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19.000eks

ITV kontrollen blir dyrere
En dom fra høyesterett i Valen-
cia regionen betyr at EU-kontroll 
av bilen vil stige med rundt 10 
Euro. Dette er resultatet av en 
årelang tvist mellom myndighe-
ter for Valencia regionen og det 
private selskapet som har konse-
sjonen for å utføre EU-kontroll i  
provinsene Alicante, Valencia og 
Castellon.

Billigere banktjenester i Spania
I slutten av mars gikk Spanias 
nye lov, som skal regulere fi-
nansbransjen, i kraft. Blant flere 
nye tiltak er regelen om at ban-
kene ikke kan kreve mer enn tre 
Euro i gebyr hver måned for en 
vanlig konto.

Alicante flyplass utvides
Alicante-Elche flyplass El Altet 
skal få en rullebane til. Målet er 
å øke kapasiteten så flyplassen 
kan håndtere over 100.000 fly i 
året. Flyplassen like syd for Ali-
cante fikk sin nye terminal i 
2011, trafikken har økt fra 8.8 
millioner årlige reisende i 2012 
til 14 millioner i 2018.

Nesten 400 døde og over 
5000 boliger ble helt 
ødelagt eller skadet. I år 

er det 190 år siden det katastro-
fale jordskjelvet som rammet 
Torrevieja og byene rundt.

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

Hit trekkes tusenvis av tu-
rister hvert år for å få en 
smak av den hvite lille 

byen, det blå havet, strendene 
som ligger mellom berg og klip-

per og et folkeslag som har for-
ført turister fra hele verden. Ut-
sikten fra Europas balkong  i 
Nerja er enestående.

Dødelige jordskjelvNerja
Hvit landsby, blått hav

Kjøper du bolig?
Spørsmålene du må 
stille før du signerer

Mega-prosjektet i Torre-
molinos får foruten 
shopping et permanent 

sirkus, bølgebasseng, akvarie, et 
hotell og et idrettsanlegg på 
23.000m2. I tillegg blir det 70 re-
stauranter og ett konsertanlegg.

Det er lett å bli blendet av 
den spanske sola og entu-
siasmen over å få sin 

egen bolig i Spania. Men man bør 
stille seg selv mange spørsmål før 
man velger sin bolig. Hvem er 
naboene, hvor mange av boligene 
er utleieboliger, hvor mye er den 
kommunale skatten, er det bank-
garanti for beløpet som betales 
ved reservasjon.

Leiebil i Spania siden 2002

Frihet med din egen leiebilKundeservice 
på ditt eget språk

Opplev og utforsk Spania Besøk oss i overetasjen på
Supermercado Costa Blanca 

Alfaz del Pi
Tlf: 683 357 188

Mandag - Fredag 11.00 - 18.00

Sardinens begravelse

Påskefeiring i Spania er fylt 
med myter, mystikk og 
mange pussige tradisjoner. 

Bildet av hettekledde syndere 
som sliter seg rundt spanske torg 

bærende på blytunge helgenfigu-
rer er nok mer kjent enn sardi-
nens pussige rolle i påskefeirin-
gen og avslutning av den lange 
karnevals feiringen.

Europas største 
shoppingsenter

Det var i desember 2019 
regjeringen ga grønt lys 
til for å endre loven som 

regulerer utleie i Spania. Loven 
har nå trådt i kraft. Endringen er 
i grove trekk ment å gjøre det 
enklere for leietaker og å begren-
se utleiers muligheter til deposi-
tum og utkastelse.
Regjeringen introduserer også 
nye incentiver for å holde leie-
prisene nede.

Ny lov om utleie

OFFISIELL WEBER DISTRIBUTØR
SHOP ONLINE

CARRER FINLANDIA  21 BLOQUE 1 
(GRAN ALACANT) SANTA POLA (ALICANTE)
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Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca
Ibiza

Barcelona

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

üFRI KM.* & VEIHJELP

üNORSK KUNDESERVICE

üFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++

üAIRCONDITION I ALLE BILER

üINGEN FLYPLASSGEBYR

Frihet med egen leiebil

Opel Astra SW Volkswagen TouranFord Focus

Ford Focus Auto Opel CorsaAudi A4

Fiat 500 Opel AdamFord Galaxy

Opel Astra Ford C-MaxFiat Doblo
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  MALAGA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  BARCELONA  ·  TORREVIEJA

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

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

Range Rover Evoque BMW Serie 1Mercedes Classe B

Audi A1 Sportback Smart FortwoFord Focus SW

Citroën C4 Picasso Citroen C4 Gran PicassoOpel Insignia

Volkswagen Golf Seat LeónVW Transporter

Hente på Malaga flyplass? Bruk rabattkoden SPMARS for €10 rabatt!
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Takket være EØS-samarbeidet og Schengen avtalen har nordmenn 
kunne bevege seg fritt inn og ut av EU uten noen spesielle formaliteter. 
EU innfører strengere kontroll over borgere fra andre stater.

ETIAS: Ingen endring 
for Nordmenn i 2021

Spania er verdens sunneste land
Spania topper Bloombergs liste over verdens sunneste land i 2019. Den sunne 
middelhavsdietten og et velutviklet helsevesen skal være utslagsgivende for plasseringen. 
I tillegg har man de siste årene sett en nedgang i hjertesykdommer og kreft.

Norge havner til sammen-
likning på en 9. plass.
 

Med over 92 av 100 mulige po-
eng går middelhavslandet Spania 
til topps på det amerikanske ny-
hetsbyrået Bloombergs liste over 
verdens sunneste land å leve i 
(World’s Healthiest Nations) 
2019. Spania har dermed gått 
opp hele fem plasser fra forrige 
kåring i 2017 og legger blant an-
net Italia bak seg. Nummer tre på 
listen er Island, etterfulgt av Ja-
pan, Sveits, Sverige, Australia, 
Singapore, Norge og Israel.
 
Bloombergs indeks er basert på 
en rekke målbare faktorer, her-
under et lands forventede leveal-
der, hjelpen som ytes i helsesek-
toren og tilgangen til rent 
drikkevann. I tillegg ser man på 
utbredelse av typiske helsefarer 
i befolkningen som overvekt og 
røyking. Til sammen 169 land er 
med i undersøkelsen.

Et sunt kosthold, mosjonering og 
et velutviklet helsevesen skal ha 
vært utslagsgivende for Spanias 
topplassering. I tillegg skal Spa-
nia de siste årene ha hatt en ned-
gang i hjerte- og karsykdommer 
og kreft. Den forventet levealde-
ren har på samme tid økt til 82,9 

år, det høyeste i EU.
 
Bloomberg fremhever den fore-
byggende effekten av et godt 
helsevesen i Spania. De aller 
fleste førstekonsultasjoner skjer 
angivelig på offentlige sykehus 
og klinikker. 
Spesialiserte familieleger og sy-
kepleiere som yter forebyggende 
hjelp til barn, mødre og eldre 

fremheves i analysen.
 
Spanske forskere advarer samti-
dig mot å la Bloombergs indeks 
være en sovepute. Det minnes 
om at den sunne middelhavsdiet-
ten med olivenolje, nøtter, frukt 
og grønnsaker ikke lenger spises 
av like mange spanjoler som før. 
Det vises også til at forbruket av 
tobakk er for høyt.

Fra 2021 må borgere fra 
land utenfor Schengen, 
som i dag kan reise fritt 

inn og ut, søke om «European 
Visa Waiver». Norge er som 
medlem av EØS og Schengen 
unntatt fra ordningen som trer i 
kraft i 2021 og kan reise som før 
innen EU.
 
I tilknytning britenes BREXIT er 
det publisert mye feilinfo om 
EU. Det har feilaktig blitt hevdet 
at også nordmenn blir ilagt kra-
vet om ETIAS fra 2021. 
 
Ordningen er ment å gi EU stør-

re kontroll over hvem som beve-
ger seg inn og ut av EU fra land 
uten for EU inkludert Schengen 
sonen.
 
ETIAS-ordningen kan minne om 
ESTA-ordningen i USA. Nord-
menn kan i utgangspunktet reise 
til USA uten noe visum, men 
bare så lenge man er registrert i 
ESTA databasen og her betalt 
gebyret som hører til.
 
Oppføringen i ETIAS koste 7 
Euro og vare i maksimalt tre år 
eller så lenge passet man regis-
trerte seg med er gyldig.

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

www.costablancanursing.com     Tlf 619 274 038

Alicante flyplass – beste i Europa
Blant 1960 flyplasser er Alicante flyplass kåret til Europas beste i kategorien for 
flyplasser med mellom fem og femten millioner passasjerer i året. ASQ (Airport 
Service Quality) kåringen fokuserer på de reisendes opplevelse på flyplassen.

Det er det internasjonale 
flyplass rådet (Airport 
Council International, 

ACI) som står bak rangeringen. 
De ser på faktorer som hvor 
komfortabel de reisende oppfat-
ter flyplassen, shoppingtilbudet, 
enkel og rask adgang til flyene, 
ventetid for bagasje etc. 
 
Alicante flyplass eller Alicante–
Elche Airport som en offisielt 
heter er en av de største og ny-
este i Spania og den som mottar 
flest reisende fra Norge til Spa-

nia. Den nye terminalen ble åp-
net i 2011 og flyplassen er blant 
de mest trafikkerte i Spania. Ali-

cante sentrum ligger kun 10-15 
minutters kjøring fra flyplassen.

AVSLAPPET LIVSSTIL:  Spanjolene har høyeste forventet levealder i EU. 
Det gode helsevesenet og en avslappet livsstil med god tilgang til ferske 
matvarer av høy kvalitet er blant faktorene som gjør Spania til verdens sun-
neste land i 2019. Men WHO påpeker man røyker for mye i Spania.
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Departementet for infra-
struktur (Fomento) har 
sent saken til Miteco, 

enheten som vurderer prosjektets 
konsekvenser for miljøet. Et 
nødvendig trinn for at prosjektet 
skal kunne godkjennes videre. 
 
Flyplassen har i dag en asfaltert 
landingsstripe, den er 3000 meter 
lang og 45 meter bred. Bane 2 på 
flyplassen skal legges på østsi-
den, parallelt til dagens bane 1 
forskjøvet noe mot sjøen. Dette 
betyr at den vil krysse riksvei 
N332 og utvide flyplassområdet 
inn i våtmarken Saladar de Agua 
Amarga» som grenser inntil fly-
plassen. Flyplassområdet må ut-
vides med 290 mål som ligger i 
både Elche og Alicante kom-
mune. Det finnes også en plan B 
for bane 2 legges på vestsiden av 
flyplassen retning Alicante by. 
 

Man anslår at i 2035 vil over 17. 
millioner reisende lande eller ta 
av fra Alicante-Elche flyplass 
fordelt på over 110.000 avganger 
eller landinger.
 
Om Alicante flyplass utvides 
med en bane til trenger man to 
nye bygg i tilknytning til dette i 
tillegg til et nytt kontrolltårn. 
Man vil isåfall også forbedre fly-
plassens infrastruktur for gods-
transport.
 
Leiebiler lagres mellom banene 
En del av forslaget er å utnytte 
arealet mellom de to banene. Det 
foreslås å her lage et anlegg for 
parkering av leiebilene som hø-
rer til Alicante flyplass.
 
Alicante flyplass markerte i 2017 
50år i drift, den var da Spanias 
femte mest trafikkerte flyplass i 
Spania og på fjortendeplass i Eu-
ropa.
 
Togforbindelse til Alicante 
flyplassen Et eksisterende areal 
er satt av til en togterminal di-
rekte på flyplassområdet. Depar-
tementet for infrastruktur gjen-
tok i 2017 planen hvor man 
kobler Alicante flyplass til lokal-
toget TRAM og lyntoget AVE.

Alicante-Elche flyplass El Altet skal få en rullebane til. Målet er å 
øke kapasiteten så flyplassen kan håndtere over 100.000 fly i året. 
Flyplassen like syd for Alicante fikk sin nye terminal i 2011, trafikken 
har økt fra 8.8 millioner årlige reisende i 2012 til 14 millioner i 2018.

Alicante flyplass utvides med ny rullebane

www.reliable-clima.com - altea@ reliable-clima.com
Ptda. Cap-Blanch 77 N-332 - Km 155, Altea

Tel. 965 843 144 - 673 468 922

www.reliableconstruction.es - info@ reliableconstruction.es
C/San Luis 61, Torrevieja

Tel. 96 679 98 15 Mobil 687 23 45 02

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

· Byggeoppdrag
· Taktetting
· Utvidelser
· Behandling av vegger

· Oppussing av kjellere
· Støping av mønstret 
utebelegg
· Terrasser

· Hagemurer
· Balustrader
· Basseng
· Kjøkkenmøbler

· Elektrisk arbeide
· Rørlegging
· Forhåndsinstallering 
av AC

· Aluminium
· Soldekke (pergola)
· Storrengjøring

Nybygg og oppussing

Spar opptil 75% på strømregninga

Ecosense
AIR CONDITION KONTROLLER

Varmtvann & strøm fra solen

Med på kjøpet får du:
Basis installasjon GRATIS

Android TV + 3 mnd 
abonnement GRATIS

Før         Etter

740€
Innglassering & vinterhager

Butikker på spanske flyplasser må selge vannflasker for en 
Euro. Det er det spanske luftfartsverket som krever at kiosker 
og automater på deres flyplasser må ha dette tilbudet.

Flyplasser i Spania må 
selge vann for 1 Euro

En av de vanligste klagene 
på flyplassen er det de rei-
sende oppfatter som ab-

surde priser på nettopp en flask 
vann.
 
Alle butikker som selger drikke, 
aviser og liknende må ha små 
33cl flasker for en Euro. I auto-
matene skal de reisende få kjøpe 
en halv liter vann for samme be-
løp.
 
Flyplassen i Alicante-Elche, 
Málaga-Costa del Sol, Barcelo-

na-El Prat, Madrid-Barajas og 
Valencia er de som får dette nye 
tilbudet. Flyplassen på Tenerife 
Syd, Palma de Mallorca, Bilbao 
har allerede dette tilbudet. 
 
Kravet om vann til en Euro kom-
mer fra det internasjonale fly-
plass rådet (Airport Council In-
ternacional, ACI). Rådet kåret 
Alicante flyplass til beste i kate-
gorien for flyplasser med mel-
lom fem og femten millioner 
passasjerer i året.

Malaga flyplass 
håper på ny rekord
2018 ble et rekordår for Malaga 
flyplass. Over 19 millioner pas-
sasjerer reiste via flyplassen på 
Costa del Sol. Man håper på å i 
år passere 20 millioner.

Flyplassen opererer nære 
maksimal kapasitet med 
avganger og ankomster 

nesten døgnet rundt. Ryanair er 
blant selskapene som har økt an-
tallet nye ruter fra Malaga. 
 
Til tross for sterkere konkur-
ranse fra destinasjoner som 
Egypt, Tyrkia og Tunis har antal-
let besøkende på Costa del Sol 
økt. Dette faller sammen med 
Brexit noe som viser hvor kraftig 
turismen i Spania nå er.

FLERE REISEndE:  I 2011 fikk fly-
plassen ny terminalbygning. Nå utvider 
man videre med rullebane nummer to.
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I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg.

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

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

120 Kapslar € 8,50

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

100 Kapslar € 21,90 fra 3x € 19,90

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

90 Kapslar € 12,95 fra 3x € 11,95

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

240 Kapslar € 29,95 fra 3x € 27,95

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

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

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

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

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

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

75 Kapslar € 18,00 fra 3x € 17,00

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

Vil brenne statue av kongen
For €200.000 kan du kjøpe en fire meter høy voks-statue av Spanias kong Felipe. Men de 
er en hake ved det hele, betingelsen er at du brenner statuen innen et år og filme det hele.

Statuen er nå stilt ut ved 
ARCO messen i Madrid. 
Voksstatuen kalles «niñot» 

det samme man kaller statuene 
man brenner ned nå i Valencia 
denne måneden under Fallas fes-
tivalen.
 
Kunstverket er inspirert av 
Banksy, som solgte et selv-ma-
kulerende bilde, «Girl with a bal-
loon» på Sotheby’s i London for 
1.1 Millioner Euro.

En talsmann de to som står bak 
kunstverket, Santiago Sierra og 
Eugenio Merino, sier de leter et-
ter en kjøper som ikke er «be-
satt» av det å eie flere og flere 
ting. Men som heller ser veien av 
å ødelegge et kunstverk han nett-
opp har kjøpt.
 
Den ene av kunstnerne har tidli-
gere laget kunstverk til støtte for 
fengslede katalanske nasjonalis-
ter. For separatistene i Katalonia 
er den spanske kongen sett på 
som «fienden» i det han repre-
senterer et samlet Spania. Kon-
gens far Juan Carlos ble i sin tid 
innsatt av Spanias diktator gene-
ral Franco.
 
Risikerer anmeldelse og fengsel 
 
- Jeg synes det burde være lov å 
brenne statuen. Jeg er hverken 
monarkist eller republikaner. Det 

er ubetydelig for meg, jeg forstår 
det kan ses på som en provoka-
sjon, men jeg ser ikke på dette 
som spesielt alvorlig sier en av 
de besøkende på utstillingen. 
 

