjA

D

en tragiske ranssaken i
Fuengirola går tilbake til
2015 da gutten var i slutten av tenårene. Gutten kom til
unnsetning etter at raneren og
hans kvinnelige partner hadde
slått kvinnen og ranet til seg vesken.
I et forsøk på å redde kvinnens
veske skal gutten ha slått raneren
to ganger. Raneren falt i bakken
og døde to dager senere av hjerneblødning.
Guttens forsvarer mener dommen fra retten i Málaga gir ”feil
beskjed” til samfunnet, ved å

HOVEDMANN: Antikorrupsjonsetterforskerne mener Marbellas
tidligere kommunearkitekt er hovedmannen i Malayaskandalen.

R
straffe en «solidarisk handling».
I en uttalelse til media sier advokaten at dommen gir et signal om
at det er bedre «å se en annen
vei» enn å forsøke å hjelpe.
Forsvareren påpeker overfor media at avdøde på 42 år var en ettersøkt kriminell i Spania og ikke
ville lidd de samme «tragiske,
fatale og uønskede konsekvensene» dersom han ikke hadde en
hatt en bakgrunn i rusmisbruk og
alkoholisme. I tillegg til fengselsstraffen på to år, må gutten
betale erstatning til avdødes barn
på 180.000 euro.

LEIEB IL TIL LAVP RIS
ådhuset sier de vil male
gerike steinene skal utgjøre en
steinene som utgjør det fargerik mosaikk, noe rådhuset
man kaller ”La T”. De sier vil bli en turistattraksjon.
skal males i forskjellige farger,
med det de kaller en miljøvenn- Rådhusets representant sier at
lig maling. Formålet er at de far- totalt ti kommunearbeidere vil

bli sysselsatt med å male steinene de neste to ukene. Det har
tatt lang tid å få de nødvendige
godkjennelsene men alt det formelle skal nå være i orden.

CASA NORDICA
Matvarer og snacks fra Skandinavia

ALICA NTE • BENID ORM • MURC IA • MALAGA
• TORR EVIEJA
Åpent 10:00 - 19:00
Stort utvalg av skandinaviske varer,
inkl. meieriprodukter, grovt brød,
snacks og godteri.

Calle Rio Volga 3
Nueva Andalucia - Marbella
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i Fuengirola skal bli turistattraksjon
22-åring dømt for uaktsomt Utstikkeren
Utstikkeren som er midt på bystranden i Fuengirola er allerede populær for turgåere, fiskere
og de som vil slippe unna byens mas og kjas og se solen gå ned over middelhavet.
drap på veskenapper

spaniaposten.no

Malaga

Madrid

LEiEbiL tiL LAvPRis
En amparo a la Ley 22/1987 de noviembr
e,
de propiedad intelectual (BOE No. 275),
queda prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación sin autorización
escrita del editor.

En ung mann som slo ned en veskenapper på gaten i Fuengirola er dømt til to års fengsel for uaktsomt drap. Domfelte
må også betale en erstatning på 180.000 euro til avdødes
familie. Guttens forsvarer mener dommen gir “feil beskjed”
til samfunnet ved å straffe en solidarisk handling.

Madr

Mandag til Fredag 10-19 & Lørdag 10-15
Calle San Isidro Labrador 10, Fuengirola
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Hadde 20.000 døde og
fraflyttede innbyggere
D

www.SpaniaPosten.es

Alfaz del Pi

Farlig sykkelsti utbedres i La Nucía «Syk

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

et er regionale myndigheter som står for utbedringen, et arbeid som
skal stå ferdig innen utgangen av
februar.

Arbeidene har begynt på promenaden som går fra enden
av Playa Del Cura ved Punta Margalla. Målet er at den nye
promenaden skal være ferdig før sommerferien.

D

et brukes rundt en million Euro på denne delen
av prosjektet som ble
påbegynt 1. februar. Man antar
man er ferdig innen 1. juli når
høysesongen begynner. Byggearbeidene vil stoppe i påsken så
restauranter og barer på denne
delen av strandpromenaden kan

18% flere ran og innbrudd
Det er 18% flere rapporterte ran og innbrudd i Torrevieja-området enn landsgjennomsnittet i Spania. Alicante-provinsen
sett under ett ligger 5.1% lavere enn snittet for slike forbrytelser.

D

Tallene viser at Sevilla (Andalucia) er blant Spanias verste. Her
er sjansen for å bli utsatt for tyveri av en eller annen slag er
68% over snittet. Madrid har
også høyere vinnings-kriminalitet i følge forsikrings-data. I hovedstaden er det rapportert
48.3% flere innbrudd og ran enn
landsgjennomsnittet.
Spanias enklave i Nord-Afrika,
Ceuta, er blant Spanias tryggeste
skal vi tro innrapporterte forsikrings-saker som ligger 79%
under snittet for hele Spania.

L’Alfàs del Pi

Etter forespørsel fra La Nucía
Den aktuelle strekningen langs kommu
ne har regionale myndigCV-70 er i følge La Nucía kom- heter
i Valencia nå startet utbemune svært travel, med fotgjen- dring
av veien. For å øke sikkergere, syklister og skatere fra heten
skal
både La Nucía og andre kommu- mellom det lages en veideler
biler og myke trafikanter

TURISME: “Lykkejegere” og turister med mye kontanter og verdisaker gjør at Torrevieja har flere ran
og innbrudd enn snittet i Spania.

Orihuela Costa

Tlf: 96 588 85 08 Åpent 09.00 - 21.00
L’Alfàs del Pi, Camí de la Mar 30
Orihuela Costa, Calle Nazaries, 5

I

fra urbanisasjonen Nucía Park til
rundkjøringen ved Ciutat Esportiva. Samtidig skal det legges rør
under sykkelstien for drenering
av regnvann, med avløp hver tjuende meter. Arbeidene har en
budsjettramme på 150.000 euro
og skal stå ferdig innen utgangen
av februar.
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Alfaz del Pi

Innbyggertallet ”redusert” med over 3.000

Fra 2016 til 2017 er det registrerte innbyggerta
llet i Alfaz del Pi redusert med over
3.000 personer, de fleste av dem utenlandske
statsborgere. I følge byrådet koster tapet av innbyggere kommunen over én millio
n euro i statsstøtte. Dersom trenden
fortsetter i 2018, vil også bystyret måtte reduse
res fra dagens 21 til 17 politikere.

Vint
Lø rd

Second hand
Antikviteter & me

Live

STATEN gODKJENNER IKKE KOMMu
NENS TALL:
At mantallet kan inneholde mange fraflytted
e og døde er
ikke ukjent i Spania. Kommunene registrer
er selv nye innbyggere mens i Norge er Folkeregisteret
en adskilt enhet. I Spania er overføringer fra stat til kommune
direkte
koblet til antall registrerte innbyggere.

M

esteparten av innbyggerne som urettmessig
stod registrert som innbyggere i kommunene kom fra
andre land i Europa. Torreviejas
ordfører José Manuel Dolón bekrefter de nye tallene overfor media.
Ordfører Dolón sier til media at
den første runden med regulering
av innbyggertallet i Torrevieja
kom i 2014, da rundt 9.000 personer måtte strykes fra listene. Reguleringen gjaldt EU-borgere
som stod registrert som bosatt i
kommunen, uten at dette kunne
«akkrediteres». I 2016 kom andre
runde med opprydning, noe som
førte til ytterligere nedjustering av
manntallet med over 10.000 personer.

et er organisasjonen for
forsikringsselskaper i
Spania UNESPA som
har analysert 18.000 forsikringsoppgjør fra hele Spania.

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

Kommunea
spannet. Sli
fra sentrum

Fra 2011 til 2018 er Torreviejas innbyggertall blitt nedjustert fra 102.136 til 82.599 personer.
Den betydelige nedgangen skyldes opprydninger i manntallet gjennomført i perioden
2014 til 2016 etter at rådhusets lot fraflyttede og døde stå videre i manntallet.

opererer uten de forstyrrende
byggearbeidene denne perioden.
Kostnadene er delt mellom rådhuset som betaler 60% og 40%
som betales av Alicante-provinsen. Opprusting av Torreviejas
promenade har pågått siden
2016.

FEBR

Alfaz del

Dermed gikk innbyggertallet i
Torrevieja ned fra 102.136 personer per 1. januar 2011, til 82.599
per 1. januar 2018. Nedgangen
som er på 19.537 personer tilsvarer opprydningene i 2014 og
2016, sier Dolón.
Det har tidligere vært strid om

Norsk-importerte spesialiteter
Supermarked, fiskedisk, slakteri og
bakeri med med norske produkter.
Aviskiosk, reisebyrå, cafeteria, blomster, økologisk butikk,
frisør, skjønnhetssalong m.m.

ÅPENT Man-Fre 09-19.00
OG Lørdag 09-17.00

S

tatlig støtte til kommuner i
Spania er basert på byens
registrerte folketall (Padrón). En reduksjon på rundt
3.100 innbyggere i Alfaz del Pi
betyr i følge kommunen over én
million euro mindre i statsstøtte.
Dersom ikke trenden bremses i
løpet av 2018, vil man i tillegg til
en slunknere kommunekasse
også måtte redusere bystyrets
størrelse fra dagens 21 til 17 representanter.

Staten stoler ikke
på kommunens tall

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

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

riktigheten
av
”høye” innbygAt mantallet kan inneholde mange fraflyttede og døde personer
gertall i Torrevieer ikke ukjent i Spania. Kommunene overser selv registeret og
ja og andre komoverføringer fra staten er direkte
koblet til antall registrerte innmuner på Costa
byggere.
Blanca. Med et Alfaz del Pi kommune stiller seg
Samme problem i La Nucía
Også nabokommunen La Nucía
de til statens beregninger,
Kommuneledelsen mener inn- sliter med samme
innbyggertall på etspørren
tall som ble publisert av det
problem. Det
nasjonale statistikkbyrået Insti- byggere feilaktig er blitt uteluk- siste året er antallet innbyggere
ket fra statens beregninger og at gått ned med
over 100.000 ble tuto Nacional de Estadística alle
rundt 2.000 persosom
står i kommunens regis- ner til 18.548. I likhet
(INE) den 1. januar i år. Kommed Alfaz
ter faktisk oppfyller kravet til del Pi mister
Torrevieja i 2011 munea
byen statlige midler
dministrasjonen står for
registreringen av innbyggerne innbyggerstatus. I klagen til sta- og må dersom utviklingen fortten vises det blant annet til for- setter i samme
tildelt hele 27 re- (empadronamiento). Til syvende bruk
retning redusere
av vann og søppeltømming bystyrets størrels
og sist er det imidlertid den spane fra 21 til 17
som indikasjon på at innbyg- representanter.
presentanter i ske
stat som godkjenner antallet.
gerne virkelig bor i kommunen.
Alfaz del Pi er en turistkommune
kommunestyret.
Etter justeringen
OGSÅ I ALFAZ DEL PI Flere
av manntallet er antallet endret til
registrerte
innbyggere lar kommu25 mandater. I følge ordfører
nene
utvide
antall
byråder. At statens
Dolón er nedjusteringen av mannoverføringer
øker
direkte i relasjon
tallet korrekt, eller som han selv
til
innbyggertallet
er i stor grad en
uttrykker det til media; «den tilmyte.
later ikke diskusjon».

