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Forgiftet hund, 6 måneders fengsel
En 60 år gammel mann er dømt 
til seks måneders fengsel. Man-
nen skal ha drept en hund med å 
legge ut en forgiftet sardin.

Korrupte politikere kostet 15 milliarder
Valencia regionen, som inklude-
rer Costa Blanca, har i hovedsak 
vært styrt av Partido Popular 
siste tyve årene. Bare i denne de-
len av Spania har det politiske 
partiets korrupsjon og underslag 
kostet innbyggerne 15 milliarder 
Euro.

93% av all hasj inneholder avføring
I Madrid har man analysert hasj 
som selges i byen og i 93% av 
prøvene vant man tarmbakterien 
E.coli.

Over 5% flere boliger fikk ny eier
Nylig publiserte tall viser at an-
tallet solgte boliger økte over 
5%. Andalucia var regionen med 
høyest aktivitet årets andre må-
ned.

La Nucia får sitt første luksushotell
Gran Hotel La Nucia blir navnet 
og hotellet for 95 rom og fem 
stjerner.

Felipe González er den 
lengstsittende statsminis-
teren i moderne spansk 

historie. I hans tid som regje-
ringssjef fra 1982 til 1996 utvi-
klet Spania seg fra å være et 
skjørt nyetablert demokrati til å 
bli en europeisk stormakt. 

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

Det er alltid to spørsmål vi 
meglere må forholde oss 
til i eiendomstransaksjo-

ner, enten det er salg eller kjøp.  
Det ene er før salget: Hvordan vi 

finner frem til riktig salgspris på 
eiendommene?  Og det andre 
kommer helt til sist i prosessen: 
På hvilken side er megler på i 
forhandlingen? 

Er megler på selger 
eller kjøpers side?

Etter åtte års vekst i priser og 
økende antall solgte boliger 
i det «det gyldne triange-

let» ser man nå en utflating  i om-
rådet mellom Marbella, Estepona 
og Benahavís.

Leiebil i Spania siden 2002

Frihet med din egen leiebilKundeservice 
på ditt eget språk

Opplev og utforsk Spania

7.4% flere kjøpte feriebolig
Nordmenn tar de største boliglån

Det er jakten på sol og 
strand som primært dri-
ver utlendingers kjøp av 

bolig i Spania. I 2018 kjøpte 
ikke-spanske statsborgere 65.400 
boliger i landet. Tall fra eien-

domsregistrene i Spania viser at 
utlendingers kjøp utgjorde 
12.6% av alle transaksjoner, den 
relative andelen i forhold til 
spanjoler har gått ned bortsett fra 
Andalucia.

Mange kjenner til den 
norske-spanske fysio-
terapeuten Carlos Di-

gon Sørensen. Nå slår han seg 
sammen med en studiekompis 
for å gi nordmenn et tilbud om 
fysioterapi i Villajoyosa.

Albir-klinikk med nytt tilbud 
om fysioterapi i Villajoyosa
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BUTIKK: CARRER FINLANDIA 21 
(GRAN ALACANT) SANTA POLA

Største i Spania
20.000eks
Nytt rekordopplag!

Snart skriver droner 
trafikkbøter i Spania

Spansk politi øker bruken av 
små droner i jakten på syn-
dere i trafikken. Det var pås-

ken 2018 Guardia Civils trafik-
kenhet DGT begynte bruken av 
små droner i trafikken.

Boligmarked i 
Marbella flater ut
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Felipe Gonzalez
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Frihet med egen leiebil

Se vår webside for pris for din dato og utleveringssted:

SpaniaGuiden.no
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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

Opel Astra SW Volkswagen TouranFord Focus

Ford Focus Auto Opel CorsaAudi A4

Fiat 500 Opel AdamFord Galaxy

Opel Astra Ford C-MaxFiat Doblo

Hente på Malaga flyplass? Bruk rabattkoden SPMARS for €10 rabatt!
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I SPANIA SIDEN 2002

I Madrid har man analysert hasj som selges i byen 
og i 93% av prøvene vant man tarmbakterien E.coli.

93% av all hasj inneholder avføring

Nestleder for lokalpolitiet i 
Katalonia, Los Mossos, sa i 
vitneboksen at det var Pre-

sident Puigdemonts plan over lang 
tid å deklarere uavhengighet direkte 
fra Spania valgdagen dersom det ble 
sammenstøt mellom nasjonalister og 
politi. Puigdemont skal ha sagt dette 
under et møte i 2017 mens man 
planla valget.
 
Los Mossos er selv anklaget for å ha 
fungert som nasjonalistenes forlen-
gede arm. De adlød ikke ordre og 
forhindret Guardia Civil å gjøre job-
ben sin denne dagen som var å 
håndheve loven og høyesteretts av-
gjørelse. De var pålagt å stoppe det 
ulovlige valget ved å stenge valglo-
kaler og fjerne urner og annet valg-
materiell.
 
Lokalpolitiet anklages også for å 
regelrett å ha spionert på andre poli-
tienheter, blant dem Guardia Civil. 
Over radiosambandet skal de ha 
opplyst om Guardia Civil og Policia 
Nacionals bevegelser valgdagen. 
Los Mossos anklages også for å ha 
nektet å bistå andre politienheter ved 
en rekke tilfeller.
 
Blant de vitner som har forklart seg 
er en rekke politibetjenter som for-
teller om vold og beviste provoka-
sjoner. Blant de mer alarmerende 
viteforklaringene er politimenn som 
forteller om hvordan folk som var 

møtt frem valgdagen forsøkte å ta 
våpnene fra fra Guardia Civil. En 
politibetjent forteller om hvordan de 
ble møtt med hånord, puffing og 
spark fra folkemengden rundt et 
valglokale. Politivitnet fortalte i ret-
ten om hvordan han ble puffet i bak-
ken og sparket. Han mistet hjelmen 
i sammenstøtet foran valglokalet.
 
Ville ta politiets våpen
- Noen forsøkte å ta fra meg pisto-
len. De greide å røske løs kjedet 
våpenet henger fast i så det ble brukt 
mye kraft. Men de greide heldigvis 
ikke å få våpenet ut av lommen det 
sitter i. Det er en mekanisme der 
man må løse ut for å få ut pistolen. 
Vet man ikke hvordan den fungerer 
kan det være vanskelig å løse den ut.
 
- Det de prøvde på var å få oss til å 
miste sinnet. De sto klare og filmet 
det hele på sine mobiltelefoner for-
talte en politimann som jobber for 
påtalemyndigheten i Katalonia.

Han slapp fra sammenstøtene med 
diverse små-skrap og et blåmerke i 
følge legens rapport.

Det rettslige etterspillet etter folkeavstemningen om uavhengighet 
fra Spania har pågått en stund i spanske rettsaler. Avstemningen ble 
gjort i strid med den spanske grunnloven og de tiltalte er blant annet 
anklaget for oppvigleri og misbruk av offentlige midler.

Prøvde å ta politiets våpen

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

Man analyserte over 90 
prøver av hasj kjøpt 
fra dealere og på gaten 

i byen. I 64.7% av hasjen som 
kom i form av «gullbarre» fant 
man innhold som ikke burde 
vært i stoffet, det være seg stoff 
tilsatt for å øke vekten i tillegg 
til det man pent kaller «biologisk 
forurensning».
 
Tilsvarende funn fant man i 
30.2% av hasj solgt som nøtter 
eller perler.

Nøttene kom vært ut når det gjel-

der tarmbakterier. 93% av disse 
inneholdt E.Coli noe som trolig 
henger sammen med at hasjen 
rulles til kuler som «forsegles» i 
plast før de svelges av smuglerne 
like før de krysser grensen. Vel 
inne i Spania går naturen sin 
vante gang og hasjen kommer ut 
bak. Blant innvidde kaller man 
en spade for en spade derav ut-
trykket «rompehasj».
 
Blant hasjen kjøpt som «gullbar-
rer» eller sjokoladeplater hadde 
«bare» 29.4% et målbart innhold 
av tarmbakterier.

I 14 år har det verdenskjente 
museet i Madrid Thyssen-
Bornemisza kjempet mot 
familien til Lilly Cassier. I 1939 ble 
Cassier tvunget av nazistene til å 
gi fra seg et bilde malt av Pissarro 
i bytte for å få flykte fra Tyskland i 
likhet med mange andre jøder.

Beholder stjålet nazi-kunst

Etter spansk lov kan mu-
seet beholde maleriet så 
lenge de ikke var klar 

over at det var stjålet da de kjøp-
te det. Lilly Cassiers arvinger 
anmeldte Thyssen-Bornemisza i 
USA og dommen kommer fra en 
domstol i California.
 
Selv om dommeren gir museet 
retten til maleriet retter han sterk 
kritikk mot spansk rettspraktis 
og lov. Dommeren sier at span-
jolenes krav over maleriet er i 
strid med den internasjonale av-
talen Spania signerte i 1998. De 
såkalte «Washington prinsippe-
ne» ble signert nettopp for å for-
hindre at de som i dag sitter på 
kunstverk stjålet kan beholde 
verkene.
 
Baron Hans-Heinrich Thyssel-
Bornemisza kjøpte maleriet 
«Rue Saint-Honoré en ettermid-
dag» i 1976 fra en amerikansk 
kunstmegler. Maleriet manglet 
den gang merker og papirer som 
normalt dokumenterer dets opp-

hav og historie. Mangelen på 
slikt burde vært nok til at kjøpe-
ren burde ha forstått at maleriet 
var stjålet.
 
En representant for maleriets ar-
vinger sier «Vi er sterkt uenige i 
konklusjonen om at domstolen 
ikke kan tvinge kongedømmet 
Spania til å gjøre sin moralske 
plikt».

- 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

Korrupte politikere kostet regionen 15 milliarder
Valencia regionen, som inkluderer Costa Blanca, har i hovedsak vært styrt av Partido Popular siste tyve årene. Bare 
i denne delen av Spania har det politiske partiets korrupsjon og underslag kostet innbyggerne 15 milliarder Euro.

Partiet har styrt lokalt, i pro-
vinsene såvel som på regio-
nalt nivå i Communidad 

Valenciana. Det er umulig å hev-
de noe annet enn at underslag og 
den korrupte virksomhet man ser 
har vært systematisk utført på 
mange nivå over lang tid.
 
Tidligere president regionen og 
arbeidsminister under Aznar re-
gjeringen, Eduardo Zaplana sitter 
nå fengslet i tilknytning til kor-
rupsjonskandalen «Caso Erial». 
Zaplana er mistenkt for å ha un-
derslått millioner fra sin periode i 
Valencia og Benidorm hvor han 
var ordfører. Mye av pengene 
som ”forsvant” var under utbyg-
gingen av Terra Mitica. Et pro-
sjekt hvor han og Partido Popular 
sto helt sentralt for å få presset i 
gjennom.
 
I fengsel er også Zaplanas regje-
ringskollega Rodrigo Rato. Rato 
var finansminister og direktør for 
det internasjonale pengefondet 
IMF. Rato var også direktør for 
banken Bankia. Den kollapset 
med store tap for staten og aksjo-
nærene med tilhørende rettsaker. 
Saken Rato ble dømt for knyttes 
til 15.5 millioner Euro som han 
og flere i bank-ledelsen underslo. 
Safarireiser til Afrika, smykker, 
private restaurantbesøk og pri-
vate reiser hadde blitt belastet 
firmakort fra Bankia.
 
Det er avisen «El Diario» som har 
regnet seg frem til beløpet på 15 
milliarder Euro.
 
Noen av korrupsjonssakene det 
vises til er:
 
Caso Terra Mitica – 22 perso-
ner er her dømt til over 300 års 
fengsel tilsammen. Politikere og 
utbyggere samarbeidet om å 
overfakturere og delte pengene 
seg i mellom. Mye av pengene 
kom fra sparebanker, blant dem 
CAM-banken, som senere i prak-
sis gikk konkurs før den ble solgt 
til Sabadell Banken for en Euro. 
Politikere satte ofte i spanske spa-
rebankers styre og på den måten 
på begge siden av bordet når pen-
ger skulle lånes ut til private og 
offentlige prosjekter. Reformer av 
sparebankene (Cajas) man har 
gjort i Spania var ment å bedre 
bankenes utlånspraksis.
 

Caso Gurtel – 29 dømte, 351 
års fengsel til sammen, 105.6 mil-
lioner Euro i bøter og 11.8 millio-
ner Euro beslaglagt. Saken hand-
ler kort om hvordan utbyggere 
kjøpte tjenester fra Partido Popu-
lar og ga ulovlige bidrag til parti-
ets valgkampanje i tillegg til «ga-
ver» til sentrale politikere i 
partiet. Partido Popular hadde på 
denne måten fordeler ved lokale, 
regionale og provinsielle valg i 
Valencia regionen og de vant stort 
sett i denne perioden.
 
Caso Ivex – Julio Iglesias hyres 
inn for å promotere Costa Blanca 
i USA. Offisielt mottar han 2.2 
millioner Euro for jobben. En «al-
ternativ» kontrakt viser at han 
skulle ha 5.2 millioner Euro. Igle-
sias fikk også en omstridt bygge-
tillatelse for oppføringen av ho-
tellet «Villa Gadea» i Altea hvor 
han var en av partnerne. Sangeren 
har i årtier drevet stort som eien-
domsinvestor. Hotellet ble bygget 
på en tomt Altea kommune hadde 
arvet fra en eldre dame som do-
nerte den «til hele byen». Hotellet 
ble bygget så nære sjøen mange 
har spurt seg om hvordan myn-
dighetene i Valencia-regionen 
kunne tillate det. Iglasias arbeid 
for Partido Popular på regionalt 
nivå kan være en del av forklarin-
gen.
 
Caso Emarsa – Titalls millioner 
forsvant ut av Spania til kontoer i 
Malta, Frankrike og Andorra. 
Pengene som var fakturert det of-
fentlige for byggearbeid aldri ut-
ført ble vasket gjennom kjøp og 
salg av eiendom primært i Frank-
rike.
 
Caso Blasco
Rafael Blasco er en godt kjent 
PP-politiker i Valencia regionen. 
Han ble av Eduardo Zaplana ut-
nevnt som helseminister for Va-
lencia-regionen. Blasco er dømt 
for å ha stjålet penger fra det of-
fentlige, blant dem penger som 
skulle gå til uhjelp. Pengene end-
te i stedet opp i Miami hvor det 
ble kjøpt to leiligheter, den ene av 
den verdsatt til 1.2 millioner 
Euro.
 
Caso Taula
129 personer med tilknytning til 
provinsens myndigheter i Valen-
cia ble etterforsket i denne saken. 

Blant de mistenkte er tidligere 
president for provinsen Alfonso 
Rus som skal ha fem selskaper i 
Brasil hvor det står 7.8 Millioner 
Euro. Pengene til Alfonso Rus er 
bare en del av det som ble stjålet 
i Taula-saken, man antar meste-
parten ble sendt til nettopp Brasil.
 