Kong Felipe innviet ACRO i 
Madrid, men besøkte aldri rom-
met hvor figuren som skal bren-
nes ned står.

Bakgrunnen for dommen er en 
avgjørelse gjort av president 
for Valencia regionen, Al-

berto Fabra i 2014. Politikeren fra 
Partido Popular bestemte den gang 
i forkant av nye valg at prisen på 
EU-kontrollen skulle settes ned i 
Valencia regionen. Prisene ble satt 
ned men saken ble anket til domsto-
len i Valencia som erklærte priskut-
tet ulovlig i henhold til den avtale og 
det regelverk som eksisterer. 
 
Saken ble ikke ferdig behandlet den 
gangen, den har siden blitt anket og 

gått som en kasteball mellom Valen-
cia-regionen og selskapet som har 
konsesjonen. Nå er har domstolen 
bekreftet at priskuttet PP-politikeren 
annonserte i 2014 er ulovlig. Man 
har to måneder på en presentere en 
ny anke før dommen trer i kraft. 
 
Prisøkningen slår noe forskjellig ut 
avhengig av om det er en diesel- el-
ler bensin-bil som skal kontrolleres 
da disse kontrolleres på forskjellig 
måte med tanke på partikkelforu-
rensning.

En dom fra høyesterett i Valencia regionen betyr at EU-kontroll av bilen 
vil stige med rundt 10 Euro. Dette er resultatet av en årelang tvist mel-
lom Valencia regionen og det private selskapet som har konsesjonen for 
å utføre EU-kontroll i Alicante, Valencia og Castellon.

ITV kontrollen blir dyrere

Design & konstruksjon, vedlikehold
vanningsystemer, grønne vegger, trim, 
beskjæring og bortkjøring.
Pålitelig og punktlig!

GARTNER

Ring Kike på 622 48 11 03         Eller melding på 

Jeg tar hånd om hager i Alfaz, Albir, 
Altea, La Nucia, Polop etc. Profesjonell 
utdannet gartner med lang erfaring.

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

MONICARE
HJEMMESYKEPLEIETJENESTE

MONICA HOLEN
AUT.SYKEPLEIER
monica@monicare.es

+34 694 405 918
www.monicare.es

Monica Holen
aut. sykepleier

monica@monicare.es

SYKePleieKonToR alfaz del Sol
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Dette gjør at renten på lån i 
Euro fortsetter en stud til på 
dagens rekordlave nivå. 

 
Mario Dragi, som er sentralbankens 
president, har tidligere varslet at ren-
tenivået skal svakt opp. Dette utset-
ter banken i lys av de økonomiske 
forhold. Den spanske økonomien 
fortsetter å gjøre det bedre enn det 
europeiske gjennomsnittet. 
 
Fortsatt billige lån til bolig i Spania 
Sentralbanken vil fortsette med flere 
tiltak for å hjelpe bankene å låne ut 

mere penger, blant dem utlånsord-
ningen TLTRO. Gjennom tre auk-
sjoner, den første av dem i septem-
ber 2019 og den siste i mars 2021, 
vil sentralbanken låne ut penger til 
banker i Euro-sonen med det formål 
å sørge for at det er godt med kapital 
i markedet og på denne måten sikre 
enklere og billigere huslån. 
 
Spanske banker gir i dag boliglån på 
beløp som tilsvarer 70-80% av boli-
gens verdi. 70% for ikke-residente 
og opptil 80% for de som er resi-
dente i Spania.

Den Europeiske sentralbanken utsetter den tidligere varslede renteøkningen. 
Den økonomiske veksten i Euro-sonen er ikke så god som tidligere estimater.

Fortsatt lave Euro-renter
Økonomi

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KJøP OG SALG AV BILER
ALLE TyPER REPARASJONER,

OGSå KAROSSERI
10 LåNEBILER

SATELITT, TV SYSTEMER, INTERNET & IPTV

GRUPO

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

IPTV - SKANDINAVISKE KANALER

Mange av de nye tilta-
kene er ment å gjøre 
det enklere og billigere 

å bruke spanske banker.
 
Det spanske finansdepartementet 
har en stund nå arbeidet med å 
stifte et nytt forbrukerkontor de-
dikert til å jobbe med tema knyt-
tet bankenes praksis i Spania. Og 
i slutten av 2018 ble det klart at 
bankene selv må betale doku-
mentavgift på boliglån, IAJD.

Målet med loven som trer i kraft 
er å gjøre bankenes tjenester mer 
tilgjengelig for hele befolknin-
gen og å gjøre prisen for banke-

nes tjenester mer oversiktelige. 
På denne måten vil man i Spania 
la økt konkurranse presse banke-
nes gebyrer ned og gjøre det en-
klere for forbrukerne å sammen-
linkne kostnadene knyttet til 
bankenes tjenester.
 
Maks tre euro i måneden 
Grensen på tre euro pr mnd gjel-
der åpning og bruk av en bruks-
konto, inklusive uttak av kontan-
ter i filialer og bankens egne 
minibanker. Bankene må også 
inkludere opptil 120 gebyrfrie 
betalingstransaksjoner innen EU 
som del av det kunden får for 
maksimalt tre euro pr. mnd. 

 
Loven og dens effekt skal revide-
res i 2021, dagens lovtekst er 
gyldig i to år.
 
Dokumentavgift på boliglån 
i Spania
 
I slutten av 2018 ble det klart at 
bankkunder ikke lenger skal be-
tale dokumentavgiften IAJD ved 
kjøp av bolig med lån. Impuesto 
de Actos Juridicos Documenta-
dos er på 1- 1.5% av låntakers 
totale ansvar, altså summen av 
lånebeløp, renter, forsinkelses-
renter etc. Det er nå bankene som 
betaler IAJD.

I slutten av mars gikk Spanias nye lov, som skal regulere finansbransjen, i kraft. Blant flere nye tiltak 
er regelen om at bankene ikke kan kreve mer enn tre Euro i gebyr hver måned for en vanlig konto.

Bankene blir billigere og gir bedre oversikt
Økonomi

Alfaz del Pi - C/Escuelas 13 (Bak rådhuet)
     966 830 712        www.curorecucine.com  info@cuorecucine.com

Pusse opp, bygge nytt?
spesialiaster på kjøkken og byggeoppdrag
Snakk med oss om kjøkken & interiørdesign

Se kjøkenkatalog på vår webside: 
www.cuorecucine.com

PROJECTS & INTERIOR DESIGN

Grupo Congost har årelang erfaring med 
interiørdesign og byggeprosjekter. Besøk 
vårt showroom i Alfaz del Pi, Calle Escuela 
13 eller i Benidorm Calle Antonio Ramos 
Carratalá 20.

Kjøkken fra Tyskland

Kjøkken fra Italia
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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)

Balcon de Altea, Gamlebyen Ref. AT0219 
135 m2
3 soverom  231.000 €

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

Altea, nære havnen Ref. AT0306
135m2
3 soverom  231.000 €

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

Villa i Altea  Ref. AT0297
200 m2 boareal
4 soverom  299.000 €

Leilighet i Albir Ref. AL0159
62 m2 boareal
2 soverom  245.000 €

REF 01173, Unik mulighet midt i Albir et steinkast fra stranden. 2 sov, 2 bad, kjøkken med bod/
vaskerom og garage. 73m2 hvorav 12m2 terasse, noen er oppusset med nye bad. Svært gode 
utleieobjekter med lisens for turistutleie, 24 enheter er for salg.

Calle Sorolla er i La Nucia kommune, like ved El Romeral på grensen til 
Alfaz del Pi og Benidorm. Byggestart juni 2019, innflytting april 2020.
Lukket eksklusiv urbanisasjon, kun ni villaer. Godt gjennomtenkt arkitektur 
med fokus på komfort, smarte løsninger, skjermet for innsyn.

NOA Garden, 358m2 Designvillaer under oppføring. 4 sov, 4 bad, kjøkken, store 
solrike terasser, privat basseng og parkering. Tomt fra 451m2.  Svært høy standard, 
energieffektiv arkitektur og konstruksjon. 

Midt i Albir, like ved stranden, fra €185.000 ink. garage

Fra 789.000€

spain@medlive.biz · www.medliveproperty.com
Tlf +34 671 609 299 · Calle Gambo 10 – 2ºB, Benidorm

REF 01220, Svært godt kjøp i Monteboli i Villajoyosa like ved stranden. 139m2 
hvorav 52m2 terasse, 2 sov, 2 bad, aircondition/klima, gulv i marmor, isolerglass med 
persienner. Noen av enhetene har havutsikt, takterrasse eller egen hage. Lukket 
anlegg med kun åtte enheter. Felles basseng, garage i kjeller.

Nye leiligheter i Villajoyosa, fra €169.000

VILLAJOYOSA

Camino Viejo de Altea 41, Albir
Tel:   (+34) 695 592 402 · mail@solalbir.com · www.solalbir.com

UTLeIe OG SALG

SA-1087 Svært god investering i 
Albir, helt nye rekkehus i rolig om-
råde med utsikt til sjøen og fjellene. 
3 sov, basseng, parkering, 105m2

SA-2649 Eldre villa i rolig område, 
nære hestegårder og Benidorm. 
Separat sommerkjøkken og garage, 
3 sov. 772m2 tomt, 182m2 bolig.

SA-2587 Super beliggenhet nær 
stranden i Albir, 3 sov, 92m2, flott 
utsikt mot syd/øst. Felles basseng, 
parkering, stor felles takterrasse.

SA-2568 Nye eneboliger i rekke, 
med åpent kjøkken, høy standard 
med gulvvarme, integrert AC, hy-
dromassage, 3 sov, 3 bad, 125m2

SA-2669 Solrik hjørneleilighet med 
solrik innglassert terasse, 76m2, 2 
sov, 2 bad, felles basseng, garage. 
Selges møblert.

SA-2419  Villa i finca stil, 164m2 
bolig, 400m2 tomt, 3 sov. Salt-
vannsbasseng, peis, takterasse, 
bygget i 2005. Bud vurderes.

Kom innom i Albir 
eller ring oss for en 

boligprat med 
Ragnhild.

POLOP | € 197.500 

ALBIR | € 235.000ALBIR | € 285.000 (FøR 325.000)

ALBIR | € 245.000

ALBIR | € 335.000 (FøR 349.000)ALBIR | € 189.000 (FøR 199.000)

Ny designvilla Urb. Coblanca

LA NUCIA / BeNIDORM

ALBIR
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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

Innglassering

Vinterhager og 
overbygg

Carport og hage-
port i aluminium

dekke for sol 
og vær

LåST DEG UTE?

BRITISK LåSESMED
LåSER - DøRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:
Tlf 600 092 225

COSTA BLANCA

www.leosonline.com
Alt i tekstiler for hjemmet

Flyselskapet SAS stopper tilbudet om ubegrenset alkohol for reisende 
med “SAS Plus” til Spania. Avhengig av typen billett man har kjøpt har  
man til nå kunne be om så mange drinker man vil. Problemer knyttet til 
fyll ombord på fly er årsaken sier en talsmann for SAS.

Mindre alkohol på SAS flyvninger
Turisme

Det er reisende med billetter i 
“SAS Plus” kategorien som 
til nå har hatt ubegrenset gra-

tis alkohol-holdige drikke inkludert i 
prisen. Det er ikke alle ruter som får 
den nye begrensningen. Alle avganger 
til Spania er dog inkludert i den nye 
ordningen.
 
SAS innførte en lignende begrensning 
i 2015, men gjorde raskt helomven-
ding etter klager fra passasjerer. Til 

Aftenposten uttalte informasjonssjef i 
SAS Norge:
 
Av og til har vi folk som vil tømme 
vognen allerede på første rad. Derfor 
ville kabinpersonalet gjerne ha en tekst 
å støtte seg til”.
 
SpaniaPosten skrev i Februar at man i 
luftfartsbransjen allerede snakker om 
et totalforbud mot alkohol på flyplas-
ser og ombord.

Syv av verdens ti største eksportører av våpen er Europeiske land. Spania er nummer syv på listen.

Salg av våpen til Saudi-Arabia 
som er i krig i Yemen er blant 
det som ligger bak eksporten 

fra Spania.
 
Spanias regjering stanset i begyn-
nelsen av september 2018 salget av 
missiler til Saudi-Arabia. Begrun-
nelsen var landets omdiskuterte inn-
blanding i borgerkrigen i Jemen, en 
krig som siden 2015 har ført til store 
sivile tap.
 
Senere har regjeringen til statsminis-
ter Pedro Sánchez (PSOE) snudd i 

saken. Fredag 14. september bekref-
tet regjeringens pressetalskvinne 
Isabel Celaá at regjeringen likevel 
vil gå videre med våpensalget, nær-
mere bestemt 400 laser-guidede ra-
ketter.

Amnesty International har lenge ad-
vart mot salg av våpen til Saudi-
Arabia og deres allierte. I følge ut-
talelser fra organisasjonens 
talsperson Stephen Cockburn er ra-
kettene av samme type som Saudi-
Arabia har brukt i krigføringen i 
Jemen. I uttalelsen som er gjengitt i 

avisen El País heter det at slike ra-
ketter har gjort stor skade på sivile 
bygninger, blant annet hoteller, sy-
kehus, vanndepoter, boligområder, 
fabrikker og, senest i august, en sko-
lebuss der førti barn omkom.
 
De fem største på listen, Russland, 
Frankrike og Tyskland selger nesten 
tre fjerdedeler av verdens av verdens 
våpen globalt. Russlands andel har 
gått kraftig ned siste årene ettersom 
salget til Venezuela nesten har stop-
pet opp og eksport til India også er 
kraftig ned.

Spania blant verdens største våpeneksportører
Næringsliv

Prisen på strøm går ned i 
Spania. En uvanlig mild vint-
er er med på å dra prisen ned.

Billigere strøm i Spania
Økonomi

Prisen på strøm gikk ned med 
11% i mars måned. Prisen på 
gass har gått ned som følge av 

en rekke faktorer. Vinteren har vært 
uvanlig mild noe som fører til lavere 
forbruk og større reserver. Spania 
har også kunne importere svært bil-
lig strøm fra kullkraftverk i Marok-
ko denne våren.

I følge en større undersøkelse utført blant eiendomsmeglere i Span-
ia  forventer de en utflating av prisene og antallet omsatte boliger.

Meglerne forventer mer stabilt marked
Bolig i Spania

Man har spurt meglerne om i 
hva grad de forventer å ta 
inn flere boliger for salg 

enn året før og utsiktene til økte priser. 
I en kort oppsummering ser meglerne 
frem til et 2019 preget av «normalise-
ring» fremfor kraftig vekst.

Data fra eiendomsregisteret viser at 
prisøkningen i 2018 var den største 
man har sett siste ti årene. Spesielt i det 
store byene hvor spesielt leieprisene 
skaper noe bekymring blant leietakere 
og regjeringen. Antallet omsatte boli-
ger vokste også kraftig. Både i kom-
muner som Torrevieja, Orihuela 
Costa og på Costa del Sol har man sett 
ett sterkt økende antall transaksjoner 
sammenliknet med foregående perio-
der.

Etter lengre tids prisfall begynte pri-
sene 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.
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Det var i desember 2019 regjeringen ga grønt lys til for å endre loven som 
regulerer utleie i Spania. Endringen er i grove trekk ment å gjøre det enklere 
for leietaker og å begrense utleiers muligheter til depositum og utkastelse. 
Regjeringen introduserer nye incentiver for å holde leieprisene nede.

LAU, Ley de Arrendamientos 
Urbanos, regulerer ting som 
depositum, utkastelse og 

lengden på leieforhold.
 
Utleier kan nå maksimalt kreve til-
svarende to måneders leie som de-
positum.
 
Ved langtidsleie kan leietaker nå 
kreve å fornye leieavtaler opptil 5 år. 
Dersom utleier er et firma kan man 
kreve å få bo i boligen i opptil 7 år. 
 
PSOE vedtok endringen med støtte 
fra Podemos, sistnevnte ønsket også 
å inkludere større priskontroll på 
utleie, for å begrense prisveksten i 
storbyene.
 

Minister for bolig og infrastruktur, 
José Luis Ábalos, sa om den nye 
loven at et av målene er å gjøre livet 
lettere for spesielt unge i Spania som 
i dag ofte ikke har råd til egen bolig 
og er tvunget til å dele bolig eller bo 
hjemme med foreldrene.

Megler kan ikke kreve leietaker 
kommisjon
Enkelte utleiemeglere har krevd 
kommusjon av leietaker. Dette blir 
nå forbudt, loven spesifiserer at me-
glers honorar skal betales av utleier.

Redusert IBI / eiendomsskatt
Den nye loven gir rom for en kraftig 
reduksjon av eiendomskatten IBI. 
Dette gjelder for utleiere som leier 
ut boligen til en lavere pris enn det 

satt av indeksen fra boligdeparte-
mentet (Fomento). Departementet 
vil om kort tid gjøre tilgjengelig det 
som er gjennomsnittlig pris på leie-
boliger i Spania, hvor ver kommune. 
Formålet er å holde prisene på leie-
boliger nede.