Mandag - Tirsda
Onsdag : 11Torsdag: 11-

Skal du på ferie, reise hjem eller
jobbe? La din beste venn være
hos oss - hos vår familie får de
det morsomt også!
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ir høyest syd på Costa Blanca. Bare i TorByggeaktiviteten er suverent
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Alfaz del Pi

7

og stjerner» hvor det skal forurenses mindre og spares mer.

ut til fyret begynner. Man

har også laget fartsdempere flere
.532 nye
steder påboliger
strekningen. ble påbegynt i Alicante-provinsen i
året som gikk. Dette er en
oppgang på 17% fra året før.
Ikke siden 2008 har det vært
høyere aktivitet i byggebransjen
i Alicante-provinsen. Tallene
kommer fra arkitektenes forbund.

Vintage
& luxury
økt flere år på
LørdAntall
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øhar
ndag
rad nå men
er
Second hand
Antikviteter & merkevarer

Live fortsatt
musiklangt
k frafra1normale
5.00 tilstan-

der. Det vil si man er langt fra
nivået under toppårene men man
er også langt under det profesjonelle i bransjen mener bør være
normal byggeaktivitet.

I 2002 ble det oppført 47.098 boVis a vis,iElAlicante-provinsen,
Cisne Markedet
liger
i 2018
Avda. Comunidad Valenciana 125 Tlf: 606 323 446
N332 Mellom Alfaz del Pi-Benidorm
ble
det påbegynt 7.532 boliger.
Mandag - Tirsdag:
Stengt Fredag: 16.00 - 20.00 Eksklusive
Onsdag : 11-20.00
Torsdag: 11-20.00

Lørdag 11.00 - 20.00
Søndag 11.00 - 20.00

merker
lave priser

Torrevieja-området leder an
HUNDE OG KATTEHOTELL I FINESTRAT

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

Den perfekte plass for din katt eller hund
En
kjøretur langs kysten, eller
spesielt i Torrevieja-området og
VELKOMMEN PÅ BESØK!
Orihuela
Costa kan gi inntrykk
GARN
av sværtBUTI
høy
byggeaktivitet.
Nye
KKEN
I ALBIR!

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

• Strikkegarn • Heklegarn • Broderigarn • Strikkepin
ner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS
.ES
Mandag - Lørdag: kl. 10.00-14.00

bygg føres primært opp i kystnære områder hvor turister etterspør ferieboliger. Andre steder i
Alicante-provinsen skal man se
langt etter heisekraner og byggeplasser med høy aktivitet.
I Vega Baja området hvor Torrevieja og Orihuela Costa ligger
finner man 40% av alle påbegynte boligprosjekter. 2.768 boliger ble påbegynt her i 2018.
Byggeaktivitet i Alicante provinsen pr kommune:
1. Alicante - 1.105
2. Torevieja – 873
3. Orihuela – 779
4. Pilar de la Horadada – 631
5. Guardamar del Segura – 485
6. Benidorm – 382
7. Elche – 314
8. Villajoyosa – 243
9. Finestrat – 231
10. Rojales – 219

Det er verdt å notere seg at ingen
av kommunene nord på Costa

Blanca merker seg med spesielt
høy byggeaktivitet. I kommuner
som Alfaz del Pi og Altea er det
begrenset tilgang på bebyggbare
arealer. Disse kommunene er
omgitt av fjell og naturparker
som også begrenser muligheten
til vekst her, noe som er med på
å forklare de høye prisene pr m2
man ofte ser her. Lokale politiske forhold spiller også inn.

Marina Baixa
Alfaz del Pi har mulighet til å
vokse videre på sydsiden i retning Benidorm, dette er bare et

spørsmål om tid. I Altea var man
på vei til å bygge tusener av nye
boliger i området rundt Rio Algar, men prosjektet ble stoppet.
Nye prosjekter i Altea er få og
ofte rettet luksusmarkedet. I nabokommunen La Nucia har det
under boom-årene blitt bygget
flere boliger enn noe annet sted i
dette området. Å få solgt unna
det lageret av nye boliger tok tid
og det var flere store eiendomskonkurser i La Nucia, så investorer er forsiktige her.

POPULÆRT: Etterspørselen etter ferieboliger i Torrevieja, Orihuela og områdene rundt er høy.

Det er fortsatt tilgjengelige tomter,
selv om det blir færre av dem.
Samtidig gjør lave priser kjøpere
kravstore. Flere vil ha helt nye boliger.
Lenger nord på kysten i Albir, Altea
etc er det nesten ingen nybygg og
prisene er vesentlig høyere, da
tilbudet av boliger her er langt
mindre.

Adr.: Calle Joaquin Turina 4/Albir v/ Costa Blanca
Klinikken
Tlf: 966 864 522 • www.casalis.es • E-mail: lis@casali
s.es

Velkommen innom oss i Quesada!
Kom innom og nyt vår gjestfrihet, god mat i våre
avslappende , pene og komfortable omgivelser.

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

kjeveortopedi

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

(+34) 966 705 083

Live musikk hver lørdag i Mars

aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

Lør 9. : ANDY WINWOOD * Lør16. : ROB ROBERTS
Lør 23. : ANDY JONES * Lør 30. : TONY FRANCIS
Full meny 16€ per person og A La Carte.

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

For når du kommer tilbake eller
skal hjem til skandinavia:

Gjør din søndag til noe spesielt med vår smakfulle
TRADISJONELLE SØNDAGS-LUNCH, 13.00-16.00
Tre retter €13.9 inkludert vin.

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

www.taxisamba.com
Bord reservasjon

965 077 444
www.laurels.es

Laurel’s Restaurant, Quesada

Åpningstider vintersesongen

Kveld: Ons-Lør fra 18.00
Søndager 13.00-16.00, Man & tirs stengt
Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada

Alicante-Torrevieja €55
Murcia-Torrevieja €45

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€
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Brutalt drap på 38-åring i Torrevieja
Den 38 år gamle irske statsborgeren som ble meldt savnet på
Costa Blanca i september i fjor er funnet død ved en motorvei
i Rojales. Politiet mener mannen ble slått i hjel i en leilighet i
Torrevieja. Avdødes venn og samboer er tiltalt for drapet.

M

otivet for det brutale
drapet i Torrevieja skal
ha vært sjalusi. Omstendighetene rundt drapet beskrives som et «kjærlighetstriangel».
Til sammen fire personer er
fengslet i saken.
Drapssaken ble først kjent den 20.
september i fjor. Carl Aidan Carr
ble da meldt savnet av kjæresten
etter sist å ha blitt sett på et utested i Orihuela Costa. Anmeldelsen ble først behandlet som en
forsvinningssak. Politiet skal
imidlertid etter hvert ha fattet
mistanke om at en kriminell
handling lå bak.
Vitneforklaringer fra avdødes
kjæreste skal ha vært avgjørende
for oppklaringen. Samme natt
som avdøde forsvant skal hun ha
oppsøkt ham i leiligheten i Torrevieja. Der skal hun ha blitt møtt
av mannens samboer.
I følge kvinnen skal samboeren
ha nektet henne adgang til leilig-

heten. Kvinnen skal imidlertid ha
sett soverommet til avdøde gjennom et vindu og reagert på at det
var «altfor ryddig» og at det luktet «intenst av blekemiddel».
Motivet for drapet beskrives av
spanske aviser som sjalusi i et
kjærlighetstriangel. I følge opplysninger som er kommet frem i
saken skal avdøde ha hatt et forhold til vennens tidligere kjæreste, en kvinne vennen angivelig
også har barn med og som er
blant de siktede i saken.
Liket av den 38 år gamle mannen
ble 31. januar i år funnet begravet
langs motorveien ved Hoya Serrano i Rojales. Politiet skal også
ha funnet to tomme dunker med
blekemiddel på samme sted. I politiets obduksjonsrapport bekreftes det at mannen ble slått til
døde. Drapsvåpenet skal ha vært
et knokejern, også kjent som
slåsshanske.
Til sammen fire personer er

DREPT I TORREVIEJA FUNNET I ROJALES I politiets obduksjonsrapport bekreftes det at mannen ble slått til døde. Drapsvåpenet
skal ha vært et knokejern, også
kjent som slåsshanske.

fengslet i saken. Foruten den antatte gjerningsmannen, er tre andre tiltalt for å ha bidratt til å
skjule drapet. De tre andre skal
være gjerningsmannens nåværende engelske kjæreste, eks-kjæresten som også er engelsk samt
en spansk venn. Hovedtiltalte er
foruten drapsanklagen tiltalt for
narkotikahandel, pengeutpressing
og ulovlig besittelse av våpen.
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Torrevieja

Ville svindle moren
til savnet gutt
En 20 år gammel gutt har vært savnet siden nyttårsaften
i Torrevieja. Guardia Civil har nå arrestert to personer
som forsøkte å få moren til å betale dem 2.000 Euro for
å angivelig “sette gutten fri”.

D

e to, en mann og en kvinne, ble pågrepet i Pilar
de
la
Horadada.

Paret skal ha ringt den savnedes
mor fra et skjult nummer og avtalte å møte kvinnen for å diskutere avtalen om penger i bytte for
20-åringen. Ingen møtte opp til
det avtalte møte i Torrevieja,
men politiet satte i gang sporing
av telefonsamtaler til moren. Da
hun senere på nytt ble oppringt
av paret som krevde 2.000 Euro,
sporet politiet samtalen til en bolig i Polar de la Horadada. Der
kunne de pågripe de to en 49 år
gammel mann og en 23 år gammel kvinne.

20 år gamle Henry Alejandro Jiménez Marín har vært savnet
siden nyttårsaften. Han feiret
kvelden sammen med venner
hjemme på Orihuela Costa. Etter
en krangel med en av kompisene
som var tilstede forlot han boligen og det er det siste man vet
om Henry.

Mer enn 30 års erfaring med skandinaver

Kontakt oss - vi snakker norsk
Robert: 637 962 629 - 965 328 074 (kontor)
www.rosamh.com

robert@rosamh.com

La Florida, C/ Escorpio 4, ORIHUELA COSTA

Akupunktur i Torrevieja
Over 20 års erfaring, Antonio Amoros

Akupunktur for din helse:

DESIGN, FOTO & VIDEO
Norsk designer, fotograf og videograf.

Jeg dekker din bedrifts visuelle behov: Events, videopresentasjon for web, dronefoto, produktmarkedsføring,
sosiale medier, musikkvideoer, bryllup osv.

Se videopresentasjon på:
www.tonigiskemo.design

TONI GISKEMO
www.tonigiskemo.design
tonigiskemo@gmail.com
+47 97 14 40 83

• Smerte
• Skader
• Stress
• Overvekt
• Søvnløshet

• Isjias
• Kne
• Nakke
• Rygg

Din kvalifiserte
akupunktør.
Kontakt oss for
ytterligere
informasjon!

Centro Internacional de Acupunctura
Antonio Amoros, graduate in Chinese Medicine.Tel: 966 707 262 Apolo 82 1° j Torrevieja
www.torrevieja-acupuntura.com | info@acupuntura-torrevieja.com
For skandinavisk tale, ring Lena: +46 705 780 227
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i Sp

I Spania utføres det rundt 400
000 kosmetiske inngrep i året,
ifølge ferske tall fra Spansk forening for plastisk, kosmetisk og
rekonstruktiv kirurgi. Av disse
inngrepene blir 83 % utført på
kvinner og 17 % blir utført på
menn, men ifølge doktor Salvador, plastikkirurg ved Quirónsalud Torrevieja, «har man opplevd
en større etterspørsel etter denne
typen inngrep fra menn de siste
årene, ettersom det for tre år siden så vidt gjaldt 12 %».

