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Antallet reisende ved Malaga flyplass passerte for første gangen to
millioner i september måned.

Lenny Kravitz til Fuengirola
Fuengirolas store musikkfestical
Marenostrum, får neste år Lenny
Kravitz, blant de som opptrer.
Flom-problemene kan ikke løses
med betong Under en konferanse

arrangert på Universitetet i Alicante om oversvømmelsene i Vega
Baja området sa geologen Jorge
Marquínez at det er ikke nok å bare
fokusere på Segura Elven.
Endelig bygge skole nummer to
i Alfaz del Pi Medlemmene i sko-

lerådet og i bystyret i Alfaz del Pi
stemte alle for at man endelig må
jobbe mot byggingen av en videregående skole nummer to .
Bedre infrastruktur syd på Costa
Blanca Elche og Alicante kom-

mune har i mange år kranglet om
utviklingen av områdene syd for
provinshovedstaden. Nå vil
kommunene samarbeide...

Alicante trenger
egen «klima-sjef»

I

Alicante-provinsen ser man
behovet for en overordnet
myndighet med som skal koordinere tiltakene som er nød-

vendige som følge av klimaendringene
med
tilhørende
oversvømmelsene man ser øke i
omfang.

Skikk og bruk

i det spanske nabolaget

E

tter seieren over franskmennene ved slaget ved
St.Quentin, 10. august
1557 - San Lorenzos dag, ønsket
kong Felipe II å bygge et kloster

som en takk og til minne om seieren. Slik ble ”El Escorial” til,
klosteret og komplekset det er en
del av er listet på UNESCOs
liste over verdensarven.

på ditt eget språk

NO 11 2019 - NOV 2019

10 kroner for
1 Euro er den
nye normalen

Baltasar Garzón
til ”økokrim” i
Valencia

S

om en takk og til minne om
seieren over franskmennene
ved slaget ved St.Quentin,
10. august , på selveste San Lorenzos dag,1557 førte Felip II opp
”El Escorial” like utenfor Madrid.
Klosteret huser en enorm samlig
av kunst og litteratur.

M

an må i dag ut med rett
i overkant av 10 norske
kroner for å kjøpe en
Euro. Det er bare å venne seg til
dette, valutaanalytikerne har konkludert med at dette er den nye
normalen.

Vil flytte hele
Segura elven

F

lere ordførere syd på Costa Blanca tar nå til orde for
å flytte elveleiet til Segura
elven. Skadene etter årets flom er
rekordstore og man ønsker seg
en permanent løsning på flomproblemene.

Våre priser er nå
ekstra gebyr foinkludert alle
r bensin etc
Du henter med
full tank og

Fuengirola får

20.000 m3 ny sand

B

yråden for strender sier
tiltaket vil bremse effekten av den erosjon man
ser når vinterstormene passerer.

Vi løser dine skatteforpliktelser i Spania

Opplev og utforsk Spania

· Lokale og nasjonale skatter
· Skatter ved salg / kjøp av bolig
· Refusjon av betalt skatt
· Årlig selvangivelse
· Skatterepresentant
· Advokatbistand
· Arv og skifte
· Testamente

Frihet med din egen leiebil

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

Leiebil i Spania siden 2002

Kundeservice

.no

COSTA DEL SOL

Malaga flyplass satte rekord

leverer med ful
tank. Det er ing
l
en ekstra bensi
ngebyr.

Adviser Ann Sofie österberg de Serna

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

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

Ny rubrikktjeneste fra

Norsk advokat Erik C. Saunes
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

20.000 eks

Dr. Ana N. García Sánchez

· Allmennpraksis · Tannbleking
· Tannpleier · Implantater
· Rotfylling
· Kirurgi
· Proteser · Tannregulering

SpaniaPosten
Selg og lei ut gratis:

www.spaniatorget.no
Se side 30.

vi snakker norsk
Tlf 966 767 626 Mob 695 662 601

horadadadental@gmail.com
Calle Mayor 110
Pilar de la Horadada, Alicante
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Madrid
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Ibiza

Palma de Mallorca

Benidorm
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Torrevieja
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Murcia

Malaga

Fiat Doblo

Opel Astra

Ford C-Max

Ford Galaxy

Fiat 500

Opel Adam

Audi A4

Ford Focus Auto

Opel Corsa

Ford Focus

Opel Astra SW

Volkswagen Touran

KANARIØYENE · GRAN CANARIA · LANZAROTE · TENERIFE · BALEARENE · IBIZA · MALLORCA
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Uansett hvordan du tilbringer tiden i Spania. Vi har en bil som passer.
Våre priser er nå inkludert alle
ekstra gebyr for bensin etc
Du henter med full tank og leverer med full
tank. Det er ingen ekstra bensingebyr.

Hente på Malaga flypla
ss?
Bruk rabattkoden SPOK
T for

€10 rabatt!