”sårbare” kan ikke kastes ut
Myten om hvor vanskelig det er å 
kaste ut leietakere i Spania er nett-
opp det, en myte. Den nye loven 
gjør det uansett bittelitt vanskeligere 
å kaste ut folk som det kommunale 
sosialkontoret mener er i en ”sårbar” 
situasjon. Dersom kommunen me-
ner leietaker er i denne kategorien 
blir utkastelsen utsatt en måned om 
utleier er en privatperson eller tre 
måneder om det er et firma.

Ny lov om leie av bolig

Tall lagt frem i mars vitner 
om 25.000 færre turister fra 
utlandet på Kanariøyene. 

Færre utlendinger og flere spanjoler
Turisme

I samme perioden økte antallet tu-
rister fra Spania med 32.500, en 
vesentlig økning på 33%.

Hotelleierne på Kanariøyene har be-
gynt å sette ned prisene grunnet større 
konkurranse fra destinasjoner som 
Egypt. Tunis, Tyrkia etc. Tendensen 
med at turistene brukere mere penger 
på Kanariøyene fortsetter. I perioden 

økte det gjennomsnittlige forbruket pr 
turist med 1.3%.
 
De nylig publiserte tallene gjelder for 
ankomster i januar måned.

70% av utleiere i Spania er privatpersoner. Mange, blant dem 
utlendinger, er lite kjent med lovverket som regulerer utleie. 

Fire vanlige ulovlige krav fra utleiere

Og i et presset leiemarket er det 
ikke uvanlig med  ulovlige 
krav til leietaker.

De fire vanligste ulovlige krav utleiere 
stiller til leietakere i Spania:

1) Krav om mer en en måned betalt på 
forskudd er ulovlig.
2) Det er ikke lov å kreve at leietaker 
ikke røyker i boligen.
3) Automatisk revisjon av leien opp i 
henhold indekser er ulovlig med min-
dre leien også automatisk justeres 
nedover.

4) Utleier skal ha adgang til leieboli-
gen under leieperioden. Å stipulere i 
kontrakten at utleier skal kunne kom-
me innom boligen er ulovlig.

Kilde: Agencia Negociadora del Al-
quiler / Byrå for forhandlinger om 
utleie.

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41 Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Spar penger på
internasjonale overføringer

Bedre valutakurs enn banken
Trygg og rask overføring uten kostnader
Personlig saksbehandler på ditt språk

+34 965 993 477Kontakt oss
for mer informasjon

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP17649EN - New ES4 Billboard v1.pdf   1   31/07/2018   17:41

Bolig i Spania



www.SpaniaPosten.no   APRIL 2019  UTGAVE 04 201912

Mega-prosjektet i Torremolinos får foruten shopping et perma-
nent sirkus, bølgebasseng, akvarie, et hotell og et idrettsanlegg på 
23.000m2. I tillegg blir det 70 restauranter og ett konsertanlegg.

Etter tre års forsinkelser er 
arbeidene endelig i gang 
med det som skal bli det 

største handelssenteret i Malaga-
provinsen. Første fase av pro-
sjektet har et budsjett på 160 mil-
lioner Euro. Denne fasen 
inkluderer gravearbeider og opp-
føring av betong strukturene 
nødvendig for neste fase av 
kjempe-prosjektet.

Det nye senteret bygges like nord 
for idrettsanlegget i Torremoli-
nos, Palacio de deportes.

Kanskje IKEA
Hvilke butikker som kommer i 
shoppingsenteret er for tidlig å si 
sikkert. Men et senter drevet av 
samme firma i Zaragoza har El 
Corte Inglés, Primark, Nike Sto-
re, Zara, Desigual, Conforama, 
Ikea, Fnac og Decathlon.

Prosjektet har fokus på nye ef-
fektive grønne metoder. Minst 
20% av byggematerialene er re-
sirkulert, avløpsvann skal brukes 
for å vanne grøntområdene m.m.

Torremolinos

Calle Rio Volga 3
Nueva Andalucia - Marbella

Åpent 10:00 - 19:00

Stort utvalg av skandinaviske varer, 
inkl. meieriprodukter, grovt brød, 

snacks og godteri.

VIKINGOS CITY
M I N I M A R K E D  &  C A F E

Du finner oss ved feriaplassen;
Calle Feria San Isidro Labrador 

3A, Fuengirola
(Tidligere Karen & Martin)

DANSK 
KØBMAND

& CAFÉ

Mandag - Torsdag:  9 - 18
Fredag: 9 - 20  -  Lørdag: 9 - 15  

Søndag: 10 - 15

Skandinaviske varerSmørbrød, kaffe og kaker i vår café

Politiets ledelse sier det ikke 
er bruk for mobiltelefoner 
i jobben. All kommunika-

sjon gjøres via politiradio og det 
er dekning i hele kommunen. 
 
Politifolk på jobb er ofte å se 
stirrende på sine smarttelefoner, 
både mens de er på gaten eller 
sittende i sine patruljebiler. Det 

betyr at mindre oppmerksomhet 
er rettet mot det offentlige rom, 
som de er betalt for å overvåke. 
 
En representant for Mijas kom-
mune sier det gir dårlig inntrykk 
når politifolk chatter på Whats-
app eller snakker med kjente på 
telefonen mens de er på jobb.

Mijas kommune sier forbudet vil øke kvaliteten 
på politiets tjenester. Betjentene får ikke bruke 
mobiltelefonen mens de er på jobb.

Mijas

Politiet får ikke lenger sitte i 
telefonen når de er på vakt

952 815 298 
www.scandisupermarket.com
Calle Rosalia Castro 4

Nueva Andalucia

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

Öppen: 10–19, Lör–Sön 10–16.00
Sommar: 10–19, Lör 10–16.00

Stort utvalg av ferskvarer:

Kjøttvarer, kjøttpålegg

laks, salater og mye mer.

Torremolinos får 
Europas største shoppingsenter

Byggingen av en lystbåt-
havn mellom Torrox og 
Nerja har vært diskutert i 

flere år. I 2007 konkluderte en 
studie at det ville koste 33 mil-
lioner Euro å lage en havn med 
500 båtplasser. I hvilken grad 
prosjektet skal finansieres offent-
lig eller privat har aldri blitt 
kjent. Det avhenger av de poli-
tiske myndigheter som til enhver 
tid styrer og næringslivets inter-
esse for prosjektet.
 
Det er Partido Popular og Ciuda-
danos som har foreslått å gjen-
oppta havneprosjektet. Det skal 

avholdes lokale spanske valg i 
slutten av mai måned. Opposi-
sjonen sier prosjektet «forsvant» 
under den forrige regionale 
PSOE-regjeringens styre. De sø-
ker nå et felles forslag fra de 
kommunene i området.
 
Patricia Navarro er representant 
til Malaga for de regionale myn-
dighetene i Andalucia. Hun sier 
de regionale myndighetene lenge 
har oversett kommunene øst for 
Malaga med tanke på investerin-
ger noe det er på tide man endrer.

Regionale myndigheter har reaktivert de gamle planene 
om byggingen av en lystbåthavn mellom Nerja og Tor-
rox. Det blir i så fall den andre havnen i området.

Nerja

Ny havn mellom Nerja og Torrox

Dyret bar preg av å ha vært 
død en stund. Kua ble 
fjernet av det private sel-

skapet «Paraíso» som har ansva-
ret for å fjerne døde dyr i kom-
munen. I perioden før dyret ble 
vasket opp på stranden har det 
vært mye vind og store bølger. 
Det er uvisst hvor kua kom i fra.

En død ku ble funnet på stranden «El 
Ancón» mellom sentrum av Marbella 
og Puerto Banús.

Død ku på stranden i Marbella

Wilma Europe Holding 
er selskapet bak pro-
sjektet og eierne er fra 

Tyskland og Holland.  For å rea-
lisere prosjektet slår de seg 
sammen med utbyggeren «Sierra 
Blanca» som er eid av forret-
ningsmannen Pedro Rodríguez 
fra Marbella.  Rodríguez er al-
lerede i gang med prosjekter til 
en verdi av 200 millioner Euro i 
området.

The View Marbella bygges på en 
50.000m2 stor tomt i Benahavís 
Leilighetene skal selges for mel-
lom 600.000 til 2.5 millioner 
Euro hver. Ferdigstillelse er esti-
mert i 2021.

Prosjektet «The View» er resultatet av nederlandske investorers nye 
prosjekt i Benahavís. Her skal det bygges 120 luksusboliger i «golf-
dalen» som ligger kort vei fra Puerto Banús og Nueva Andalucia.

Luksusprosjekt i Benahavís

THE VIEW
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Flere luksusbutikker til Puerto Banús
Den lille havnen, like nord for Marbella, vil satse mer på shopping, restauranter og uteliv i «premium» klassen.

Selskapet «Cushman & Wa-
kefield» har ekspertise fo-
kusert på handel og eien-

dom i luksus-segmentet. De 
jobber for internasjonale merker 
blant annet innen retail som råd-
giver og megler når de skal eta-
blere nye butikker.
 
Meningen med det nye samar-
beidet er at Cushman & Wake-
field skal bistå Puerto Banús å 
forsterke sitt image og trekke 
flere luksusmerker innen retail 
og restaurant-bransjen til Mar-
bellas mest kjente havn.
 
Selv sier Ignacio Acha, direktør 
for retail i Cushman & Wakefield 
sier Puerto Banús har store mu-
ligheter for kommersiell vekst. 

Og det er primært segmenter han 
kaller «luxury retail» og «Food 
& Bevergage» hvor han mener 
havnen kan utvikles videre. 
 
Selskapet bisto «Golden Goose 
Deluxe Brand» i deres etablering 
i Puerto Banús i 2018.

Havnen har allerede et utall bu-

tikker som selger luksusvarer 
innen mote og tilbehør. Det fin-
nes over 100 butikker i havnen 
og smågatene bak. Dior, Hermès, 
Louis Vuitton, Gucci, Dolce & 
Gabbana, Tom Ford, Bvlgari, 
Valentino og Jimmy Choo er 
noen av de kjente luksusmerkene 
med egne butikker Puerto Banús.

Matvarer og snacks fra Skandinavia

Calle San Isidro Labrador 10, Fuengirola
Mandag til Fredag 10-19 & Lørdag 10-15

Smågodt, sjokolade 
og snacks

CASA NORDICA

Regional støtte for en «ny» havn

Havnemyndighetene for  Andalucia støtter Fuengirola kommunes forslag om å modernisere 
havnen i sentrum av Fuengirola. Forrige gang man moderniserte havneområdet var på åttitallet.

Fuengirola

Hovedmålet nå er å opp-
ruste området å gjør det 
enklere tilgjengelig for 

gående og slik gi nytt liv til de 
mange restauranter, barer og bu-
tikker som ligger nede i havnen.
 
Havnemyndighetene for Andalu-
cia har nå gitt prosjektet sin støt-
te prosjektet og lovet 1.2 millio-
ner Euro til prosjektet som nå er 
lagt ut på anbud.

Rådhuset i Fuengirola ønsker 
blant annet å bygge en ny gang-
bro som gjør adgangen til hav-
nen enklere. Det er en del av 
flere tiltak for å gjøre havnen 
mer åpen for publikum og opp-
ruste havnen.
 
Ansvarlig byråd Dolores Buzón, 
sier at havnen som den fremstår 
i dag er ”utdatert”. Hun viser 
blant annet til de 81 næringslo-

kalene som ligger i ene enden. 
Deres tilstand er så dårlig at det 
lekker vann inn her. Noe av det 
bystyret vil gjøre er å laget et 
nytt takdekke her og på det nye 
taket også laget en gangvei og 
gangbro som bedre åpner havnen 
til byen. 
 
Det skal avholdes lokale og re-
gionale valg i Spania i slutten av 
mai.

Du finner SpaniaPosten på: · Fuengirola
· Calahonda
· Cala de Mijas
· Nerja
· Marbella

Fuengirola

Nå sier ordfører i Fuengi-
rola Ana Mula (PP) at de 
er i dialog med leieta-

kerne på markedet om en betyde-
lig oppgradering av bygget man 
ønsker å gjøre mer «emblema-
tisk». Dagens bygg er fra 80-tal-
let, det er svært synlig midt i 
sentrum.
 
Rådhuset har presentert forskjel-

lige alternativer og venter nå på 
tilbakemeldinger fra handels-
mennene som jobber her. Et mo-
dernisering av innendørsmarke-
det i Fuengirola vil koste et sted 
mellom 9 og 10 millioner Euro. 
 
Om prosjektet blir realitet kom-
mer er høyst usikkert. Det er lo-
kale valg i Spania i slutten av 
mai.

Innendørsmarkedet Mercacentro i Fuengirola skal 
endelig pusses opp. Siden begynnelsen av 2018 har 
rådhuset snakket om prosjektet.

Innendørsmarked skal pusses opp

Nordmenn og Svensker 
utgjør et stor del av be-
boerne i området hvor 

også den svenske skolen ligger. 
 
Flere skudd ble løsnet rundt 
klokken åtte på kvelden. Den el-

ler de som løsnet skuddene skal 
ha kjørt fra åsstedet. Målet for 
skytingen er i live, lettere skadet. 
Kort tid tilbake ble en 49-åring 
skutt og drept ikke langt unna. 
Mannen drev flere utesteder, 
blant annet i Puerto Bañus.

Marbella var i begynnelsen av mars igjen åsstedet for en skyteepisode. Denne 
gangen var det i «La Dama de Noche» i Nueva Andalucia det ble løst skudd. 

Nok en skyte-episode i Marbella

BUTIKKER & MAT:  Puerto Banus vil satse mer på luksus-shopping.

· Centro Plaza
· Elviria
· Nueva Andalucia
· Benálmadena
· Arroyo de la Miel
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Anlegget for produksjon av salt ved La Mata i Torrevieja åpnet dørene for 
publikum 15. mars. Rundt 30.000 benyttet seg av tilbudet i året som gikk.

Torrevieja

De som vil ta turen for å 
lære som Torreviejas tra-
disjonelle saltnæring og 

samtidig se den spesielle naturen 
rundt lagunen kan kjøpe billetter 
i Paseo de la Libertad, foran Plaza 
Waldo Calero. Den organiserte 
turen starter fra samme sted. Det 
koster 7-8 Euro pr. person, med 
litt rabatt for pensjonister og barn 
under 12 år.
 
Turene går klokken 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 og 18:00. De guid-
ede besøkene tar 50 minutter og 
kan kjøres rundt saltsjøen og får 
en god introduksjon til hvordan 
man lager salt her på nesten sam-
me måte man har gjort i hundre-
vis av år. De som vil klatre opp et 
av de karakteristiske hvite salfjel-
lene i løpet av turen som går rundt 
det omtrent 4.000 hektar store 
området.

Under turen vil lydguider gi in-
formasjon om saltverkets histo-
rie og om hvordan de forskjellige 
leddene i produksjonen foregår. 
Det gis også informasjon om flo-

raen og faunaen ved lagunen der 
utvinningen foregår og kuriøse 
detaljer som årsaken til lagunens 
rosa farge, eller hvilke land som 
kjøper det meste av saltet.

Saltsjøen åpnet 15. mars

Mai-festival 8-12. mai
Mai-festivalen i Torrevieja feires hvert år i første 
halvdelen av mai måned, onsdag til søndag. I 
2019 går Feria de Mayo av stabelen 8. til  12. mai.

Festivalen begynte som en 
feiring mellom venner på 
åttitallet. I 1984 begynte 

man å markere festivalen i offent-
lig regi og den har nå fått sin 
faste plass i havneområdet. Start-
skuddet går klokken 21.00 på 
kvelden onsdag og man begynner 
med korkonsert etterfulgt av fyr-
verkeri. Deretter er går det slag i 
slag med musikalske innslag til 
lang etter midnatt.

Både 5. og 6. er det konsert klok-
ken 21.00 på festival-området i 
havnen. Lørdag 7.  Man med 
gudstjeneste i byens hovedkirke 
klokken 12.00. På kvelden er det 
ny konsert klokken 21.00 på fes-
tival-området. Søndag 8. Klok-
ken 11.00 går det som for mange 
er det viktigste hele festivaluken. 

Hestene ankommer festivalområ-
det, de får paradere gjennom hele 
festivalområdet. Kvelden den 10, 
avslutter med konserter klokken 
21.00 og ved midnatt. Det hele 
arrangeres av byråd for kultur og 
fiestaer og foreningen Amigos de 
la Feria de Mayo.  

La Feria de Mayo i Torrevieja er 
inspirert av den betydelig større 
og mer tradisjonsrike, Feria de 
Abril i Sevilla. Andalusisk dans i 
tradisjonell bekledning og vel-
stelte hester er faste innslag. Fle-
re lokale danseskoler skal ha opp-
visninger. Ellers dominerer mat, 
musikk og rideoppvisninger pro-
grammet. Diverse utstillinger, 
salgsboder og prøvesmaking av 
lokale spesialiteter hører selvsagt 
også med.