Caso Erial
Tidligere president for Valencia-
regionen Eduardo Zaplana er 
blant dem som er mistenkt i den-
ne saken. Et nettverk bestående 
av folk knyttet til Partido Popular, 
blant dem flere høytstående poli-
tikere, skal ha bedt om og mottatt 
millioner av Euro i bestikkelser, 
blant annet for å godkjenne byg-
geprosjekter og omreguleringer.

Forgiftet hund, seks 
måneders fengsel

En 60 år gammel mann er dømt 
til seks måneders fengsel. Man-
nen skal ha drept en hund med 
å legge ut en forgiftet sardin.

Han dømmes for brudd på 
faunaloven i Spania. 
Som del av dommen for-

bys mannen å selv ha dyr i to år. 
 
Dette skjedde tilbake i 2015. 
Mannen skal ha lagt ut gift i en 
boks med sardiner han plasserte 
under et sypresstre utenfor en 
kirkegård. Motivet skal ha vært 
å ta livet av en eller flere katter 
han mente hadde tatt livet av 
noen duer. Duehold er en ganske 
vanlig type aktivitet i Spania. 
 
27. oktober 2015 var en hund-
eier på tur med kjæledyret i om-
rådet. Hunden skal ha spist gif-
ten som var lagt ut for kattene og 
dyret begynte ganske umiddel-
bart å skjelve. Eieren tok hunden 
i fangen og så hvordan hunden 
frådet om munnen. Den ble tatt 
til veterinær ganske raskt og med 
hjelp fra veterinæren levde hun-
den i frem timer til før den døde 
av organsvikt.

VANSTYRE OG TYVERIER:  PP 
finansierte sine store valgkamper med 
penger indirekte underslått fra det of-
fentlige via forretningsmenn som 
overfakturerte offentlige oppdrag.

VANSTYRE OG TYVERI:  Regio-
nen er i Spania kjent for sine kor-
rupte poltikere. Enorme er ført ut av 
lokaløkonomien til skatteparadiser. 
Valencia regionen er i dag Spanias 
mest gjeldstyngede og finanskrisens 
virkninger i regionen var langt har-
dere enn andre deler av Spania. 
Harde kutt i velferdsordningen er en 
av konsekvensene.  Bildet viser en 
invalid tigger nære rådhusplassen i 
Valencia. Se egen sak side 11.

TYVEGODS: Bildet som i dag hen-
ger på museum i Madrid ble tatt fra 
en jødisk kvinne i 1939 i bytte mot 
hennes liv. I følge spansk rett tren-
ger Thyssen-Bornemiza ikke levere 
bildet tilbake til kvinnens etterlatte.
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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

Kräute rhaus
Sanct Bernhard
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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

Nye droner overvåker trafikken – snart skriver de ut bøter
Spansk politi øker bruken av små 
droner i jakten på syndere i trafikken. 
Det var påsken 2018 Guardia Civils 
trafikkenhet DGT begynte bruken 
av små droner i trafikken.

I ett år har dronene fulgt trafik-
ken og som konsekvens av å 
være et prøveprosjekt har 

man til nå ikke skrevet ut bøter 
basert på dronenes observasjo-
ner. Visedirektør i DGT, Ana Isa-
bel Blanco, uttalte i forbindelse 
med påske-rushet at politiet nå 
jobber mot at data fra dronene 
godkjennes for bruk til å skrive 
ut bøter, trekke prikker fra fører-
kort og eventuelt beslaglegge 
førerkort i ekstreme tilfeller.
 
Åtte av dronene var i bruk under 
påsken, en periode som normalt 
er preget av svært høye dødstall 
på spanske veier i det 15.5 mil-
lioner trafikanter beveger seg 

rundt om i landet. Spania er geo-
grafisk sett et stort land med 
rundt 160.000 kilometer vei. Ett 
av målene med dronene er at de 
i større grad skal erstatte bruken 
av helikoptre som er svært kost-
bare. Ved å bruke droner kan 
man bedre overvåke større deler 
av veinettet og det til en lavere 
kostnad pr km.
 
Dronene politiet i dag bruker kan 
holde seg i luften i rundt en halv-
time, men batterikapasiteten vil 
øke fremover. Lovverket begren-
ser dronene til en høyde av 120 

meter. De er alle utstyrt med et 
kraftig kamera som over en dis-
tanse på opptil to kilometer tyde-
lig skal kunne se inn i bilene for 
å eventuelt se om føreren bruker 
en mobiltelefon eller kjører uten 
bilbelte.
 
75 politifolk er trent opp i bruk 
av de nye dronene. Dette gjelder 
30 drone-piloter, 11 kameraope-
ratører, 25 som jobber med å 
vedlikeholde farkostene og ni 
personer som jobber med det po-
litiet kaller «administrative opp-
gaver».

EU setter øker nå kravet til 
sikkerhetsutstyr i biler. 
Blant annet er blir det fra 

2020 krav til systemer som vars-
ler føreren om vedkommende 
sovner og om bilen er i ferd med 
å vandre ut av kjørebanen. Det 
være seg ut av veien eller over i 
motgående kjørebane.
 
Systemer som automatisk brem-
ser bilen i enkelte situasjoner 
skal bli standard. Og EU endrer 
kravet til bilbeltene som konse-
kvens av analyser man har gjort 
i kollisjonstest. Slikt utstyr er al-
lerede tilgjengelig i en rekke mo-
deller fra fabrikanter som BMW 
og Mercedes.
 

Kravene til biler som transporte-
rer gods eller passasjerer økes 
ytterligere. Ryggekamera skal 
her bli standard og de skal være 
utstyrt med en «svart boks» så 
man etter ulykker bedre skal 
kunne kartlegge hendelseforelø-
pet i forkant. Det være seg has-
tighet i tillegg til data fra senso-
rer i kjøretøyet.
 
Det blir også krav om utstyr som 
kan varsle føreren om høy has-
tighet. Det poengteres at dette 
utstyret ikke vil forhindre bilen å 
gå over fartsgrensen, kun varsle. 
 
De nye reglene trer i kraft fra 
mai 2022.

I Brussel vedtok man i april nye krav til sikkerhet i biler som 
selges i EU. Det nye og strengere regelverket trer i kraft fra 
2022 og er ment å øke sikkerheten på veiene.

Nye sikkerhetskrav 
til biler i Europa

Nye rivaler gir billigere lyntog i Spania
Minst to selskaper forbereder å tilby lyntog i konkurranse med statseide RENFE i Spania.

Fra 2020 vil de to selska-
pene åpner konkurrerende 
tilbud på linjene som ko-

bler Madrid med Alicante, Bar-
celona, Valencia og Sevilla. 
 
Fra 2020 åpnes det spanske tog-
nettet for konkurranse noe man 
regner med vil forbedre tilbudet 
til de reisende og å presse ned 
prisene. Det lyses ut tre typer 
konsesjoner, alle med ti års va-
righet.
Lyntoget AVE har blitt en stor 

suksess i Spania. De reisende 
setter pris på en komfortabel 
reise direkte fra bysentrum uten 
alt stress man forbinder med en 
flyreise. Legger man til tiden det 
tar å komme seg til flyplassen, 
stå i kø for å sjekke inn og kom-
me seg gjennom sikkerhetskon-
trollen er togtilbudet raskere og 
mer komfortabelt. Det er ingen 
vektgrense på bagasjen og sik-
kerhetskontrollen er langt en-
klere. Det er bare å møte opp 
minutter før avgang.

 

Den største klagen på AVE-toge-
ne er kostnaden. En tur retur bil-
lett kan lett koste over hundre 
Euro noe som gjør tilbudet vel 
kostbart for mange. Lyntoget er 
i dag mye brukt av forretnings-
folk som pendler mellom hoved-
staden og Spanias storbyer.

MER AUTOMATIKK: EU har 
som mål å helt eliminiere døde-
lige trafikkulykker. Utstyr som i 
dag er ekstra skal fra 2022 være 
standard på alle nye biler.

OVERVÅKER TRAFIKKEN: 
Bruk av droner i trafikken har til 
nå vært for forskjellige typer 
overvåkning og kontroll. Drone-
bruken analyseres og utvides 
så data fra disse også kan bru-
kes for å skrive ut bøter.
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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. NU0167
Boreal 220 m2, tomtoreal  744 m2
3 soverom  357.000 €

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. AT0310
Boreal 120 m2, 2.360 m2 tomtoreal
2 soverom  320.000 €

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
Renten er fortsatt negativ for 

bankene. De betaler 0.112% 
for flytende lån i Euro gjort i 

april måned. Rente-bunnen var i 
mars 2018, da var EURIBOR på sitt 
historisk laveste med en negativ 
rente på -0.191. Måneden etterpå, 
altså april 2018, begynte den fly-
tende renten å svakt øke i kostnad. 

 
Sentralbankens direktør Mario Dra-
gi er arkitekten bak nullrente-politik-
ken man har sett over en tid. I okto-
ber vil Dragi gå av som direktør for 
den Europeiske sentralbanken noe 
som også kan bety en endring av 
bankens politikk.

Rente-indeksen har EURIBOR har gått svakt oppover siste 12 
månedene, i april snudde tendensen og for første gang på ett år satte den 
europeiske sentralbanken renten ned for lån med flytende rente.

Bankrenta snur og går ned
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

Muligheten til å fryse huslån 
for resten av løpetiden 
med en rekordlav Euro-

rente er forklaringen bak dette. Un-
der årene finanskrisen løp ble nesten 
alle lån gjort med en flytende rente, 
men sentralbankens pengepolitikk 
førte EURO renten så lav at fast-

rente ble svært attraktivt. 
 
Den som investerer i en bolig i Spa-
nia for å leie ut kan med fastrente 
låse lånekostnaden i hele betalings-
perioden og med det ha en sikrere 
investering i ferieboligen.

Flesteparten som låner til bolig i Spania oppretter låner penger med fly-
tende rente. Fastrentelån har dog økt mye siste årene, ved utgangen av 
februar var 41.89% av alle lån gjort med fastrente.

Flest velger flytende lånerenteSelv om antallet kjøp utført 
av utlendinger øker vesent-
lig, utgjør man nå en noe 

mindre del av markedet enn man 
gjorde årene etter finanskrisen. I 
2016 stod utlendinger bak 13.3% 
av kjøpene og i 2017 var tallet 
ned marginalt til 13.1%. Den re-
lative nedgangen forklares med 
kjøp av utlendinger fra land i 
Nord-Europa hvor krisen ikke 
fikk like negative konsekvenser 
som den fikk for spanjolenes øko-
nomi. Selv om økonomien i Spa-
nia forbedret seg disse årene så 
man at det private forbruket lå 
etter.
 
Utlendingers andel av boligmar-
ked vokser mest på Costa del Sol 
Flesteparten av utlendingers kjøp 
av feriebolig i Spania ble gjort på 
Balearene 30.5%, Kanariøyene 
28.3% og Valencia regionen 26%.
Andalucia opplevde en relativ øk-
ning av antall utlendinger som 
kjøpte feriebolig. Utlendinger ut-
gjorde her 13.1% av det totale 
markedet i året som gikk.
 
Laveste aktivitet registrert av ei-
endomsregistrene ble gjort i 2009. 
Da registrerte man bare 16.500 
transaksjoner hvor kjøperen var 
en utlending. Dagens volum på 

65.400 er firedobbelt så høyt. Fra 
2017 til 2018 økte antallet trans-
aksjoner i denne delen av marke-
det med 7.4%.
 
Britene er største kjøpergruppe i 
Andalucia, Murcia og i Valencia 
regionen. På Balearene er det tys-
kerne som kjøper og i Catalunia 
er det franskmenn. Borte fra kys-
ten er rumenere største gruppen 
utenlandske kjøpere. Unntaket er 
et par provinser hvor marokka-
nere er største gruppen fra andre 
land.
 
Nordmenn tar de største lån

Bare 6.6% av nye lån til bolig i 
Spania ble gjort av utlendinger. 
Flertallet henter kapital fra lån på 
eiendom i hjemlandet eller betaler 
ferieboligen uten behov for finan-
siering.
 
Tinglyste lån til bolig viser at 
nordmenn er gruppen med de 
største lånene. I snitt har en nord-
mann med lån på ferieboligen i 
Spania lånt 271.764 Euro, sven-
skene 183.557 Euro og britene 
179.196 Euro. Størrelsen på lånet 
henger sammen med kvaliteten 
og prisen på boligen disse grup-
pene velger.

Det er jakten på sol og strand som primært driver utlendingers kjøp av 
bolig i Spania. I 2018 kjøpte ikke-spanske statsborgere 65.400 boliger i 
landet. Tall fra eiendomsregistrene i Spania viser at utlendingers kjøp 
utgjorde 12.6% av alle transaksjoner, den relative andelen i forhold til 
spanjoler har gått ned bortsett fra Andalucia.

Analytikere sier prisbeve-
gelsene til nå i 2019 vi-
ser til en stabilisering av 

marked. Prisøkningen er nå la-
vere enn hva man har sett for 
relativt kort tid tilbake. Det er 
øyene som leder an i prisveksten 
i 2019 hvor man på Kanariøyene 
så bruktboliger bli omsatt for 
3.5% mer og på Balearene 3.1% 
opp årets første kvartal. Mallorca 
har som region Spanias dyreste 
bruktboliger med 2959 Euro pr 
m2, de billigste boligene finner 

man i Murcia regionen hvor snit-
tet er på 998 Euro pr. m2. 
San Sebastian i Nord-Spania er 
den dyreste storbyen med 4.335 
Euro pr m2 i snitt.
 
I Andalucia hvor Costa del Sol 
ligger er snittprisen nå 1533 Euro 
opp 1% siste kvartal Valencia re-
gionen hvor Costa Blanca ligger 
har en snittpris på 1339 Euro opp 
0.6%. For Kanariøyene var resul-
tatet 1796 Euro, opp 3.5%.

Snittprisen på en bruktbolig i Spania har ved utgangen av mars måned 
gått opp 1.1%. Boligprisene er nå i snitt 6% høyere enn 12  måneder tilbake.

7.4% flere kjøpte feriebolig
Nordmenn tar de største boliglån

Boligmarkedet denne våren:  1703€ pr m2

Bolig i Spania

LÅNER €271.764 I SNITT: 
Nordmenn tok i snitt de største 
bolignån blant utlendinger som 
kjøpte i Spania. Vi kjøper dyrere 
boliger og har ikke kultur for å 
betale kontant. 

(Bildet viser Albir sett fra Sierra 
Helada)
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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

Kontroll og eventuell straff for de som leier ut sine ferieboliger 
uten å skatte for dette i Spania har økt over flere år.

Man har innført obligatorisk 
registrering av leiligheter 
som leies ut på korttid på 

både Costa Blanca og Costa del Sol. 
Leier man ut på websider som 
AirBnb o.l. får man ikke registrert 
boligene for utleie uten dette num-
meret. Dette som en konsekvens av 
kraf fra spanske myndigheter.
 