VW Transporter

Volkswagen Golf

Seat León

Opel Insignia

Citroën C4 Picasso

Citroen C4 Gran Picasso

Ford Focus SW

Audi A1 Sportback

Smart Fortwo

Mercedes Classe B

Range Rover Evoque

BMW Serie 1

Se vår webside for pris for din dato og utleveringssted:

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

FASTLANDET · ALICANTE · MALAGA · BENIDORM · MURCIA · BARCELONA · TORREVIEJA
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General Franco er fjernet fra ”De falsnes dal”
Prosessen om å fjerne General Francisco Franco fra kirkegulvet innerst i Valle de los Caidos er
over. Men oppgjøret etter fasismen er ennå ikke ferdig 44 år etter diktatorens død.

O

m Franco faktisk skulle
flyttes eller ikke har vært
debattert i åretvis. Nytt
av siste året var den juridiske
prosessen rundt den faktiske flyttingen. Debatten om prosessen
blir trolig spanjolene neppe ferdige med på noen år. Mange er
lei av polemikken og glade mannen er fjernet fra Valle de Los
Caidos, en av Europas største
massegraver. Hvor han lå på hedersplass foran innerst i kapellet
foran alteret.

Francos famile ba om æresgarde og salutt

Francos familie hadde bedt om
at kisten skulle draperes med det
spanske facistflagget og militær
æresgarde med salutt. De ba også
om et orkester som kunne spille
den spanske nasjonale hymnen.
Kravet ble avvist av spanske
myndigheter.

fengsling av humoristene. Her er
tre videoene hvor spanjolene har
ledd av polemikken og facistene.
Historisk: Bildet av
helikoptert som transporterer diktatorens
kiste bort fra minnesmerket han selv bygde
blir ikonisk.

Humor har vært en del av debatten. Likeså kravene om sensur og

EL INTERMEDIO: Det satiriske tv-programmet El Intermedio har
fått Spanias Franco-tilhengere på nakken etter å ha revet armene
av en dukke som skulle forestille liket til den avdøde diktatoren.
Foreningen for fremme av Francos minne La Fundación Franco har
varslet søksmål mot programmet og dets programledere for hatefulle ytringer. Foreningen begrunner anmeldelsen av tv-programmet med at det som skjedde under sending ikke var en utøvelse av
ytringsfrihet med et tilfelle av «hat og raseri».

ABASCALATOR: I denne videoen er det Terminator (Santiago Abascal fra høyreekstreme
VOX) som stjeler kista til diktatoren foran nesen på politiet.
Abascal han har forsvart diktatoren i spansk samfunnsdebatt
og vært i mot at Franco flyttes
bort fra minnesmerket over de
som falt i borgerkrigen. Videoen
er manipulert så man har ser
flere av de som har deltatt i debatten. Statsminister Pedro Sanchez er den som lovet å fjerne
diktatoren fra Valle de Los Caidos for å forsøke å markere slutten på Spanias lange prosess fra
diktatur til demokrati. I videoen
ser man Sanchez vente ved helikopteret som skulle ha fjernet
Franco før Abascal stjal liket.

No estaba muerto: Sangen som lyder “No estaba muerto andaba
de parranda” er godt kjent i både Spania og Latin-Amerika. Sangen
handler om den døde mannen som slett ikke var død. Han hadde
bare vært på fylla før han “stod opp” igjen. I Spania sier man ofte
om Franco at han faktisk ikke er død. Med det refererer man til at
hans tilhengere og ideer lever i beste velgående. Spania har aldri
hatt noe rettsoppgjør i etterkant av diktaturet som har utallige liv
på samvittigheten. Videoen begynner i det Francos lik paraderes
blant soldater fra den spanske Fremmedlegionen. Francos karriere
som militær startet i legionen hvor han ledet spanjolene i det de slo
ned på marokannerne under Rif krigen. Den gangen var Marokko en
spansk koloni.

Truer arbeiderne som løftet bort gravsteinen VOX leder bløffet som arkitekt
Selskapet som fikk jobben med å løfte opp marmor-blokken opplever trusler Leder av det høyrekstreme
partiet VOX i Madrid besså alvorlige at man har måtte trekke inn spansk politi.

D

e som fikk jobben med å
løfte opp steinen som
markerte Francos grav

og erstatte den med en ny marmorblokk var en liten familibedrift fra en landsby i Cuenca. De

kyldes for å ha signert
byggeprosjekter som arkitekt i årevis uten at hun
faktisk var utdannet arkiEtter at det ble kjent at det var de tekt på dette tidspunktet.
to brødrene som driver selskapet
er spesialister på gravsteiner i
marmor.

som hadde fått jobben med å
løfte bort den flere tonn tunge
marmorblokken som lå over
Francos grav mottok de flere truende telefonsamtaler og meldinger. Truslene ble så ubehagelige
de stort sett holder seg borte fra
industribygget hvor de har verkstedet sitt.