Den tydelige økningen innen
kosmetiske inngrep de siste ti
årene har hovedsakelig blitt forårsaket av utviklingen av nye og
mindre invasive teknikker som
er sikrere for pasienten, i tillegg
til en høyere spesialistkompetanse. Doktor José Salvador anbefaler at vi forsikrer oss om at
kirurgen har spesialistutdanning
innen denne typen inngrep ved å
kontakte den autoriserte fagmedisinske foreningen, som i dette
tilfellet er SECPRE, før vi gjennomgår en hvilken som helst
form for inngrep.

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

a

S

pesialistteamet skal ledes
av de anerkjente legene
José Salvador og José Antonio Robles, eksperter med lang
erfaring innen feltet plastikkirurgi og bruken av de mest banebrytende teknikkene med over
15 000 utførte behandlinger.

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

op

Sykehuset Quirónsalud Torrevieja utvider sine tjenester et nytt
spesialistteam innen plastikkirurgi og kosmetisk medisin.

Med hele
vårt hjerte
passer vi på
hjertet ditt

Sykeh

Plastikkirurgi og kosmetisk
medisin i Torrevieja

ia o g E u r

Musikk h
ver kveld

KVIKK N
BARE

Bar • Restaurante

Dagens meny • Skandinaviske retter
Tapas • Utsikten er gratis

Fotball, live-musikk, karaoke,
Radio Bingo (Tors), Beer Pong.
Åpent alle dager hele året:
18.00 - 04.00

Avenida de La Sal 11

Calle Eneas 1, Torrevieja
Tlf. 630 552 797

Tlf: 966 920 659

03188 La Mata, Torrevieja

Åpent: Sommer 10-02 Vinter 09-20

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

96 692 13 13
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Storebror ser deg

Dropper bysykler og sykkelstier

Opposisjonspartiet CIPAL protesterer i Altea
mot hvordan bystyret har fjernet enkelt sykkelstier og stopper ordningen med sykler for utleie. 431 overvåkingskamera er knyttet til politiet i Alfaz del Pi, AlCIPAL sier Altea går helt feil vei
her og poengterer at økt bruk av
sykkel i kommunene ikke lenge
er noen opsjon men et pålegg fra
EU. Det er bystyre-koalisjonen
mellom PSOE, Compromis og
Amb Trellat som har fjernet flere
traseer av sykkelstiene gjennom
byen og fjernet tilbudet som sykkelutleie.

transport er sentralt for en bedre
fungerende by. Hovedveien
gjennom Altea står nesten stille
deler av dagen hele året, enda
verre sommersesongen.

Altea er en by med svært alvorlige trafikkproblemer og bykjernen er overfylt av parkerte biler.
Å få flere til å bruke alternativ

Restaurante Lounge

Lunch 12-16.00
Middag 18.30-23.00
Stengt søndager

Alfaz del Sol · Alfaz del Pi

Mandag-Lørdag 8:30-20:00
Søndag 08:30-16:00

I

Alfaz del Pi er det 20 overvåkingskameraer og 5 sensorer
som leser bilenes nummerskilt.
Guardia Civil har aksjonert 22
ganger basert på data fra disse kamera og sensorer. I Altea er det
plassert ut 19 kameraer inklusive
typen som leser nummerskilt.
Utbyggingen av disse kamera begynte i Benidorm i år 2007 og
over årene har antallet kamera
nærmest eksplodert i området uten
noen offentlig debatt om masseovervåkningen. Overvåkningen er
fokusert rundt veier som leder inn
og ut av disse kommunene i tillegg
til industriområder, veikryss og
rundkjøringer. Mange av kameraene måler hastigheten på bilene
uten at det automatisk skrives ut
bøter. Men varsler går til politiet så
de kan være på utkikk etter bestemte biler.

Tulipan Blau

CharElla’s Mini Market

tea, La Nucia, Finestrat, Benidorm og Villajoyosa. Mange av
kameraene registrerer automatisk nummer på bilskiltene som
registreres og sjekkes mot offentlige registre for å se om eieren
eller bilen har utestående forhold eller historikk med politiet.

Husets spesialiteter:
Hjort · Lammelår · Sjøtunge

Politiets fokus på automatiserte
systemer og videoovervåking har
gjort at man ser mindre fotpatruljer og politi på gaten.

Direkte på strandpromenaden i Albir

Reserver ditt bord 966 86 70 09
Paseo de las Estrellas 15 · Albir

POLAR

Restaurant & pizzeria
med norske spesialiteter

Dagens meny

Pizza, pasta, paella
Torsk med poteter og ertestuing
RESTAURANTE

& PIZZERIA

ALBIR
Italiensk pizza
fra stenovn

Paella

Åpent 13.30 til sent

Tlf 966 866 736
Mob 634 374 588

Besøk oss i Albirs hovedgate Av Albir 79

Gamlebyen i Altea

Åpent alle dager 13.00-01.30
Bordreservasjon 651 77 08 43

mini-konsert
hver søndag
fra kl 19.00

Gamlebyen i Altea, Carrer Salamanca 7

Bildene er fra vårt kjøkken!

SPANIAPOSTEN

Altea

OKTOBER 2010

To politimenn arrestert

G

uardia Civil i Altea arresterte i oktober to
politibetjenter fra det
lokale Policia Local, de to skal
i årevis blant annet ha drevet
med utpressing og gjort falske
anmeldelser i Altea.
Den ansvarlige byråden i Altea
gikk umiddelbart ut og nærmest
frikjente de arresterte politifolkene.
Saken kan få politiske konsekvenser etter at regjeringens
representant i Alicante, Encarna Llinares, måtte gripe inn og
hun kalte hennes partikollegas
uttalelser for ”ukloke og uansvarlige”.
Politifolkene skal i sine stillinger ha bedrevet med tortur av
anholdte, ulovlige arrestasjoner,
falske forklaringer og utpressing over flere år. Spesielt utlendinger skal ha vært populære
offer for de to som omtales med
initialene J. M. C. og R. C. ble
tatt i arrest av Guardia Civil i
Altea hvor de tilbrakte hele ettermiddagen i avhør før de ble

kjørt til hvert sitt fengsel. Den
ene ble sendt til en celle i Calpe
og den andre politimannen ble
satt på celle hos Guardia Civil i
Villajoyosa.

M½½ÊÃ ¥®Ù Ê¦ ãÊ½ò ÙÝ
¥Ä¦Ý½
Påtalemyndigheten vil kreve
mellom fire og tolv års fengsel
for hver av de to samt like lang
tids utestengelse fra politiyrket.
De to ble arrestert etter jobb
klokken to, agenter fra politiets
spesialenhet (UDYCO) fortalte
pressen at de ville vente med å
arrestere de to til de var ute av
sine uniformer for å ikke ”generere sosial uro”. De ble fratatt
sine politiskilt av en dommer
som var tilstede på politihuset,
dommeren hadde utsendt arrestordren og ordre om ransakelse.
Dagen etterpå måtte de to møte
til en innledende runde i domstol nummer en i Benidorm.
Domstolen har fått overrukket
en kasse med kopier av alle an-

I¦ÄÊÙÙã Ä»½¦: Ansvarlig
byråd i Altea, Patricia Mora, gikk
straks ut å kalte Guardia Civils arrestasjon for grunnløs. Få timer
etter løslatelsen av ene politimannen ga hun ham sin støtte på hans
Facebook profil. Byråden vil også
betale for advokatutgiftene til politimennene som risikerer opptil ti
års fengsel.

BE R 2010
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meldelser og saker politimennene har vært involvert i over
de siste fem årene. Totalt over
to tusen saker, noe som er langt
flere bøter og anmeldelser enn
hva som er normalt hos selv
langt mer erfarne politifolk i
Altea.
Guardia Civil i Altea har etterforsket politiets aktiviteter i Altea i ca halvannet år og mistenker at mange flere kan være utsatt
for overgrep av politimennene
i Altea og dertil også uskyldig
dømt i retten. De arrestert har
fått sine ransaket sine hjem og
sine garderrobeskap ved Policia Local sine kontorer i Villa
Gadena utenfor sentrum av Altea.

AÄÃ½ã ã®½®¦Ù
De to politimennene som nå er
arrestert er noen av de ved politiet i Altea som har vært anmeldt
en rekke ganger for handlinger
de har utført under tjeneste.
Kilder i politiet forteller at ingen av dem ennå har blitt dømt i
mangel på vitner som har sett de
anmeldte overgrepene samtidig
som politimennene har dekket
hverandres forklaringer i retten.
Noen tidligere slik saker inngår
i saken Guardia Civil nå ruller
opp i Altea.
UÄÝòÙ½®¦ ùÙ Ý¹Ê»»ÙÙ
Patricia Mora er ansvarlig byråd for lokalpolitiet i Altea.
Hun sjokkerte mange da hun
samme dag som arrestasjonene
ble utført umiddelbart tok konstablene i forsvar. Patricia Mora
nektet for at det skulle vært presentert anmeldelser mot de to
nå arresterte konstablene. Hun
beskrev pågripelsen av de to
som ”En irregulær arrestasjon
som ikke lar seg forsvare”.
Guardia Civil har gransket lokalpolitiets aktivieteter i Altea i
halvannet år og senest i sommer

UãÖÙÝÝ®Ä¦, ãÊÙãçÙ, ¥½Ý» ÄÃ½½ÝÙ: De to politibetjentene
som i en årrekke har arbeidet i Altea ble arrestert og fikk sine boliger ransaket av Guardia Civil etter nær halvannet års etterforskning.
ble en lokal politimann dømt for
falsk forklaring og overfall.
Patricia Mora gikk så enda
lenger i sitt forsvar av de arresterte og proklamerte at ”det
ikke eksisterer noe motiv” for
å arrestere de to. Hun sa at arrestasjonene av to av hennes
politifolk var noe Guardia Civil
hadde igangsatt for å dekke over
utbruddet av tuberkolose ved
Guardia Cilvil sine lokaler i Altea.

”EÄ ¦¦ÙÝÝ®ò ¹Ó”
Det er ikke første gangen byråd
Patricia Mora blir tatt i løgn. I
sommer skal hun i møter på rådhuset ha omtalt en lokal forretningsmann som ”den aggressive
jøden” etter at han anmeldte på
en lokal politimann for overfall
og falsk forklaring. Politimannen ble kort tid senere dømt og
bøtelagt i saken. Den 36 årige
politimannen, omtalt i medie
med sitt skiltnummer A-51, er
nå overført til Benidorm hvor
han arbeider videre i det lokale
Policia Local. Patricia Mora
nekter for uttalelsen og hun skal
ikke ha gjort noe for å disiplinere politimannen som ble dømt
i retten.

i det lokale politiet.

R¦¹Ù®Ä¦Ä ¦Ù®ÖÙ ®ÄÄ
Regjeringens representant måtte
ut å begrense skadene etter byrådens uttalselse. Encarna Llinares (PSOE) kalte hennes partikollegas uttalelser for ”ukloke
og uansvarlige”.
Llinares la til at hun regner med
uttalelsene var ett resultat av
sjokket over nyheten og at byråden nok vil revurdere sine uttalelser.
Politisjef i Altea, Herminio Navarro, er selv anmeldt og ett
ektepar bosatt i Altea la Vella
hevder seg forfulgt av politisjefen og har anmeldt ham for
blant annet drapstrusler.