Selvangivelsen for 2018 skal snart 
leveres inn, skattemyndighetene 

varsler nå om at de som ikke korrekt 
deklarerer den inntekt man har hatt 
på utleie i 2018 risikerer en straffe-
skatt på et sted mellom 50 og 150%. 
Skattetaten Hacienda har sendt ut 
varsel om muligheten for straffeskatt 
til 700.000 eiere.
 
Alle utlendinger med eiendom i 
Spania har krav om å levere inn 
selvangivelse i Spania uansett om 
man leier ut eller ikke.

Private utleiere risikerer 
150% straffeskatt

Økonomi

Fedea, instituttet for økonomiske studier, advarer for høy gjeld i forhold til 
inntekter i flere spanske regioner. Mørkest ser det ut i Valencia regionen og på 
Costa Blanca hvor regionen har en gjeld som tilsvarer 40% av BNP.

Studien har fokusert på utviklin-
gen i perioden 2003 til 2018. 
Den viser at gjelden er femdo-

blet på mindre enn ett tiår. Gjelden 
ligger i de fleste tilfeller rundt 25% 
av BNP. At det står langt verre til i 
Valencia regionen henger blant an-
net sammen med regionens notorisk 
korrupte politikere som har brukt 
milliarder på relativt få symbolpro-
sjekter hvor det ble underslått og 
kastet bort enorme summer. Dagens 
regionale ledelse i Valencia har vun-
net frem med en populistisk plat-
form hvor nei til kutt i offentlig sek-
tor står sentralt samtidig som en 
rekke proteksjonistiske Valencia-
nasjonalistiske tiltak skader eller 
hemmer økonomien.
 

Alle Spanias regioner har sett gjel-
den vokse under finanskrisen men 
det er vesentlige regionale forskjel-
ler. Madrid og Kanariøyene er re-
gionene med lavest gjeld i forhold 
til deres økonomiske aktivitet. Verst 
står det til i Murcia, Catalonia, Cas-
tilla la Mancha og aller vært i Valen-
cia-regionen.
 
I studien varsler man at de større 
budsjettene man nå ser i de fleste av 
regionene ikke er bærekraftige sær-
lig mye lenger. Myndighetene har 
nytt gått av eksepsjonelt lave renter 
over flere når, men den situasjonen 
vil ikke fortsette. Rentenivået i EU 
sonen peker svakt opp og økono-
mien mister eller har mistet investe-
ringer som følge av EU og Spanias 

investeringsprogrammer som ble 
igangsatt for å hjelpe økonomien ut 
av finanskrisen. Økonomien har for-
bedret seg vesentlig både i EU og 
enda mere i Spania, så disse pro-
grammene er borte eller blir borte. 
 
Det politiske klimaet i Spania og 
mangelen på ansvarlige politikere 
har ført til populistiske krav om min-
dre kutt i offentlig sektor og økte 
budsjetter og investeringer. Pensjo-
nister vil ha høyere pensjoner, billi-
gere og bedre helsestell. Unge vil ha 
høyere lønn, lavere skatter, bedre 
skoler og flere sosiale goder. 
 
Regionale myndigheter har ansvar 
for finansiering av blant annet skole 
og helsevesen.

Nye varsler om farlig dårlig 
økonomi i spanske regioner

Banco Santander hadde sitt 
årlige møte for aksjonærene 
samme dagen valgkampen gikk 
i gang. Styreformann Ana Botín 
er en av Spanias og verdens me-
ktigste og rikeste kvinner. Hennes 
kommentar om Spanias økono-
mi og politikk blir lagt merke til.

Ber om reformer og bærekraftig 
pengebruk i det offentlige
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Økonomi

Spania har et stort demografisk problem. Befolkningens alder øker, antallet pensjonister øker mens 
antallet arbeidere og barn går ned. «Forgubbingen» er spesielt synlig i småbyer og landsbyer preget av 
stor fraflytting. Nesten 2000 kommuner har nå flere som hever pensjon enn folk som arbeider.

2000 byer har flere pensjonister enn folk i jobb

I innlandsbyen Tarbena, en drøy 
halvtime fra Alfaz del Pi, hver 107 
innbyggere pensjon. Bare 115 har 

arbeide i kommunen med hvor det er 
registrert 640 innbyggere. Lenger inne 
i landet er situasjonen enda verre. Job-
bene er å finne langs kysten og i stor-
byene. I Alfaz del Pi hever 1163 inn-
byggere pensjon mens 5843 er i jobb 
av totalt 18.394 innbyggere. Torrevi-
eja har 7.128 som mottar pensjon fra 
den spanske staten mens 20.403 er i 
jobb av totalt 83.252 innbyggere. Mar-

bella har 10.704 spanske pensjons-
mottakere og 66.736 i jobb av 141.172 
innbyggere. I Fuengirola jobber 
22.179 personer og 5.648 hever pen-
sjon av 74.929 innbyggere.
 
Verst er det i innlandet i hvor det er et 
utall småbyer hvor det ofte er en arbei-
der pr tre pensjonister.
 
Situasjonen illustrerer også den øko-
nomiske belastningen dette fører med 
seg. Spanske pensjoner er i Europeisk 

sammenheng relativt lave, men sett i 
sammenheng med hva folk har betalt 
inn til pensjonskassen og hva dagens 
arbeidere betaler inn i systemet er det 
vanskelig å argumentere for høyere 
pensjoner.
 
Spanjolene har lenge fått få barn sam-
tidig som befolkningen alder i snitt 
øker. Innvandring har i perioder brem-
set på den negative utviklingen men 
ikke nok til at det er tilstrekkelig antall 
arbeidere pr pensjons-mottaker.

Hun poengterte at alle ønsker 
sosial rettferdighet og mulig-
heter for alle, men det krever 

økonomisk vekst. Botín trakk spesielt 
frem pensjonene, som til tross for å 
være relativt lave, er høyere enn hva 
pensjonskassen kan greie å betale ut 
over tid. Inntektene må opp eller utgif-
tene ned.
 
- Vi ønsker oss et Spania som fungerer 
for alle trenger vi en økonomisk poli-
tikk som fungerer. Uten vekst er det 
ingen drømmer. Jeg vil oppfordre po-
litikerne til å snakke klart. Etter valget 
må vi unngå å tenke på kort sikt og 
heller stake ut en langsiktig kurs med 
reformer på agendaen og en inklude-
rende vekst med sosiale hensyn.
 
Spania får regelmessig råd og pålegg 
fra IMF og EU om å reformere det 
rigide lovverket som regulerer ar-
beidsmarkedet og et pensjonssystem 
som ikke er bærekraftig. Spanske po-
litikere har vist ingen handlekraft for 
å ta kanskje upopulære men nødven-
dige tiltak.

Botín pekte også på landets relativt 
nye politiske realitet hvor en rekke nye 

partier har spredt velgerne og koalisjo-
ner må bygges. Styreformannen sa det 
er nødvendig å gjøre avtaler mellom 
forskjellige politiske gruppene noe 
som krever ansvarlighet og modenhet. 
Ana Botín er fjerde generasjonen 
Botín som leder Santander. Hun er av 
Forbes Magazine rangert som en av 
verdens ti mektigste kvinner.

Tallene gjelder februar måned 
og viser at 5.3% flere boliger 
skiftet hender i perioden sam-

menliknet med året før. Data viser at 
markedet nå stabiliserer seg etter 
kraftig vekst i aktivitet og priser i 
2018. I flere måneder økte aktivite-
ten over 15% i året som gikk. Fe-
bruar er normalt en ganske rolig 
måned og sammenliknet med januar 
gikk aktiviteten ned 0.2%. 
 
Solgte nybygg øker i forhold til 
solgte brukte boliger.
 
43.695 boliger fikk ny eier i februar 
måned. 8.796 av disse var nybygg. 
8.193 av boligene ble solgt i Anda-
lucia.

Nylig publiserte tall viser at antallet solgte boliger økte over 5%. 
Andalucia var regionen med høyest aktivitet årets andre måned.

Over 5% flere boliger fikk ny eier
Bolig i Spania

LÅNER €271.764 I SNITT: Den offentlige gjelder i Valencia-regionen er blant den 
høyeste i Spania. Enorme summer har forsvunnet ut av den lokale økonomien og til skat-
teparadiser som følge av vanstyre og korrupsjon. Politikerner her hrukte enorme summer 
på få prestigeprosjekter som ”Vitenskapsbyen” (bildet), Americas Cup, Formula 1, pa-
vebesøk, Terra Mitica m.m. Se egen sak side 2.

øNSKER SEG ANSVARLIGE 
POLITIKERE: Styreformannen i 
Santander hintet om mangel på 
edruelighet blant spanske politikere.  
Og pekte på behovet for å endre lov-
verket som regulerer deler av det 
spanske samfunnet.  Botín er styre-
formann og aksjonær i en av ver-
dens største banker.
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Kitere i området har til nå 
måtte bruke et lite egnet 
område ved Rio Real 

men blir dette godkjent av regio-
nale myndigheter, Junta de Anda-
lucia, blir det nye området mel-
lom chiringuito Palm Beach og 
parkeringsplassen i calle Realejo, 
altså mellom Elviria og sentrum 
av Marbella.
 
Kitere i området har vært i dialog 
med kommunen i flere år for å 
finne et permanent sted man kan 
kite. Problemet er primært knyttet 
til sommersesongen når det er 
mye folk på strendene og badende 
i vannet, noe som gjør at kitere 
blir bortvist i tråd med lov om 
bruk av strandsonen. Sporten er 
relativt ny så dagens regelverk tar 
ikke hensyn til utøverne i de fles-
te kystkommuner. I Valencia-re-
gionen har kitesurfing ført til 
krangel mellom utøvere, fastbo-
ende og regionale myndigheter. 
Men i Marbella ser man på dette 
som en økonomisk mulighet noe 
som forklarer kommunens vel-
vilje. Endelig godkjenning er det 
de regionale myndigheter, Junta 
de Andalucia, som må gi. Det er 

regionen som har myndighet over 
kystlinjen.
 
Sporten omtales av mange som 
«den nye golfen» - men det sikter 
man til at golfspillere har banet 
vei for en type turisme hvor utø-
verne trenge et viss økonomisk 
investering for å komme i gang 
noe som har gjort golfere interes-
sante som turister. En kitesurfer 
bruker fort gjerne 5.000 Euro for 
en pakke brett, kiter og resten av 
utstyret, gjerne vesentlig mer for 
å ha utstyr for alle typer vind og 
bølger. Det er en idrett som krever 
relativt kraftig vind noe Costa del 
Sol har mye av på grunn av Gi-
braltarstredet og hvordan Middel-
havet er relativt smalt på solkys-
ten noe som akselererer vinden i 
det den presses mellom Atlasfjel-
lene i Marokko og fjellområdet 
som inkluderer Sierra Nevada.

Kitere reiser oftest i grupper og i 
sommersesongen er man begren-
set til markerte områder på stren-
dene, det er få av dem så den øko-
nomiske effekten multipliseres i 
områdene hvor kitesurfing tilla-
tes.

 
Kitere fra kaldere land som Stor-
britannia, Tyskland og Holland 
ser etter destinasjoner hvor de kan 
utvøe sin sport uten tykke våt-
drakter samtidig som koner og 
kjærester ofte ikke utvøver spor-
ten og vil ha andre alternativer. 
Costa del Sol og Marbella-områ-
det har et stort potensiale for å la 
kitesurfing bli med å dra flere tu-
rister som legger igjen penger i 
kommunen.
 
Kitesurfing betyr mye for økono-
mien i Tarifa. Unge fra hele Eu-
ropa reiser hit for å kite eller å 
lære å kite. Dette har gitt et øko-
nomisk grunnlag for et utall sko-

ler og utleieboliger i den lille 
byen er stort sett fulle så lenge 
sesongen varer og prisene er rela-
tivt høye. Det henger noe i 
sammen med at sporten er relativt 
kostbar og så utøverne er avhen-
gig av en viss økonomi for å prak-
tisere kitesurfing. At det er en 
sport med en stor mengde vær-
forbehold gjør at mange utøvere 
har egne bedrifter med en fleksi-
bilitet som kan komme med det. 
Man er avhengig av relativt sterk 
vind og vinden bør komme fra 
bestemte retninger, blåser det fra-
landsvind går få kitere ut da man 
risikerer å bli blåst til havs om det 
går noe galt med utstyret mens 
man er på sjøen.

Fiskehavnen i Fuengirola åpnes for publikum

Fiskernes installasjoner i havnen skal opprustes og gjøres mer tilgjengelige for publikum. Det 
investeres nesten 900.000 Euro i prosjektet som i hovedsak betales med EU midler.

Som del av prosjektet skal 
de industrielle installasjo-
nene knyttet til mottak og 

behandling av fisk få bedre ad-
gang for besøkende og turister. 
Det skal bygges traseer så turis-
ter skal få se hvordan fisk og 
skalldyr kommer inn i mottaket, 
behandles, pakkes og selges. An-
legget utvides fra dagens 418m2 
til 1060m2.

Hvordan fisken tas i mot og mer-
kes med opphav og fangstmeto-
de skal bli bedre med det nye 
anlegget. Det blir ett nytt anlegg 
for bearbeiding og salg av det 
som kommer inn inkludert nye 
kjølerom. Hvordan publikum 
skal få besøke anlegget skal blir 
mer gjennomtenkt enn dagens 
situasjon. Turister skal få se 
hvordan fangsten kommer inn 

fra båtene, behandles og fiske-
auksjonen på en måte så de ikke 
forstyrrer den kommersielle ak-
tiviteten eller skaper problemer 
med tanke på hygiene.
 
Tidligere i år ble planene for for-
bedring av havnens restaurant og 
butikk-område lagt frem.

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

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

VOX ble største parti i Benahavís
Det høyre-ekstreme partiet som glorifiserer Francos diktatur, fornekteter klimaendringene og 
vil stoppe utlendinger som «ikke passer inn» i Spania vant valget i den lille byen Benahavís som 
primært lever på nettopp innvandrere og turister fra andre land.

Benahavís ligger kort vei 
fra Marbella, Nueva An-
dalucia og Puerto Banús 

og bygging av ferieboliger for 
utlendinger er kommunens stør-
ste inntektskilde. I byen som har 
under 8.000 innbyggere stemte 
23.48% på partiet som huser 
Franco-nostalgikere og de som 
ønsker seg en «sterk Spansk 
stat». På nasjonalt nivå fikk par-
tiet 10.26% oppslutning og 24 
representanter fra partiet blir før-
ste høyreekstreme gruppe i 
Spansk politikk etter General 
Francos død.
 