åPENT MAN-FRE 09-19.00 
OG LøRDAG 09-17.00

Tlf: 96 588 85 08 åpent  09.00 - 21.00
L’Alfàs del Pi, Camí de la Mar 30

 Orihuela Costa, Calle Nazaries, 5

Norsk-importerte spesialiteter
Supermarked, fiskedisk, slakteri og 
bakeri med  med norske produkter.L’Alfàs del Pi          Orihuela Costa

Aviskiosk, reisebyrå, cafeteria, blomster, økologisk butikk, 
frisør, skjønnhetssalong m.m.

Torrevieja

FRA SEnTRUM:  Turene går klokken 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og 18:00. 
Prisen er 7-8 Euro pr person. Før ble salt fraktet ned til havnen i sentrum 
med tog. Linjen er for lengst langt ned men man har fortsatt mye av det 
gamle ustyret stilt ut.
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Christophe Öberg
FLyPLASS SERVICE
Alicante-Torrevieja = 50€  Dagtid

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

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

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

Flyplasstaxi til / fra Torrevieja
Bestill din taxi på vår webside 

3-4 dager i forkant:

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

For når du kommer tilbake eller 
skal hjem til skandinavia:

www.smiledental.es

generell bro & kroner proteser implantat kjeveortopedi kosmetisk

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

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

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

190 år siden det dødelige jordskjelvet
21. mars 1829. 389 døde, 377 ble skadd og over 5000 boliger ble helt ødelagt eller skadet. I år er det 190 år siden det katastrofale jordskjelvet som rammet Torrevieja og byene rundt.

De som bor i Torrevieja, 
Guardamar og Orihuela 
Costa bør kjenne godt til 

områdets regelmessige jord-
skjelv. Det er flere av dem hvert 
år og det er ikke uvanlig at de 
normalt svake skjelvene kan for-
årsake småsprekker etc på en-
kelte bygg.
 
I perioden 1820 til 1830 var den 
seismiske aktiviteten i Alicante 
provinsen høyere enn vanlig. 
Mellom 13. September og 21. 
Mars 1829 ble det registrert over 
200 skjelv. Det katastrofale 
skjelvet kom klokken 18.15, 21. 
Mars. Det målte 6.6 på richter 
skala. Til sammenlikning målte 
jordskjelvet som rammet Lorca i 
2011, 5.1. 80% av bygningene i 
Lorca hadde skader i etterkant.

I 1829 var det Almoradi som ble 
hardest rammet. Rundt halvpar-
ten av de 389 omkomne døde i 
Almoradi hvor mange trange ga-
ter gjorde at bygninger ramlet 
over hverandre. Det var også 
store skader og mange omkomne 

i Algorfa, Rafal, Torrelamata, 
Daya Vieja, Guardamar, Dolores, 
Redovan, San Fulgencio og San 
Miguel de Salinas.
 
Sentrum for jordskjelvet var et 
sted mellom Rojales, Benejúzar 
og Torrevieja. 2965 boliger ble 
helt ødelagt og 2396 fikk skader.

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

Bord reservasjon
965 077 444
www.laurels.es

Laurel’s Restaurant, Quesada

Gjør din søndag til noe spesielt med vår smakfulle 
TRADISJONELLE SøNDAGS-LUNCH, 13.00-16.00

Tre retter €13.9 inkludert vin.

 Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada

åpningstider vintersesongen
Kveld: Ons-Lør fra 18.00

Søndager 13.00-16.00, Man & tirs stengt

Live musikk hver lørdag i April
Lør 6. : DEBBIE H * Lør 13. : BEN CONWAy “Piano Man”

Lør 20. : ANDy JONES * Lør 27. : SANDy FITZ
Full meny 16€ per person og A La Carte.

Torrevieja

KIRKEn MÅTTE RIVES:  Den gamle kirken i Torrevieja forble stående 
etter jordskjelvet, men med store skader. Det ble forbudt å bruke kirken i 
en periode. Kirketårnet falt senere ned og drepte en av presten og hans 
familie. I 1844 gjorde man vesentlige reperasjoner på kirken med steiner 
man tok fra «Torre Vieja» - det gamle tårnet uten at det egentlig løste kir-
kens strukturelle problemer. 

Man konstruerte en rimelig enkel kirke i etterkant, kjent som «La Baracca» 
(rønna). Den ble revet i 1880. I 1907 kunne man åpne kirken som i dag står 
midt i sentrum av Torrevieja (til venstre). Innvendig var kirken ikke ferdig 
dekorert før i 1936. Året den spanske borgerkrigen begynte.

Bildet til høyre viser den nye kirken 
under kontruksjon. Dens to tårn
var ennå ikke på plass da bildet ble
tatt.

VÆRST I ALMORAdI.:  Denne 
gamle illustasjonen viser skadene på 
byene rundt Torrevieja etter katas-
trofen.
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Akupunktur i Torrevieja
Over 20 års erfaring, Antonio Amoros

Akupunktur for din helse:

• Smerte
• Skader
• Stress
• Overvekt
• Søvnløshet

• Isjias
• Kne
• Nakke
• Rygg

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

Din  kvalifiserte  
akupunktør.

Kontakt oss for 
ytterligere  

informasjon!

Bøtlegger campingbiler
Torrevieja

Torrevieja kommune vil heretter bøtelegge camping-
biler parkert i kommunen. For å lovlig gjøre dette vil 
man bruke uttalelser fra «Costas» (kystdepartementet) 
og Valencia-regionens regelverk for naturparker.

På denne måten vil lokalpo-
litiet kunne bøtelegge 
campingbiler parkert i 

store deler av Torrevieja. Da pri-
mært de som står like ved kysten 
og rundt La Mata lagunen blant 
andre. Torre del Moro og Los 
Locos stranden er andre områder 
man heretter vil bøtelegge bobi-
lene.
 
Rådhuset har forbedret dette 
over flere månder mens man har 

søkt etter lovlige metoder for å 
begrense parkeringen av denne 
typen biler uten at man samtidig 
stenger for ferdsel for andre. I 
Altea rullet rådhuset ut kampe-
steiner over veien til leder til 
stranden ved Algar-elven. For-
målet var å stoppe bobiler på 
stranden men samtidig mistet 
alle andre kjøretøyer muligheten 
til å kjøre ned i det populære tur-
området.

De som vil bygge nye boliger i det populære området Orihuela Costa må smøre seg med tålmodighet. Det 
er 1300 ubehandlede byggesaker i kommunen, man ligger 22 måneder etter og nå slår utbyggerne alarm.

Utbyggerne krever rådhu-
set tar tak i problemet. 
Uten endelig byggetilla-

telse kan ikke de nye boligene 
skjøtes over til de nye eierne, det 
skaper også store problemer ved 
finansiering av byggeprosjektet. 
Vanlig behandlingstid på rådhuset 
i Orihuela er nå et sted mellom 12 
og 22 måneder.
 
Foreningen for utbyggere i Ali-

cante, Provia, er blant de som 
krever rådhuset i Orihuela tar af-
fære. Spesielt Orihuela Costa er 
et av de stedene i Alicante provin-
sen hvor det nå bygges mest. 
Uten et mer effektivt rådhuset blir 
det vanskeligere å bygge og selge 
i dette området som er så viktig 
for byggebransjen i Alicante-pro-
vinsen.
 
Lang behandlingstid for byggesa-

ker brukes av enkelte rådhus som 
en metode for å presse utbyggere 
til å smøre ansatte i kommunen. 
Uten dette blir byggesaker lig-
gende til behandling i lang tid. 
Orihuela kommune har en lang 
historie for å være svært korrupt 
med flere av kommunens tidli-
gere PP-ordførere enten dømt el-
ler siktet for grov korrupsjon.

MÅ BORT: Ved Cala de la Higuera og Cala Redonda i Torrevieja har det 
i vinter stått parkert et utall campingbiler mer eller mindre konstant.

Sakte saksbehandling i Orihuela – forsinker overtakelse

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

Mer enn 30 års erfaring med skandinaver

DESIGN, FOTO & VIDEO

www.tonigiskemo.design

tonigiskemo@gmail.com

+47 97 14 40 83

TONI GISKEMO

Norsk designer, fotograf og videograf. 

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

Se videopresentasjon på:
www.tonigiskemo.design
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Quirónsalud Sykehus 
I Torrevieja tilbyr deg 
Integral Kardiologi Enhet, 
hvor vi tilbyr omfattende 
omsorg for behandling 
av kardiovaskulære 
sykdommer.

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

Med hele 
vårt hjerte 
passer vi på 
hjertet ditt

Sy
ke

hu
s  Gruppe

 

No.
 

1

   
i

 
Spania og  Euro

pa

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

96 692 13 13

KVIKK
BAREN

Fotball, live-musikk, karaoke, 
Radio Bingo (Tors), Beer Pong.

Åpent alle dager hele året:
18.00 - 04.00

Calle Eneas 1, Torrevieja
Tlf. 630  552 797

Musikk hver kveld

Avenida de La Sal 11
03188 La Mata, Torrevieja

Tlf: 966 920 659
Åpent: Sommer 10-02 Vinter 09-20

Bar • Restaurante

dagens meny • Skandinaviske retter 
Tapas • Utsikten er gratis

Tre jordskjelv i Torrevieja
I Torrevieja kunne man torsdag 28. mars kjenne jordskjel-
vet som målte skjelvet 3.1. Søndagen før målte skjelvet 3.8 
og igjen 1. april kunne man måle 1.6 på Richters skala.

Skjelv i området rundt Tor-
revieja er ganske vanlig og 
også denne gangen var sen-

trum for skjelvet et godt stykke 
ute i sjøen noen kilometer utenfor 
Guardamar. Seismologene målte 
det siste skjelvet til rundt fire ki-
lometer under havbunnen. Skjel-
vet kunne kjennes over noen sek-
under i deler av Torrevieja.
 
I 1829 døde nesten 400 personer 
og 5000 boliger ble skadet eller 
helt ødelagt. Det kraftige skjelvet 
den gangen målte 6.6 på Richter 
skala med sentrum i Almoradi. I 

2011 ble 80% av bygningene i 
Lorca (Murcia) skadet i et annet 
skjelv som målte 5.1.

Et skjelv hver fjerde dag
Alicante provinsen har høy seis-
minsk aktivitet. Årlig måler seis-
mologer rundt hundre skjelv her. 
Den afrikanske og den europeis-
ke platen presser på hverandre. 
Den europeiske platen er på vei 
ned under den afrikanske. Det er 
dette fenomenet som skaper de 
skjelvene man merker i det vest-
lige middelhavet, altså i Spania 
og i Nord-Afrika.

Skatt betales på dine vegne online. Hvor du eller  boligen befinner seg er uvesentlig.

LNTAXFISCAL

Vi løser dine skatteforpliktelser i Spania

Tlf 965 118 555
Urb. Mirador de los Altos 193

Calle Londres 8, Orihuela Costa

Tlf 965 118 555
info@taxfiscal.com
www.taxfiscal.com

· Eiendomsskatt · Selvangivelse · Testamente · Kjøp & salg av bolig ·
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Åpent alle dager 13.00-01.30
Bordreservasjon 651 77 08 43
Gamlebyen i Altea, Carrer Salamanca 7

Gamlebyen i Altea

mini-konsert hver søndag fra kl 19.00

Bildene er fra vårt kjøkken!

Tulipan Blau
Restaurante  Lounge

Direkte på strandpromenaden i Albir
Reserver ditt bord 966 86 70 09
Paseo de las estrellas 15 · Albir

Lunch 12-16.00
Middag 18.30-23.00

Stengt søndager

Husets spesialiteter:
Hjort · Lammelår · Sjøtunge

ESTRELLA 
POLAR

RESTAURANTE 
& PIZZERIA

ALBIR

Restaurant & pizzeria 
med norske spesialiteter

åpent 13.30 til sent 
Tlf     966 866 736 
Mob 634 374 588

Besøk oss i Albirs hovedgate Av Albir 79

Dagens meny

Italiensk pizza 
fra stenovn

Pizza, pasta, paella
Torsk med poteter og ertestuing

Paella

Endelig gatelys 
med LED
I Alfaz del Pi kommune bytter man nå 
ut gamle gatelys med moderne og langt 
mer effektive LED lys. Kommunen har 
søkt på et gratis lån fra et statlig fond for 
strømsparing, IDAE.

Kommunen regner med å 
redusere strømregningen 
med €280.000 årlig som 

følge av det lavere forbruket LED 
lampene har. Å bytte ut lyspærer 
etc koster rundt 1.1. millioner 
Euro. Hele kontrakten har kom-
munen gitt til ett selskap, SICE.
 
Albir er inkludert i dette prosjek-
tet, oppgraderingen skjer først i 
sentrum før man i neste fase byt-
ter ut gatelys i urbanisasjonene. 
 
Nabo kommunen Altea byttet for 
flere ut sine gamle gatelys med 
moderne LED lys. Alfaz del Pi er 
blant de siste som bytter til denne 
mer miljøvennlige og kostnadsef-
fektive teknologien. 
 
De nye ledlysene har en mer kon-
trollert lysstråle. Noe som gjør at 
problemer med ”lys-forurens-
ning” blir mindre. Altså mengden 
lys som lyser opp unødig blir 
mindre, så natten igjen blir mør-
kere til fordel for dyrelivet og de 
som vil se stjernene.

Lokaltoget 
moderniseres
Over 14 millioner Euro in-
vesteres i lokaltoget (TRAM) 
på strekningen som går forbi 
Alfaz del Pi og Altea.

Det skal settes inn flere 
helt nye togsett som skal 
trafikkere strekningen 

Benidorm til Denia. De nye tog-
settene kan gjøre på både diesel 
og strøm. I den forbindelse skal 
det gjøres mere arbeide på tog-
linjen. Noen av overgangene må 
bygges om for at de nye togene 
skal kunne passere. De mer mo-
derne lokaltogene tillater også 
automatisering av lys og bom-
mer langs linja.
 
På vei gjennom Alfaz del Pi 
stenger man veien flere steder 
hver gang toget kjører forbi. 
 
Man anslår arbeidene vil ta rundt 
15 måneder.

Alfaz del Pi

TV
SKANDINAVIA 

& UK
SkipBox.TV

Stabil & Brukervennlig
Lavt internettkrav

Catch-Up se sendinger
14 dager tilbake i tid

VIASAT, TV2 Premium
C More, Eurosport

Reprogrammering av 
boks uten kostnad.

Norsk kundeservice

C/la Ferreria 17, l’Alfas del Pi
SALES@SKIPBOX.TV        HTTPS://SKIPBOX.TV

€240 per år - €25 per måned
642 87 33 80 Man - Fre 10:00-17:00

Steriliserer katter i 
Albir og Alfaz del Pi
Årets kampanje for å sterilisere 
katter i Alfaz del Pi er i gang. 
Man fanger inn gatekatter, de 
steriliseres og slippes fri etterpå.

Fem veterinærer i Alfaz del 
Pi er med på prosjektet: La 
Creu, Playa Albir, Marina 

Baixa, El Valle og Vetmovil. I 
området har man har drevet med 
dette siden 2015. Det er regis-
trert 80 ”kolonier” med løskatter 
i kommunen og siden prosjektet 
gikk i gang har man sterilisert 
over 700 katter. 54 kattunger har 
blitt adoptert bort som del av 
ordningen.
 
Det er i hovedsak frivillige som 
bidrar nå kattene fanges inn, 
transporteres og steriliseres. Til 
disposisjon har de 25 feller og 10 
bur for transport. Er det løskatter 
i ditt nabolag du vil ha sterilisert 
kan du kontakte rådhuset i  Alfaz 
del Pi

Besøk oss i overetasjen på
Supermercado Costa Blanca 

Alfaz del Pi
·

Tlf: 683 357 188
Mandag - Fredag 11.00-18.00

Behandlinger for 
ansikt og kropp

Make up

Manikyr og pedikyr

Pressoterapi 

Microblading

Biffmeny hver onsdag
Solomillo €19.95
Ink forrett, dessert & drikke

Ferske østers
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Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes

GENERELL OG KIRURGISK OFTALMOLOGI
LASERBEHANDLINGER - ALT INNEN ØYEKIRURGI

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

Restaurante La Teula Negra

PARTIDA PARAISO 24, VILLAJOYOSA
96 685 15 60    lateulanegra@gmail.com
www.lateulanegra.com

Besøk “Teula Negra” 
og gå inn i dette 
gamle noble mel-
lom fjell og sjø i 

villajoyosa. nyt en 
middag her eller 
marker spesielle 

anledninger med 
venner og familie

Madrasser
Overmadrass
Madrassbeskytter
Sengetøy
Soveputer
Sofaputer
Varmetepper
Håndkler

www.leosonline.com
Kjøp online, utrolige priser 
og rask levering fra lager!

Alt i tekstiler for hjemmet

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

Beneyto
CentroAuto

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

Kontroll før ITV / EU-kontroll og til-
passninger / sertifikater for ITV.

- Service på bil
- Mekanisk verksted

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

Fem-stjerners helse-luksus i Altea
I Altea åpner det nye fem-stjerners hotellet «ZEM Wellness Retreat 
Altea». Hotellet, som ligger i luksus-urbanisasjonen Altea Hills, er 
rettet mot de som ønsker helsereiser i luksusklassen.

Hotellet har i en god stud 
vært under ombygging. 
Nå søker man etter per-

sonale og regner med å ansette 
rundt 300 personer. ZEM Well-
ness får 95 suiter og hotellet går 
over 25.000m2.