R«çÝã ã½Ù
òÊ»ãÙ¦Ä®Ä¦Ä
Byråd Patricia Mora har fremhvet at rådhuset vil betale for
advokat for de to tiltalte politimennene. Dette har ført til
hoderystende uttalelser fra folk
i Altea som slett ikke ser at de
skatter og avgifter man betaler
til rådhuset skal gå til forsvar av
politfolk som begår kriminelle
handlinger mot de samme innbyggerne.

KAN VI STOLE PÅ LOKALPOLITIET? Flere poltifolk ble i 2010 arrestert i Altea. De hadde over lang tid plaget, slått og drevet utpressing. En
av de to ble dømt for å ha slått til en fransk statsborger han stoppet for å
snakke i telefonen. Det var oftest utlendinger i dyre biler som var ofrene i
saken som kom frem i 2010. Forholdene hadde pågått i mange år.
BÙÄÄÝ½ç»»®Ä¦:
Regjeringens representant for Alicante provinsen, Encarna Llinares,
måtte gripe inn og hun kalte hennes
partikollegas uttalelser for ”ukloke
og uansvarlige”.

Byråden har også blitt beskylt
for å ansette “venner og kjente”

 Velg mellom tre alternative
“ruter” gjennom vårt komplette
SPA: Relax, Terapeutico eller
Sport. Kun 12 Euro

Mellom Albir og Levante
stranden i Benidorm nner du
Luxor Spa & Fitness senter.

 KURBAD

ESTRELLA

Brunost
Nosk leverpostei
Makrell i tomat
Ferskt brød
Kaffe & Crossaint 2€

SPAN IA PO ST EN O KT
O

12

Vi har de komplette behandlingene
satt sammen av profesjonelle!

LUXOR SPA & FITNESS CENTER

Åpent hverdager 08.00-22.30
Hotel Levante Club****
Avda. Severo Ocho 3-B Weekend og helligdager: 10.00-20.00
Benidorm

Tlf: 966 81 26 00

 SPA

Tyrkisk bad
Romersk bad
Aromaterapi
Jetmassage

 SKJØNNHET

Massasje
Peeling
Sjokolade-Wrap
Solarier (vertikal & horisontal)

 Vi har også større
behandlinger: For en
dag, weekend til fem
dager. Anti-stress,
skjønnhet, balanse,
rygg/nakke,
anti-celulitt m.m.

FULL TILG
ANG
TIL VÅRT
SP

KUN 12€A:
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Alteas universitet bygges ut for 3,4 milloner euro
Nærmere 3,4 millioner euro skal investeres i Alteas universitet for kunst i Altea. Skolen
som offentlig heter “Universidad Miguel Hernández - Facultad de Bellas Artes” er
underlagt det statlige universitetet Miguel Hernández i Elche og får pengene til ferdigstillelse av uteområder og til byggingen av et helt nytt forskningssenter.

S

istnevnte bygg skal utstyres
med utstillingslokaler som
sammen med utearealer
blir åpent for alle.
De nye investeringene i Altea
kommer via Universidad Miguel
Hernández (UMH), en statlig regional utdanningsinstitusjon i
Comunidad Valenciana. Av de
nærmere 3,4 millioner euroene
(rundt 32 millioner norske kroner), skal én del gå til utbygging
av utdannings- og forskingsdelen
ved fakultetet, herunder et nytt
multifunksjonelt bygg som skal
huse universitetets forskningsin-

stitutt for kunst (Centro de Investigación en Artes). Det nye bygget vil også bli utstyrt med
utstillingslokaler som skal være
åpne for alle publikummere, inkludert tilgang til et nytt uteareal
med kunstinstallasjoner.
Utbygging av universitetsområdet (campus) utgjør andre del av
prosjektet og inkluderer infrastruktur med blant annet ny innkjøring fra hovedveien og parkering. Denne delen er ment å stå
ferdig i 2020, mens forskningssenteret skal ferdigstilles året etter.

19

26 åring står bak minst 17.
innbrudd i Albir og Altea

Man fattet mistanke til mannen da han
brukte store beløp på spilleautomater i Albir.

Utbyggingen av Facultad de Bellas Artes og Palau Altea de les
Arts i Altea vil i følge den uttalte
ambisjonen gjøre byen til distriktets viktigste knutepunkt for
kunst. Utbyggingen innebærer
en foreløpig ferdigstillelse av
campus ved fakultetet, en utdanningsinstitusjon som åpnet dørene i 1997. Under presentasjonen av prosjektet i begynnelsen
av februar, ble det lagt vekt på at
arkitekturen både inne og ute
skal være moderne og reflektere
samtidskunst i moderne byggekunst.

M

an mistenker at den anklagde skal ha stjålet
eiendeler til sammen
verdt over €20.000 fra totalt 17
innbrudd.
Mannens fremgangsmåte var å
gjøre innbrudd på kvelden i mørket. Han kledde seg alltid i svart

med en grå lue. Dette gjorde det
vanskeligere for vitner å senere
identifisere mannen.
Han valgte også boliger som
grenser inntil skogholt for på den
måten enklere å komme seg til
og fra stedet uten å bli oppdaget
eller fulgt etter.

Beneyto

CentroAuto

Spesialist på dekk & felg
De fleste merker/dimensjoner på lager

Kontroll før ITV / EU-kontroll og tilpassninger / sertifikater for ITV.
Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes

Alt i tekstiler for hjemmet

www.leosonline.com

Kjøp online, utrolige priser
og rask levering fra lager!
Madrasser
Overmadrass
Madrassbeskytter
Sengetøy
Soveputer
Sofaputer
Varmetepper
Håndkler

GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI
LASERBEHANDLINGER - ALT INNEN ØYEKIRURGI

Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)

Neumáticos Beneyto, S.L.
Partida el Planet 159 (N332), Altea (Alicante)
Verksted: 670 394 448 - 96 629 69 59
E-Mail: neumaticosbeneyto@hotmail.com

Restaurante La Teula Negra

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

Tlf: 865 649 255

Butikk: Partida el planet 172 (N332), Altea, Alicante

- Service på bil
- Mekanisk verksted

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

Besøk “Teula Negra”
og gå inn i dette
gamle noble mellom fjell og sjø i
villajoyosa. nyt en
middag her eller
marker spesielle
anledninger med
venner og familie
PARTIDA PARAISO 24, VILLAJOYOSA
96 685 15 60 lateulanegra@gmail.com
www.lateulanegra.com
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Valencia

Alicante

«Du er en papirløs innvandrer, jeg er en Spansk herremann»

Hver tredje bolig selges
innen tre måneder

- 77-åring voldtok hjemmehjelpen

Den nesten åtti år gamle mannen voldtok konas hjemmehjelp mens han truet henne med en stor kjøkkenkniv etterpå truet han henne for å unngå å bli anmeldt.

Offeret var ansatt av voldtektsmannens kone for å hjelpe henne
hjemme. Nesten umiddelbart begynte den nesten åtti år gamle
mannen med sine tilnærmelser.
Hjemmehjelpen ba han holde seg
unna og forklarte at hun bare var
i huset for å hjelpe kona og at
han ikke måtte mistolke hennes
hjelpsomhet.
Det var tredje uken i huset voldtekten skjedde. Offeret, som
hadde et eget rom i huset, la seg
for å hvile i det mannen tok seg
inn på rommet utstyrt med en
stor kjøkkenkniv. Han gjorde
klart hva han ville, «det er ni år
siden jeg har puttet denne noen
steder», og voldtekten ble fullført.
DNA bevis bekrefter offerets historie. Voldtekten skjedde i den
lille byen Foios, like nord for
Valencia. Saken er nå oppe for
høyesterett i Valencia.

Manikyr og pedikyr

Microblading

E

tter voldtekten advarte han
henne mot å anmelde ham
og sa til henne hvordan
hun som immigrant uten papirer
ville bli deportert om hun anmeldte voldtekten.

Alt i tekstiler for hjemmet

www.leosonline.com
Pressoterapi

Behandlinger for
ansikt og kropp

Mascarat | Altea

I gjennomsnitt tar det 8.3 måneder fra man legger ut en
bolig for salg til kjøpet er en realitet i Alicante-provinsen.
To år tilbake var omløpshastigheten 14.2 måneder.

D

en gjennomsnittlige selger venter altså 40%
mindre på en kjøper
og det er i Torrevieja og Orihuela Costa det går unna raskest.
Torrevieja har det «hotteste» boligmarkedet på Costa Blanca akkurat nå. 24% (10%) av boligene

Bare lokale råvarer. Kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt alt fra nærområdet. Vi baker vårt eget brød, lager supper,, sauser og pølser selv
Familiedrevt restaurant med god atmosfære i La Nucia.
Til sammen har vi over 60 års restaurant-erfaring.
God plass for at du kan markere og feire enhver spesiell
anledning i en av våre spisestuer, terrasser eller ute i hagen.

som ble lagt ut for salg i året som
gikk ble solgt innen en måned.
21% (16%) ligger ute 1-3 måneder. 30% (40%) selges innen ett
år og 25% (34%) av boligene
som ble solgt hadde ligget ute på
markedet i over ett år. I parentes
tallene for 2016.

24 timer

personlig
oppfølging med norsk personell
av implantat-pasienter

Tannlegen for nordmenn

Make up

Besøk oss i overetasjen på
Supermercado Costa Blanca
Alfaz del Pi
·

GODKJENT AV HELFO
sikk KONSULTASJON
dag med live muGRATIS
Biff kveld hver lør
www.marfil-smiles.com OG ÅRLIG SJEKK
Ring for å reservere ditt bord.

NORSK PERSONELL
I IMPLANTATER

y €8.90
Dagens menSPESIALIST
Ukens meny €21.50
A La Carte og spesialiteter

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

TEL.

96 587 08 68

Tir-Søn 12-22.00, Stengt mandager
Urb. Bello Horizonte 1, Carrer Paris 2

Tlf: 683 357 188

Tlf: 966 29 72 40

Mandag - Fredag 11.00-18.00

Besøk oss mellom Altea og La Nucia like ved “bakveien” fra Alfaz del Pi

24 timer

personlig
oppfølging med norsk personell
av implantat-pasienter

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

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

www.marfil-smiles.com

GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

NORSK PERSONELL
SPESIALIST I IMPLANTATER
TEL.

96 587 08 68
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Ambulanse under utrykning
bøtelagt for «feilparkering»

En ambulanse under utrykning i Valencia ble bøtelagt av politiet
for å ha «feilparkert» på fortauet. En 52 år gammel kvinne med
hjerteproblemer skal ha måttet vente mens boten ble skrevet ut.

S

jåføren av ambulansen skal
ha forklart til politiet at adgangen til helsesenteret der
han nettopp hadde hentet den
kvinnelige pasienten var blokkert av en ulovlig parkert personbil. Politiet skal imidlertid ha
stått på sitt og gitt mannen en bot
på 200 euro.
Hvorfor politibetjenten valgte å
skrive ut boten er foreløpig ikke
kjent. Det skal imidlertid ha oppstått en diskusjon mellom ambulansesjåføren og politimannen,
der kun sjåførens versjon er
kjent for media. Det hører med
til historien at personbilen som
stod ulovlig parkert foran rampen på sykehuset ikke skal ha
fått noen bot. Politimannen skal
angivelig ha begrunnet dette
med at merkingen for parkering
forbudt i asfalten ikke lenger var
synlig nok.