TRuet arbeiderne: Bildet viser blokken i det den ble lagt over
diktatorens kiste i 1975. Blokken ble fjernet igjen 24. oktober.
Grunnlegger, redaktør & utgiver:

Kim Isaachen Ammouche

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

Annonseinfo / Publicidad
694 44 10 84
info@spaniaposten.no
Adresse / Direccion postal
SpaniaPosten
Apartado 586
ES-03590 Altea

R

ocia Monasterio tok eksamen som arkitekt høsten
2009. Men siden 2003 har
hun godkjent prosjekter og signert
som ansvarlig arkitekt.

I Spania har arkitekten det juridiske og det tekniske ansvaret for
bygg som føres opp. I Norge ligTruslene kommer fra folk med ger dette ansvaret mer på byggtilknytning til Spanias ekstreme mester.
høyre.
Partiet som ønsker å profilere seg

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

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

som Spanias forkjemper for «lov
og rett». De har den hardeste linjen mot nasjonalistene i Katalonia
og ber om strengere straffer for
kriminalitet generelt samtidig
som de vil rulle tilbake nye lover
som er ment å beskytte kvinnelige
ofre for partnervold. VOX mener
lovene er diskriminerende mot
menn. Det er også VOX som ønsker seg det hardeste linjen ovenfor innvandrere til Spania.

SpaniaPosten

.no

I SPANIA SIDEN 2002
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Nok en Alicante-ordfører dømt

Tidligere ordfører i Alicante Gabriel Echaávarri (PSOE) og hans to assistenter er fradømt
retten til offentlige verv. Eks-ordføreren kan ikke ha noen stilling i det offentlige de
neste åtte og et halvt år. Hans to assistenter får samme forbudet men for «bare» syv år.

D

ommen kommer som følge av flere forhold hvor
det er underslått penger og
forfalsket papirer. Dommen er
ikke rettskraftig da de dømte fortsatt har muligheten til å anke til en
høyere rettsinnstans.

· Internasjonal beskatning
· Arverett og Testamenter
· Selskapsrett
· Oppgjør ved kjøp og salg av bolig
· Selvangivelse og skatt
· Andre forhold til spanske myndigheter
· Juridisk representasjon og
signering hos Notarius Publicus

Echávarri var sammen med to rådgivere beskyldt for uregelmessigheter knyttet til betalingen av 14
regninger på til sammen 144.000
euro. Anklagen går blant annet ut
på at flere av oppdragene det er
betalt for ble gitt til selskaper som
ordføreren selv pekte ut, uten at
obligatoriske anbudsrunder var
gjennomført.
Gabriel Echaávarri møtte pressen
før rettsakens første dag. Han begynte med å takke pressen for deres nærvær før han sa at han ikke
hadde noe å si om anklagene og at
han ikke kom til å se noe som helst
til pressen de neste dagene, hverken i det han kommer eller går fra
rettsalen.
Korrupte ordførere i Alicante

Fra før av er flere ordførere knyttet
til Partido Popular i Alicante enten
dømt eller tiltalt i tilknytning til
korrupsjon. Tidligere ordfører i
Alicante kommune Sonia Castedo
fra Partido Popular risikerer 10 års
fengsel for korrupsjon i Brugalsaken. Castedo er tiltalt for å ha
endret reguleringsplanen for utbygging i Alicante og tilpasset den
ønskene til entreprenøren Enrique
Ortiz. Til gjengjeld skal hun ha tatt
imot bestikkelser i form av penger
og gaver.
Korrupsjonsanklagene kom i kjøl-

VILLE IKKE GÅ FRA STILLINGEN: Sonia Castedo klang seg
til ordfører vervet så lenge hun kunne til stor skade for byutviklingen i Alicante by. Hun opptråtte også på spansk tv hvor
hun hevdet seg uskyldig anklaget.

vannet at et gigantisk utbyggingsprosjekt bestående av 13.500 boliger, samt etableringen av IKEA og
et stort shoppingområde på hele
fire millioner kvadratmeter.
Foruten kravet mot Castedo ble
det også bedt om 10 års fengsel for
hennes foregjenger Luis Díaz Alperi (PP) og 13 år for entreprenøren Enrique Ortiz. I tillegg er det
lagt frem krav om erstatning på
over 42 millioner euro for hver av
de tre, beløp som til sammen tilsvarer differansen i verdien på de
aktuelle tomtene i Alicante som
ble omregulert etter entreprenørens ønsker.
Den omfattende saken mot Castedo er ennå ikke ferdigbehandlet
i domstolene. Saken mot henne
har forgreninger videre til andre

store korrupssjonskandaler med
mange tiltalte politikere. De fleste
av dem fra Partido Popular.
Luis Díaz Alperi ble i mars 2019
frikjent. Domstolen fant det ikke
tilstrekelig bevist at økningen i formue på 700.000 Euro han hadde
hatt i løpet av tre år beviselig kunne knyttes til korrupsjon.