Blant installasjonene er en rekke 
bassenger, sauna, hamman, in-
stallasjoner for behandlinger 
med salt fra Himalaya og is. I 

tillegg er det rom for yoga, med-
itasjon, detox, fitness, holistisk 
coaching og foryngelse.

Hotellet har sin egen grønnsaks-
hage hvor man dyrker frukt og 
grønnsaker på økologisk vis.

Altea har fra før av et image som 
en destinasjon i det øvre seg-
mentet for luksusturisme på 
Costa Blanca.

Sønnen til Benidorms legendariske 
ordfører stoppet flyttingen av Franco
Det var hans far som under 
Franco-diktaturet overtalte dik-
tatoren til å tillate bruken av det 
dristige nye plagget «bikini». 
Pedro Zaragoza var ordføreren 
som tok Benidorm fra å være 
en liten fattig landsby i Alican-
te-provinsen til å bli Spanias 
største turistby med millioner 
av besøkende hvert år.

Sønnen, Francisco Javier Za-
ragoza, har nå levert inn 
totalt 15 klager, anmeldel-

ser og anker på flyttingen av liket 
fra Valle de los Caidos til en 
kirke i Madrid. Zaragoza er jurist 
med spesialisering innen bygge-
saker. Hans klager hevder det er 
flere byggetekniske «ulovlighe-
ter» knyttet til flyttingen. Blant 
annet hevder han at «byggearbei-
dene» som er nødvendige for å 
flytte graven ikke kan tillates da 
bygget det er snakk om er vernet 
og det bare er lov til å gjøre ved-
likehold der, ikke nye inngrep. 
 
Kjørte på moped fra 
Benidorm til Madrid

Historien om da ordfører Pedro 
tok turen til Madrid for å besøke 

General Franco er godt kjent i 
området. Han tok turen på sin 
italienske moped, en gammel Ve-
spa. Den gangen var det moral-
politiet en realitet i Spania og 
turister som badet i bikini ble 
bøtelagt av Guardia Civil og bedt 
om å dekke seg til.
 
Pedro Zaragoza så dette som et 
alvorlig problem for den nye 
voksende turist-bransjen. Han 
hadde sett at frosne nord-europe-
ere hadde helt andre normer enn 
fortsatt konservative katolske 
Spania. Og man kunne jo ikke 
sende Guardia Civil på turisten 
som nøt solen.
 

Han tok turen til Madrid med det 
formål å snakke med Spanias 
diktator om saken. General Fran-
cisco Franco tok godt imot den 
unge ambisiøse ordføreren fra 
Costa Blanca resten er historie. 
Benidorm fikk «unntak» fra lo-
ven om anstendig oppførsel og 
politiet i Benidorm fikk beskjed 
om å slutte å plage utlendinger i 
bikini.

Benidorm

PRIVAT KOKK
FOR BEDRIFTER 
& PRIVATE ARR.

697 89 15 56Khris Jaime
Jeg tar oppdrag fra Altea til Villajoyosa

•  Jeg ordner maten, 
du passer på gjestene

• Tradisjonell spansk mat
• Paella og risretter
•  Moderne kjøkken

•  Kaker & dessert
•  Showcooking
•  Faglært kokk

Kjent fra spansk TV”Ven a cencar conmigo”

ALTEA NATURAL
Massasjer  
Amuletter

Salg av instrumenter
Tlf: 677 967 901

C/ La Mar, 50 Altea
www.AlteaNatural.com

BARE LOVORd: Sønn av Benidorms tidligere 
ordfører, har ved å peke på byggtekniske formali-
teter rundt flyttingen av Francos grav, skaffet seg 
selv mye pressedekning. Advokaten er en beundrer 
av Spanias avdøde diktator.
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Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

24 timer personlig
oppfølging med norsk personell

av implantat-pasienter

SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com TEL. 96 587 08 68GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

Bare lokale råvarer. Kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt alt fra nærområ-
det. 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.

Tir-Søn 12-22.00, Stengt mandager
Urb. Bello Horizonte 1, Carrer Paris 2
Tlf: 966 29 72 40

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

Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

24 timer personlig
oppfølging med norsk personell

av implantat-pasienter

SPESIALIST I IMPLANTATER
NORSK PERSONELL

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com TEL. 96 587 08 68GRATIS KONSULTASJON
OG ÅRLIG SJEKK

Algar-elven blir kanskje naturpark
Altea kommune jobber med det spanske miljøverndepartementet for å vurdere om Algar-elven og området rundt 
kan inkluderes i naturparken som inkluderer bukten utenfor Altea og Sierra-Helalada som går fra Albir til Benidorm.

Området var lenge truet av 
utbygging, men da elven 
flommet over, ti år tilba-

ke, ble prosjektet stoppet i en 
svært rotete prosess som endte 
opp å koste Alteas innbyggere 
flere millioner Euro.
 
I 2009 ba flere miljøvernorgani-
sasjoner om å iverksette en ver-
neplan for Rio Algar. Det eneste 
som ble gjort var å bruke et lov-
verk som forbød bygging i et 
område åpenbart utsatt for flom. 
På den måten kunne man stoppe 
utbygging i en viss avstand på 
begge sider av elven, noe som 
satte en stopper for det planlagte 
kjempeprosjektet ”Puentes del 
Algar”.
 
Altea kommune bruker nå rundt 
5.000 Euro på å studere økosys-
temet i elven som renner ut i ha-
vet like nord for sentrum. Elven 
slynger seg opp til Callosa og 
Guadalest og har et rykt dyreliv. 

Foruten et utall arter fugler, er 
det kreps i elven i tillegg til fisk 
og amfibier.
 
Naturparken man eventuelt vil 
innlemme elven i heter offisi-
elt  ”El Parque Natural Serra Ge-
lada – Bahía d’Altea”. Den mest 
kjente delen er fjellområdet som 
går fra Albir til Benidorm.

Ballester hadde gjennom sitt sel-
skap Altea Futura planlagt gi-
gantprosjektet Los Puentes de 
Algar ved munningen av elven 
Algar. Prosjektet var organisert 
gjennom selskapet Altea Futura 
S.A. Selskapet hadde klare til-
knytninger til den gang byråd for 
byggesaker Jaquito Mulet 
(PP). Mulet var mannen som 
pekte ut tomten for Oslo Kom-
mune da de var på jakt etter et 
sted å bygge sykehjem i Spania. 
Oslo kommunes rådgivere sjek-
ket ikke formalitetene og tomten 
viste seg ubrukelig og nordmen-

nene endte opp med å bruke 30 
millioner norske kroner uten å 
bygge noe som helst. 
 
Der skulle det bygges en luksu-
riøs urbanisasjon på 3.000 leilig-
heter, en 18-hulls golfbane, bu-
tikker, hoteller og flere kilometer 
med vei og rundkjøringer. Byg-
geplanene fikk klarsignal av 
kommunen i perioden 2003 til 
2007 med stemmer fra Partido 
Popular og PSOE. Prosjektet 
møtte imidlertid sterk motstand 
hos miljøvernere. Prosjektet ble 
redusert i størrelse etter at Algar-
elven flommet over og senere 
annullert etter en høyesteretts-
dom i 2013.
 
Etter annulleringen av prosjektet 
gikk Grupo Ballester til sak mot 
kommunen med et krav på over 
12 millioner euro i erstatning, en 
sak eiendomsselskapet vant. 
 

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

Siden 
1994

SPESIAL-
TILBUD

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Bernd Adler

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

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

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax
3-100 mbps fra 22 € pr. måned

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

Dagens meny €8.90 
Ukens meny €21.50

A La Carte  og spesialiteterBiff kveld hver lørdag  med live musikk

Ring for å reservere ditt bord.

Vil fjerne campingbilene
I Altea har en rekke politikere tatt til orde for å fjerne bobiler som 
står parkert i kommunen. I 2018 stengte kommunen adgangen til 
stranden ved Rio Algar ved å legge flere store steiner over veien, nå 
vil opposisjonen jage camperne bort fra andre steder i Altea.

Området var populært for 
både campere og bobiler 
inntil kommunen gjorde 

det umulig å kjøre inn. Nå har 
campingbilene flyttet til Villa 
Gadea like nord for sentrum, noe 
som irriterer politikere fra Par-
tido Popular og Cipal. De sier 
campingturistene lager mye bråk 

og gjør det vanskelig for nabo-
ene å parkere.
 
Kommunens folk er uenige, de 
sier at også disse turistene legger 
igjen penger i byen. Anna Alva-
do, byråd for turisme, sier disse 
campingturistene er slett ikke 
fattige.

CAMPInG: Partido Popular i Altea mener turister som kommer i bobil 
ikke legger igjen nok penger i byen til at de skal kunne få stå i Altea.

Altea

REddET AV ”KATASTROFE”: Flom i elven skapte store ska-
der noen år tilbake. Skadene fikk politikere til å innse at Partido 
Populars utbyggingsplaner (foto til høyre) var urealistiske.
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KATARAKTKIRURGI
 (GrÅ STær)

øyELEGE På COSTA BLANCA

Tel. 966 866 600
C/ Mozart 15, ALBIR 
(ved siden av Notar)

Dr. Justyna Koszel, Oftalmolog

INGEN VENTELISTE

VETERINÆR

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

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

Åpningstider: 
Mandag - Fredag

10-20.00,
Lørdag 10 -14.00

Tlf: 966 831 853
Avda. Mediterraneo 3

Edif. Ilice a-b 1b, Benidorm

DIN TANNLEGE 
I BENIDORM

Vi har norsktalende personale

Kappet ned historisk furutre i Alfaz del Pi
Treet som pryder kirkeplassen i Alfaz del Pi skal kappes ned. Byen har sitt navn fra furutrærne som vokser i området og furutreet er på 
byens emblem. Alfaz del Pi, hvis navn er hentet fra ordet al-fahs,  betyr fruktbar jord på arabisk og pi som betyr furutre på valensiansk.

Det var i 1786 tradisjonen 
begynte da man plantet et 
tre midt i landsbyen. Da-

gens tree ble plantet her i 1949. 
Treet som står her nå har tørket ut 
så kommunen vil kutte det ned så 
man kan plante nytt.

Fra kommunen sier man at trærne 
aldri gamle på kirkeplassen før de 
dør. Det er trolig dårlig jord her så 
trærne dør før de rekker å bli or-
dentlig gamle. Både i Altea og i 

Alfaz del Pi finnes det flere godt 
kjente furutrær som er flere hundre 
år gamle.
Det nye treet som skal plantes er  i 
følge rådhuset allerede seks meter 
høyt med en god stamme som har  
65 cm omkrets. Plantingen faller 
sammen med at man markerer by-
ens historie gjennom en hel uke.
 
I tidligere tider var Alfaz del Pi 
underlagt baroniet Polop, og kjent 
under navnet Alfaz del Polop. Lo-

kalbefolkningens trang til løsri-
velse befestet seg i det 18. århun-
dre, og i 1786 ble et furutre plantet 
på landsbyens torg – Plaza Mayor. 
Furutreet, som bidro til navnet Al-
faz del Pi, gav befolkningen en 
slags egen identitet og er i dag 
kommunens symbol. Administra-
tiv selvstendighet ble imidlertid 
ikke oppnådd før i 1836, året da 
Benidorm, Alfaz del Pi, Xirles og 
flere andre landsbyer ble endelig 
løsrevet fra baroniet Polop.

Brunost
Nosk leverpostei
Makrell i tomat
Ferskt brød

Kaffe & Crossaint 2€

CharElla’s Mini Market
Alfaz del Sol · Alfaz del Pi

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

BLE UAVHEnGIG FRA POLOP: I 1786 ble 
et furutre plantet på landsbyens torg – Plaza 
Mayor. Ordet al-fahs,  betyr fruktbar jord på ara-
bisk. De fleste byene i området stammer fra epo-
ken hvor kystområdene hadde en stor muslimsk 
befolkning.

GRATIS UFORPLIKTeNDe PRISOVeRSLAG
Kom innom, oppdag hva vi kan gjøre for smilet ditt

• Generell 
    tannpleie
• Tannregulering
• Tann-bleking

• Rotfylling
• Røntgen
• Estetisk 
    tannpleie

• Implantater
• Tannpleie 
    for barn
• Proteser

RING OSS I DAG • STOL PÅ VÅR PROFESJONELLE ERFARING 
www.clinicasoludent.es •  soludentalfasdelpi@gmail.com

TANNLEGER
- Smilet er gratis

Tlf: 865 649 255
 C/ Ejercitos Españoles 40 
Alfaz del Pi

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

Vinner av MEMBA 2018 prisen

LNTAXFISCAL

Tlf 965 118 555
Urb. Mirador de los Altos 193

Calle Londres 8, Orihuela Costa
Mandag til fredag: 09 - 14

info@taxfiscal.com
www.taxfiscal.com

Vi løser dine skatteforpliktelser i Spania
· Skatt på utleie av feriebolig
· Lokale og nasjonale skatter
· Skatter ved salg / kjøp av bolig
· Refusjon av betalt skatt
· Årlig selvangivelse / Skatterepresentant
· Testamente

FøR VALGET: Det nye treet blir trolig plantet med 
høytidelig sermoni i tiden før lokalvalget denne våren.
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Søkte sitt andalusiske paradis, reisen og opplevelsen ble bok

Fra storbyen til landsbyen

Karethe var såvidt fylt 18 år da hun forlot Norge og Sandefjord. Reisen ble 
lang før filmregissøren og forfatteren fant sitt Andalusiske paradis i landsbyen 
Ronda, en drøy halvtimes over fjellet fra Marbella på svingete veier.

BESTILL dEn PÅ AMAZOn  Boken «Casita 26 
Searching for a Slice of Andalusian Paradise» er for 
salg på Amazon både i papirutgave og for Kindle.

LOKALT SAMARBEIdE Illustrasjonene 
i boken er av Virgínia Jiménez Perez fra Ronda.

Veien har ofte blitt til un-
derveis, Karethe har til-
brakte mange år i både 

Europa og Amerika. Hun jobbet 
som skriptforfatter i Los Ange-
les, livsstil-journalist i Paris, 
filmkritiker i Montreal og Van-
couver. Ikke rart hun har valgt å 
skrive om livsforandringer og 
opplevelsene som har vært en del 
av det å flytte fra storbyen og inn 
i en katolsk landsby i Andalucia 

hvor gamle konservative tradi-
sjoner og verdier fortsatt hersker, 
både på godt og vondt.

Jeg begynte å blogge om proses-
sen, opplevelser, inntrykk og om 
hvordan man blir møtt velkom-
men i en liten landsby i fjellene. 
Jeg har bare skrevet av lyst men 
med så mange år med en fot i 
film og media-verden var det 
kanskje ikke helt uforventet at en 
av mine kjente presenterte meg 
for et forlag og boken «Casita 
26» ble en realitet.

følger årets sesonger

Med seg på bokprosjektet fikk 
hun den lokale kunstneren Virgí-
nia Jiménez Perez som har illus-
trert boken. Den er delt opp i 
atten kapitler som følger boka 
sesongene med det som naturlig 

hører til i Ronda. Her er det fjel-
landskapet preger både det visu-
elle, folks karakter og tradisjo-
ner. Her kan du fortsatt gå til en 
«el filador» for å få kjøkkenkni-
vene eller øksa slipt. Klær med 
hull i kan man lett få fikset eller 
justert hos en syerske. Smed har 
vi også så andaluserne lett godt 
kan ta være på hestene som er en 
del av livet for så mange i Anda-
lucia.

Boken er en slags nybygger his-
torie men satt i det 21. århundre, 
sier Karethe med referanse til det 
utall nordmenn som på 1800-tal-
let utvandret til Amerika.

Når naboens barn 
skal danse flamenco

Karethe forteller med entusiasme 
om landsbylivet, når man kom-

mer utenfra nyter man stor frihet. 
Man kan skamløst bevege seg 
mellom byens ellers lenge eta-
blerte sosiale lag.

- Som nordmann har man nok 
godt av å la seg slipe litt i kan-
tene, vi er så ordentlige. Andalu-
serne har lært meg å bli mer 
spontan, åpne for å oppdage ting 
og å slippe meg løs. Det kommer 
egentlig av seg selv som en del 
av landsbylivet.

Her blir man invitert med når na-
boens barn skal danse flamenco, 
så det er bare å hoppe i det.

Karethe Linaae kom til lille Ron-
da fra millionbyen Montreal. 
Med seg hadde hun sin kjære 
Jaime, opprinnelig fra metropo-
len Mexico City. De ville tilbake 
til Europa, ingen av de kjente 
spesielt til området hvor de 
egentlig bare skulle tilbringe 
noen uker mens de fant en mer 
permanent destinasjon i Spania. 
Men landsbylivet ser ut til å ha 

falt i smak, seks år senere stortri-
ves paret i landsbyen som har 
blitt deres hjem.

Inspirerende Ronda

Linnaae forteller om det unike 
og inspirerende området. Ronda 
troner strategisk på en topp i et 
kupert grønt landskap. Andalu-
cias hvite landsbyer ligger tilsy-
nelatende tilfeldig spredt rundt. 
På avstand ser man åkerlapper i 
alle størrelser og farger. Oppe fra 
den kjente broen og utsiktspunk-
tet «Puente Nuevo» kan man se 
en flokk sauer langt der nede.