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

Glassere inn terrassen?

TANNLEGER
- Smilet er gratis

Tlf: 865 649 255
C/ Ejercitos Españoles 40

Vinner av MEMBA 2018 prisen

Alfaz del Pi

GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG
Kom innom, oppdag hva vi kan gjøre for smilet ditt

• Generell
tannpleie
• Tannregulering

• Rotfylling

• Implantater

• Røntgen

• Tannpleie

• Estetisk

for barn
• Proteser

tannpleie

• Tann-bleking

RING OSS I DAG • STOL PÅ VÅR PROFESJONELLE ERFARING

www.clinicasoludent.es • soludentalfasdelpi@gmail.com
Den uforståelige hendelsen
skjedde utenfor helsesenteret
San Marcelino i Valencia i begynnelsen av februar. Ambulansesjåføren som var under utrykning hadde blitt kalt opp til
senteret for å hente den 52 år
gammel kvinnen som hadde fått

Siden
1994

hjerteproblemer. Kvinnen skulle
fraktes til sykehuset Hospital
Doctor Peset. Ambulansen skal
omsider ha kommet seg av gårde
til sykehuset, flere minutter forsinket.

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Du finner oss ikke langt fra Casa Cultura i Alfaz del Pi - C/ Ejercitos Españoles 40

INGEN V
ENTELIS
TE

ØYELEGE PÅ COSTA BLANCA
Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

Tel. 966 866 600

SPESIALTILBUD

C/ Mozart 15, ALBIR
(ved siden av Notar)

Kataraktkirurgi
(Grå stær)

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB

Glassere
inn terrassen?
Over 100 kanaler fra 19.9€ per måned.
Kan parkeres i ditt fravær

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3-100 mbps fra 22 € pr. måned
Vi snakker skandinavisk!
Våre åpningstider er: Mandag til fredag 9:00 - 14:00

Hold varmen inne vinterstid og ute sommerstid!

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

VETERINÆR

DIN TANNLEGE
I BENIDORM

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

PArfyme FaBRIKK

Alle typer kirurgi · Bruddskader ·
Øyesykdommer · Tannbehandling ·
Røntgen · Innleggelse · Analyser

Vi har norsktalende personale

Holdbare designerinspirerte dufter

Kom og finn din favorittduft!

Elektroniske sigaretter
Oljer & deler

Innglassering uten ramme
Tlf 965 973 307
Mob 603 874 006

enquiries@iqglasscurtains.com
www.iqglasscurtains.com

Tlf: 966 831 853
Avda. Mediterraneo 3
Edif. Ilice a-b 1b, Benidorm

Calle La Mar 159 · Altea
966 880 612 617 544 396
clinicaelport@gmail.com

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-20.00,
Lørdag 10 -14.00

Tel: 652 461 442

10%

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

Italienske og Tyske kjøkkenmøbler på mål

Avenida Albir 66, Albir

www.nova86.es

Rabatt til våre
skandinaviske
venner code SPA18

Alfaz del Pi - C/Escuelas 13 (Bak rådhuet)

966 830 712

www.curorecucine.com

info@cuorecucine.com
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Velázquez: I 1634-35 malte Dieo Velázquez ”Brendas overgivelse”. Maleriet er kalt ”Det mest spanske av alle”
og viser den spanske generalen som erobret Breda i 1625. Slaget om Brenda var en del av avslutningen på åttiårskrigen, en konflikt som fant sted i Nederlandene, det vil si det nåværende Nederland, Belgia og Luxembourg, fra 1568 til
1648. Konflikten var basert på nederlendernes ønske om uavhengighet fra den habsburgiske kongen av Spania.

Kapitell 1

Det spanske imperiet
Det spanske imperiet kan deles inn i et oversjøisk imperium og et europeisk imperium. Nabolandet Portugal hadde vært det første
europeiske land som hadde utviklet en omfattende direkte sjøhandel uten om Europa i det portugiserne ble det indiske havs fraktemenn.

M

en Portugal kontrollerte ikke kystene av
det indiske hav, og
kontakten mellom Portugal og
den portugisiske virksomheten i
det indiske hav var sjelden. I
1492 utrustet Ferdinand og Isabella Columbus med tre skip for
å finne en ny sjøvei til India. Det
ble begynnelsen på Spanias
oversjøiske imperium. Sevilla
ble det viktigste knutepunktet
mellom Spania og Amerika. En
viktig grunn til at landene på den
pyreneiske halvøya ble de første
europeiske land som utviklet sjøfart på verdenshavene finner man
i deres beliggenhet i forhold til
havstrømmer og vinder. En annen grunn kan være at de allerede var inne i en ekspansjonsfase
på
slutten
av
fjortenhundretallet. Immanuel
Wallerstein skriver:
Chaunu argumenterer veltalende
for den fornuftige påstand at det
ikke var hellet som hadde ansvaret for at Spania oppdaget Amerika. Spania var det land på denne tiden som var best utstyrt
”ikke bare til å utnytte de mulig-

Kundeservice
på ditt eget språk

heter som bød seg, men også til
å skape seg nye muligheter.”
England gjorde bruk av italieneren John Cabot, men hans ”engelske” ekspedisjon var avhengig av spansk støtte.
Det var ikke før i det syttende
århundre at Frankrike og England tok til med oppdagelsesferder, og de lyktes ikke riktig før i
det attende.
Men i det sekstende århundre
lyktes Spania i å skape et svært
imperium på det amerikanske
kontinent, et imperium med et
omfang som bare var begrenset
av transportkostnadene. Dette
innebar en lynrask økning av den
atlantiske handelen, som fikk sitt
volum åttedoblet mellom 1510
og 1550, og så igjen tredoblet fra
1550 til 1610. Sentret for denne
handelen var et statsmonopol i
Sevilla, som på mange måter
kom til å utvikle den avgjørende
byråkratiske struktur i Spania.
Edelmetall var den sentrale artikkel i den transatlantiske handelen.

De viktigst delene av det amerikanske imperiet kom til å bli Mexico og Peru. Mexico ble erobret
av Cortes og Peru ble erobret av
Pizzaro. Mexico hadde vært aztekernes rike, og Peru var inkaenes rike. I første omgang bestod
den spanske økonomiske aktiviteten i Amerika av plyndring.
Senere, da det ikke var mer igjen
å plyndre, begynte de å utvikle
andre virksomheter, alle bygd på
slaveri.
Den som kom til å bety mest for
Spania i første omgang var sølvutvinniga i Potosi. Den kom i
gang like etter at alt gullet var
stjålet, og førte til at edelmetallflommen fra Amerika til Spania
varte uten andre avbrudd enn de
som pirater forårsaket i mer enn
et århundre.
Samtidig med at det oversjøiske
imperiet ble utviklet kom Spania
til å bli senter for et europeisk
imperium. Framveksten av dette
imperiumet er knyttet til Karl
den femte, i Spania Karl dem
første. Han var født i år 1500
som sønn av Filip av Østerrike

og Johanna, datter av Ferdinand
og Isabella av Spania. I 1506 arvet han Østerrike og Nederlandene etter faren, og i 1516 arvet
han Spania og det oversjøiske
imperiet etter morfaren.
Da den tyske keiser Maxmillian
døde i 1519 ble Karl valgt til
hans etterfølger som hellig tyskromersk keiser. Han var ”keiseren i riket der sola aldri gikk
ned.” Det hadde også vært en
annen kandidat til stillinga som
Hellig Tysk-Romersk keiser,
Frankrikes konge Frans den første. Frankrike var det folkerikeste landet i Europa, og et rikt
og mektig land. Frans hadde, i
likhet med keiser Karl V, ambisjoner om å dominere Europa, og
var involvert i Italia, der Frankrike var Spanias motstander i
kampen om dominans og hegemoni. Frans I av Frankrike aksepterte ikke den Hellige TyskRomerske keisers overhøyhet.
Det kom til å være krig mellom
Habsburgermonarkiet og Frankrike, med enkelt avbrudd, helt
fram til begge var bankerott og

Karl V abdiserte i 1556, og enda
noen år lenger. Denne krigen
kom i stor grad til å bli utkjempet
i Italia, men også i Flandern.
Både Frankrike og Spania søkte
dominans i Italia, som tradisjonelt hadde vært den rikeste og
mest avanserte delen av Europa,
men også så oppsplittet at Italia
ikke var i stand til å forsvare seg
mot makter som Frankrike og
Spania. Spania oppnådde å få
kontroll over de viktigste handelsbyene i Italia med unntak av
Venezia.
Imperiet var stort og mangfoldig.
Det utgjorde på ingen måte noen
enhet. Det som bandt imperiet
sammen var fyrsten. Da Karl V
ble kronet til keiser over det Hellige Tysk-Romerske riket styrte
han over Spania, Nederlandene,
forskjellige deler av Tyskland,
inkludert Østerrike, Bøhmen,
Ungarn, Franche-Comte, Milano
og de spanske middelhavsbesittelsene (Napoli, Sicilia, Sardinia
og Balearene). I 1521 overlot
Karl styret over Østerriket til sin
bror Ferdinand.

Opplev og utforsk Spania

Alicante · Malaga · Murcia · Torrevieja · Barcelona · Mallorca · Madrid · Kanariøyene
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Nok et rekordår for turistbransjen i Spania
Til sammen 82,8 millioner mennesker besøkte Spania i 2018. Det er 1,1 prosent flere enn året før og det høyeste antallet i landets
historie. Det rekordhøye besøkstallet kommer tross et oppsving i turismen hos konkurrerende ferieland rundt Middelhavet.

S

amtidig med den nye besøksrekorden fikk Spania
også en økning i forbruket
hos de tilreisende. I følge offisielle beregninger la turister og
andre besøkende igjen til
sammen over 89,8 milliarder
euro på hoteller, barer, restauranter, butikker, museer osv. (rundt
858 milliarder kroner). Det innebærer en økning på 3,3 prosent
fra 2017.
Spania har de siste årene hatt en
enorm økning i turismen. I 2013
kom landet for første gang over
60 millioner tilreisende. I 2014
var tallet økt til 64,9 millioner, i
2015 til 68,1 millioner og i 2016
til hele 75,6 millioner. I 2017

vokste turismen ytterligere til
81,8 millioner, en rekord som
igjen er slått med fjorårets 82,8
millioner. Det er sjette år på rad
at Spania slår sin egen turismerekord.
Som vanlig utgjorde Storbritannia den største gruppen tilreisende (18,5 millioner), etterfulgt
av Tyskland (11,4 millioner),
Frankrike (11,3 millioner) og de
nordiske landene (til sammen 5,7
millioner).
De mest besøkte regionene i
Spania er Catalonia (19,1 millioner), Balearene (13,8 millioner),
Kanariøyene (13,7 millioner),
Andalucia (11,6 millioner) og

Comunidad Valenciana, der Costa Blanca hører hjemme (9,2 millioner).
Tallene er hentet fra det nasjonale statistikkbyrå INE (Instituto
Nacional de Estadística) og er
basert på månedlige tellinger på
grensepasseringer i Spania, Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR).

FLERE OG FLERE... Til tross for økende konkurranse fra destinasjoner som Tyrkia, Egypt og Tunis har antallet turister som velger
Spania økt år. Alle siste seks årene har vært rekord år. Europas
sydligste land frister med sol hele året nesten hver dag og kontinentes lengste kyslinje. Bildet viser San Juan stranden like nord for
Alicante by, en av provinsens mange vakre strender.