Partiet er av de fleste i Spania 
«uønsket» på grunn av deres ek-
streme synspunkter om kvinner, 
franco, innvandrere og miljø-
vern. Partiet som sier «Spania 
først» er åpenbart inspirert av 
Trump og har koblinger til 
Frankrikes Le Penne og andre 
europeiske ekstreme nasjonalis-
ter.
 

Bare innvandrere med 
”spansk” kultur

VOX ønsker blant annet å fjerne 
lover som er ment å beskytte 
kvinner mot vold og overgrep. 
Partiet sier slike lover er diskri-
minerende ovenfor menn. Partiet 
ønsker å stoppe innvandringen til 
Spania. Det er spesielt de som 
kommer fra ikke-latinske land og 
ikke snakker spansk man mener 
er uønsket i Spania. Bare de som 
kommer fra spansktalende land 
og som har vesentlig kulturelle 
likheter med Spania skal få kom-
me.
 
Partiets økonomiske politikk går 
ut på å helt endre inntektskatten 
i Spania og å erstatte den med en 
flat skatt på 21%.
 
Korrupsjon i Partido Popu-
lar og Katalonia

Deler av oppslutningen rundt 
VOX henger sammen med parti-

ets harde linje mot katalanske 
nasjonalister. PSOE har vært 
langt mer forsiktig i tonen oven-
for nasjonalistene da partiet er 
avhengig av støtte fra både bas-
kiske og katalanske nasjonalister 
for å få styre. Spanias tradisjo-
nelle høyreparti Partido Popular 
har sett sin oppslutning forsvinne 
i kjølvannet av et utall korrup-
sjonsskandaler, noe som til slutt 
felte tidligere statsminister Ma-
riano Rajoy som ikke fikk sitte ut 
perioden han var valgt for etter 
et mistillitsforslag sommeren 
2018.

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.

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

Fuengirola

Blant varene det er tatt be-
slag i er ting som skjorter 
og bukser med påtrykte 

logoer som ikke kommer fra den 
egentlige produsenten av varene. 
Man beslagla også vesker, skjerf, 
sko og lommebøker.
 
Kopivarer er populære blant tu-
rister som besøker Spania. Turis-
tene kjøper hvert år store meng-
der falske Louis Vutton vesker 
og klær med påtrykk fra merker 
som Gucci, Calvin Klein og Ar-
mani. Produktene er i hovedsak 

produsert i Kina og selges for 
småpenger. Hverken kjøper eller 
selger handler i den tro at dette 
er ekte varer, men Spania har 
siste årene blitt kritisert for å 
ikke håndheve internasjonale av-
taler om kopibeskyttelse og man 
har sett flere aksjoner mot kopi-
varer som selges i butikker og på 
markeder i turistområdene. 
 
Politiet aksjonerte mot 14 mar-
kedsboder og 7 varebiler tilhø-
rende selgerne i Fuengirola.

Politiet arresterte 22 personer og beslagla 5.500 produkter som 
var lagt ut for salg på markedet i Los Boliches i Fuengirola.

22 pågrepet på markedet

Den ene hadde ankommet 
i en Porche 911 Turbo 
med falske papirer. Bilen 

viste seg å være stjålet i Storbri-
tannia. Saken førte dem videre til 
en stjålet campingvogn som stod 

parkert i et anlegg i nærheten. 
Politiet kom også over en replika 
av en pistol da de ransaket en bo-
lig i Fuengirola tilhørende en av 
de mistenkte.

Policia Nacional aksjonerte mot et bordell i Fuengirola, målet var å ta 
menneskesmuglere men under aksjonen politiet snublet over to biltyver.

Tatt på bordell med stjålet bil

· Centro Plaza
· Elviria
· Nueva Andalucia
· Benálmadena
· Arroyo de la Miel

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

MEST VIND PÅ COSTA DEL SOL: Illustrasjonen viser hvordan vinden 
er sterkere langs kysten av Malaga. I det vinden må gjennom ”korridoren” 
som skapes av fjellene i Syd-Spania og Atlas fjellene i Nord-Afrika øker den 
i styrke. Samme effekt merkes i havet så det er alltid sterkere strømmer 
helt vest i Middelhavet med dertil lavere temperatur i sjøen. Men strøm-
mene fører med seg næring og oksygen som livet i havet nyter godt av.

Marbella Kite Club har fått grønt lys fra kommunen for å etablere 
disponere et 300 meter langt område strand for kitesurf. Kom-
munen er interessert i å få flere kitere til kommunen. Det er en 
kostbar sport og utøverne legger ofte igjen vesentlige beløp.

Marbella kommune satser på kitesurf
TURISTER VIL HA KOPIVARER: Det er 
primært turister som kjøper billige ”Armani” 
skjorter og Luis Vutton vesker på markedet.
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Alicante  ·  Malaga  ·  Murcia  ·  Torrevieja  ·  Barcelona  ·  Mallorca  ·  Madrid  ·  Kanariøyene

Opplev og utforsk  Spania
Kundeservice 
på ditt eget språk

De blir utpresset for å god-
ta en økning på opptil 
700% for leie av utearea-

ler man bruker som terrasser. 
 
De som ikke godtar den vold-
somme økningen har fått plassert 
ut sementblokker på terrassene 
og fått sine adgangskort blok-

kert. Det siste skaper store pro-
blemer for levering av varer til 
restaurantene og butikkene det 
gjelder.
 
I gjennomsnitt er den nye prisene 
for å disponere utearealer i hav-
nen 480 Euro pr kvadratmeter pr 
år.

25 butikker og restauranter i Marbellas Puerto 
Banús har organisert seg og levert inn en klage på 
selskapet som driver havnen og området rundt. 

Butikker og restauranter i 
Puerto Banús føler seg utpresset

Slike skader skjer hver vin-
ter, men i år ble man over-
asket av nok et uvær nesten 

rett før påske.
 
Marbella kommune måtte sette 
av 200.000 Euro for å gjøre 
umiddelbare utbedringer på 
strendene så den viktige påske-
sesongen ikke blir påvirket. 
 
En EU studie er nå satt i gang 
hvor formålet er å finne en mer 
permanent løsning på problemet. 
Det spanske miljøverndeparte-
mentet lokale rådhus, flere pri-
vate selskaper og ”Det Hydrolo-
giske instituttet i Cantabria” skal 
alle delta i studien som betales 
av EU. Man begynte arbeidet i 
februar og prosjektet skal løpe 
over to år.
 

Utbygging av ferieboliger nære 
sjøen og havner langs kysten har 
endret retningen på bølger og 
strømmer nære land og ødelagt 
den naturlige ”vandringen” av 
strandlinjen frem og tilbake.

Kraftig vind og store bølger i slutten før påske skapte store 
ødeleggelser på strendene i Marbella og Estepona. Store 
mengder sand har blitt flyttet rundt og flere strukturer har blitt 
ødelagt. Blant dem benker og tårnene badevaktene bruker.

Boligmarked i Marbella flater ut
Etter åtte års vekst i priser og økende antall solgte boliger i det «det gyldne triange-
let» ser man nå en utflating  i området mellom Marbella, Estepona og Benahavís.

Tendensen ser man i store 
deler av Spania. Men det 
internasjonale markedet 

rundt Marbella påvirkes også av 
usikkerheten rundt Brexit og en 
mer usikker global økonomi. 
Britene er fortsatt største grup-
pen kjøpere i området med 15% 
av markedet, ned fra 21% få år 
tilbake. Samtidig har antallet 
norske kjøpere økt på Costa del 
Sol. Også svensker, belgiere, 
sveitsere, hollendere, fransk-
menn og arabiske land viser 
større interesse for kjøp av bolig 
i Marbella.

De mange igangsatte boligpro-
sjektene i området retter seg mer 
eller mindre mot samme kjøper-
profil noe som i en viss grad ska-
per et for stort tilbud av mer eller 
mindre samme typer boliger.
 
Dagens mest aktive kjøpergrup-
pe er mellom 35 og 44 år gam-
mel og kjøperne låner på boligen 
de kjøper i Spania. Enten har de 
nok kapital til å ikke låne noe el-
ler så tar de lån på eiendom i 
hjemlandet for kjøp av boligen i 
Spania.
 

Svensker åpner luksushotell i Marbella

BOHO Club med tilhørende restauranter åpner i løpet av 2019. Hotel, res-
taurant og klubben åpner ikke langt fra Nueva Andalucia og Puerto Banus.

Luksushotellet får fem 
stjerner og 50 rom, det in-
vesteres 8.6 millioner 

Euro på ombyggingen og rundt 
halvparten kommer fra den span-
ske investerings-banken Acrano 
Partners. Hotellet fikk nye eiere 
i 2017 og ligger sentralt i et om-
råde som er svært populært blant 
svensker og nordmenn.
 
Det svenske selskapet Quartier 
Properties AB har flere investe-

ringer i dette området. På en na-
botomt har man ført opp 22 lei-
ligheter, som skal være solgt og 
like i nærheten har man disponi-
belt en tomt hvor det opplyses 
man kan bygge ytterligere 60 
leiligheter, selv om det ikke er 
søkt om noen byggetillatelse for 
dette. I snitt koster en 100m2 
stor leilighet her 460.000 Euro. 
 
Det svenske selskapet som ble 
stiftet i 2014 er fokusert på eien-

domsutvikling på Costa del Sol. 
Quartiers Properties både bygger 
ut og forvalter eiendom for ut-
leie.
 
Selskapet har i sin portefølje Ha-
cienda del Señorio de Cifuente, 
beliggende i Benahavís drøye ti 
minutter opp fjellet bak Nueva 
Andalucia. Eiendommen har 99 
leiligheter som leies ut på kort og 
langtidsleie.

Automatisk vannings kan redde Marbellas sanddyner
I Marbella jobber man for å 
beskytte sanddynene fra eros-
jon fra vind og regn. Det er til 
nå plantet furutrær for å bedre 
holde på sanden.

Kommunen legger nå ut 
rundt 600 meter med rør 
for automatisk vanning i 

området Barronal de la Morena 
ved El Rosario-Las Chapas. Må-
let er at dette skal få busker og 
urter til bedre å slå røtter, over-
leve og på dette viset holde på 
sand og sanddynene. Dynene i 
seg selv er viktige for økosyste-
met da de skjermer for vinden og 
mange planter vokser bare i le av 
sanddyner.
 
700 planter skal plasseres ut i 
området og det er stiftelsen 

«Produnas» som er katalysator 
for prosjektet som involverer 
både kommunen og det lokale 
vannverket.
 
Kysten av Spania har lenge vært 
under sterkt press fra bebygging 
og turisme som ødelegger stand-
sonens naturlige vegetasjon som 
tidligere har vært en naturlig be-

skytter for erosjon. Bekymrede 
naboer ser mange steder sjøen 
komme nærmere og strendene 
bli mindre. Og når vinterstor-
mene kommer ser man flere ste-
der bølger kommer farlig nære 
boliger. I Guardamar på Costa 
Blanca må en rekke boliger rives 
da de er på vei ut i havet.

Strendene ødelegges 
EU jobber med løsning

Gruppen fra 45 til 54 år er også 
svært aktive. De fleste ønsker 
seg nyere boliger med moderne 
design. Man ser også at kjøpere 
som ser verdi av boliger hvor 
mer miljøvennlige materialer har 
blitt brukt og boliger som er 
energieffektive.
 
Siste fem årene har man så man 
større byggeaktivitet i kommu-
ner som Mijas, Manilva, Bena-
havís, Estepona og Ojén. Dette 
hang sammen med etterspillet av 
korrupsjonskandalen i Marbella 
hvor man i flere år ikke kunne 
godkjenne nyeprosjekter.
 
Mangelen på bebyggbart areale 
påvirker også markedet i Mar-
bella området. Steder som Este-
pona og Cala de Mijas er det 
derimot langt flere tilgjengelige 
tomter og byråkratiet beveger 
seg raskere.

Calle Rio Volga 3
Nueva Andalucia - Marbella

Åpent 10:00 - 19:00

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

snacks og godteri.

PUERTO BANúS: Veldig mange relativt like typer boliger bygges 
nå vest på Costa del Sol. Dette er med å bremse prisveksten man har 
sett en stund. Det bygges også mye nytt øst for Marbella i Mijas. I 
Marbella har kommunens korrupsjonskandale lenge vært en stopper 
for investeringer i nye byggeprosjekter.

PUERTO BANúS: De som ikke har godt-
kjent prisøkningen har fått sine adgangskort 
til havnen sperret noe som gjør varelevering 
vanskeligere. Restauranter har fått store 
sementblokker plassert på utearealet så 
man ikke kan sette ut bord her.

LNTAXFISCAL

Skatt i Spania?
www.taxfiscal.com

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

Skatt betales på dine vegne online. 
Hvor du eller  boligen 

befinner deg er uvesentlig.

· eiendomsskatt · Selvangivelse
· Testamente · Refusjon

· Skatt ved salg og kjøp av bolig

EROSJON: Turisme blandet med inkompe-
tente politikere har gjør at den naturlige forflyt-
ningen av sand i strandområdet skaper proble-
mer. Siste årene har fenomenet bare blitt 
værre både på Costa del Sol og Costa Blanca.
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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

Ny dato for Mai-festen
Torrevieja kommune endrer på datoen for «mai-festen». Feria de Sevillanas har un-
der det relativt nye bystyret vært flyttet rundt på flere ganger. Rådhuset opplyste flere 
måneder tilbake at festivalen skulle markeres 8.-12. mai men nå er datoen flyttet frem.

Den populære festivalen 
nå går av stabelen 29. 
mai til 2. juni.

 
Mai-Festivalen er ”verdenskjent 
i Spania”, da primært i Andalu-
cia hvor originalen er Sevillas 
”Feria de Abril” hvor bydelen 
Los Remedios forvandles til et 
eventyr av hester, prikkete kjoler 
og ”manzanilla”. Gatene fylles 

med hvite og røde eller hvite og 
grønne småhus (telt) kalt ”case-
tas”.
 
I Torrevieja bor det mange an-
dalusere som har tatt med seg 
vår-festen til saltbyen. Noen år 
tilbake så rådhuset festivalens 
potensiale for turisme i byen og 
”Feria de Mayo” har nå blitt en 
tradisjon i Torrevieja. Fjorårets 

festival ble svært redusert på 
grunn av politisk krangel i kom-
munen.
 
Festivalen arrangeres i år endelig 
29. mai til 2. juni. Under oppvar-
mingen markerer man ”Noche 
del Pescaíto” altså småfiskens 
natt, nok en tradisjon fra Anda-
lucia.

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 Mai
Lør 11. : ROB ROBERTS

Lør 18. : ANDY JONES * Lør 25. : JO JO
Full meny 16€ per person og A La Carte.

Torrevieja

Den opprinnelige konstruksjonen ble laget av maurerne etter at de migrerte til deler av 
den iberiske halvøya på 700-tallet. I 2017 annonserte kommunen at de gamle tvilling-møl-
lene i Orihuela skulle restaureres, men ingenting har skjedd og forfallet er nå dramatisk.