- Dette er det spanske Toscana, 
fylt opp med spesialiteter. I 
landsbyen lager mange fortsatt 
sin egen vin, spekemat, syltetøy 
og honning, forteller Karethe.

Hadde jeg vært maler hadde jeg 
malt her, eller laget skulpturer 
om det var mitt fag men det er 
pennen som er mitt redskap så 
jeg skriver.



www.SpaniaPosten.no   APRIL 2019  UTGAVE 04 2019 23

Alicante  ·  Malaga  ·  Murcia  ·  Torrevieja  ·  Barcelona  ·  Mallorca  ·  Madrid  ·  Kanariøyene

Opplev og utforsk  Spania
Kundeservice 
på ditt eget språk

Internasjonal vårfest i Fuengirola
Feria de los Pueblos

I 2019 er det 25 år side man for første gang arrangerte «Feria internacional de los Pueblos» 
i Fuengirola. Tradisjonen tro fylles feria-plassen mellom Fuengirola sentrum og Boliches 
med et utall boder, tivoli, casetas og utendørsrestauranter fra et trettitalls forskjellige land.

Festivalen legges årlig til 
fridagene rundt månedslutt 
i april hvor spanjolene 

gjerne tar en «puente» (bro) så 
helligdagen 1. mai blir til en rik-
tig langhelg. I år åpner festivalen 
tirsdag 30. april kl. 19.00 og fort-
setter til søndag 5. mai.
 
Festivalens tema er byens inter-
nasjonale side. I Fuengirola bor 
det folk fra hele verden og mes-
sen lar alle få vise frem sin kul-
tur, gastronomi og mye mye mer. 
 
Mariachis fra Mexcio, fra Chile 
opptrer man som Rapa Nui (ur-
befolkningen fra påskeøya), dan-
sere fra Paraguay, fra Brazil stil-
ler man opp med et utall stands 
og danskeshow, Cuba stiller opp 
blant annet salsashow og de som 
vil lære er velkommen til å være 
med. Brazil er alltid representert 
med både churrasco (grillmat) og 
barer som serverer Caipirinha. 
Fra Marokko finner man dansere, 
musikere og selvsagt en masse 
god mat og te.

Pasacalles - opptoget
 
Et av høydepunktene under fies-
ta-uken er opptoget. Pasacalles 
(opptoget) arrangeres under fes-
tivalens andre dag, onsdag. Et 
utall land er representert med 
sine nasjonaldrakter, musikk og 
tradisjonelle danser. Ikke alt er 
like tradisjonelt, det er rom for 
humoristiske innslag i opptoget. 
 
Opptoget går onsdag 1. mai 
klokken 11.00 fra Plaza de Es-
paña via, Avenida Condes de San 
Isidro, Avenida Matías Sáenz de 
Tejada, C/alfonso XVIII, Pso. 
Jesús Santos Rein ogPalacio de 
la Paz a las 13:30. Opptoget 
stopper på ferieplassen som lig-
ger på grensen til bydelen Los 
Boliches.
 
For barna
 
Som vanlig i Spania er barna mer 
enn velkomne. Festivalen har sitt 
eget tivoli med alt man kan for-
vente av radiobiler, karuseller, 
hoppeslott og mye mer. 

 
Adgang til fiesta-området er gra-
tis. Det er ut unikt variert utvalg 
av mat og drikke så kom med go 
apetitt. Det er konserter og opp-
visninger hele dagen hos både 
enkelte casetas og på ferie plas-
sen.
 
Tusener norske pensjonister 
overvintrer i Fuengirola. Men det 
har ikke vært noen norsk delta-
kelse på Feria internacional de 
los Pueblos.

Fuengirola

InnBYGGERE FRA HELE VER-
dEn: Festivalens tema er byens 
internasjonale side. I Fuengirola bor 
det folk fra hele verden og messen 
lar alle få vise frem sin kultur, gas-
tronomi og mye mye mer.
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Nerja
Hvit landsby og blått hav

Hit trekkes tusenvis av turister hvert år for å få en smak av den hvite 
lille byen, det blå havet, strendene som ligger mellom berg og klip-
per og et folkeslag som har forført turister fra hele verden. Utsikten 
fra Europas balkong  er kjent i hele Spania.

Nerja ligger helt øst i Ma-
laga-provinsen og gren-
ser til provinsen Grana-

da. Byen har rundt 22.000 
innbyggere og en tredjedel er 
utlendinger. Hovedsakelig en-
gelskmenn, men også et økende 
antall nordmenn og svensker.
 
Tidligere var Nerja en liten fis-
kerlandsby som levde på fiske og 
jordbruk. Nå er turisme kommu-
nens viktigste inntektskilde. Tu-
rismen har blomstret men Nerja 
klarer allikevel å beholde sin 
spanske landsbysjarm med hvit-
malte hus, smale gater og en du-
vende blomsterflora.

Fjellets katedral
Nerja er en kystlandsby, men 
over byen ligger et frodig fjel-
landskap med mange flotte opp-
merkede turstier, elver og ikke 
minst fjellets katedral, grotten i 
Nerja.
 
Grotten i Nerja er kanskje kom-
munens mest interessante turist-
severdighet.

Det er funnet spor i grotten som 
er datert fra år 25.000 f.Kr. til år 
2.000 f.Kr. hvor de blant annet 
ble brukt av jegere og fiskere. På 
grottens vegger er det funnet teg-
ninger av mennesker og forskjel-
lige dyr som hester, geiter, fugler, 
seler og rådyr.
 

Inngangen til grotten ble funnet 
av fem barn som fanget sommer-
fugler en januardag i 1959. I hu-
lene ble det funnet knokler, stein-
verktøy, malerier og keramikk.
 
Grotten består av tre store saler 
som er utsmykket av naturen selv 
med imponerende dryppsteiner.

En av salene blir kalt spøkelses-
salen fordi den har stalagmitter 
som ligner på spøkelser. Bare en 
tredjedel av grotten har sti og 
trapper, men på stien for turister 
er det greit å komme seg frem 
uten å bli skitten. Grotten er også 
vakkert opplyst for at alle detal-
jer i rommene markeres. Grotten 
er til sammen like store som fem 
fotballbaner.

Dette er en av Spanias største tu-
ristseverdighet etter Pradomu-
seet i Madrid, Alhambra i Gra-
nada og Guadalest ikke langt fra 
Altea.
 
Grottene er åpne for publikum 
hele året og hver sommer arran-
geres en internasjonal musikk- 
og danseforestilling i grottene. 
 
Historiske byggverk
Byen våkner tidlig og i alle sma-
le gater finnes små gaterestauran-
ter, kafeer og butikker. Butikkene 
tilbyr ofte lokalt håndverk eller 
matvarer som olivenolje, søte 
viner, honning og tropiske fruk-

ter.

Europas balkong har blitt byens 
møtepunkt hvor man alltid finner 
et yrende folkeliv og turister som 
nyter iskrem langs de hvite ben-
kene som står plassert nedover 
passasjen blant høye palmer som 
gir skygge på varme sommerda-
ger.

Europas balkong ble bygget på 
begynnelsen av det 16. århundre 
som en del av kystens forsvars-
nett. Fra Europas balkong fort-
setter en linje av utsiktstårn langs 
kysten fra Torre de Macaca i Ma-
laga til Torre Caleta i provinsen 
Granada.
 
Det sies at kong Alfonso den 12. 
gav balkongen dens navn etter at 
han besøkte Nerja like etter jord-
skjelvkatastrofen i 1885.
 
Kommunen har et vell av gamle 
historiske bygninger. Her kan 
man blant annet besøke ruinene 
etter gamle sukkerfabrikker og 
kirker.

Kirken Iglesia de El Salvador ble 
bygget i 1697. Kirken er en av de 
få i verden som presenterer de tre 
erkeenglene Mikael, Gabriel og 
Rafael.
 
I Nerja finner vi også den impo-
nerende akvedukten Acueducto 
del Àguila som er en gammel bro 
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Nerja
Hvit landsby og blått hav

som førte vann fra den ene siden 
av dalen til den andre. Den ble 
konstruert på slutten av 1800-tal-
let i romersk stil med vakre små 
detaljer. Den ble bygget for å 
lede vann til sukkerfabrikken 
San Joaquìn.

Behagelig mikroklima
Fjellandskapet er bratt og høyt. 
Høyeste punkt er på Navachica 
med sine 1.832 moh. Både turis-
ter og utlendinger som overvin-
trer i Nerja bruker fjellene flittig. 
Gjennomsnittstemperaturen er 
19 grader og mange trekker til 
Nerja grunnet det behagelige mi-
kroklimaet som holder stedet 
varmt om vinteren og friskt om 
sommeren grunnet dens belig-
genhet i ly av fjellet Sierra Almi-
jara.
 
Dette mikroklimaet gjør at kom-
munen har gode forhold til dyr-
king av tropiske frukter som chi-
rimoya og avokado.
 
Nerja har til sammen 13 kilome-
ter strandlinje fordelt hovedsake-
lig på strendene Burriana, Cala-
honda, El Salòn, La Torrecilla og 

El Playazo. Langs deler av stren-
dene går en flott strandprome-
nade. For de som vil ha mer 
fartsfylte aktiviteter tilbys et rikt 
utvalg av aktiviteter innen dyk-
king, fisking, vannski, kanopad-
ling, vannsykler, safari, hesterid-
ning og paragliding.
 
Tradisjonell by
Nerja er en liten by som tar vare 
på kultur og tradisjoner. De er 
kjent for sine vakre lær- og 
skinnprodukter.
 
Maten fra Nerja er typisk mid-
delhavskost. Mye fersk fisk og 
tropiske frukter.

Typiske retter fra Nerja er blant 
annet hvitløksuppe med druer, 
tomatsuppe, marinerte ansjos, 
grillede sardiner, geitekilling, 
fritert gresskar, avokadosalat og 
mandelsuppe.

Kanskje er det ikke så rart at tu-
senvis av turister hvert år forel-
sker seg i den lille byen som 
duver av kultur, tradisjoner, his-
torie og vennlige spanjoler.

Hent din avis når du gjør ukas innkjøp på Costa Blanca

Urb. Balcones
Urb. La Marina

ALBIR
ALTEA
ALFAZ dEL PI
GRAn ALACAnT
LA ZEnIA
LOS ALTOS
PUnTA PRIMA

Cabo Roig
Pilar de La Hordada

Alfaz del Pi
Orihuela Costa

Urb. Dona Pepa 
Urb. Quesada

SupermercadosSuperbrico
Las Mimosas

TORREVIEJA
Scandigo Her finner du SpaniaPosten

Albir
Alfaz del Pi

Altea (Bello Horizonte)

Fuengirola
Calahonda
Mijas
Nerja
Marbella

Urb. La Florida
Urb. Dona Pepa
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Påske i Spania

Sardinens 
Påskefeiring i Spania er fylt med myter, mystikk og mange pussige tradisjoner. 
Bildet av hettekledde syndere som sliter seg rundt spanske byer bærende på 
blytunge helgenfigurer er mer kjent enn f.eks. sardinens rolle under påsken.

Den noe merkelige skikken 
kan forståes som en av-
slutning på karnevalsfei-

ringen. En begravelseprosesjon 
simuleres  og en symbolsk figur 
brennes, vanligvis en sardin. El 
Entierro de la Sardina som det he-
ter på spansk er en tradisjon som 
feires i Spania og Latin-Amerika. 
 
Begravelsen er egentlig siste 
sjanse til fest og moro, før den 
strenge fasten. Karneval kom-
mer fra den latinske frasen 
”carnem leváre” som betyr å 
fjerne kjøtt med referanse til tra-
disjonen om at man ikke skal 
spise kjøtt i tiden før påske. 
 
Datoen for Sardinens begravelse 
varierer med de bevegelige mer-
kedagene innen kristendommen 
og Den katolske kirke. Opprinne-
lig holdes festen på askeonsdag, 
førti dager før palmesøndag og 
inngangen til påske. Men i Spa-
nia er det lokale fiestas som be-
stemmer når sardinen begraves. 
 
I Malaga og Madrid markerer den 

helt korrekt slutten på karnevals-
festen og starten på fastetiden, 
med en siste sjanse til fest og 
moro før den strenge fastetiden. 
 
Murcia i April
 
Murcia har Spanias kanskje mest 
kjente sardin-begravelse. Her 
følges påskefeiringen av bonde-
festivalen ”Bando de la Huerta”. 
Finalen for det hele er sardinens 
begravelse, entierro de la sar-
dina som i 2019 faller på søndag 
27.april.
 
I regionen Murcia har Sardinens 
begravelse en litt annen betyd-
ning enn i resten av Spania. Også 
her kan tradisjonen knyttes til kar-
nevalstiden. I motsetning til andre 
sardinfeiringer, er det imidlertid 
ikke slutten på karnevalet som 
markeres med slutten på fasten. 
 
Brenningen av sardinen (store 
pappmasjefigurer av typen Fal-
las i Valencia) foregår etter påske 
og kan tolkes som en feiringen 
av at fasten endelig er over. Tra-

disjonen regnes også for å ha 
hedenske røtter, der forskjellige 
mytologiske figurer ble feiret, 
blant annet fra gresk mytologi. 
 
Feiringen i Murcia regnes for å 
være en spektakulær begivenhet 
med store parader, sardin- og bål-
brenning, og med oppvisning av 
drager og mytologiske skapnin-
ger. Festen slutter med å brenne 
en Fallas-figur i form av en gigan-
tisk sardin og et prangende stort 
fyrverkeri. Begravelsen av sardi-
nen i Murcia er høyt ansett i Spa-
nia og er erklært som kulturarv 
og viktig folketradisjon (Fiesta de 
Interés Turístico Internacional). 
 
En dypere betydning
 
Sardinens begravelse feires med 
karnevalsliknende tog over hele 
Spania. I enkelte byer har tradi-
sjonen fått en mer fremtredende 
rolle enn andre steder, blant 
annet i Madrid der feiringen 
går mer enn hundre år tilbake. 
 
I dag forbindes feiringen først 

og fremst med fest og moro. 
Tradisjonen har imidlertid også 
en dypere betydning. Begravel-
sen av sardinen symboliserer 
nemlig overgangen til en ny tid. 
Den sosialt etablerte fortiden 
begraves, for deretter å bli gjen-
født med større kraft og gi liv til 
et nytt og omformet samfunn. 
 
Denne tolkningen har likhetstrekk 
med andre skikker som for ek-
sempel Judasbrenning. Sistnevnte 
ritual har vært utbredt innen for-
skjellige kristne kulturer og går ut 
på å brenne eller henge en dukke 
som skal forestille Judas Iskariot, 
disippelen som i følge Det nye 
testamentet forrådte Jesus.

EnTIERRO dE LA SARdInIA: 
Spanias mest kjente “begravelse” 
feires i Murcia 27. april. Her går 
påskefeiringen over i bondefesten 
“Bando de Huerta”, begravelsen 
markerer avslutningen.

MALAGA: I Malaga bytter man 
ut sardinen ut med en ansjos og 
tyvstarter det hele under karneva-
let i Februar.

TORREVIEJA: Ved et eldrehjem i 
Torrevieja forbereder beboerne 
sardinen før opptoget.GOYA: Mellom 1812 og 1819 malte  

Goya en serie bilder som viste span-
ske tradisjoner. Blant dem ”Sardi-
nens Begravelse”

MAdRId
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For å gjøre opp fjorårets 
synder, bæres enorme hel-
lige trefigurer og tablåer, 

som symboliserer hendelsene i 
påskeuka, gjennom gatene. De 
mer individualistisk anlagte sle-
per seg frem med store kors, el-
ler de går barføtte med lenker 
rundt anklene. Noen segner om 
av utmattelse underveis.

Det er medlemmene av Cofra-
dias, et kristent broderskap, som 
bærer flåtene. Det er en krevende 
jobb å bære disse tunge treflåtene 
rundt, men langs gatene står tu-
senvis av mennesker, mange I 
dyp respekt og hengivenhet. Det 
veier opp for alt slitet som også 
fungerer som en slags “bot” for 

medlemmenes synder.

Det faktum at flere av botsprose-
sjonene i den spanske påskeuken 
begynner tidlig om morgenen, 
skaper en helt spesiell affære. 
Tunge trommeslag, klagende 
hornmusikk, lukten av brente 
mandler, røkelse og levende lys, 
blander seg med lukten av svette 
fra gjennomvåte kjortler i de kjø-
lige og litt mystiske morgenti-
mene. Det hele utgjør en opple-
velse som ikke glemmes så lett.

Men selv om prosesjonene er 
preget av alvor og smerte, er 
også påsken en heidundrende 
folkefest, hvor det fråtses i det 
aller meste. Et spansk ordspråk 

erklærer at den som ikke tar seg 
råd til å dele ut søtsaker i påske-
uken, neppe kan gjøre seg opp 
forhåpninger og å slippe gjen-
nom Perleporten og inn til St. 
Peter. Derfor tilbys kaker, slik-
kerier og andre godsaker ut over 
alt under den spanske påskefei-
ringen.