Telefon: +34 968 505 692 (Jenny) Norsk

687 786 387

Avda. del Albir 35 (Albir)
03581 Alfaz del Pi (Alicante)
E-Mail: post@gestoriaduran.es

TV

Forskjelling håndtering
Ikea droppet Alicante

Mens PSOE ganske raskt tvang
Gabriel Echaávarri ut av partiet og
ut av rådhuset forble Castedo på
rådhuset i Alicante i lang tid noe
som skapte store problemer for
byutviklingen i Alicante og det var
i stor grad hennes handlinger som
gjorde at IKEA kansellerte sine
planer om å bygge i Alicante.

Over 1000 kongeslanger fanget på Gran Canaria
Miljøvern-departementet på Gran Canaria har fanget rundt tusen Californa Konge-slanger
til nå i år. Slangene, som kan bli opptil to meter lenge, hører ikke til på Kanariøyene naturlig.
langene er avkom av kjæledyr som eierne har sluppet ut i naturen. I det varme
og tørre klima på Gran Canaria
har slangene formert seg og uten
naturlige fiender går dette hardt
utover smådyrene slangene normalt spiser. Dette er også med på
å fortrenge andre slange-arter
som hører hjemme her.

S

Man har fanget rundt 7.000 av
denne typen slanger på Gran Canaria etter at man i 2009 definerte arten Lampropeltis californiae
som
en
«uønsket
innvandrer».

SKATTERÅDGIVER PÅ COSTA BLANCA

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

Kjæledyr: Slangene det har blitt så mange av kom som kjæledyr.
De har ingen naturlige fiender og trives godt på øya.

C/la Ferreria 17, l’Alfas del Pi

SALES@SKIPBOX.TV

HTTPS://SKIPBOX.TV
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kostet 7.3 millioner Euro
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Barcelona

Lederne i Katalona må sone
opptil 13 år i fengsel

Blokkering av offentlig transport har vært den mest
brukte metoden for aksjoner utført av katalanske
nasjonalister selv om demonstrantene i Barcelona Spansk høyesterett har dømt ni katalanske separatister til mellom ni og
sentrum har vært mer synlige.
tretten års fengsel. De er dømt for deres handlinger i tiden før og etter det
ksjonistene legger hindre Spansk politi har valgt å i liten grunnlovsstridige valget om løsrivelse fra Spania i 2017.

A

ut på toglinjene og setter
seg ofte på selve togsporet for å stoppe trafikken i alle
retninger. Man har måtte fjerne
trestokker, kjøleskap og store
dekk fra toglinjene. Spesielt
rundt Girona har det vært mye av
denne typen vandalisme.

grad slå ned på aksjonene.

PROPAGANDA Budskapet
på websiden til Omnium i dag
er at de nå dømte er politiske
fanger forfulgt av den spanske
staten av politiske grunner.
Nasjonalistene fokuserer på å
spre dette budsjapet til resten
av Europa, da de innad i Spania får lite sympati.

Spesielt pendlere har lidd mye på
grunn av aksjonene. Det statseide selskapet som driver tognettet i Spania sier de har lidd ett tap
på 7.3 millioner Euro frem til
slutten av oktober.
I tillegg til å blokkere toglinjene
blokkerer nasjonalister regelmessig motorveiene som går gjennom Katalonia. Motorveien A7
som går fra Frankrike og ned
kysten av Spania passerer Katalonia. Denne motorveien er blant
de som ofte er blokkert flere steder.

Barcelona

T

re andre er dømt skyldig
for å ha ignorert spansk
lov men slipper å sone. I
det domstolen konkluderte
STOPPER TOG Folk som er stengte katalanske nasjonalister
avhengig av transport via vei gater i Barcelona og marsjerte i
eller tog er regelmessig forsin- støtte for de som nå skal sone.
ket til jobb.
Over 100 flyreiser er kansellert

Næringslivet advarer
«en tapt generasjon»

Mange bedrifter i sentrum er direkte berørt av demonstrasoner, hærverk og vold. Butikker har blitt tømt under demonstrasjoner og biler har blitt satt i brann.

T

SKADER & VOLD: Et stort antall privat-biler er tent
på av de som aksjonerer for ett “fritt Katalonia”.

urisme er en av de viktigste sektorene i Barcelona
både de faktiske konsekvensene man ser nå er alvorlige. Enda verre kan konsekvensene på lang sikt bli. Mange
turister vil velge andre destinasjoner etter å ha sett gater i brann
på TV og det viktige konferansemarkedet vil svekkes. Barcelona
har allerede et stort problem hva
ran av turister angår, en situasjon
som ble ytterligere forverret
denne sommeren etter en stor
økning i antall voldelige ran. En

ungjente ble i sommer drept da
hun ikke ville gi fra deg mobiltelefonen til en raner i Barcelona.
En representant for «Ciculo de
Economia» sier de voldelige demonstrasjonene risikerer å fremprovosere «en tapt generasjon».
Han sikter både til direkte kortsiktige økonomiske konsekvenser men mest av alt til de langvarige konsekvensene av uroen i
byen.