Orihuela kommune overtok 
da eierskapet fra bønde-
nes vannråd, Juzgados de 

Aguas. Men kommunen har ikke 
gjort noe som helst og denne uni-
ke delen av Orihuelas historiske 
arv er et lite hyggelig syn. Anleg-
get er dekket av grafitti og fylt 
opp av store mengder søppel og 
plastikk.
 
At anlegget ikke har blitt priori-
tert må også ses i lys av kommu-
nens ambisjoner om å inkluderes 
i UNESCOs liste over verdens-
arv. I 2017 begynte man å snakke 
om søke om å få tvillingmøllene 
inkludert. Av formelle grunner 

kan en søknad først leveres i 
2022. Kommunen er allerede fo-
kus for negativ oppmerksomhet 
etter at kommunen fra motorveien 
har skiltet avkjørselen til Orihu-
ela med UNESCOs logo, til tross 
for at det ikke finnes noen min-
nemerker som har oppnådd denne 
status.
 
Hjulene inngår i et sinnrikt sys-
tem for vanning av jordene syd på 
Costa Blanca som ble bygget av 
maurere for over tusen år siden. 
Blant annet er det gjennbruke av 
vannet fra elven Segura som gjør 
anlegget spesielt. Ved hjelp av et 
system av kanaler, diker og møl-

lehjul føres vannet tilbake i sirku-
lasjon slik at det kan brukes på 
nytt til de samme jordene. Dette 
var viktig for det tørre klimaet 
langs Middelhavet, der vann tra-
disjonelt har vært en mangelvare. 
 
Etter at maurerne ble kastet ut av 
Spania, de siste på slutten av 
1400-tallet, ble vanningsanlegget 
beholdt. Flere av kanalene er i 
bruk den dag i dag. Det kanskje 
mest kjente elementet er mølle-
hjulene i Los Desamparados i 
Orihuela (Las norias de Los De-
samparados).

Tvillingmøllene i Orihuela forfaller Orihuela kommune 
bløffer om historisk arv
Nye skilt som markerer avkjørselen fra motorveien 
A7 til Orihuela omtaler byen som «conjunto histori-
co» og inkluderer UNESCO sin logo for verdensarv.

Orihuela kommune har in-
gen monumenter inklu-
dert i FN-organisasjonens 

liste over verdens arv.
 
Selv om Orihuela har en rik his-
torie og en rekke verneverdige 
bygg har kommunen i liten grad 

tatt vare på dem. Derfor har aldri 
kommunens forsøk på inklude-
ring hos UNESCO aldri ført 
frem. Byråd ansvarlig for byens 
historiske arv, Rafael Almargo, 
skylder på selskapet som har de-
signet skiltet og det aktuelle 
klistremerket.

En en større aksjon mot totalt 10 «røykeklubber» har 
Guardia Civil stengt ned nesten alle. 38 personer ble 
pågrepet som del av aksjonen i Torrevieja.

Over 40.000 Euro i kontan-
ter er beslaglagt sammen 
med 2.5 kilo marihuana, 

855 gram hasj og i overkant av en 
kilo metaamfetamin.
 
Under spansk lov er det lov å 
dyrke marihuana for eget bruk. 
Det er også lov å oppbevare plan-
ten men det er ulovlig å transpor-
tere eller å selge. Siste årene har 
det dukket opp et utall «canna-

bisklubber» som i utgangspunktet 
er ment å være et sted hvor man 
kollektivt dyrker sine planter. Et 
stort antall av klubbene har vist 
seg å være en front for dyrking av 
marihuana for vanlig kommersielt 
salg.
 
Fem av de pågrepne i Torrevieja 
ble fengslet. Blant de 38 som ble 
pågrepet var statsborgere fra ni 
forskjellige land.

SATELITT, TV SYSTEMER, INTERNET & IPTV

GRUPO

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

IPTV - SKANDINAVISKE KANALER

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

9 Cannabisklubber 
stengt i Torrevieja

BLøFF: Orihuela komme er rik på historiske monumen-
ter men ingen av dem når UNESCO standard selv om 
kommunen satte logoen på skiltet ute på motorveien.
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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

Ran med vold på Orihuela Costa
Guardia Civil har arrestert flere personer som skal ha stått bak flere 
voldelige innbrudd på Orihuela Costa. De anklagede skal blant an-
net ha stukket ett av sine ransofre med kniv i løpet av ett ran.

Det er Guardia Civil i Pilar 
de la Horadada som har 
pågrepet to menn og en 

kvinne de mistenker for å ha stått 
bak flere innbrudd med vold. De 
tre, som er av spansk nasjonalitet, 
er på henholdsvis 34, 37 og 37 år 
gamle.
 
Kvinnen sitter fortsatt i fengsel 
mens de to mennene er siktet men 
løslatt i påvente av rettsaken. Of-
feret som ble stikket i ribbeina 

skal ha blitt kjent med kvinnen 
via «sosiale medier» og hun skal 
ta tatt med seg de to mennene da 
hun møtte offeret. De skal ha 
truet mannen og ranet ham for 
penger og en mobiltelefon. 
 
Det har blitt utført flere andre ran 
og innbrudd med vold på Orihu-
ela Costa det forblir ukjent om de 
tre som ble pågrepet eventuelt 
står bak flere av disse.

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!

Falsk drapsalarm 
i Torrevieja

I april fant man en halvveis avkledd død kvinne i et bygg 
ved industriområdet Casa Grande i utkanten av Torre-
vieja sentrum. Omstendighetene politiet til å først tro 
en drapsmann gikk på frifot i byen.

Den døde ble funnet i Edi-
ficio Avenidas i Calle 
Cálle Caritas hvor Guar-

dia Civil sperret av gaten mens 
prøver ble tatt på åstedet. Det 
finnes flere nattklubber i området 
og politiet opererte i første om-
gang med teorien om at kvinnen 
skulle ha blitt voldtatt og drept.  

Etterforskningen konkluderte 
senere med at kvinnen skal ha 
falt i det hun skal ha urinert i en 
trapp.
 
Tidligere samme uke ble en 
mann pågrepet i Rojales etter at 
hans samboer ble funnet drept.

Kraftig vind og regn skapte store ødeleggelser under årets påskeferie. Foruten skuffede 
turister er resultatet ødelagte strender og skader på boliger etter at regnet førte til flom. 

Over 240 liter regn falt ned 
pr kvadratmeter i løpet av 
kort tid enkelte steder. 

 
Skadene er største i Torrevieja 
hvor mye sand er vasket bort fra 
flere av byens strender. Utstyr 
som benker, fot-dusj, møbler og 
andre konstruksjoner er vasket 
bort eller skadet. Området er flatt 
og tørt noe som gjør det ekstra 
utsatt for flom.
 
Trær som har falt over ende har 
ført til stengte veier og uværet har 
også ledet til flere trafikkulykker. 
 
Kollektivtrafikk ble stoppet på 
grunna av regnet og flere av og 
påkjøringer til riksvei N332 og 
den regionale CV-905 ble stengt 
i perioder.
 
I Torrevieja er El Cura stranden, 
Los Loso og Cala Bosque verst 
rammet. På Orihuela Costa kan 
man se skadene i Cala Cerrada i 
La Zenia.
 
Fenomenet med oversvømmelser 
steder som Torrevieja og Albir er 
ikke ukjent. Men dette skjer nor-

malt i løpet av vintermånedene 
mellom november og februar. 
Menneskeskapte klimaendringer 
gjør været mer uforutsigbart. 
Uværet er i følge meteorologer 
det verste man har sett på 73 år. 
 
Ukontrollert utbygging godtkjent 
av inkompetente og korrupte lo-
kalpolitikere har ført til at det er 
bygget over gamle elveleier, dre-
nering er utilstrekkelig om den 
eksisterer, ofte er vannavløp tette 
av jord og sand som en konse-
kvens av mangel på vedlikehold 

og tilstrekkelige dimensjoner. 
 
Utmark rundt byene som tidligere 
var dyrket står brakk i påvente av 
at man en dag kan bygge her. Den 
tørre jorda absorberer vann svært 
sakte noe som gjør at nesten all 
nedbør renner videre og ut i gater 
som forvandles til elver. Hadde 
det vokst noe her hadde plantenes 
røtter myknet opp jorda og vann 
hadde gått ned i bakken.

Saltproduksjonen ved Torrevieja-
lagunen fikk under uværet nær-

Historisk uvær ødela strender i Torrevieja

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

Simulerte voldelig ran på seg selv
En 40 år gammel mann er anmeldt for å ha avgitt falsk forklaring.

Han møtte frem på politi-
stasjonen i Dolores hvor 
han hevdet han hadde 

blitt tvunget av veien mens han 
kjørte. Til politiet sa han menne-
ne slo han gjentatte ganger og 
ranet ham for 280 Euro. 
 
Mannen hadde tidligere tilkalt en 
ambulanse og medisinsk perso-
nell hadde rykket ut og gitt man-
nen enkel førstehjelp.

 
Anmeldelsen mannen senere 
gjorde på politistasjonen stemte 
ikke overens med skadene helse-
personell hadde notert ned. Man-
nen innrømte snart at han var 
avhengig av spill og «substanser» 
og trengte penger. Ettersom 
40-åringen innrømte forholdet 
ble han anmeldt men ikke satt i 
arrest.

REGELMESSIG ”KATASTROFE”: Kraftige oversvømmelser skjer nå 
regelmessig i Torrevieja når det kommer store mengder nedbør. Området 
har sett en forvandlig siste 20 årene med massiv utbygging. Men hvor van-
net skal gå når det regner har blitt oversett av kommuner og utbyggere.

På sykehuset Hospital Vega 
Baja får blir barna nå kjørt 
i en elektrisk lekebil fra av-

deling til avdeling. Den lille ca-
brioleten skal gjøre oppholdet litt 
hyggeligere for de minste og man 
håper tiltaket skal ta bort litt av 
stresset barna og foreldre opple-
ver. Det gjør samarbeidet mellom 
pasient og personell bedre.

Sykepleierne kan fjernstyre den 
lille bilen så de transporterer bar-
na til andre avdelinger kontrol-
lert.

Barna kjører cabriolet inne på sykehuset
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La Nucia får sitt første luksushotell
Gran Hotel La Nucia blir navnet og hotellet for 95 rom og fem stjerner. 
Fra før av har La Nucia bare hostal og ferieleiligheter å tilby de besøkende.

Det er kjeden Med Playa 
som skal drive hotellet. 
De har fra før av 17 ho-

teller i Spania fem av dem i Be-
nidorm.
 
Alle rommene har terrasser noen 
av den med utsikt over Altea-
bukten. Noen av de større rom-
mene har eget kjøkken. 400m2 er 
satt av til hotellets eget SPA. 
Gran Hotel La Nucia åpner 1. 
oktober.

Zaplana (PP) ville ha bestikkelse for 
havneutvidelsen som ble stoppet
Eduardo Zaplana har holdt nesten alle toppverv i Partido Popular inklusive minister i regjeringen til Jose Maria Aznar. I 
dag sitter han fengslet for hvitvasking av penger han angivelig skal ha tilegnet seg som en av mange korrupte PP politikere.

Lydopptak gjort under po-
litiets etterforskning har 
avslørt at Zaplanas folk 

forsøkte å få penger ut av en for-
retningsmann fra Algerie etter 
den feilslåtte utvidelsen av Cam-
pomanes havnen i Altea. Forret-
ningsmannen sto bak prosjektet 
som først fikk grønt lys av Par-
tido Popular i både Altea og i 
Valencia regjeringen. Man gikk 
i gang med byggearbeidene på 
nordsiden av havnen som man 
skulle fordoble i størrelse men 
prosjektet ble så stoppet av mil-
jøverndepartementets avdeling 
for kystlinjen.
 
I etterkant av dette saksøkte den 
algirske forretningsmannen bak 
prosjektet Robert Bataouche 
myndighetene i Valencia som 
feilaktig ga hans selskap grønt 
lys for å sette i gang. Og mens 
man forhandlet om den mulige 
erstatningen ble han kontaktet av 
Zaplanas menn og man lovte de 
skulle få sin del av erstatnings-
beløpet og som Bataouche sier 
på lydopptaket «om dommen går 
i min favør».

Zaplana begynte som politiske 
karriere i partiet stiftet av tidli-
gere Franco ministre, Allianza 
Popular. Senere endret man navn 
til Partido Popular og Zaplana 
ble ordfører i Benidorm hvor 

hans kones far hadde drevet ho-
teller i en årrekke. Han ble se-
nere president for Valencia re-
gionen frem til 2002. På 
nasjonalt nivå var han talsmann 
for Partido Popular i kongressen 
og senere arbeidsminister under 
regjeringen til Jose Maria Aznar. 
 
Zaplana er mistenkt for å vært 
del av svindelen rundt byggingen 
av fornøyelsesparken Terra Mi-
tica i Benidorm hvor man antar 
et sted mellom 12 og 18 millio-
ner Euro skal ha blitt lurt unna. 
 
Guardia Civil var våren 2018 å 
se i havnen i Altea. Da jaktet de 
på en eller flere luksusbåter man 
mistenkte PP-politikeren å ha 
liggende her. De slo senere til 
mot Zaplanas bolig i Valencia og 
hans luksusvilla i Benidorm. Ak-
sjonene kom i etterkant av at han 
skal ha forsøkt å overføre et pen-
gebeløp på rundt ti millioner 
Euro fra banker i Latin Amerika 
til banker i Spania.
 
To luksusboliger som formelt 
eies av Bataouche ble solgt tolv 
år tilbake. Hvem de virkelige ei-
erne av de to boligene er vites 
ikke sikkert. Ingen av de to har 
blitt skjøtet over.
 
Denne metoden har tidligere 
brukt av politikere for å kamu-
flere eierskapet til eiendommer 
de enten har fått eller kjøpt til 
under markedspris som del av 
avtaler med utbyggere.
 
Kronologi:
 
1997 - Selskapet Marina Green-
wich SA mottar konsesjonen for 

å drive havnen Campomanes i 
Altea.
 
 
1999 - Selskapet legger frem 
søknaden om å utvide havnen. 
 
2004 - Man får grønt lys for ut-
videlsen av havnen fra regionale 
myndigheter i Valencia.
 
2010 - Miljøvernorganisasjonen
”Ecologistas en Acción” får 
medhold for sin klage på pro-
sjektet. Retten annullerer tillatel-
sen som tidligere ble gitt.
 
2013 - Høyesterett bekrefter 
dommen fra 2010 og den gjøres 
rettskraftig.

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”

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

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

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!

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

Ferske østers

Dømt konebanker i VOX
I Benidorm prøver det høyreekstreme partiet VOX å unngå skandalen i 
kjølvannet av nyheten om at en av deres kandidater for byrådet er tidligere 
domfelt for vold mot sin eks-kone. Partiet ønsker å avskaffe spanske lover 
som beskytter kvinner mot vold, spesielt fra menn de har et forhold til. VOX 
mener alle slike lover er diskriminerende mot menn.