Når påskeprosesjonene er over, 
er det tradisjon å dele et festmål-
tid sammen med familie og ven-
ner på kveldstid. Deretter er det 
gjerne fest frem til de tidlige 
morgentimer, da det atter en 
gang er tid for å gjøre opp for 
sine synder i form av botsgang. 
Sove kan man gjøre etter påske.

Påske på spansk
Tradisjon, myter, sorg og fest

KU KUX KLAN & 
KATOLSKE SyNDERE
Den snodige påkledningen har flere 
forklaringer. En av dem er at mange 
som “lider” seg gjennom lange og 
slitne opptog, bærende på tunge 
flåter med dekorerte statuer ofte 
tar på seg denne lidelse som bot 
for synder man har gjort i løpet av 
året. I mer ekstreme tilfeller som i 
La Rioja (se nede) pisker man seg 
selv som straff for det gale man 
har gjort. For å beskytte  angrende 
“syndernes” identitet er de utstyrt 
med den fiffige hetta. Ku Kux klan 
ble siftet av Irske katolske innvan-
drere til USA og deres etterkom-
mere. De hentet kostymet sitt fra 
katolske påskeprosesjoner som del 
av sin “kristne” identitet, dog uten 
den kristne etikk og moral.

CARTAGENA LA RIOJA

Påsken i Spania er årets viktigste religiøse høytid. Mens protestantene mest vektlegger 
Julefeiringen, er det påsken som er den mest betydningsfulle for katolikker og orto-
dokse kristne. Semana Santa (Den Hellige Uke) er synonymt med autentiske spanske 
folkefester der hedenske skikker, kristne myter, show og litt historie kombineres. 

I Malaga setter 
man fangene fri

Under en epedemi på 
1700 tallet kansellert 
man prosesjonen i byen. 

Folk ble sinte at det førte til opp-

tøyer, under kaoset brøt folk seg 
inn i byens fengsel og slapp fan-
gene fri og de skal så med makt 
ha tatt Jesus statuen ut av kirken 
og rundt byen på fangenes skul-
dre. Etter opptoget sier det seg 
fangene returnerte til sine celler. 
Derav tradisjonen som begynte 
under styret til kong Carles III 

om å sette fangene fri under på-
skefeiringen. Fangene benådes 
onsdagen klokken på Plaza de 
la Aduana klokken 20.30. Opp-
toget i Malaga har noen av de 
største flåtene man kan se i Spa-
nia, opptil 250 menn som bærer 
statuene i prosesjon.

ELCHE

P A L M E S ø N D A G 
MEd REKVISITTER 
FRA ELCHE: De hvite 
bladene er resultatet av 
en omstendelig prosess 
hvor palmer blir bundet 
opp og nye blader vokser 
ut uten å bli ekspondert 
for solen. Klorofyll blir ikke 
dannet her og resultatet 
er de spesielle hvite plal-
megrenene.

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,

03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com
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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.

Hvem er naboene? 
Det er jo slik her i Spania som 
der hjemme at når du kjøper bo-
lig så følger naboen med på kjø-
pet. I ferieboligmarkedet er det 
ulike nasjonaliteter som bor i 
samme kompleks, gate og bygg. 
Dette byr ikke på problemer og 
betyr ikke at du skal ha fordom-
mer. Det er allikevel artig å vite 
om det mest spanjoler, briter, 
skandinaver, tyskere eller russere 
i nabolaget.  

Finnens det mange utleiebo-
liger i sameiet?  

Hyppig utskifting av beboere 
kan bety støy og mangel på kol-
lektivitetsånd. 

Er det ukentlig marked eller an-
dre tilstelninger som foregår i 
gaten der boligen ligger? Dette 
er noe  de fleste ikke vet eller 
ikke spør om ved første besøk. 
Slike fakta bør opplyses. Det er 
verken positivt eller negativt 
men det kan oppfattes ulikt alt 
etter hvilke prioriteringer hvem 
interessenten er. 

Finnes det renseanlegg, søp-
peltømming eller oppdrett 
av dyr i nærheten som til ti-
der kan gi dårlig lukt? 

Absolutt ikke en bagatell som 
bør unnlates kjøper om det er 
dårlig lukt enkelte årstider eller 
etter hvordan vinden blåser.  Ba-
rer, restauranter, industri eller 
noen form for lydforurensende 
aktivitet i nærområdet? Det er et 

godt poeng å ta med seg at boli-
gen ligger i område uten akus-
tiske forstyrrelser som kan øde-
legge nattesøvnen og roen. Gaten 
og området rundt, er det godt 
belyst etter mørkets frembrudd? 
En sikkerhetsfaktor er alltid at 
fellesområder og adkomsten til 
eiendommen er utstyrt med godt 
lys på kvelden og om natten. 

Overtagelse bruktbolig:  

Kontrakt, delbetalinger og skjø-
tedato? Dette avtales gjerne etter 
ønske og behov innen rimelighe-
ten grenser. Vanlig frist er før og 
innen 90 dager etter kontraktinn-
gåelse. 

Innflytting og nøkkel? Når du 
betaler boligen skal selger levere 
nøkkel og ha boligen innflyt-
ningsklar. 
Garantier på innbetalte beløp? 
En bruktbolig uten registrert 
pantelån er jo ferdig bygget og 
garanterer i seg selv siden det 
kun unntaksvis innbetales mer 
enn 10% i depositum. Dersom 
depositum betales inn til megler- 
eller advokatskonto bør disse ha 
særskilte depositums- eller kun-
dekonto med forsikringer for 
innbetalte beløp. 

Eie, ha bruksrett eller kjøpe 
på firma? 
I begge tilfeller, både brukt og 
nybygg, så vil det være klokt å få 
belyst best mulig eierform, om 
du bør eie boligen selv eller sette 
det på barna og kun beholde 
bruksretten selv. Din megler, ad-

vokat eller representant vil kun-
ne gi deg gode råd rundt dette.  

Felles elementer og sameie-
forening:

- Er det konstituert en velforen-
ing og i tilfelle hvor mye koster 
dette per år? 
- Hva er fellesområder og hvilke 
tjenester er inkludert i årskontin-
genten?  

Noen sameieforeninger har for-
handlet seg frem til fellesavtaler. 
Dette kan inkludere tjenester 
som vakt, gartner, bygg eller inn-
boforsikringer og andre punkter 
i beløpet som innbetales til sam-
eie-administrasjonen.  

- Navn og husnummer på presi-
denten i sameiet? Praktisk men 
viktig informasjon som er god å 
ha fra dag én.  Presidenten i vel-
et kjenner alle forholdene og for-
teller gjerne villig om det bra og 
mindre bra i sameiet. 

Har sameieforeningen god øko-
nomi eller er det mange utestå-
ende fordringer? Dersom admi-
nistrasjonen sliter med beboere 
som har uteblivende eller forsin-
kede innbetalinger er det litt 
tungt. Ofte er det store utestå-
ende fordringer der bankene har 
overtatt boligene.  
Reglement og særskilte normer? 
Kanskje sameieforeningen har 
sære regler med hensyn til bråk, 
bading og husdyr. Godt å vite, på 
godt og vondt, før du kjøper. 
  

Nybygg: 

- Hvor mange naboer er det per 
etasje, rekke og i hele komplek-
set ? 
- Solretning? 
- Antall kvadratmeter netto bo-
ligflate?  Byggflate ? 
- Kvalitet og materialbeskrivel-
se? 
- Mulige ekstra, kostnader og be-
grensinger? 
- Er det mulig å endre rominnde-
lingen? Medfører dette tilleggs-
kostnader? 
- Hvem eier tomten det bygges 
på? 
- For at alt skal være i orden skal 
tomten eies av utbygger eller 
holder det med at de har en 
kjøpsopsjon? 
- Foreligger det en endelig byg-
gelisens? 
- Tekniske sertifiseringer i hen-
hold til byggeforskriftene på 
bygg, adkomst og fellesområde 
vedlagt den godkjente lisensen  
fra kommunen? 
- Utskrift fra firmaregisteret be-
viser at byggefirmaet og utbyg-
ger er registrert med navn, adres-
se, styre og org.nummer? 
- Hva skjer dersom det ikke blir 
bygget? 
- Hvilken bank gir bankgaranti-
ene og hvilket forsikringsselskap 
assurerer de innbetalte beløpene 
og delbetalingene fra kjøper.

Pris og betalingsplan 
Hvordan skal boligen betales og 
hva er inkludert i prisen? Noen 
ganger inkluderes møbler, hvite-
varer og andre elementer.  Jo 

Spørsmålene du må stille før du kjøper

Boligkjøp i Spania
Som boligmeglere får vi mange spørsmål men burde nok fått enda flere. Noen spørsmål er anek-
dotiske, noen er vanskelige men alle er like viktige. Her er oversikten over de viktigste spørsmålene 
du bør stille før du helt bestemmer deg for en handel om du kjøper brukt eller helt nybygg.
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flere ting som er inkludert i pri-
sen betyr færre tilleggskostnader 
for kjøper. 

Bod og garasje inkludert? 

Dette er to kostbare tilleggskost-
nader spesielt i tettbygde strøk 
og i byer. Så det er viktig å få 
med om det skal medføre ytterli-
gere økonomiske løft for å få 
disponert bod eller garasje.   

Hva kostnader er i tillegg? 

Skatter, avgifter, skjøteomkost-
ninger, handling, oversettelser og 
tilvalg. Jo før du får en ryddig 
oversikt over priser og kostander, 
dess raskere får du planlagt hva 
du skal finansiere og sette av 
penger til boligkjøpet. 

Høy kommuneskatt i kommu-
nen der boligen ligger?  

Et godt spørsmål. Dette varierer 
veldig fra en kommune til en an-
nen. Noe som kan bety store be-
løp, spesielt i likningsverdien på 
tomten den dagen du selger boli-
gen og skal betale merskatt som 
følge av tomtestigningen. Torre-
vieja kommune har for eksempel 
opp til 60% høyere likningsverdi 
på identiske boliger sammenlik-
net med de sju nabokommunene 
den grenser til.  

Overtagelse og bygging  der-
som det er nybygg: 

Når starter byggingen og når skal 
boligen ferdigstilles?  Fremdrif-

ten og tidsperspektivet er viktig 
å vite. Da kan du forberede rei-
ser, innbetalinger og ikke minst 
innredning og utforming. 

Garantier er det på innbe-
talte beløp? 

Bankgaranti eller forsikring skal 
gis. Det gis automatisk jamfør 
lov og skal ikke diskuteres, de 
utbyggerne som ikke gir dette 
skal ikke vi meglere selge for og 
de skal heller ikke våre kunder 
kjøpe av.  

Sertifiseringer, forsikringer 
og garantier?  
Sertifiseringer fra utbygger via 
megler. Byggeforsikring etter le-
vering og skjøteutstedelse blir 
ofte oppbevart hos fellesvelad-
ministrasjonen når det er blokk-
bolig og rekkehus i større kom-
plekser.  

Hvor mange enheter er al-
lerede solgt? 

Smart spørsmål som sier litt om 
pris, kvalitet, beliggenhet og po-
pularitet rundt byggeprosjektet. 
Uansett, best beliggenhet går 
først så er det lansering av fase to 
eller tre, så er gjerne foregående 
faser allerede solgt.  

Flere faser? hvor mange 
og når er alt ferdig? 

Be om å se plantegning for hele 
prosjektet, da ser du hva som vir-
kelig kommer der utsikten din 
skal være.

SpaniaPosten
- der det passer deg, når det passer deg!

Over 30.000

abbonnerer allerede

spaniaposten.no/nyhetsbrev
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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

August
Sommer på Costa Blanca

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

DITT ORGANISKE SUPERMARKED
MED OVER 6.000 PRODUKTER

FINESTRAT-BENIDORM
v. Bulevar Comercial Finestrat

v. KFC - Tel. 965 27 01 28
Av. Federico García Lorca 20

Finestrat

Man-Lør: 09:00 - 21.30

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret 
“Portal La Marina”

v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda. Costa Blanca 7F, Ondara

www.ecorganicweb.com

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

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

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

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

PLAYA DE LOS LANCES - TARIFA - FOTO KIM
 AM

M
OUCHE / SPANIA.NO

Gazpacho
Sommermat med historie

Valencia
La Tomatina

Altea
Castell de la Olla

Elche
Misteri de Elche

Fiestas
i August

Boligutleie
Guide: Lovlig og lønnsomt
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Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje

Torrevieja kommune vil 
trolig oppnå et bedre vern 
av byens kystområder enn 

tidligere planlagt i den nye vern-
planen fra regionale myndigheter 
i Valencia.

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

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Mistillitsforslag mot Rajoy  

Opposisjonspartiet Podemos 
har fremsatt et mistillitsfor-

slag mot Spanias statsminister 
Mariano Rajoy.  Forslaget kom-
mer etter nye avsløringer om 
korrupsjon i statsministerens 
parti Partido Popular.

Domstol: Du er for lat 
til å få lommepenger!

Et foreldrepar i Cantabria i 
Nord-Spania slipper å betale 

lommepenger til sin arbeidsle-
dige 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.

PSOE i La Nucía ber rådhuset 
vil fjerne Franco-tittel

Spanias tidligere diktator Fran-
cisco Franco er fortsatt æres-

borger av La Nuca.  Det PP-styr-
te rådhuset vil ikke fjerne tittelen 
før eventuelt hele bystyret stem-
mer for dette.

Spanske boligpriser økte 
med 7.7% årets første kvar-
tal og utlendinger kjøper i 

Spania som aldri før og utgjør nå 
13.3% av markedet. 

Det er «Colegio de Registrado-
res», altså eiendomsregistrene, 
som har lagt frem tallene som 

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 anbe-
fale familie og venner å kjøpe sin 
første bolig nå.

Halvannen time syd for Albir 
eller en halvtimes kjøring 

fra Torrevieja ligger Cabo de Pa-
los på veien ut mot La Manga.

De som stopper her kan nyte 
sprellende fersk sjømat eller spe-
sialiteten med ris og fisk “El Cal-
dero”. 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 innbyg-
gere livnærer seg av havet di-
rekte eller indirekte.

Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

Største prisøkning siden 2007

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

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato.

Leiebil i Spania

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

Cabo de Palos
Sjømat og dykkeparadis
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2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA NO 13 2017     JULI 2017

965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

Sommer på Costa Blanca

JULI
Attraksjoner for 
hele familien

Museer i 
Torrevieja

Benidorm Torrevieja

Konserter

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

DITT ORGANISKE SUPERMARKED
MED OVER 6.000 PRODUKTER

FINESTRAT-BENIDORM
v. Bulevar Comercial Finestrat

v. KFC - Tel. 965 27 01 28
Av. Federico García Lorca 20

Finestrat

Man-Lør: 09:00 - 21.30

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret 
“Portal La Marina”

v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda. Costa Blanca 7F, Ondara

www.ecorganicweb.com

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

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

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

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM
 AM

M
OUCHE / SPANIA.NO

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Villajoyosa
Moros y Cristianos

Orihuela
Moros y Cristianos

Valencia
Batalla de flores

Benidorm
San Fermin

Fiestas
i Juli
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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

August
Sommer på Costa Blanca

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

DITT ORGANISKE SUPERMARKED
MED OVER 6.000 PRODUKTER

FINESTRAT-BENIDORM
v. Bulevar Comercial Finestrat

v. KFC - Tel. 965 27 01 28
Av. Federico García Lorca 20

Finestrat

Man-Lør: 09:00 - 21.30

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret 
“Portal La Marina”

v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda. Costa Blanca 7F, Ondara

www.ecorganicweb.com

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

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

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

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

PLAYA DE LOS LANCES - TARIFA - FOTO KIM
 AM

M
OUCHE / SPANIA.NO

Gazpacho
Sommermat med historie

Valencia
La Tomatina

Altea
Castell de la Olla

Elche
Misteri de Elche

Fiestas
i August

Boligutleie
Guide: Lovlig og lønnsomt
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965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Største norske
på opplag og lesere

#1SpaniaPosten.es

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

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

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

Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

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

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

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

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

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Tel: 966 185 242 
693 371 616/617
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C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

Kiropraktik
Sjokkbølge 
og laser
Behandling for 
slitasjegikt
Dr Hans C Madsen D.C.
35 års erfaring som kiropraktor

29 ÅR I SPANIA Flislegging
Terasser

Bad
Kjøkken

Garderober
Maling

Sommer på Costa Blanca

JULI
Attraksjoner for 
hele familien

Museer i 
Torrevieja

Benidorm Torrevieja

Konserter

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

DITT ORGANISKE SUPERMARKED
MED OVER 6.000 PRODUKTER

FINESTRAT-BENIDORM
v. Bulevar Comercial Finestrat

v. KFC - Tel. 965 27 01 28
Av. Federico García Lorca 20

Finestrat

Man-Lør: 09:00 - 21.30

ONDARA-DENIA
Ved handlesenteret 
“Portal La Marina”

v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Avda. Costa Blanca 7F, Ondara

www.ecorganicweb.com

WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS
FINESTRAT-BENIDORM
Parque Comercial “La Marina” 
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30                     www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET 

ONDARA-DENIA
Parque Comercial “Portal La Marina”

next to AKI - Tel. 965 27 01 27 
Av. Costa Blanca, 7F, local 1

03760 Ondara (Alicante)

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

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

 Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir 
Tlf 966 865 694

PLAYA SAN JUAN - ALICANTE - FOTO KIM
 AM

M
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Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Villajoyosa
Moros y Cristianos

Orihuela
Moros y Cristianos

Valencia
Batalla de flores

Benidorm
San Fermin

Fiestas
i Juli

På epost hver uke

Meld deg på
vårt populære

nyhetsbrev!