Tusener protestanter dro 14. oktober, dagen dommen falt, til
Barcelona flyplass. Målet var å
skape mest mulig problemer for
de reisende og på den måten å få
mest mulig oppmerksomhet.
Syv nasjonalister ble i september fengslet. Flere av dem innrømmet å planlegge bombeattentater i tilknytning til siste
fase av rettsprosessen.
Blant de som er dømt til over ti
års fengsel er katalonias tidigere
arbeids-minister, regjeringens
talsmann, utenriks-minister,
talsmann for parlamentet, innenriksminister og minister for det
katalanske territoriet.
Propagandamaskinen Òmnium
Cultural
I tillegg til de dømte politikere
fra den katalanske regjeringen
og parlamentet finner man aktivister og ledere i «kulturelle organisasjoner». Blant dem Jordi
Cuixart leder for Òmnium Cultural. Han ble dømt til ni års
fengsel. Organisasjonen mottok
millioner fra den katalanske delstatsregjeringen for «kulturelt
arbeide».
Pengene gikk i realiteten til en
sofistikerte propaganda-maskin
som via meldinger på sosiale
medier hisset opp stemningen
mot Spania og spredde propa-

ganda og rene løgner for å få
katalanerne til å støtte en løsrivelse fra Spania. På denne måten fikk nasjonalistene bruke
statens egne penger for å bygge
opp om sin egen kamp mot den
spanske staten. Midlene man på
denne måten underslo fra staten
til et politisk formål var sentrale
for

Òmnium Cultural har og er fortsatt svært effektiv i sin spredning av propaganda til støtte for
løsrivelse fra Spania og i siste
tiden i hovedsak fokusert på de
som har vært tiltalt og nå dømt
for deres handlinger. Men sosiale medier brukes også for å angripe den “kulturelle” stiftelsen.

I perioden 2009 til 2016 mottok
stiftelsen Òmnium Cultural 33.2
millioner Euro. 6.5 Millioner av
disse kom i direkte overføringer
fra delstatsregjeringen i perioden partier som støtte løsrivelse
fra Spania har ledet Katalona.

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

www.costablancanursing.com Tlf 619 274 038
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Barcelona

Katalonias leder kritiserer politiet
ikke de voldelige demonstrantene

P

Regionale politimyndigheter sier de føler seg forsvarsløse
etter at regionens myndigheter ikke tar ut tiltale mot de
som har ble arrestert etter opptøyer i Barcelonas gater.

Man mistenker at det har blitt
underslått to beløp på 62.900 og
13.332 Euro.

O

ver 600 personer er meldt
skadet, rundt halvparten
av dem politifolk. Over
200 pågrepet i forbindelse med
skadeverk og vold. Fire demonstranter har mistet et øye som
følge av å ha bli skutt på med
gummikuler av politiet.
Et vesentlig antall private biler er
satt i brann i tillegg er nesten 250
politibiler skadet. En rekke butikker har blitt plyndret av demonstranter.
Demonstrantene har rutine-messig tent fyr på søppeldunker som
de plasserer midt ute i gaten.
Mange av dem har vært utstyrt
med hakker så de kan ta opp fortauet og lage prosjektiler som de
kaster mot politiet og noen av
dem så store at politi-hjelmene
sprekker. Flere titalls politifolk
har vært innlagt på sykehus,
mange med hodeskader som
følge av stein kastet mot dem.
Nasjonalister har også kastet
Molotov-Cocktails som antennes.
I Barcelona by har kommunen
estimert at bare skadene på benker, gjerder og andre strukturer
ute på gaten kommer til over 2.7
millioner Euro.
Blant de som demonstrerer er
«profesjonelle» demonstranter
som har kommet fra Frankrike,
Tyskland og Italia. De er ofte
knyttet til anarkist-grupper som

Flere katalanske politikere anklaget for underslag

oliti fra Polica Nacional
har raidet kontorene til
«Aosciacion Catalana de
Municipios (ACM), foreningen
for katalanske kommuner.

Pengene skal skal ha blitt brukt
på en privat reise for en rekke
katalanske nasjonalister samt et
møte de arrangerte i forbindelse
med reisen. De reiste til Brussel
tidligere dette året for å besøke
Katalonias tidligere president
Carles Puigdemont. Presidenten
rømte til Brussel i 2018 like før
han skulle pågripes og tiltalt.

Misbruk av offentlige midler og
underslag var blant tiltalepunktene da en rekke katalanske nasjonalister ble dømt til over ti års
fengsel nå i oktober.