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

Tlf 600 092 225

Valencia

Døde etter besøk på Michelin-restaurant
En 46 år gammel kvinne døde i februar etter å ha spist på den fasjonable restauranten Riff i Valencia.

E

tter kvinnens dødsfall er
minst syv andre sykdomstilfeller blitt knyttet til
samme restaurant. Restauranten
står oppført med én stjerne i den
anerkjente franske restaurantguiden Michelin.

nen dagen etter.

Den avdøde kvinnens ektemann
og 12 år gamle sønn skal ha spist
samme mat under restaurantbesøket, men overlevde etter kraftig diaré og oppkast.

Det er ukjent hva i maten som
eventuelt kan ha forårsaket den
eventuelle matforgiftningen.
Kvinnen skal imidlertid ha fått
servert en risrett med «ekte morkler», en type matsopp som kun
er spiselig etter tilstrekkelig koking eller steking (forvelling).

Familien på tre skal ha blitt syke
om kvelden den 16. februar,
hvorpå kvinnen døde om morge-

De syv andre sykdomstilfellene
som er rapportert skal ha vært
betydelig mildere. Restauranten
er midlertidig stengt, til politiet
har oppklart saken.

RIFF: En forbipasserende tar et bilde av restauranten den tyskere eieren har bestemt å stenge inntil analysene
av maten som ble servert er klare. Restauranten ligger blant et utall finere restauranter i Conde Altea gaten
(Greven av Altea) i Valencias-mest fasjonable nabolag, Canovas. Riff er oppført med en stjerne i Michelin -guiden.

Kanariøyene

Masturberte i hotellbassenget

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

En 43 år gammel mann er pågrepet i Playa del Ingles
syd på Gran Canaria. Politiet tiltaler mannen for blotting etter at han masturberte i hotellbassenget.

P

olitiet ble varslet av en av
hotellgjestene etter at gjerningsmannen satte seg ved
bassenget foran en gruppe inkludert en mindreårig jente. Blotteren skal ha snakket til jenta i
det han begynte å gjøre obskøne

bevegelser inkludert masturbering
.
Politiet fikk på stedet bekreftet
anklagene og de pågrep den 43
år gamle mannen som er fra Irland.

www.costablancanursing.com Tlf 619 274 038
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Alpujarras
Nyt roen i den andalusiske fjellheimen
Å gå på tur regnes som en av de norske nasjonalidrettene. Hvis du i Spania savner Jotunheimen eller Hardangervidda, kan du finne trøst i La Alpujarra, fjellområdet mellom Middelhavet og Sierra Nevada i Granada.

T

urmulighetene her er uendelige, og uansett om du
er mosjonist eller søker
tøffe utfordringer burde du finne
en rute som passer deg.

Alpujarra
Er du i godt nok slag, er det for
eksempel ingenting i veien for å
bestige Mulhacén, fastlandsSpanias høyeste topp (3478
m.o.h.). Mulhacén ligger riktignok i Sierra Nevada, men det er
vanlig å starte turen med utgangspunkt i Poqueira i La Alpujarra. Turen beregnes å ta mellom fem og seks timer (en vei.)

Det kreves ikke spesielle klatrekunnskaper, men kondisjonen
bør være på plass.
Hvis du derimot har ikke fullt så
ambisiøse turplaner kan du like
gjerne parkere bilen på et passende sted og bare labbe ut i
landskapet.
Mens man vandrer rundt i disse
fjellene tar man seg i å tenke at
det ikke er mer enn en times kjøretur til stranden på sørsiden av
Granada-provinsen. Men den
kunne like gjerne ha ligget i en
annen verdensdel. Omgivelsene
er
radikalt
annerledes.

JARAPAS: Ulla fra sauene som går fritt i fjellene
blir til de vame teppen. Fargerike ”Jarapas” er en
tradisjonell souvenir fra Alpujarras.

PUENTE NUEVO, RONDA

Palmene og sandstranden er byttet ut med daler og kløfter, fruktbare hager og fiskerike elver.

Andalucías fruktfat
Det milde klimaet kombinert
med jevn tilgang på vann fra elvene Guadalfeo og Gádor gjør at
Alpujarra er kjent som Andalucías egen kjøkkenhage. I tidligere tider reiste andalusierne
langveisfra for å kjøpe appelsiner, sitroner, epler, fiken, mandler og vin fra dette området.
Fortsatt dyrkes frukttrær i stort
monn, men nå til dags lever innbyggerne i La Alpujarra hovedsakelig av turisme.

Svimlende høyder
I Poqueira-dalen ligger landsbyene på rekke og rad oppover
fjellsiden: Pampaneira (1055 m
o.h.), Bubion (1299 m o.h.) og
Capileira (1432 m o.h.)
Svingene er skarpe og høydeforskjellene svimlende mens vi kjører mellom hvite landsbyer,
grønne åser og dype daler.
Ved inngangen til Pampaneira
står et stort skilt med skriften:
”Reisende, kom og bo sammen
oss!” Vi finner fort ut at skiltet
både reflekterer en ektefølt gjestfrihet og at oppfordringen er blitt
fulgt av mange reisende.

Den største byen i Alpujarrafjellene er Órgiva. Hvis du kommer fra Granada-siden er dette et
godt utgangspunkt for å begi seg
ut på de smale veiene.

Filletepper holder varmen
For de fleste av innbyggerne vi
kommer i prat med er utlendinger eller innflyttere fra andre steder i Spania. Som for eksempel

Begoña Blázquez fra Madrid.
Hun selger lokalt håndverk i
byen Pamponeira.
- Det rolige livet her i La Alpujarra er ubetalelig. Luften er renere enn noe annet sted og naturen er fantastisk vakker, sier hun
og viser Spaniaposten noe av det
hun har til salgs i butikken sin.
Det mest typiske som er å få
kjøpt er såkalte jarapas, en type
tepper som er blitt brukt i Alpujarra i uminnelige tider. Ordet
kommer fra harapos som betyr
fillete klær, men de fargerike teppene som koster mellom 15 og
20 euro er mye vakrere enn ordet
tilsier. I butikken til Blazquez
finner du også krukker og flettede kurver som fortsatt lages på
tradisjonelt vis.
Den naive briten
Har du ennå ikke lest boken
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”Driving Through Lemons” av
Chris Stewart? Da er det på tide.
Enhver utlending som bor i Spania bør få med seg fortellingen
om hvordan den tidligere trommeslageren i Genesis forlot England for å bli fjellbonde i Alpujarra. Den naive og romantiske
briten forteller på underholdende
vis om hvordan han blir mottatt
av lokalbefolkningen i fjellområdet på slutten av 80-tallet.
Boken fikk stor suksess og må
nok ta en del av skylden for at
Las Alpujarras har fått en stor
andel av nordeuropeiske beboere
med tiden.

Hippieliv
Mange er lokket av drømmen om
et liv i harmoni med naturen og
med mindre stress enn i storbyen. Området har en egen tiltrekningskraft på hippier, som ønsker å leve av håndverk og
jordbruk på gammelmåten.
Det finnes faktisk egne hippielandsbyer, som for eksempel i
Beneficio-dalen mellom Órgiva
og Cáñar. Her lever flere hundre
langhårede innbyggere frivillig
uten strøm og innlagt vann. Innbyggerne har også et sett av leveregler å forholde seg til. Alkohol og ”harde stoffer” er for
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eksempel forbudt. Boligene består av indianertipier og mongolske nomadetelt.
Eiendomsrett et banneord, maten
dyrkes på økologisk vis og alle
deler på alt.

Ski og strand i nabolaget
Og jada, det kan høres trivelig ut
å være hippie. Men Alpujarra
kan også nytes med kort hår og
sans for moderne fasiliteter.
I gjennomsnitt nyter innbyggerne i dette området 320 soldager i
året og området er svært populært både blant hestefolk, turgåere og syklister.
Og her får du både i pose og
sekk. Fra Órgiva er det kort vei
til skisenteret i Sierra Nevada og
bare en drøy halvtime til stranden i Motril via den nybygde
motorveien.
Men glem både halvtimer og heltimer. For hvem har det travelt?
Legg ferien eller en langhelg til
Alpujarra, ta inn på et landlig
overnattingssted, et såkalt ”casa
rural”, og nyt freden i fjellheimen.

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

HYTTER OG GJESTEHUS: Mange av de
velholdte gamle fjellgårdene kan leies for en natt
eller to. Søk etter ”Casa Rural” på nettet eller
spør på det lokale turistkontoret.
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La QUEMA: Høydepunktet for
hele uka er kvelden 19. mars når
“la quema” går av stabelen. Da
skal figurene som har preget
gatene i Valencia brennes ned kl.
24.00 - To timer før, klokken 22.00
brenner noen av de mindre figurene, “barnas fallas”.

Valencias vårfest

Las Fallas

Det er en litt snodig tradisjon som har satt Valencia på verdenskartet. Først brukes enormt mye tid og mye
penger på å lage enorme, fantasifulle statuer i tre og pappmarsje. Noen av dem like store som fem-etasjers bygg.
De får pryde noen av byens sentrale torg og veikryss en drøy ukes tid, før det hele tennes på og brennes ned.

I

ngen kan med sikkerhet si
hvordan det hele startet. Men
det sies at snekkere og møbelmakere i middelalderen hvert år
holdt «vår-rengjøring». Bål ble
laget av kapp , skrot og rester fra
verksteder og man tente fyr på
dette i gategryssene natt til «Dia
de San Jose», altså «Dagen for
Josef», Kristus far som også var
snekker. Man fant ut at man likegodt kunne lage noe «morsomt»
ut av materialene før det hele
skulle brennes opp. Og «Las Fallas» ble dermed en realitet og en
tradisjon.

Organisasjonen
For «besøkende» er høydepunktet mellom 15. og 19. mars. De
som er mer aktive går forberedelsene over et helt år. I likhet med
enhver annen spansk fiesta er det
hele arrangert i mindre «fallasenheter» eller «peñyas» som det
kalles i andre deler av Spania.
De har sine egne samlingssteder
over hele byen. Her arrangeres
fester, middager og nye «niñot»,

som figurene kalles skal planlegges. Ofte er figurene humoristiske
kommentarer på ting som har
skjedd året som har gått. Det er
ikke mange av Spanias politikere
som ikke har blitt parodiert gjennom en fallas-figur.
Selve produksjonen skjer som regel i industriområder utenfor sentrum. Figurene transportere så inn
til sine endesteder

Lysorgier, paella og
kinaputter
Det er mange tradisjoner knyttet
til Fallas. Bydelene hvor det er
mest aktivitet får sine gater dekorert med lys. En av de mest kjente
er i Calle Cuba i den gamle bydelen Ruzafa. I år henger man opp
lysene 11. mars. Det hele tennes
høytidlig og byens borgere spaserer høytidlig rundt og beundrer
lys og figurer som vi i Norge liker
å ta en titt på årets «julegate» for å
komme i god stemning.
Røyken legger seg over Valen-

cias-mest fornemme nabolag i
«Conde de Altea» (Greven av
Altea’s gate). På bål av ved fra
oliventrær og furutrær tilbredes
det Paella og det midt i gata. Litt
sand under bålet sørger for at det
skal være enklere å rydde opp griseriet.
Det lukter Falla når lukta av kinaputter ligger som et teppe over
byens gater. Enhver kiosk med respekt for seg selv selger disse små
«petardos» eller «småfis» som
disse kalles på spansk. Små gutter
og jenter får kaste disse over alt.
Dette er jul og nyttår på en gang.
Dag og natt er det fyrverkeri. Las
mascletás, som i praksis er et gigantshow hvor enorme mengde
kinaputter dundrer løs, avholdes
i løpet av hele fiestauken på rådhusplassen, Plaza del Ayuntamiento, klokken 14.00.
Det er også fyrverkeri på natten,
normalt mellom klokken 01.30
og 02.00 i Alameda området ved
det gamle elveleiet. Det største

fyrverkeriet går av stabelen natten
mellom 18. og 19. mars, da feirer
man ildens natt, det man på valensiansk kaller ”La Nit del Foc”.