Kandidaten David Pérez 
Brigido ble få måneder 
tilbake dømt til en straff 

på to års fengsel for forhold hvor 
han på forskjellige måter skal ha 
trakassert sin ekskone. Domsto-
len fant det blant annet bevist at 
VOX-politikeren regelmessig 
skal ha mishandlet kvinnen. Han 
skal ha slått henne i ansiktet, 
kastet henne i gulvet og dradd 
henne i håret. Pérez Brigido skal 
også ha tatt kontroll over hennes 
mobiltelefon og forbudt henne å 
ha kontakt med hennes foreldre 
og familie. Dommen ble gjort 
betinget da han ikke er straffe-
dømt tidligere.

 
VOX forsøkte i første omgang å 
unngå å kommentere saken. De 
hevdet dette var «en intern sak» 
og ba pressen ligge unna «av re-
spekt for privatlivet til offeret og 
de impliserte». Den lokale parti-
ledelsen hadde også hevdet å 
ikke kjenne til dommen mot de-
res egen listetopp. Den dømtes 
mor og hans nye kjæreste står på 
plass 7. og 17. for Vox i Benid-
orm.
 
VOX snudde dog raskt i saken 
og Pérez Brigido ble fjernet fra 
valglisten.

Alfaz del Pi: Kraftig forsinkede infrastruktur-prosjekter
I Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at den nye gangbroen over riksvei N332 skulle være 
igangsatt innen utgangen av fjoråret. Den planlagte adkomstveien til Albir fra rundkjøringen man 
åpnet i 2015 skulle i følge rådhuset vært klart første halvdelen av 2019. Ingen av prosjektene er påbegynt 
og ingen av dem har ennå fått sitt endelige ok fra departementet for infrastruktur i Madrid, Fomento.

Det var høsten 2018 Alfaz 
del Pi kommune signali-
serte at den lenge om-

talte nye gangbroen over N332 
mellom Albir og Alfaz del Pi 
skulle igangsettes innen utgan-
gen av 2018 og være klar etter to 
måneder, altså slutten av februar 
2019. Prosjektet er ment å bedre 
knytte sammen Albir og Alfaz 
del Pi ved å la gående og syk-
lende slippe å forsere det farlige 
veikrysset man i dag må gjen-
nom over riksvei N332.
 
Prosjektet ble først forsinket av 
kommunen selv grunnet uklar 

finansiering. Da prosjektet ble 
presentert for pressen i 2018 fikk 
man opplyst at finansiering var i 
orden noe det senere ble klart var 
feil. Kommunen måtte utvide 
ens egen grense for belåning for 
å legge nok egen kapital på bor-
det så EUs fond for regional ut-
vikling kunne betale resten. 
Dette var i orden i januar 2019, 
likevel er prosjektet ennå ikke 
godkjent på nasjonalt plan.
 
Ansatte ved kommunens bygge-
avdeling forteller til SpaniaPos-
ten at man ennå ikke har fått 
endelig godkjenning sentralt. 
Alfaz del Pi kommune har fått 
flere pålegg fra staten om endrin-
ger på planene så prosjektet er i 
tråd med regelverket og kan få 
endelig godkjenning.
 
Ny avkjøring fra riksvei 
N-322 til Albir
Den nye veien skal bygges fra 
den relativt nye rundkjøringen 
man åpnet i 2015. Den skal ko-
ble rundkjøringen til CV-753, 
bakveien som går fra Albir til 
Benidorm. Rundkjøringen ko-
bler seg til CV-753 ikke langt fra 

bensinstasjonen og campingplas-
sen som ligger langs veien mot 
Benidorm. Prosjektet er estimert 
å koste 833.000 Euro.
 
Igjen blir det opplyst at prosjek-
tet som ble levert til departemen-
tet for infrastruktur ikke kunne 
godkjennes som kommunen 
hadde presentert planene. Staten 
krevde visse endringer og dette 
skal ha blitt gjort og man venter 
nå på endelig godkjenning.

GANGBRO OVER 332: 
Skulle vært igangsatt i 2018.

NY AVKJøRSEL TIL 
ALBIR: Komunen har lovt at av-
køringen skal være klar i juni. Det 
foreligger til nå ingen endelig 
godkjenning for prosjektet.

KONEBANKER MED 
NEONAZI PARTIKOLLEGA: 
Pérez Brigado er mannen som 
holder plakaten på bildet. Lis-
tetoppen for VOX i Benidorm 
har tidligere stått til valg for 
neo-nazi partiet ” Democracia 
Nacional”.

Velkommen til oss 
   på 17. mai

Bestill bordet ditt nå via 
elcastilloalfaz@gmail.com

965 888 205 eller Facebook!Carrer el Castell, 4, Alfaz del Pi

VELKOMMEN TIL HYGGELIG 
HANDEL HOS LA FRUTERIA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker

•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager

•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe

• Alltid ferske bakevarer

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

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

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

Smertebehandling, opptrening og rehabilitering
FySioterapi, oSteopati, Fotterapi, koSthold, 
baSSengtrening, gruppetrening, Slyngetrening mm.

albir · Calle Juaquin turina, loCal 8 - 9 · ediF olSSon · 966 860 294
VillaJoyoSa · aVenoia del paíS ValenCià 27 · 966 283 623
benidorm · paSeo de la Carretera 27 · ediF luz 1a · 965 861 061

din norSk-SpanSke terapeut i Spania

i VillaJoyoSa har Vi i tillegg: 
reumatolog, traumatolog,  kardiolog, 
idrettSmediSin og eStetiSk mediSin.

FySioterapi & oSteopati

helFo
godkJent klinikk

SITTER ALLEREDE I FENGSEL:  
I lydopptak er det avslørt hvordan 
Zaplanas folk ba om å få en del av 
den eventuelle estatningen etter at  
høyesterett stoppet havneutvidelsen 
Zaplanas kolleger hadde fått gjen-
nom noen år tidligere. Den opprin-
nelige godkjennelsen var gitt i strid 
med spansk lov og derfor stoppet av 
domstolen i 2010.

Zaplana er en av flere korrupte po-
litikere som har kostet skattebeta-
lerne i Spania milliarder av Euro. Se 
sak side 2.
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Tlf: 966 831 853
Avda. Mediterraneo 3

Edif. Ilice a-b 1b, Benidorm

DIN TANNLEGE 
I BENIDORM

Vi har norsktalende personale

Albir-klinikk med nytt tilbud om fysioterapi i Villajoyosa
Mange kjenner til den norske-spanske fysioterapeuten Carlos Digon Sørensen. Hans 
klinikk Clinica1 i Albir er snart to år gammel og på SALUS-klinikken var han i fem år 
samtidig som han har drevet klinikk i Benidorm og på Alfaz del Sol. Nå slår han seg 
sammen med en studiekompis for å gi nordmenn et tilbud om fysioterapi i Villajoyosa.

Sørensen forteller engasjert 
om sitt forhold til fag og pa-
sienter.

 
- Jeg har alltid hatt en ganske per-
sonlig oppfølging og etter hvert 
forhold til de fleste av mine pasi-
enter. En av mine pasienter be-
skrev meg som en empatisk per-
son og terapeut. Det var jo 
hyggelig å høre og jeg følte jeg at 
jeg hadde fått til noe av det som 
bør være målet.
 
Norsk klinikk for fysioterapi 
i Albir

- På Clinica1 har vi en blanding av 
fastboende og besøkende til områ-
det. Mange av pasientene er blant 
de vi kaller «trekkfugler» som til-
bringer vinterhalvåret her, de er litt 
oppi årene og de trenger fast be-
handling og trening. Det er også en 
økende andel noe yngre skandina-
ver som jobber og bor fast i områ-
det hele året. Den siste gruppen 
har oftere akutte behov.
 
Osteopat og Fysioterapaut

Fysioterapeut eller osteopat Car-
los Digón Sørensen er i tillegg til 
å være fysioterapeut en erfaren 
osteopat. Det gir en bedre og mer 
helhetlig behandling sier han. 
Fysioterapeuten jobber litt foren-
klet forklart med konsekvensene 
av en skade eller patologi. Os-

teopaten har mere fokus på opp-
havet til problemet og sammen-
hengen det være seg i 
muskulaturen eller i skjelettet. 
Skal man behandle helhetlig bru-
ker man begge metodene, det er 
som å ha flere verktøy å jobbe 
med, mener Carlos.
 
I Ostepati er pasienten passiv og 
det er terapeuten som jobber. I 
fysioterapi skal pasienten som 
regel også ta aktivt del i opptre-
ning og rehabilitering.
 
Moderne klinikk for fysiote-
rapi i Villajoyosa

I 2015 åpnet et par nordmenn det 
som skulle bli et norsk legesenter 
i Villajoyosa. Legesenteret Med-
isol ble lagt ned etter relativt kort 
tid.

Det er i disse store og moderne 
lokalene man nå finner den rela-
tivt nye klinikken Villavital som 
har holdt åpen i rundt ett år. Sø-
rensen studerte Fysioterapi og 
Ostepati i Madrid sammen med 
teamet som til daglig er å finne 
her.
 
Sammen lanserer de nå tilbudet 
om rehablitering og opptrening i 
Villajoyosa for nordmenn. Car-
los Digón Sørensen vil sammen 
med Christina Midtbø veksle 
mellom Clinica1 i Albir, Clini-

ca1 Benidorm og avdelingen i 
Villajoyosa.

Klinikken i Villajoyosa har fra 
før av dyktige fagfolk som blant 
annet har jobbet mye med 
idrettsfolk da de er knyttet til det 
lokale fotballaget i byen. Det er 
egne leger med spesialisering 
innen kardiologi og idrettsmedi-
sin ved senteret. Villavital er 
godt utstyrt blant annet utstyr for 
ultralyddiagnostikk eller eco-
grafi som det også kalles på 
spansk. I de romslige treningsa-
lene er det timer for pilates, yoga 
og personlig trening blant annet.

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

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
       722 232 275
 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

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

Altea fikk to år tilbake sin nye bystrand. Det som trolig blir siste fase i det 
årelange prosjektet om oppgradering og ombygging av byens fasade mot Mid-
delhavet ble lagt frem for offentlig gjennomsyn i tråd med spansk lov.

Prosjektet innebærer at det 
lages nye strender hvor det 
i dag bare er utstikkere i 

sjøen. Det skal også gjøres noe 
for å bremse erosjon på stranden 
som ligger lengre mot syd ned 
mot havnen i sentrum. Det skal 
konstrueres en ny utstikker i en 
L.
 
Prosjektet som har pågått i flere 
tiår har blitt gjort i flere faser og 
med store forsinkelser etter kon-
kurser blant utbyggere og andre 
uregelmessigheter.
 
I 2017 kunne man endelig åpne 
byens nye bystrand «L’Espigó» 
som innebar en kraftig utvidelse 
av strandpromenaden og fjerning 
av elementer som tidligere var til 
sjenanse. Året før ble det lagd en 

ny gangvei nord for sentrum og 
frem til munningen av elven Al-
gar.
 
Under byrådsmøtet i Altea den 
16. desember 2018 ble fase 2 av 
prosjektet vedtatt. Denne delen 
av prosjektet innebærer en utbe-
dring av arealet som i dag brukes 
til parkering av biler mellom 
L’Espigó-stranden og båthavnen. 
Bilene skal bort og området gjø-
res mer tilgjengelig for publi-
kum. Å fjerne parkeringsplasse-
ne som i dag ligger langs Paseo 
del Mediterráneo betyr blant an-
net at promenaden og stranden 
kan utvides. Bilene skal etter 
planen under bakken i et nytt 
parkeringshus som skal ligge ved 
båthavnen.
 

Når prosjektet nå legges ut for 
offentlig gjennomsyn er det del 
av kravene fra den spanske staten 
for at de skal kunne finansiere 
prosjektet.

Siden 
1994

SPESIAL-
TILBUD

Calle Calvari 24, Alfaz del Pi

Tel 965 887 352     bernd.adler@gmail.com

Skandinavisk TV via IPTV eller DVB
Over 100 kanaler fra 19.9€ per måned.
Kan parkeres når du er borte.

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

Kjempeutbygging mellom 
Alfaz del Pi og La Nucia stoppet
La Nucia kommune kansellerer omreguleringen av «La Serreta» 
men beholder de 6.8 millioner Euro utbyggeren betalte kom-
munen. Kommunen sier utbyggeren ikke holdt sin del av avtalen.

Det var i slutten av januar 
kommunen kansellerte 
prosjektet. Den opprin-

nelige planen var å bygge nesten 
fire tusen nye boliger i området 
i tillegg til en golfbane. Det len-
ge påventede prosjektet var ment 
å bygges i området La Serreta 
som ligger mellom El Captiva-
dor i Alfaz del Pi og La Nucia. 
 
I April fikk man medhold fra 
myndighetene for Valencia re-

gionen for at kommunen kunne 
beholde pengene de fikk fra ut-
bygger for å godkjenne prosjek-
tet. Det var utbygger Ballester 
som sto bak prosjektet i La Nu-
cia. Ballester har fra før av stått 
bak en rekke prosjekter i områ-
det. Blant dem Altea Hills og 
Mascarat i Altea. Det var også 
Ballester som sto bak det feil-
slåtte prosjektet ved Algar-elven 
i Altea.

Advarer mot manet-panikk
Uværet man har hatt langs kysten av Spania i april har ført til unormalt store forekom-
ster av seilende blå maneter, til forveksling lik de beryktede blå portugisiske krigsskip.

Manetene finnes i store 
mengder primært uten-
for kystområdet mel-

lom Denia og Javea. De har også 
blitt funnet på strendene i Calpe 
og da trolig også i Altea-bukten 
som inkluderer Albir-stranden. 
 
Arten det dreier seg om kalles 
Velella velella, en er mørk blå og 
den beveger seg rundt på havet 
ved hjelp av ett gassfylt hulrom 
den bruker som seil, derav nav-
net Velella, vela betyr seil på 
spansk. Dyrene er helt ufarlige 

og i likhet med glassmaneter i 
Norge skaper disse ingen reak-
sjoner om de kommer i kontakt 
med huden.
 
Manetinvasjon blir mer og mer 
vanlig i middelhavet. Flere ma-
netlarver overlever nå til voksen 
alder da deres naturlige fiender 
er borte på grunn av overfiske. 
Menneskeskapte klimaendringer 
gjør at temperaturen øker og 
mindre regn total gjør at det ren-
ner mindre ferskvann ut fra elver 
noe som gjør vannet nære kysten 

mer likt vannet lengre ute i havet 
når det gjelder mengde salt. Det-
te gjør at maneter kan gå lengre 
inn enn hva de normalt er kom-
fortable med.

Fase to av ny strandpromenade i Altea

Telesat Bernd Adler

Vi installerer og gjør reperasjoner 
på utstyr og installasjoner!