TIL BELGIA Pengene ble
brukt på en reise til Brussel for
å besøke Carles Pugdemont,
Katalonias tidligere president.
Kom innom i Albir
eller ring oss for en
boligprat med
Ragnhild.

POPULISTER Italias statsminister Matteo Savini her til venstre
avbildet sammen med VOX-lederen. Salvini uttalte sin støtte til
nasjonalistene i Katalonia. Ironisk nok er Salvini meningsfelle i
det høyre-ekstreme spanske partiet VOX som er blant de som
vil slå hardest ned på nasjonalistene i Katalonia. VOX er spanske
“nasjonalister” og “et samlet” Spania er en av deres fanesaker.
støtter de katalanske nasjonalistenes krav om å forlate den spanske staten. Mange av dem er
knyttet til høyre-ekstreme grupper. Italias statsminister Matteo
Savini har uttalte sin støtte til
nasjonalistene i Katalonia. Ironisk nok er Salvini meningsfelle
med det høyre-ekstreme spanske
partiet VOX som er blant de som
vil slå hardest ned på nasjonalistene i Katalonia.
Vil ikke fordømme gate-volden
Lederen for parlamentet i Barcleona Quim Torra har utallige

ganger blitt oppfordret av andre
politikere om å fordømme volden. Det har han ikke gjort, Torra har bare ville fordømme politiets fremtreden. Torra tilhører
gruppen nasjonalister som jobber
for løsrive regionen fra Spania.
Spanias statsminister Pedro Sanchez nektet å møte delstats-presidenten som en konsekvens av
mangelen på en fordømmelse av
volden. Statsministeren besøkte
Barcelona 21. oktober for å selv
se det som skjer i regionen og
besøke skadde på sykehus.

Leie eller leie ut?

SOLALBIR har godt
utvalg av boliger for leie
men grunnet stor pågang
søker vi flere gode
utleieboliger.
Vil du leie ut? Kontakt oss i dag!

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
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Elche
Misteri de Elche

Guide: Lovlig og lønnsomt

Fiestas

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

www.chiropractor-benijofar.es

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

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

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

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

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

i August

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

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Bolig i Spania?

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

JULI 2017

965 85 44 63

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

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO
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TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55

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

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter
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Sommer på Costa Blanca

JULI

Benidorm

San Fermin

Fiestas
Orihuela
Moros y Cristianos

Villajoyosa

Moros y Cristianos

i Juli
Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Konserter

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

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

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

Norsk advokat Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

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

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

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

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

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

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

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

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

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

www.ecorganicweb.com
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O

Mistillitsforslag mot Rajoy

Største prisøkning siden 2007

Domstol: Du er for lat
til å få lommepenger!

S

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

Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

E

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

Guide: Lovlig og lønnsomt

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

Fiestas

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

Ny i Albir

Benidorm

Moros y Cristianos
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JULI 2017

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

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

Største norske

.es

.es

NO 14 2017

2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

Fiestas

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

www.chiropractor-benijofar.es

AUGUST 2017

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

PSOE i La Nucía ber rådhuset
vil fjerne Franco-tittel

S

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

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

Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje

T

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

26. MAI 2017

Cabo de Palos
Sjømat og dykkeparadis

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

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

H

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

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

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

Moros y Cristianos

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

Torrevieja

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

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

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

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

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

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

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

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

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

03509 Finestrat (Alicante)

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

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?
Vi løser det praktiske OG det formelle
Skatt, forsiking, ettersyn, oppussing,

vedlikehold, basseng, hage.

og reservering.

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

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

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

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

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

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

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

965 85 44 63

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

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

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

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

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

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

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

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

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Bolig i Spania?

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

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

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

Vi selger boliger og leier ut for deg

Leiebil i Spania Se vår webside for detaljer

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

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

35 års erfaring som kiropraktor

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

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

Benidorm

Museer i
Torrevieja
www.chiropractor-benijofar.es

Batalla de flores

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

Tlf: 865 649 255

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Attraksjoner for
hele familien

Valencia

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

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

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

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

965 85 44 63

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser

Utleie og salg

mail@solalbir.com · www.solalbir.com

T: +34 966 868 620 · 695 592 402

Camino Viejo de Altea 41, Albir

SpaniaPosten på epost hver uke!

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

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

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

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

Pusse opp eller bygge nytt?

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

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag
spaniaposten.no/nyhetsbrev
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En million millonærer
I listen over land med flest
millionærer havner Spania på
tiendeplass.

I

følge «Global Weath Report» fra
storbanken Credit Suisse har
Spania 979.000 personer som
ved inngangen til 2019 var millionærer målt i amerikanske dollar.
Rikdommen på toppen i Spania er
økende. Ved inngangen til 2018
målte banken 979 spanske millionærer. Antallet rikinger i Norge er for
lite til at landet når opp i kåringen til
Credit Suisse.