La Fallera
En del av feiringen er «Las Falleras», kvinner kledd i den mest
ekstreme versjonen av Valenciabunaden. Året rundt er det full
fart hos de som skreddersyr disse
påkostede draktene. Bare tekstilene er kostbare med sine flotte
broderier, det hele skal skreddersys og de som er heldige nok til få
din egen drakt må på flere besøk
til sin skredder for å få kunstverket tilpasset. Ta turen til Valencia
17. eller 18. Mars for å beundre
disse draktene. da går nemling
«La ofrenda» av stabelen. Begge
dagene går byens kvinner i prosesjon, med hver sin bukett blomster som «doneres» til en statue
som skal forestille «jomfruen».
Til slutt er en stor del av «Plaza
Virgen», kirgen og statuen dekket
av blomster.

Kremeringen
Høydepunktet for hele uka er
kvelden 19. mars når ”la quema”
går av stabelen. Da skal figurene
som har preget gatene i Valencia
brennes ned. Det mer med blandede følelser ”kremeringen” av
«los niñots» går av stabelen. Det
er både mye penger og mange
timers arbeide som ligger bak
hver av de omhyggelig utformede
figurene. For mange er dette festivalens tristeste øyeblikk, mens
det for andre er selve høydepunktet. De siste fallas-figurene som
antennes er de som har fått priser
i løpet av den nesten en uke lange
festivalen, en figur skånes hvert
år. Den har vunnet kåringen av
årets ”niñot” og den blir plassert
på museum sammen med tidligere års vinnere.
«Kremeringen»
sammenfaller
med den katolske hellidgagen
”San Jose” eller Josef som vi kaller Jesus far på norsk.
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BLOMSTERHAV: Ta turen til Valencia 17. eller 18.
Mars, da går nemling «La ofrenda» av stabelen fra
kl. 15.30. Byens kvinner går i prosesjon, med hver sin
bukett blomster som «doneres» til en statue som skal
forestille «jomfruen». Til slutt er en stor del av «Plaza
Virgen», kirken og statuen dekket med blomster.

LA OFRENDA

BLOMSTEROFFER: Store og små er kledd
i Valencia-regionens bunad og på vei med sitt
“offer”. Målet er Plaza Virgen i sentrum.

LA OFRENDA

Mascletà
FIESTA = STØY: Las mascletás, som i praksis er et gigantisk kinaputt-show hvor enorme mengde krutt
dundrer løs, avholdes i løpet av hele fiestauken på rådhusplassen, Plaza del Ayuntamiento, klokken 14.00.
Det blir trangt og bråkete! Det er også fyrverkeri på natten, normalt mellom klokken 01.30 og 02.00 i Alameda området ved det gamle elveleiet.

Calle Cuba
PAELLA SELVSAGT: Røyken
legger seg over Valencias-mest
fornemme nabolaget rundt
Plaza Canovas og Conde Altea
(Greven av Altea’s gate). På bål
av vedkubber fra oliventrær og
furutrær tilbredes det Paella og
det midt i gata. Litt sand under
bålet sørger for at det skal være
enklere å rydde opp griseriet.

FØR

ETTER
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Om å bygge om og bygge ut
- Å grave først og spørre siden kan bli dyrt

Bøter og rivingspåbud blir mer og mer brukt mot byggearbeider utført uten korrekt tillatelse. Dronefoto og anmeldelser fra naboer ligger ofte bak når bygningsetaten aksjonerer mot et utall ”synder”.
Det kan være seg små påbygg, garasjer, basseng, nye vinduer, pergolaer, carport i tre, boder og nye
strukturer i aluminium. Disse og flere til kan bli mål for sanksjoner.

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. Hun leder og eier
blant annet meglerfirmaet
LNDINBOLIG, en bedrift
med historie tilbake til
1998. Nielsen har også
vært aktiv i Spansk politikk.
Mona Nielsen sitter også i
styret for stiftelsen til den
Norske Skolen i Rojales.

S

panske arkitekter jobber
mer og mer med å legaisere
og korrigere ulovlig oppførte tilbygg og påbygg før vi
skal skjøte over bolig til ny eier
av bruktbolig.
I 2014 ble det vedtatt en ny lov
om endring av frister og tidsperspektiv på regulering, sanksjoner
og rivningspålegg av byggeovertredelser i Valencia-regionen.
Det virker som at det må ha gitt
skikkelig med vann på mølla til
myndighetene rundt omkring.
De sender ut bøter og rivningspålegg i kreti og pleti.
Jeg har selv sett pålegg om rivning der kommunen truer med å
blokkere inngangen, stenge tilgang til strøm og vann på grunn
av en bod eller et overbygg. Det
er nesten ikke til å tro. Folk blir
engstelige, kanskje de kjøpte boligen uten at dette ble opplyst,
eller trodde det var foreldet eller
at det var mulig å legalisere bygget. Er det ulovlig nær naboens
grense så forblir det ulovlig selv
om synden er aldri så gammel.
Dette må vi sjekke grundig før vi

kjøper og selger en bolig.
Temaet er komplekst og forskjellig for hvert enkelt tilfelle. Men
felles for dem alle er at alt er
oppført uten lisens og det meste
uten å respektere loven slik at det
i mange tilfeller ikke engang kan
legaliseres.

Hårreisende eksempler:
Nylig fikk en av våre kunder et
skriv fra kommunen om at hans
over 25 år gamle garasje lå 50
centimeter for langt inne mot naboens tomtegrense. Den var der
da de kjøpte boligen for 20 år
siden. Og nå skulle de selge og
overdra den. Tidligere hadde
samme kunde måttet rive en pergola i tre. Og grepene som var
tatt var ikke nok, det var ytterligere en sak som hang igjen.
Meldingen kom sju dager for vi
skulle skjøte boligen over på ny
eier. Dersom vi ikke gjorde noe
med det ville ny eier aldri kunne
bygge ut noe som helst, selv om
det var god margin til det på tomtens utnyttelse. Siden det var en
infraksjon ville det være lisens-

blokkering på den eiendommen
for alltid.
Ikke nyttet de å ta en «spansk
en» og si at nå hadde vi ordnet
det, kommunene har dronebilder
fra 2014 og flyfoto fra før det. De
svever over som øyenstikkere
støtt og stadig. River vi garasjen
trekker kjøperen seg og vi må
erstatte depositum og tort og
svie. Selger av boligen hadde
dessuten reservert en ny bolig
med depositum innbetalt. Det var
skikkelig ille og en halsbrekkende tidsklemme! Etisk og moralsk sett kunne vi under ingen
omstendigheter leke at vi ikke
hadde mottatt brevet.
Vi mobiliserte arkitekt og byggelag på fem og flyttet veggen 50
centimeter. Færre centimeter ble
borte inne i garasjen siden de nye
blokkene var smalere. Vi måtte
fundamentere på nytt, nye dragere i taket, flytte den motoriserte garasjeporten, flise der den
gamle veggen var, en skikkelig
stor jobb som kostet over fem
tusen euro da det måtte prosjekt
og lisens fra arkitekt til samt
kontainere, materiale og seks da-

gers litt komplisert rive- og byggejobb. Det kostet like mye som
en ny garasje, en lei sak.
Men historien stopper ikke der.
Nå dukker en venn av kjøperen
opp og ser dette som er i gang.
Det blir da en ny gedigen krise
da kjøper sier at han ikke kommer til å få inn bilen. Det er fem
dager til overdragelse. Nå vil han
ha avslag i prisen på tross at han
hadde prutet ned over 15% allerede. Vi forklarer hele historien
er veldig tålmodige, sender bilder og sier at dette virkelig er til
hans fordel. Men vi får ikke gehør for det. Helt til vi dokumenterte at porten var flyttet og ikke
byttet og argumentet hans for
prisreduksjon forsvant siden bilen jo kom inn før, da ville den få
plass nå også. Så alt gikk bra til
slutt.
Hver av de 17 regionene i Spania
har sin egen lovgiving og reglement innen urbanisering og byggeforskrifter. Dette gjør at det er
vanskelig å ha oversikt over hva
som gjelder og er riktig, da en og
samme sak i to forskjellige regioner har svært annerledes tolk-
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Bildet viser luksusboliger under oppføring i Mascarat (Altea)

www.SpaniaPosten.no			

ning og ikke minst foreldelsesfrist i reglementet. Loven fra
2014 sier at overtredelsen og
perioden for å pålegge bøter holdes opptil fire år, men plikten til
å rive eller legalisere strekker
seg i femten år i Valencia regionen, i Murcia er det fire.
I tillegg vil kommunene fra nå av
kunne ekspropriere eiendommer
med svært alvorlige brudd på
byggeloven. Dette kan påvirke
tusenvis av ulovlige boliger bygget i Valencia Regionen under
boligboblen. Bøter kan også pålegges mellom 600 euro og 3000.
Det er ikke slik at du betaler og
så er det greit, rivning betyr at du
må rive for egen regning eller så
gjør kommunen det og krever
deg for pengene. Loven av 2014
er ikke retroaktiv, så de som har
overtredelser fra før 2014 er det
da fire år som gjelder.
Mer enn 2000 boliger i Alicante
provinsen er i påvente av håndheving av rivning. For eksempel
er det kjente saker som den i Orihuela Costa, Las Chismosas som
har lisensblokkering siden 2005
med pålegg om rivning. Forelø-

pig er den igjen i påvente av en
Høyesterettsanke. Her kan det i
mellomtiden ikke bygges verken
bod, basseng eller noe form for
tilbygg, kun vedlikehold. Det vil
være praktisk takt umulig å
håndheve enkelte dommer som
denne på grunn av svært høye
økonomisk konsekvenser.
Men noe blir slettet med jorden
og utført. Vi husker de seks ulovlige rekkehusene på øya Tabarca
(Alicante) der beboerne i boligene fikk gjennomført adgangsnekt på tross av Høyesterettskjennelse fra 2009 om rivning.
De ble til slutt revet i april 2016.
I Benidorm ligger høyblokkene,
kjent som Gemelos 28 i Punta
Llisera, nord ved Levante stranden, sju meter fra havet. De er
ilagt rivningpåbud av Høyesterett siden juli 2012. En sak som
har pågått i 30 år og ser ut til å
bli ferdig nå. Regionsregjeringen skal nå i 2019 bevilge omlag
100 millioner euro til erstatning
til eierne av disse 168 boligene
og til nedrivningsarbeidet av de
to 21 etasjers høye skyskraperne.

TVILLINGBLOKKER SKAL RIVES:
I Benidorm ligger høyblokkene, kjent
som Gemelos 28 i Punta Llisera, nord
ved Levante stranden, sju meter fra
havet. De er ilagt rivningpåbud av
Høyesterett siden juli 2012.