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

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)

ALTEA NATURAL
Massasjer  
Amuletter

Salg av instrumenter
Tlf: 677 967 901

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

ANDRE FASE I ALTEA:  Man er 
ett skritt nærmer byggstart for de-
len av Alteas strandpromenade som 
begynner direkte nord for havnen i 
sentrum. Området frem til den store 
parkeringsplassen ikke langt fra by-
stranden skal utbedres vesentlig.

VILLAJOYOSA: Carlos Digon Sørensen og Chris-
tina Midtbø veksler mellom klinikken i Albir og sente-
ret i Villajoyosa. Tilbudet i Villajoyosa er et samar-
beide med Carlos sine studiekolleger Jaime og Pepe 
Esquerdo. Jaime er i likhet med Sørensen både fysio-
terapaut og osteopat. 

VILAVITAL:  Senteret i Villajoyosa er har store gode instal-
lasjoner og en rekke tilknyttede spesialister. Blant dem reu-
matolog, traumatolog,  kardiolog i tillegg til det norske tilbu-
det med fysioterapi og osteopati.

CLINICA1:  - I Ostepati er pasien-
ten passiv og det er terapeuten som 
jobber. I fysioterapi skal pasienten 
som regel også ta aktivt del i opptre-
ning og rehabilitering, forklarer en 
engasjert Sørensen.
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Felipe González (PSOE) er den lengstsittende statsministeren i moderne spansk historie. I hans tid som regjeringssjef fra 
1982 til 1996 utviklet Spania seg fra å være et skjørt nyetablert demokrati til å bli en europeisk stormakt. Gonzalez´popularitet 
sank imidlertid brått etter avsløringene av de illegale antiterrorenhetene GAL på første halvdel av 1990-tallet.

Felipe González Márquez 
ble født i Sevilla den 5. 
mars 1942. Hans far, Feli-

pe González Helguera, var aktiv 
i den sosialistiske fagforeningen 
Unión General de Trabajadores 
(UGT). Sammen med moren, 
Juana Márquez Domínguez, drev 
han med salg av kveg i den se-
vilianske bydelen Bellavista. 

Foreldrenes lille forretning med-
førte at den unge Felipe vokste 
opp i en familie med en relativt 
stabil økonomi, noe som gjorde 
at han fikk muligheten til å ta seg 
en utdannesle. Etter grunnskole 
og videregående begynte han å 
studere jus ved universitetet i Se-
villa.

Inn i politikken
Som 20-åring, i 1962, sluttet 
Felipe Gonzalez seg til Juventu-
des Socialistas – sosialistisk ung-
dom. To år senere ble han med-
lem i PSOE, som var forbudt 
under Franco. I 1965 uteksami-
nerer han seg fra jusstudiene og 
i 1966 begynner han å arbeide 
som advokat i hjembyen Sevilla.

Mellom 1965 og 1969 er Gonza-
lez medlem av PSOEs provinsi-
elle komite i Sevilla. Innen 1970 
har han fått plass i partiets nasjo-
nale komite. I 1971 blir han 
sammen med flere partifeller ar-
restert for å ha deltatt i demon-
strasjoner mot Francoregimet og 
til fordel for demokratiet.

I dene perioden oppstår splittelse 
og maktkamp innad i PSOE. På 
den ene siden, ”kalt den histo-
riske fløyen”, figurerer blant an-
net partiets daværende general-
sekretær Rodolfo Llopis. Felipe 
Gonzalez befinner seg på den 
andre siden kalt ”den reformerte 
fløyen”.

Da Llopis nekter å gå av etter 
PSOEs nasjonale kongress i 
1972, bryter ”den reformerte 
fløyen” ut og danner sitt eget 
parti. På den første partikongres-
sen i Frankrike i 1974, blir Feli-
pe Gonzalez valgt til det nye 
partiets generalsekretær.

Ved det første demokratiske val-
get i 1977 blir Gonzalez valgt 
inn i parlamentet for ”det nye 
PSOE”, som seiler frem som det 
største opposisjonspartiet. Ved 
neste valg i 1979 befestes posi-
sjonen som opposisjonsleder, og 
PSOE står nå frem som et reelt 
regjeringsalternativ.

Under Gonzalez´ ledelse har 
PSOE ved overgangen til 80-tal-
let forlatt sin marxistiske ideo-
logi til fordel for sosialdemokra-
tiske prinsipper. Den nye 
ideologien ble presentert på den 
ekstraordinære partikongressen i 
1979.  

Statsminister
Ved valget i 1982 skulle PSOE 
danne regjering for aller første 
gang.  De spanske velgerne had-
de store forventninger til Felipe 
Gonzalez da han inntok statsmi-
nisterrollen. Den nye regjerings-
sjefen svarte med umiddelbart å 
sette i gang sosiale og økono-
miske reformer: Skoleverket for-
bedres, universiteter dannes, det 
spanske trygdesystemet ser sin 
spede begynnelse, over 200 stat-
lige bedrifter blir privatisert, og 
mange nye arbeidsplasser blir 
skapt. 

Ved valget i 1986 vinner Gonza-
lez igjen lett. Samme år leder 
han Spania til EU medlemskap. 
I 1989 vinner sosialistene sitt 
tredje valg på rad, men partiet 

som har dominert fullstendig si-
den 1982, begynner så smått å 
merke konkurransen fra det ny-
reformerte Partido Popular. Det 
blir allikevel nok en valgseier i 
1993, nå riktignok med hjelp av 
et knippe mindre nasjonalistpar-
tier fra Catalonia og Baskerland.  

GAL
På begynnelsen av 1990-tallet 
hadde en gruppe journalister fra 
”El Mundo”, startet en undersø-
kelse rundt rykter om at Gonza-
lezregjeringen skulle ha støttet 
og finansiert illegale antiterro-
renheter i kampen mot ETA på 
80-tallet. Etter hvert fulgte av-
sløringene av GAL – Grupos 
Antiterroristas de Liberacion - 
og både Felipe Gonzalez og 
PSOE skulle gå en tung tid i 
møte.   
  
GAL var rene dødsskvadroner 
for det meste virksomme i Bas-
kerland på fransk side, hvor ETA 
ledelse stort sett befant seg. 
Skvadronene, som hovedsakelig 
besto av leiesoldater og politi-
menn, begikk minst 27 drap i 
perioden fra 1983 til 1987, i til-
legg til utallige kidnappinger og 
attentater. Ifølge den irske jour-
nalisten Paddy Woodworth, er 
det i ettertid slått fast at en tred-
jedel av ofrene ikke hadde bevi-
selig forbindelse til ETA. 

Statsministeren og PSOE var 
sterkt svekket etter GAL avslø-
ringene. Gonzalez, som hadde 
vært Spanias ”sterke mann” i 
over et tiår, stiller til nok et valg. 
Men nå fordi partiet angivelig 
mangler alternative kandidater. 
Ved valget i 1996 var det imid-
lertid klart at spanjolene ønsket 
et maktskifte, og da stemmene 
var opptelt, kunne Jose Maria 
Aznar danne historiens første PP 

regjering.

Trist sorti
Mange historikere og samfunns-
vitere har påpekt at Spania var 
modent for et regjeringsskifte i 
1996. For mange år med politisk 
”enevelde” er ikke nødvendigvis 
synonymt med demokrati. I kjøl-
vannet av GAL avsløringene 
fulgte en rekke korrupsjonsan-
klager mot Gonzalezregjeringen, 
som de påfølgende årene fikk et 
svare strev med å rydde opp etter 
seg. 

Gonzalez etterlot seg en bittersøt 
arv. På en side hadde han moder-
nisert og industrialisert Spania. 
Landet som for få år siden hadde 
tilhørt Europas bakevje, var blitt 
til en internasjonal stormakt. På 
en annen side hadde GAL avslø-
ringene og korrupsjonsanklagene 
påført det spanske demokratiet 
en kraftig ”slagside”. Og enda 
verre skulle det bli etter de påføl-
gende rettssakene.  

Felipe Gonzalez fikk en trist av-
slutning på en lang og begiven-
hetsrik politisk karriere. Mannen 
som har blitt satt i bås med Fran-
cois Mitterand og Helmut Kohl, 

og som i sin tid uttalte at: ”De-
mokratiet må forsvares for en 
hver pris”, ble til slutt selv ankla-
get for å bryte med demokratiets 
prinsipper.

Det skulle gå to valgperioder og 
åtte år før velgerne igjen, i 2004, 
ga sin tillitt til PSOE. GAL, til 
tross for sine brutale metoder, 
klarte aldri å stoppe ETAs terror. 
Snarere bidro de til en økt opp-
slutning rundt terrororganisasjo-
nens sak, har forskere hevdet i 
ettertid.

Ettermæle
”Hvorfor skal vi miste nattesøv-
nen på grunn av et fenomen som 
har forekommet i Spania, akku-
rat som det har gjort i Frankrike 
og Tyskland og alle andre demo-
kratiske land? Skitne triks er nor-
malt veldig mange steder”. Skal 
eks statsministerfrue Carmen 
Romero ha uttalt til forsvar for 
sin ektemann Felipe Gonzalez i 
1997.

Gonzalez selv havnet for øvrig 
aldri på tiltalebenken. Men det 
gjorde mange av hans nærmeste 
medarbeidere, deriblant tidligere 
utenriksminister Jose Barrionu-
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Felipe 
González

Spanske profiler evo Peña og tidligere sjef for 
statens sikkerhetstjeneste, Rafael 
Vera. Ingen PSOE ledere, med 
unntak av Ricardo Garcia Dam-
borenea, har noen gang innrøm-
met ansvar for GAL.

Men kan Gonzalez ha vært uvi-
tende om det som foregikk? 
Mange spanjoler har vondt for å 
tro at dette kan være tilfelle, og 
holder Gonzalez moralsk ansvar-
lig. Det har vært hevdet at påta-
lemyndigheten unnlot å tiltale 
den tidligere statsministeren for 
å unngå en svekket internasjonal 
tillit til Spanias nydemokrati-
serte politiske institusjoner.

Gonzalezregjeringen var den før-
ste regjeringen i Spania på 45 år 
som ikke var infisert av Franco. 
Dette en av årsakene til at span-
jolenes forventninger til Gonza-
lez i sin tid var så høye. Skuf-
felsen blant de spanske velgerne 
var derfor stor da de måtte innse 
at heller ikke denne regjeringen 

hadde ”rene hender”.  

PSOEs plott mot pressen
PSOEs omdømme ble ikke mye 
bedre etter at plottet mot ”El 
Mundo” redaktør, Pedro J. Rami-
rez, ble kjent. En profilert advo-
kat og flere PSOE medlemmer 
ble dømt til opp til fire års feng-
sel for å ha betalt en prostituert 
for dope ned Ramirez, for så å 
forsøke å lage en sexfilm. Filmen 
skulle brukes til å presse ”El 
Mundo” redaktøren til å trappe 
ned GAL undersøkelsene.

GAL avsløringene ble et alvorlig 
tilbakeslag for PSOE, Gonzalez, 
og ikke minst for det spanske de-
mokratiet. Ikke bare hadde regje-
ringen finansiert illegale døds-
skvadroner. 

Regjeringsmedlemmene sørget i 
tillegg for å legge alle mulige 
hinder i veien for den påfølgende 
etterforskningen. 

KNAPP SEIER: Jose Maria Aznar (PP) gratulerer Felipe Gonzalez (PSOE) med valgseieren i 1993. Tre år senere 
er det Aznars tur til å danne historiens første PP-regjering. 

REFORMVENNLIG: Felipe Gon-
zalez (PSOE) har vært en betydelig 
brikke i oppbyggingen av det de-
mokratiske Spania. Etter valgsei-
eren i 1986 ledet han blant annet 
landet inn i EU. 

TUNG TID: Gonzalez´ siste peri-
ode som regjeringssjef ble svertet 
av avsløringene av de illegale anti-
terrorenhetene GAL.  Det ble avs-
lørt at regjeringen hadde finansiert 
regelrette dødsskvadroner.

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

Festivalen «Feria del Ca-
ballo» arrangeres hvert år 
i Mai. I år mellom 11. og 

18. mai. Altså en uke etter Sevil-
las kjente Feria de Abril. I løpet 
av fiesta-uken arrangeres det ok-
seløp, parader og det er selvsagt 
masse aktiviteter for barna.
 
Opprinnelsen til festivalen er 
som så mange slike i Andalucia 
handel mange år tilbake. Det var 
under kong Alfonzo X man av-
holdt dyremarked i Jerez i April 
og September allerede 500 år 

tilbake. I 1491 formaliserte man 
det hele og sakte men sikkert 
vokste arrangementet ettersom 
områdets mange vinprodusenter 
ble med og man begynte å lage 
attraksjoner for hele familien i 
løpet av festival-uken.

Hele festivale uken er det heste 
oppvisning. Dette er naturligvis 
helt uformelt, folk kommer med 
egne og venners hester. Fra klok-
ken 13.00 til 19.30 mandag til 
søndag kan man nyte synet av 
stivpyntede damer i flamenco 

kjoler på hest eller i kjærre. 
Mennene er mindre fargerike 
men det er ingenting å si på sti-
len for herrene på hest.

Kveldene er preget av 
flamenco rytmer og søtvin
 
Direkte oversatt betyr «casetas» 
småhus. Skal du på feria i Anda-
lucia kan du likegodt lære deg 
dette ordet. Det er nemlig her de 
private festene er. I alle disse 
«casetas» samler vennergjenger, 
bedrifter og foreninger sine folk.

Mai betyr:

Heste-fest i Jerez
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Fotoreportasje
Cabo de Gata
Foto: Kim Ammouche

Cabo de Gata
Det farlige revet utenfor 

neset heter “Las Sirenas”, 
havfruene

Cala de Enmedio
Cabo de Gata

Almeria

Agua Amarga

“Min far sa de kjøpte meg av en prest i Zaragoza”

I 2011 ble det kjent at flere tusen barn hadde blitt stjålet fra barnehjem og sykehus for deretter å ha blitt solgt til velstående familier. Menneskehandel, 
kidnapping og ulovlig adopsjon startet under general Francisco Francos regime og fortsatte frem til 90-tallet selv etter at demokratiet var innført i Spania.

Unge spanske kvinner 
opplevde sitt livs mareritt 
på fødestuen. Etter fød-

selen tok sykepleierne babyene 
ut av rommet for å vaske dem, og 
de nybakte mødrene fikk aldri se 
sine barn igjen.
 
Sykepleierne kom tilbake med 
tomme hender og fortalte at ba-
byen dessverre døde. De kunne 
ikke tillate at kvinnene fikk se de 
døde babyene, og senere fikk de 
beskjed om at barna allerede var 
gravlagt. I noen av tilfellene ble 
mødrene fremvist en død baby. 
Leger og sykepleiere oppbevarte 
dødfødte spedbarn i kjøleskap 
for å kunne vise dem frem til ny-
bakte mødre og lure dem til å tro 
at dette var deres dødfødte barn. 
Mens barnet i realiteten var stjålet 
fra dem.
 