Tjente på finanskrisen

De som blir rikere i Spania er mest
av alt de med allerede gode formuer.
Spanjoler med formuer mellom 50
og 500 millioner dollar har det blitt
flere av i Spania. Antallet har økt fra
2772 til 2918 personer i denne kategorien.
Sammenliknet med før finanskrisen
er reallønningene i Spania lavere.
Samtidig har prisen på boliger og
annen eiendom økt betraktelig etter
krisen noe som har bidratt til større
formuer for de på toppen.

Ny direkte- Direkte til
rute til Nord- Luxemburg
Spania
og Napoli

Vueling flyr direkte til As- Flyselskapet Volotea flyr
direkte fra Alicante flyplass
turias frem til mars 2020.
til Luxemburg og Napoli.

I

vintersesongen flyr det spanske
selskapet også til Sevilla, Tenerife, Gran Canaria og Londres
Gatwick. Ruten til Asturias er ny for
sesongen.
Fra før av forbinder det spanske flyselskapet Alicante flyplass nasjonale
destinasjoner som Lanzarote, Málaga, Barcelona og Palma de Mallorca
hele året.

F

ra Napoli er veien kort til Italias kjente Amalfi kyst. De
nye rutene har oppstart april
2020. Volotea flyr fra før av direkte
til Asturias, Bilbao, Luxemburgo,
Lyon, Nantes, Venecia, y Nápoles
fra flyplassen i Alicante.
Volotea har flydd fra Alicante flyplass siden 2012.

SkandiaMäklarna
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Ving og Spies Ø
får nye eiere i Trumps «sanksjoner» koster
Andalucia 315 millioner
Norden
konomi

Petter Stordalen og to
fond kjøper den nordiske
chartervirksomheten
til
Thomas Cook. Mange som
reiser til Spania, spesielt til
Kanariøyene.

S

iden Thomas Cook gikk konkurs i september, har det vært
jobbet med ulike løsninger for
den nordiske virksomheten med
merkevarer som Ving i Norge og
Spies i Danmark. I motsetning til
den britiske delen av Thomas Cookkonsernet, har den nordiske virksomheten vært lønnsom.
Nå skal flyselskapet skifte navn fra
Thomas Cook Airline til Sunclass
Airline. Britiske TDR Capital har
hovedkontor i London, England og
har fra før har en stor eierposisjon i
Hurtigruten sammen med Stordalen,
skriver Dagens Næringsliv.

USAs sanksjoner, i form av toll, på enkelte
produkter fra Europa trådte i kraft 18. oktober.
Andalucia blir hardest rammet.

D

et er regionens produksjon av olivenolje som
rammes hardest.

Trump har innført 25% toll på
matprodukter som olivenolje,
spansk skinke, ost og vin. Argumentet bak avgjørelsen er at «Europa har behandlet USA urettferdig» i følge Trump. Det han sikter
til er EUs landsbruk- politikk med
subsidier samt incentiver EU har
gitt til luftfarts-bransjen hvor Air-

bus er en stor konkurrent til Amerikanske Boeing.
USA gir selv enorme subsidier til
sine bønder noe de også gir til
Boeing. Verdens handelsorganisasjon WTO dømte tidligere i år
USA for ulovlige subsidier til
Boeing i form av skatte-subsidier.
Og amerikanske bønder mottok
bare i 2017 11.5 milliarder amerikanske dollar i direkte subsidier.

Iberia kjøper Industrien i Valencia-regionen
Air Europa går verst av alle

M

oderselskapet til Iberia, IAG, Industrien i Spania merker
kjøper Air Europa for å satse godt den svakere veksten
mer på ruter via Madrid og nye ruter man ser i verdensøkonomien.
til Asia.
Selskapet eier fra før av også British
Airways og lavprisselskapet Vueling. Iberia og Air Europa er fra før
av sterke på ruter til Latin-Amerika.
Iberias direktør Luis Gallego sier at
man med oppkjøpet av Air Europa
vil gjøre Madrid til punktet som
forener ruter mellom Asia og LatinAmerika.

P

roblemer knyttet til Donald
Trumps ustabile politikk og
Brexit er blant flere faktorer
som gjør at næringslivet mange steder nå investerer mindre penger. Det
merkes spesielt i eksport-utsatte
bransjer. I snitt gikk produksjonen
ned med 3.6% i Spania i august måned sammenliknet med året før.

Verst er det for næringslivet i Valencia-regionen hvor produksjonen
gikk ned med 9.7%. Blant sektorene
som er rammet i Valencia-regionen
er produksjonen av biler og bildeler.