Lokale  nyheter, varsel om nye spanske lover og 
regler,reise-reportasjer, tips, varsel om ny papiravis 

tilgjengelig online og mye mer nyttig.
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FOR LEIE

Luksusleilighet for leie i Altea
Stor leilighet ikke langt fra yachthav-
nen i Campomanes / Mascarat, 3sov, 
2bad. Rolig nabolag (blindvei), sol 
hele dagen og vakker utsikt over buk-
ten. Deilig stor terrasse. Kort vei til 
strand, Calpe, havn, restauranter og 
supermarked etc. €1000 pr mnd. ved 
langtid / €1000 pr uke i høysesongen 
ved korttidsleie. +34 627 816 569

Toppleilighet La Z. Boulevard m/
jaquzzi, Nydelig toppleilighet – Oasis 
Beach 2. Umiddelbar nærhet til La 
Zenia Boulevard senteret, strender, 
gokart, vannland, dyrepark, golfba-
ner, gjør dette til en sikker vinner! 
Leiligheten har alt du trenger! Leies 
ut på ukesbasis, kan gjøre individu-
elle avtaler. Pris kan diskuteres ved 
langtidsleie. €850
oasisbeachspania@hotmail.com

Villa med basseng i Alfaz del Pi
€2000 Villa med fantastisk utsikt og 
stor tomt. 185/1000m2 4 soverom, 2 
bad og basseng.  Referanse SAR-879
Telefon +34 966 868 620

Leilighet i Albir – 1 soverom €500
Pen leilighet i Albir på grunnplan. 
Nære turområdet som leder ut til 
fyret. 1 soverom. Ledig fra Oktober 
til Mai.  Åpent kjøkken, stor terrasse 
med direkte adagn til basseng, parke-
ringsplass etc. Ref: SAR-110
Telefon +34 966 868 620

Leilighet i Marina International Tor-
revieja, Er nå ledig for langtids leie
2R & Kjøken. Stor balkong med fin 
havutsikt . 550 Euro pr. Mnd.
Telefon +46793008651

Leilighet ved Albir-stranden €650
2 soverom, 55m2, direkte på stran-
den ved Fraxx bygget, parkering. Le-
dig 01.10 til 30.04. Svar på annonsen  
Telefon +34 966 868 620

Med havutsikt i Villajoyosa €900
Flott leilighet i nyere bygg, 95m2, 
3 sov, 2 bad, direkte på stranden i 
Villajoyosa. Solrik terrasse med utsikt 
over havet, garasje, basseng, møblert. 
Kort og langtidsleie. Ref SAR-549-FC
Telefon +34 966 868 620

Leilighet i Altea – Ved havnen €1,000
Oppusset leilighet på 100m2 foran 
havnen i Altea, 3 sov, 2 bad. Ref SAR-
816  Telefon +34 966 868 620

Luksusleilighet i Alfaz del Pi
Møblert leilighet på 92m2, solrik 
terrease, flott utsikt over området og 

havet. 2 sov, aircon, internet, ref SAR-
872 Telefon +34 966 868 620

Altea, Rekkehus med basseng i land-
lige omgivelser €1,100
Stort rekkehus mellom Altea og Alfaz 
del Pi. 150m2 + 262m2 tomt. 4 sov, 2 
bad. Boligen går over to etasjer. Kan 
deles opp i to enheter.
Telefon +34 966 868 620 

Nære stranden i Altea €1,000
Stor leilighet over to plan i bygg fra 
2000 på 120m2, sentralt i Altea med 
kort vei til butikker og stranden, sol-
rik terrasse, 3 sov og garage. SAR-889
Telefon +34 966 868 620

Leilighet i Albir
Koselig studioleilighet i bygg fra 2005 
med basseng og hage. Rolig område 
nære alt i Albir. Referanse: SAR-179
Telefon +34 966 868 620 

DIVERSE & LØSØRE

Kraftig kompakt PC – Intel i7 3Ghz
Intel i7 PC + Samsung 27” skjerm. 
3.6GHz, 16GB RAM, 580GB Hard-
disk, (80GB SSD) Norsk nyinstal-
lert Windows 10, norsk tastatur, 
norsk teksbehandler etc. Samsung 
S27A850T skjerm ASUS H110I-Plus 
D3. Lynrask, kompakt og lydløs. Intel 
HD Graphics 530, står i Albir, kan 
leveres i Torrevieja €300
Telefon +34 693 81 02 99 

Norsk laptop Dell i5       €450
Dell Vostro 5568, Intel i5 2.5Ghz, 15” 
Full-HD skjerm, 250GB SSD, 8GB 
RAM, Norsk  tastetur, norsk Win-
dows 10 Pro + Norsk tekstbehandler. 
Fremstår som helt ny, ny installert 
windows etc. Nypris 8000 NOK
Telefon +34 693 81 02 99

Elektrisk verktøy og håndverktøy
Planhøvel,sirkelsag, stikksag, slipe-
maskin, oppsuger/blåser for blader. 
En del håndverktøy . Vi har vert her 
i snart 20 år så det er samlet opp en 
del. Er for galt å bare kaste . Det er 
mye annet også for den som driver 
med litt håndverk (Torrevieja).
Telefon +47 99026245

ALBIR - KONTORPLASS
Sentralt i Albir - kontorplass med 
fiber. €300  / mnd alt ink.
Tlf +34 627 816 569 (Norsk)

BOLIG FOR SALG
Ciudad Quesada – Rekkehus
€119.000, 2 soverom rekkehus med 
2 bad, stue med spisestue, fantastisk 
utsikt til felles svømmebasseng og 
hager, separat kjøkken, balkong med 
utsikt til bassenget, vaskerom, Aircon 
og Fullt møblert.Gangavstand til alle 
butikker og restauranter . Telefon 
+34 644132450 

Nye leiligheter i Villajoyosa, fra 
€169.000 REF 01220, Monteboli i 
Villajoyosa like ved stranden. 139m2 
hvorav 52m2 terasse, 2 sov, 2 bad, 
aircondition/klima, gulv i marmor, 
isolerglass med persienner. Noen av 
enhetene har havutsikt, takterrasse 
eller egen hage. Lukket anlegg med 
kun åtte enheter. Felles basseng og 
garasje.Telefon +34 671 609 299

Villa i Alfaz del Pi , Foya Blanca med 
to selvstendige leiligheter. Boligen er 
på hele 300 kvm, fordelt på to etasjer. 
Den er delt inn i to selvstendige lei-
ligheter som gjør at du og din familie, 
samt venner; kan feriere komforta-
belt sammen. Telefon +47 97734904

Moderne Rekkehus til salgs (Lo 
Marabu -Ciudad Quesada)
€149.000 Tre sov og to bad rekkehus 
med felles basseng, garasje, terrasser, 
stue / spisestue, fullt utstyrt kjøkken, 
gjestebad. Første etasje med et dob-
belt soverom med en liten terrasse 
og eget bad. Andre etg. to soverom 
med terrasse. I tredje etasje et stort 
solarium med utsikt mot felles svøm-
mebasseng. Eiendommen selges 
med air condition, oppvaskmaskin, 
garderober og rikelig med lagrings-
plass Telefon +34 644132450

Villa i Cuidad Quesada / Rojales
Pent villa til salgs med 4 soverom (to 
med eget bad), og 3 bad. Stor stue, 
kjøkken, 3 terrasser og solarium. 
Eiendommen tomta er på 700 m2 
med hage og plass til to biler, privat 
basseng på ca 27 m2. Huset har 
et anneks med egen inngang ( to 
soverom, bad og stue). Eiendommen 
ligger i nærheten til restauranter, 
banker og golf.  €290.000 Telefon 
644132450

Quesada enebolig for salg- Rojales 
179.000€ / Gi bud, Enebolig med 
to soverom, tre bad ,romslig stue og 
kjøkken med rikelig med lagrings-
plass. På neste nivå finner du et et 
soverom med et moderne bad med 
hjørnebad og en vakker stor terrasse 
med fantastisk utsikt. Understasje 
som inneholder et oppvarmet bas-
seng, bad, garderober med kjøkken 
og bar med lagring og arbeidsflate.
Telefon +34 644132450

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

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

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

Tirsdag
Nerja: Mellom Urbanizacion 
Flamingo og Almijara II 
Málaga: Puerto de la Torre 
Fuengirola: Recinto Ferial
 
Onsdag
Estepona: Avenida Juan 
Carlos I 
Málaga: Huelin og De la Paz 
Benalmádena Costa: Parque 
de La Paloma 
Mijas: La Cala de Mijas
Torsdag
Torremolinos: Recinto Ferial 
San Pedro de la Alcántara: 
Recinto Ferial (feria-plassen) 

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

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

Lørdag
Marbella: Puerto Banús, 
Nueva Andalucia 
Málaga: Huelin og El Palo 
Fuengirola: Loppemarked 
(Rastro) på Recinto Ferial 
Mijas Costa: Las Lagunas 
(Antonio García Bueno, 
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

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 omrei-
sende handelsmenn reiste fra by til by for å selge varene sine.

El Mercadillo  Markedet

Malaga Costa del Sol

Alicante Costa Blanca
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BIL & MC

7 seters MB E200T Kompressor. 
2009 mod. Kun kjørt 90000KM ga-
rantert. Flott MB E200T Stv. Tilsalgs. 
Alle servicer holdt. Garantert KM. 
Jeg har kjøpt bilen hos Mercedes-
forhandler i Tyskland.Godt utstyrt 
bil, soltak, el. Seter. Varmeseter. 
Softclose bakdør, automatisk cover 
i bagasjerom,åpning av garasje-
dør fra bilen med 3 knapper, Nytt 
Batteri, ny service, mm. alle 
bremseskiver&klosser skiftet.
004790080564 kr. 145.000.- Ellet 
14.500 Euro. Oppgjør i nok eller eur.

Ford Focus 2004 €3,250
2004 modell, kun 34.000 km. Bilen 
fremstår som «ny». ITV ok i 2018 
uten merknad. Registerreim skiftet 
hos Ford i 2017. +47932 932 91

Vespa Primavera 125 €2100
Klassisk Vespa Primavera 125 – 
påkostet flere tusen Euro siste årene. 
Den har ITV, starter på første spark 
og er naturligvis sentrum for alles 
oppmerksomhet hvor den måtte 
komme kjørende. Mekanisk er den 
100% men kan trenge litt lakkjobb 
for å bli strøken. +34 693 81 02 99

1998 Custom Harley Davidson Sof-
tail ! €14.400 Meget pen og velholdt 
sykkel. (ny storservice) Sykkelen er 
vist og godkjent biltilsynet da den 
ble ombygget ved C&C Rider og 

slik den fremstår i dag. Harley´n bør 
absolutt sees og prøves. Sykkelen er 
Norsk registrert og forsikret, og er i 
Spania nå. Kan være behjelpelig med 
lagring, evnt. frakt til Norge. 
+47 9763 9955

Tak rails for BMW X5 €50
Originale BMW rails for tidlig mo-
dell BMW X5 (E53). Gjør det enkelt 
å montere skibox, sykkelstativ etc 
osv. Tlf 627816569

17” BMW Felg €500
Originale 17” BMW felger for BMW 
5-Serie (passer også 3-serie). Strøkne, 
uten rust. Kjørt ca 40.000 km.
Telefon 627816569

Mercedes E350 Cabrio
2014. Sort, sort læder. Alt i udstyr. 
AMG line. km 96000. ITV +2 år. 
Altid i garage.  Sælges af privat men 
hjælper med omreg. +34 6009 45625

BMW 535d Touring Xdrive F10
2014 modell, steptronic, panorama-
tak, beige skinn. 313HK, 0-100 på 
5,3 sek,  Forbruk pr  100 km 4,7L, 
€32.500 - Tlf 693 810 299

TJENESTE TILBYS

Nye markiser?
Vi besøker deg uforpliktende og gir 
deg kostnadsfritt råd/veiledning samt 

pristilbud. Vi tilbyr våre kunder det 
største utvalget av terrassemarkiser 
(Sveiv, motor, bryter, fjernkontroll, 
samt sol- og vindautomatikk).
+34 644132450

Air Condition / Varmepumper
Salg, installasjon, service, veiledning 
om air condition og varmepumper. 
Vi kan levere produkter av høyeste 
kvalitet og pålitelighet.  Vi besøker 
deg, vurderer dine behov, gir deg 
uforpliktende råd og pristilbud. 
Telefon +34 644132450
[Costa Blanca Syd]

Andrew Byggeservice
Snekkering,Maling,rehabilitering,kjø
kkenmontering,flis. Ring for befaring 
.+47 47901106 Torrevieja-Orihuela

Konsulent og rådgivert
innen pensjoner, folketrygd og gene-
rell saksbehandling . Vi kan tilby flere 
konsulenter med forskjellige kunn-
skap og erfaring Tlf +34 644132450

Lær spansk i Torrevieja med  
¡CLARO QUE SÍ!  Spanskkurs for 
nybegynnere og viderekomne.
For fullstendig informasjon om 
kommende kurs: Inge Sunde, 
Tlf 689 398 065.

Vedlikehold og oppussing
Servicekontoret har en avdeling som 
kan ta seg av all oppussing og vedli-
keholdsarbeid din eiendom trenger. 
Det kan være generell oppussing, 
asfaltering, opparbeidelse av hage, 
bygging av svømmebasseng, glass 
vegger, vinduer. +34 644132450

Privat undervisning
Underviser norsk\russisk i tillegg 
oversettelse. €10 Tlf 693827212 
Costa Blanca Nord

Utrydder alle typer skadedyr, 
termitter, insekter etc. (Hollandsk og 

engelsk-talende). 
Telefon 604 270 676

Datahjelp tilbys
Tilbyr data fjernhjelp. Kan bistå 
med rådgivning, fjernhjelp over 
internett, hjelp med VPN løsning 
og hjelp hvordan en kan få tilgang til 
streaming fra norske tjenester som i 
norge. Tlf 45234718

Service basseng
Løse fliser eller manglende fliser i 
bassinet... Ikke altid nødvendigt at 
tømme bassinet, kan ordnes uden. 
Kontakt ved spørgsmål og uforpligtet 
tilbud. Tel. 634 988 763
Costa Blanca Nord 

Personlig assistent
Fastboende personlig assistent med 
politiatt fra Norge.alt fra kjøring, 
handling, legebesøk, cafe, rengjø, 
og matlaging eller bare en hyggelig 
samtale ,har egen bil. Albir, Alfaz, 
Altea. Tlf 603221935
Costa Blanca Nord

JOBBMARKED
Er du sykepleier? 
Vi har sommerjobber for deg i 
Norge. Har du autorisasjon og erfa-
ring i omsorg for eldre / sykehjem? 
Det norske språket er et krav med 
eksamen i B2 eller C1. Sertifikatet 
er en fordel. Vi håper å høre fra deg. 
Telefon +4797501788

Looking for Norwegian speakers!
Apply now or let your friends know 
about the opportunity.
- Work title: Interviewer
- Job description: Performing phone 
interviews (Notice: NO sales calls.)
- Work can be done from any loca-
tion, you just need a computer and 
internet connection.

- This is a good opportunity to earn 
some extra money by working from 
home.
- Send your CV to viktoria@katrium.
eu if you are interested and for more 
inquiries, please also contact via 
email.

Customer Support
We’re hiring in Malaga! Are you 
experienced in customer support 
services? Want to explore a new city?
If you’re fluent in any two of the 
following languages - Norwegian, 
Swedish, Danish - you could make 
the most of your talents and discover 
a beautiful place to live and work by 
joining EV Assist in Malaga.
www.evassist.co

GARTNER

Ring Antonio 678 508 639 

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

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

NORDISK MARKEDSPLASS
SpaniaTorget

Ny annonsetjeneste fra SpaniaPosten
Annonser gratis på denne siden og på web, register din annonse på:
www.spaniatorget.no

Tlf +34 965 118 555
Urb. Mirador de los Altos 193
Calle Londres 8, Orihuela Costa

Vi løser dine skatteforpliktelser i Spania
· Lokale og nasjonale skatter
· Skatter ved salg / kjøp av bolig
· Refusjon av betalt skatt
· Årlig selvangivelse
· Skatterepresentant
· Advokatbistand
· Arv og skifte
· Testamente

LNTAXFISCAL

Mandag til fredag: 09 - 14
info@taxfiscal.com
www.taxfiscal.com

LåST DEG UTE?

BRITISK LåSESMED
LåSER - DøRER - PORT - SAFE  - ALARM

www.sslocksmiths.com
Ring “Gordon” 24/7 på:
Tlf 600 092 225

COSTA BLANCA
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