Ingen av de spanske kvinnene 
turte å gå til sak. Diktaturet hadde 
lært spanjolene å respektere auto-
riteter. Mange kvinner trodde til 
og med at de var blitt gale fordi 
de var overbeviste om at babyene 
deres ikke døde slik de var blitt 
fortalt.
 
Etter at skandalen så dagens lys 
har det blitt opprettet støttegrup-
per rundt omkring i Spania for å 
ta hånd om kvinnene. I Spania 
er skandalen kjent under navnet 
”Niños robados”.

Vanskelige beskyldninger
 
Et tusentalls tilfeller er etterforsket 
av politiet, men det dukker stadig 

opp nye saker og RTVE, spanias 
statskringkaster mener tallet kan 
være over 300.000 stjålne babyer. 

Menneskehandelen star-
tet under Francos regi-
me og vedvarte i 40-50 år. 
Det var i utgangspunktet fasistene 
som tok de politiske fangenes 
barn som var plassert på barne-
hjem og gav dem til konserva-
tive familier som kunne oppfostre 
barna med den ”rette” ideologi. 
Senere ble babyene stjålet fra fa-
milier som ble ansett for å være 
moralsk eller økonomisk uskikket 
til å ta hånd om barna, og de ble 
deretter solgt til godkjente katol-
ske barnløse familier.
 
Adoptivforeldrene fikk vite at 
summen de gav var for å betale 
vanlige legeutgifter. De valgte 
adopsjon i den tro at mødrene selv 
hadde valgt å adoptere bort barna. 
Det tok lang tid før skandalen så 
dagens lys fordi legene i Spania 
var høyt respekterte. Å komme 
med slike beskyldninger mot 
autoritetene var og er svært van-
skelig for mange. Under Francos 
diktatur var det få eller ingen span-
joler som turte å anklage autorite-
tene for å lyve. Det har også vært 
vanskelig å etterforske anklagene 
i ettertid siden spansk lov ikke 
krevde at den biologiske morens 
navn skulle stå på fødselsattesten. 
Etterforskningen viser at det nes-
ten alltid var religiøse katolske 
nonner eller prester involvert, 
selv om de jobbet som sykeplei-
ere på det aktuelle tidspunktet.

Størrelsen av skandalen var 
ukjent frem til 2011 da to menn, 
Antonio Barroso og Juan Luis 
Moreno, oppdaget at de var 
begge kjøpt fra en nonne. De 
to mennene fra Barcelona har 
vært venner hele livet og fikk 
sjokk da de oppdaget sannheten. 
Moreno fikk vite sannheten fra hans 
”far”som tilsto på sitt dødsleie. 
Barroso og Moreno tok historien 
med til avisene og der startet opp-
rullingen av skandalen.

– Min far fortalte meg at jeg 
var kjøpt fra en prest i Zara-
goza og fortalte at Antonio også 
var kjøpt, har Moreno uttalt. 

De kontaktet et advokat-
firma og fikk på den måten 
vite at spanske advokater fikk 
inn lignende saker hele tiden. 
Etter at pressen tok tak i saken har 
mødre fra hele Spania stått frem 
og fortalt sine historier. Den span-
ske regjeringens manglende støtte 
til å føre nasjonal etterforskning 
på skandalen har ført til mye frus-
trasjon blant de berørte familiene, 
som i mange tilfeller har startet 
egen etterforskning. Selv om de-
mokratiet ble innført i Spania, har 
flere av fasistene fortsatt i politik-
ken frem til i dag, noe som kan 
være en medvirkende årsak til at 
saken har blitt dysset ned av staten. 
 
Den katolske kirken
 
Skandalen er nært knyttet til den 
katolske kirken som spilte en 
viktig rolle i offentlige tjenester 
som sykehus, skoler og barne-

hjem under Francos diktatorskap. 
Nonner og prester tok seg av adop-
tivforeldres ventelister, mens lege-
ne løy til mødrene om barnas død. 
Menneskehandelen som i begyn-
nelsen hadde en ideologisk bak-
grunn utviklet seg til å bli en pen-
gemaskin for mellommennene. 
Spesielt en doktor, Dr. Eduardo 
Vela, har dukket opp ved flere 
anledninger i etterforskningen. 
I 1981 kom det frem at 70 prosent 
av fødslene som ble gjort på hans 
klinikk Dr. Velas San Ramon kli-
nikk i Madrid, har registret den 
biologiske morens navn som 
”ukjent”.
 
Dette var tillatt etter spansk 
lov og var ment for å beskytte 
ugifte mødres anonymitet. Det 
er påstått at denne loven ble 
brukt for å dekke over stjålne 
babyer og menneskehandel. 
Dr. Vela er anklaget for å for-
telle kvinner at babyene deres 
døde selv om dette ikke var 
sant, og anklaget for å selge 
de nyfødte babyene til velstå-

ende barnløse par for penger. 
Et spansk magasin har offent-
liggjort et bilde av en død baby 
som ble holdt i en fryser på San 
Ramon Clinic, som de hevder ble 
brukt til å ”bevise”for de nybakte 
mødrene at babyen deres var død. 
Dr. Vela på sin side insisterte på 
at han ikke har gjort noe galt og 
at han alltid har fulgt spansk lov.
 
Gjenforeninger
 
Babygraver har blitt gravd opp 
over hele landet for å få utført 
DNA-tester. Noen av babygra-
vene har vært tomme. Andre har 
inneholdt restene etter voksne lik. 
Spanjoler har kontaktet klinikker 
for å bli DNA-testet i håp om å 
bli gjenforent med sine familier. 
Enkelte har vært heldige og blitt 
gjenforent med sine biologiske 
foreldre, men det kunne ha vært 
mange flere dersom skandalen 
ikke hadde blitt dysset ned og 
dersom datalagringsdirektivet i 
Spania ikke hadde forbudt DNA-
banker å utveksle informasjon.

KIRKEN STO SENTRALT I HANDELEN: 
Nonner og prester drev handel i spebarn fra 
sykehus, barnehjem og andre institusjoner de 
fortsatt driver den dag i dag.
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Vårt eget hjem, boligen 
vår, enten det er feriebo-
lig eller fast bopel, er en 

viktig og intim del av vårt liv.  
Kjøpet og salget må vi ta alvorlig 
og bruke tid på da det ofte er fø-
lelser involvert.  

Boligeiere som overlater salget 
av sitt hjem til en megler eller en 
agent søker først og fremst faglig 
ekspertise og rådgivning, mar-
kedsplan og veiledning. 

Når et meglerbyrå brukes til å 
håndtere salget av en eiendom, 
skal de foreta en nøktern vurde-
ring av eiendommen for å verifi-
sere at den oppfyller de mini-
mumskravene som gjelder for å 
kunne inkludere den i salgs-por-
teføljen sin. 

Megler skal ikke bare ha 
huset til salgs, men selge det

Ikke bare vise boligen til kjøper 
men sørge for at den er innen 
prisramme og justere seg til den-
nes ønsker og behov.  
Er det mulig å gjøre begge parter 
fornøyde? 
Jeg tror det!

Det er alltid viktig med rik-
tig pris for både kjøper og 
selger

Alle er enige om at en vare er 
verdt det noen er villig til å be-
tale for den.

Et stykke blankt lerret på snaut 
femti ganger seksti centimeter 
vil koste deg cirka to hundre kro-
ner i butikken.  Leonardo Da 
Vinci’s siste privateide maleri 
«Salvator Mundi» på samme 
stykke lerret kostet kjøperen 
svimlende 450 millioner dollar 
på auksjon i november 2017.

Slik er det med alt, også innen 
eiendoms-sektoren, prisen be-
stemmes av markedet. 

Selgers ønske er å oppnå en pris 
høyt oppe på skalaen i forhold til 
liknende boliger. Kjøper håper å 
få en pris som befinner seg langt 
nede på stigen, logisk nok.
 
Hva må vi meglere gjøre for å 
sette en logisk og riktig pris i da-
gens marked? 

Da må vi på husbesøk og vi må 

ha riktige verktøy til å hjelpe oss 
å evaluere. 

Besøket i boligen gjør det mulig 
å bekrefte informasjonen som vi 
fikk da vi ble kontaktet av selge-
ren. Boligens tilstand og alle ele-
mentene som bygningen og bo-
ligkomplekset består av er 
grunnleggende faktorer i salgs-
mulighetene og prisvurderingen. 

Tilstanden påvirker prisen, jo 
verre skikk boligen er i, dess la-
vere pris. 

Beliggenheten er viktig, likeså 
nabolaget. Siden prisen er den 
mest avgjørende faktoren som 
bestemmer om det blir butikk el-
ler ikke ut av salgsfremstøtet vårt 
må vi treffe riktig her. 

Det som gjelder er ikke prisen du 
får oppgitt når du ringer på salgs-
skiltet til naboen men hva lik-
nende boliger faktisk selges for.
Noen kunder ber oss å legge ut 
boligen med prutningsmonn, an-
dre er steile på pris, de selger om 
de oppnår den prisen ellers så 
selger de ikke. Dette må vi opp-
lyse kjøper om.

Vi må da vise eksempler fra vår 
database over solgte boliger og 
boliger til salgs i samme område 
til begge parter. Legger vi den 
for høyt vil vi og andre meglere 
bare bruke den som en referanse 
til å selge andre rimeligere boli-
ger i samme område.

Pruting, argumenter og 
forhandling

I forhandlingen sitter megleren i 
midten. Kjøper og selger spør 
ofte om hvilken side vi befinner 
oss på. Vi må være nøytrale og 
beskyttet partene mot kreative, 
urettmessige løsninger og likele-
des sikre at begge av partene får 
et sikkert oppgjør og en trygg 
handel. 

Både kjøper og selger har 
strategier og argumenter

Når alt kommer til alt er det kjø-
per som bestemmer hvor mye 
penger han eller hun vil bruke og 
selger bestemmer hvilken pris 
han vil selge for. Megler skal da 
sørge for en overenskomst.

Er megler på selger 
eller kjøpers side?

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.

Selger har satt sin sentimental 
verdi på boligen, men kjøperen 
er på nett og leser boligannonser 
og sammenlikner.

Vi må megle ut i fra marked og 
med hodet, ikke ut ifra ønsker og 
hjertet. For begge parter.

Selger har en liste over fordelene 
ved huset som tjener til å øke 
verdien, eller holde den på an-
modning i en forhandlingsrunde. 
Om det er oppusset, malerier, 
tepper, vinduer, dører, speil, mø-
bler, dyre og moderne hvitevarer 
og elektriske apparater, heis, eta-
sje, sol-retning, mange eller få 
naboer, godt nabolag og så vi-
dere.

Da må kjøper på sin side mot-
bygge eller avlede oppmerksom-
heten fra de argumentene, og 
finne de variabler som vil tillate 
ytterligere forhandling.

Men vi må ikke glemme å måle 
grensene og ikke legge frem bud 
med altfor overdrevet margin 
slik at vi skremmer både kjøper 
og selger.

En annen mulighet er å godta å 
beholde eller øke kjøpesummen 
mot å gjennomføre visse oppgra-
deringer i boligen. 

Megler skal også vite hvorfor 

boligen selges, hvor prekært be-
hovet for salg er.

Det er viktig å vite om eieren vir-
kelig ønsker eller trenger å selge 
siden budet nå er fremmet av 
kjøperen. Selgerens genuine be-
hov må vurderes godt før man 
forhandler om prisreduksjon.  
Skilsmisse, separasjoner, flytting 
med stilling eller jobbendringer 
kan være grunner til akutt avhen-
dingsbehov.

Å vite årsakene til et presset 
salgs-behov, eller ikke, vil kunne 
hjelpe oss å håndtere forhandlin-
ger bedre. Det er også viktig å 
vite kjøps-behovet til kjøper. 
Hvor raskt denne ønsker eller 
trenger å realisere og gjennom-
føre handelen.

Normalt vil den nødvendige pris-
justeringen og prutingsmonn 
være på mellom 3 og 10%

Men det er også boliger ute som 
ikke prutes. Begge parter er gjer-
ne orientert og vet hva som er 
riktig og god pris.  Et hus i god 
stand og med riktig pris og i hen-
hold til markedet har en salgstid 
mellom 2 og 8 måneder. Om bo-
ligen ikke er solgt etter seks må-
neder, er noe feil med boligen 
eller prisen. Da må selger og me-
gler ta en ny prat. Og jobbe 
sammen mot en handel.

Det er alltid to spørsmål vi meglere må forholde oss til i eiendomstransaksjoner, enten det er salg eller kjøp.  Det ene er før 
salget: Hvordan vi finner frem til riktig salgspris på eiendommene?  Og det andre kommer helt til sist i prosessen: På hvilken 
side er megler på i forhandlingen?  Det er logiske og viktige spørsmål kjøper og selger stiller seg selv og ofte retter til oss.

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

Over 30.000

abbonnerer allerede

spaniaposten.no/nyhetsbrev
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03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
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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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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
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Bolig i Spania?
Vi selger boliger og leier ut for deg

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

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR

 TLF: 657 819 329 
nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

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
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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
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• 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
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

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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004790080564 kr. 145.000.- Ellet 
14.500 Euro. Oppgjør i nok eller eur.

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
Trenger du hjelp med renhold i 
Torrevieja omegn.  Jeg tar Nedvask, 
utvaks og daglig renhold. Tidligere 
erfaring fra skadesanering i Norge.
Tlf - 0047 46640011

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

FOR LEIE

Fin liten leilighet 1. line, bakkeplan 
10 m fra sjøen. 40 m2 terrasse  2 
soverom( 4 pers) 1 bad, komb. stue / 
kjøkken Utleies juni  juli. kr. 8000 pr. 
uke . La Olla er en solrik, rolig  liten 
bukt  3 km utenfor Altea sentrum.
Tlf 004791729229

Luksusleilighet for leie i Altea
Stor leilighet ikke langt fra yacht-
havnen i Campomanes / Mascarat, 
3sov, 2bad. Rolig nabolag (blindvei), 
sol hele dagen og vakker utsikt over 
bukten. Deilig stor terrasse. Kort vei 
til strand, Calpe, havn, restauranter 
og supermarked etc. €1100 pr mnd. 
ved langtid, min 6 mnd. +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

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

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

BIL & MC

Hvit Kia Carens Concept 2014m, 1,6l 
bensin, 135hk, gått 15320 km. Bilen 
står i Torrevieja. Tlf  +47 41461202

Nydelig Ford Mustang, 4syl 2.3l Eco-
boost, 314HK. Automat. Premium. 
Kvit med svart topp. Beige skinnsete. 
Service 16.11.18. ITV til 01.21. 
Telefon +34630101668 Alfaz del Pi

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.

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

GARTNER

Whatsapp/Tlf 622 481 103 

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

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”
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