DRONER PÅ SKATTEJAKT:
Både kommunens bygge og planetat og skattemyndighetene
bruker nå droner for å raskt og
billig kartlegge eventuelle basseng og påbygg oppført uten
tillatelse. Ny teknologi og behov
for å forbedre kommune-økonomien forklarer denne økende
tendensen.
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El Mercadillo Markedet
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Albir

Gratis bryllupsfotograf i Spania
Toni Giskemo fra Fauske er i ferd med å etablere seg som fotograf i Spania.
Han lager bedriftspresentasjoner, bryllupsvideo og gjør fotos. Nå gir han bort
produksjon av en bryllupsvideo til et heldig par som skal gifte seg i Spania.

På det lokale markedet kjøper du de billigste og ferskeste grønnsaker, matvarer,
klær, leker og mye annet . “Rastro” er fokusert på antikviteter og “lopper”.
Tradisjonen kommer fra tiden hvor man hadde få butikker. Bønder og omreisende handelsmenn reiste fra by til by for å selge varene sine.

Malaga Costa del Sol
Mandag

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

Málaga: Parque Juan Jurado
Mijas: Calypso, Calahonda
Torre del Mar: Plaza de la Paz

Fredag

Nerja: Mellom Urbanizacion
Flamingo og Almijara II
Málaga: Puerto de la Torre
Fuengirola: Recinto Ferial

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

Onsdag

Lørdag

Tirsdag

Estepona: Avenida Juan
Carlos I
Málaga: Huelin og De la Paz
Benalmádena Costa: Parque
de La Paloma
Mijas: La Cala de Mijas

Torsdag

Torremolinos: Recinto Ferial
San Pedro de la Alcántara:
Recinto Ferial (feria-plassen)

Marbella: Puerto Banús,
Nueva Andalucia
Málaga: Huelin og El Palo
Fuengirola: Loppemarked
(Rastro) på Recinto Ferial
Mijas Costa: Las Lagunas
(Antonio García Bueno,
Benajarafe og Alfarnate)
Viñuela: Økologisk marked
ved hagesentret Eco Market.

Søndag

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

Alicante Costa Blanca
Mandag

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

Tirsdag

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

Onsdag

Callosa de Segura
Benidorm
La Mata
Guardamar
La Mata

Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

Torsdag

Gran Alacant (Avd Escandinavia)
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

Har du ennå ikke sett Norges
råeste bruktbilannonse? For
å vise seg frem lagde Toni videoen om
Norges kanskje mest kjente VW Golf.
Bilen var ganske så vanlig men med
profesjonell produksjon inklusive
dronefoto fra Trollstigen fikk videoen
mye oppmerksomhet inklusive fra TV2.
Søk etter “toni giskemo golf” om du
vil se den.

M

annen som står bak en
av Norges mest kjente
bruktbilannonser jobber med video og foto fra sin
base i Albir. Bedriftene Toni til
nå har jobbet for er spredt over
store deler av kysten inklusive
Torrevieja-området.
Video produsenten fra Fauske

(utenfor Bodø) har i en årrekke
drevet med bedriftspresentasjoner i videoformat.
I Spania gjør han gjør også bryllupsfoto noe Giskemo gjerne vil
markere og i den forbindelse gir
nordlendingen bort en film til et
heldig bryllupspar.

Den kjente bruktbil-videoen produserte Toni i 2018 i forkant av
at han flyttet til Costa Blanca.

GARTNER

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

Skal du gifte deg på Costa Blanca denne våren eller sommeren
kan du bli den heldige vinneren,
skriv inn tonigiskemo.design i
nettleseren din for å finne hans
webside.

Vi designer og tar hånd
om hager i Alfaz, Albir,

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

Altea, La Nucia, Polop etc.
Kontakt
oss for
enkeltoppdrag
og faste
avtaler om
vedlikehold.

Ring Antonio 678 508 639
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Spanske profiler

Federico García Lorca
Det tragiske drapet på poeten Federico Garcia Lorca i 1936, har skrevet seg inn i historien som det fremste symbolet på det nådeløse barbariet som kjennetegnet den spanske
borgerkrigen. Mest sannsynlig var det hans homofile legning som ble hans bane.

F

ederico Garcia Lorca regnes
som Spanias betydeligste
dikter og dramatiker fra det
20. århundre. Han ble født i landsbyen Fuente Vaqueros utenfor
Granada den 5. Juni 1899, i en
mindre, men velstående, jordeierfamilie.
Etter avsluttet skolegang begynte
Garcia Lorca på Universidad del
Sacrado Corazón hvor han blant
annet studerte jus. Hans første
bok, Impresiones y Viajes (1919),
er inspirert av en tur med studiekamerater til Castilla i 1917.

Den spede begynnelsen
I 1919 reiste unge poeten til Madrid, som skulle bli hans hjemby
de neste 15 årene. Han ga opp universitetsstudiene og begynte å
dedikere seg fult og helt til sin
kunst, i første omgang ved å organisere teaterforestillinger og lese
sine dikt på offentlige steder.
Tidlig i Madridperioden skrev
Garcia Lorca El Maleficio de la
mariposa (1920), et skuespill som
vakte stor oppsikt og raskt ble
skandalestemplet. Litt senere kom
Libro de poemas (1921), en diktsamling basert på tradisjonell
spansk folklore.
Mye av Federico Garcia Lorcas
verker er influert av temaer som
Flamenco og sigøynerkultur. I
1922 organiserte han Spanias første ”Cante Jondo” festival, hvor
landets mest kjente sangere og
gitarister deltok.
På begynnelsen av 20-tallet sluttet
Garcia Lorca seg til en gruppe
kunstnere kjent som ”Generacion
del 27”, som blant annet inkluderte Salvador Dalí og Luis Buñuel. Her ble han introdusert for surrealismen.

”La Barraca”
I 1928 ble Romancero Gitano publisert. Et verk som umiddelbart
skrev forfatteren inn i litteraturhistorien. Boken ble trykket i syv
opplag bare i løpet av de åtte årene
Garcia Lorca hadde igjen å leve.
I 1929 reiste den unge og fremadstormende spanske poeten til New
York, hvor han la sin elsk på Harlem. Den afroamerikanske gospeltradisjonen var ikke ulik den
spanske folkloretradisjonen. Og
Garcia Lorca fikk ny inspirasjon.
I 1930, etter deklarasjonen av den
spanske republikken, dro Federico
Garcia Lorca tilbake til Spania,
hvor han deltok i den andre ordinære kongressen for spanske studenter i Madrid i november 1931.
Der ble det besluttet å opprette et
nytt studentteater.
Resultatet ble den omreisende teatergruppen ”La Barraca”, som i
lengre tid turnerte rundt i store
deler av Spania. Gruppen produserte også noen av Garcia Lorcas
egne skuespill, inkludert hans berømte tragedier Bodas de sangre
(1933), Yerma (1934), and La
Casa de Bernarda Alba (1936).

Vel fremme ved kirkegården ble
Garcia Lorca banket gul og blå
med geværkolber før han ble skutt
og kastet i en umerket grav. Umiddelbart etterpå ble hans bøker
brent på Plaza del Carmen i Granada. Etter fascistenes maktovertagelse, ble hans verker bannlyst
fra Francos Spania for alltid.
Først i 2008 ble Federico Garcia
Lorcas grav lokalisert mellom
Víznar og Alfácar i Granada, hvor
han angivelig ligger sammen med
blant annet en lokal lærer og en
rørlegger. Det har versert en rekke
teorier om hvorfor den unge poeten ble tatt av dage. Men mange
historikere syntes å enes om at
han mest sannsynlig ble drept på
grunn av sin homofile legning.
SpaniaPosten Septemb

er 2016:

LA BARRACA Som del av teatergruppen La Barraca reiste Lorca rundt på landsbygda. De
oppsøkte områder av Spania hvor folk ofte levde i bunnløs fattigdom, oftest uten strøm og innlagt vann. Noen form for underholdning hadde de fleste aldri opplevd. I tillegg til å opptre
hadde noen ganger med seg en liten kinoprosjektor.

Et tragisk endelikt
Federico Garcia Lorca oppholdt
seg i sitt hjem i Callejones de Garcia i Granadaprovinsen, da den
spanske borgerkrigen brøt ut i
1936. Uten forvarsel ble han en
dag arrestert av Francos soldater.
Etter noen dager i fengsel ble han,
den 17. eller den 18. august, tatt
med for å ”hilse” på sin svoger, Generacion del 27 Fra venstre Salvador Dali,
Manuel Fernandez Montesinos, Jose Moreno Villa, Luis Bunuel, Federico Garcia Lorca
tidligere sosialistordfører i Gra- og Jose Antonio.
nada, som ble drept og slept gjennom gatene til spott og spe for
offentligheten noen uker i forveien.

- TORREVIEJA

Eksperter er i gang med nye
forsøk på å finne massegraven til Federico García Lo
rca i Alfacar i Granada.
Den spanske poeten og dra
matikeren ble henrettet av
fascistene i starten av Den spa
nske borgerkrigen i 1936.

L

etingen etter graven startet
allerede i 2009, men ble
senere stanset etter to mis
lykkede utgravninger.
Teamet
som jobber på prosjek
tet skal
imidlertid ha arbeidet
etter en
konkret plan og har ventet
i flere
år på støtte til å fortsett
e. Nå er
tillatelse til nye utgravnin
ger gitt
av både regionale myndi
gheter i
Andalucia og kommunen
i Alfacar.
Det arkeologiske arbeidet
i letingen etter Lorcas grav van
skeliggjøres av de 80 årene som
er gått
siden drapet. Stedet der
han trolig ligger gravlagt skal
være et
landskap som har gjenno
mgått
store endringer. Området
er blant
annet blitt brukt som sky
tebane,
motocrossbane og fotb
allbane.
Den spanske poeten og dra
matikeren ble etter det man vet
henrettet av fascistene 19.
august

1936 og gravlagt samme
n med
tre andre personer. Lorcas
egen
familie har tidligere sag
t at de
ikke ønsker utgravningen
. Den
nye godkjennelsen er gitt
på bakgrunn av tillatelse fra fam
iliene
til de andre ofrene.
Området der massegra
ven befinner seg ligger like
utenfor
Granada. Her ble angive
lig en
rekke opposisjonelle til
Franco
og fascistene henrettet i
starten
av Den spanske borger
krigen.

Drapet på Lorca, poet, dra
matiker, sosialist og homofil
, regnes
som et av de fremste sym
bolene
på råskapen som gjorde seg
gjeldene etter borgerkrig
ens utbrudd. Å finne graven er
i manges øyne viktig for
Spanias
oppgjør med ugjerning
ene fra
krigen og det påfølgend
e regimet.

Her finner du SpaniaPosten

Scandigo
Supermercado

Ny leting etter Lorcas grav

- Alfaz del Pi
- Orihuela Costa
- benidorm
Supermercados

- Cabo Roig
- Pilar de La Hordada, -Urb. Dona Pepa
Mil Palmeras
-Urb. Quesada

-Albir
-Alfaz del Pi

- ALBIR
- ALFAZ DEL PI
- GRAN ALACANT
- LA ZENIA
- LOS ALTOS
- PUNTA PRIMA

- Altea (Bello Horizonte)
Superbrico
- Urb. Balcones
- Las Mimosas
- URB. LA MARINA (MONTESINOS)

Hent din avis når du gjør ukas innkjøp på Costa Blanca
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