SPECIALISTEN PÅ NORRA COSTA BLANCA
Vi har över 30 års erfarenhet av att sälja hus och lägenheter i
Spanien. Vårt område är norra Costa Blanca som sträcker sig från
Villajoyosa i söder till Valencia i norr och vi kan alla områden längs
kusten och bergsbyarna i inlandet. Oavsett om ni vill köpa eller sälja
är vi den perfekta samarbetspartnern och vi har alltid kunden i
fokus och vårt motto är engagemang, kvalitet och trygghet.
Vårt starka team består av erfarna och engagerade medarbetare,
med bred kunskap och utmärkt lokalkännedom. Förutom svenska
pratar vi engelska, franska, spanska, kroatiska, serbiska, danska,
norska och tyska utan problem.
En bostadsaffär hos oss är en trygg affär.
VÄLKOMMEN HEM
Albir +34 966 881 979 www.skandiamaklarna.se/altea
Denia +34 966 367 799 www.skandiamaklarna.se/denia
Valencia +34 672 116 148 www.skandiamaklarna.se/valencia
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10 kroner for 1 Euro
er den nye normalen

9

Økonomi

IMF og EU advarer

Det internasjonale pengefondet oppfordrer den spanske staten om å være forsiktig. Det er PSOE-regjeringens økende pengebruk som nå bekymrer.

Man må i dag ut med rett i overkant av 10 norske kroner for å kjøpe en Euro. Det er bare å
venne seg til dette, valutaanalytikerne har konkludert med at dette er den nye normalen.

D
TI KRONER Perioden hvor man kunne kjøpe en Euro for åtte kroner er det ingenting som
tyder på at vil komme tilbake i overskuelig fremtid.

D

ette vil ikke endre seg før
det eventuelt kommer et
stort skifte i den norske
økonomien. Og ingenting tyder
på at det er på vei i overskuelig
fremtid. Man så også prisen på
Euro ligge på rundt 10 kroner
ved utgangen av 2018. Prisen har
variert mellom 9.5 og 9.8 kroner
pr Euro siste to årene.
En svak kroner er i hovedsak en

· Byggeoppdrag
· Taktetting
· Utvidelser
· Behandling av vegger

god nyhet for næringslivet i Norge og norske arbeidstakere.
Norsk industri har med dette sin
konkurranseevne styrket i det
produkter og tjenester fra Norge
blir billigere i konkurranse med
andre land.
Har man sine inntekter i Norske
kroner er det dyrere å kjøpe en
feriebolig i Spania. Men finansieres boligen med lån i Spania og

· Oppussing av kjellere
· Støping av mønstret
utebelegg
· Terrasser
Før

· Hagemurer
· Balustrader
· Basseng
· Kjøkkenmøbler

betales med eventuelle utleieinntekter som kommer inn i Euro er
det kun delen av kjøpet som betales med egenkapital som veksles med dagens Euro-kurs.
I dag koster én euro 10,04 norske
kroner. Handelsbanken tror den
vil trekke mot 10,20 kroner før
årsskiftet, før kronen styrker seg
første kvartal neste år.

· Elektrisk arbeide
· Rørlegging
· Forhåndsinstallering
av AC

Etter

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

en spanske staten ligger an
til å bruke mer penger enn
man varslet tidligere i år.
Samtidig vil underskuddet på det
spanske statsbudsjettet øke i årene
som kommer med de tiltakene de
spanske sosialistene har varslet,
blant dem økning av de spanske
pensjonene og økt offentlig forbruk.
Statens underskudd blir for 2019 på
rundt -2.2% med en liten redusering
for 2020 hvor man estimerer at underskuddet ender opp på -1.9%. Statens underskudd øker statens gjeld
som
Den spanske statsgjelden tilsvarte
ved utgangen av 2018 97.1% av
brutto nasjonalprodukt. EUs regler

· Aluminium
· Soldekke (pergola)
· Storrengjøring

om budsjettunderskudd for Eurosonen sier at den offentlige gjelden
ikke må overstige 60% av BNP.
Snittet for Euro-sonen estimeres å
bli -0,5% ved utgangen av 2019.
Spanias statsminister Pedro Sanchez
driver for tiden valgkamp. Spania
arrangerer 10. november sine fjerde
regjerings-valg etter at man nok en
gang ikke har greid å få flertall i parlamentet for en styredyktig regjering. Den politiske situasjonen gjør
det politisk vanskelig for PSOE å
kutte i utgiftene. Tradisjonelt har
PSOE økt det offentlige forbruket i
Spania mens Partido Popular har
utvist større disiplin hva offentlige
kostnader angår.

Spar opptil 75% på strømregninga

Ecosense

AIR CONDITION KONTROLLER

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

560€

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

Varmtvann & strøm fra solen
www.reliable-clima.com - altea@ reliable-clima.com
Ptda. Cap-Blanch 77 N-332 - Km 155, Altea
Tel. 965 843 144 - 673 468 922
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Baltazar Garzon til ”økokrim” i Valencia
Tidligere høyesterettsdommer Baltasar Garzón har fått en ny stilling i Spania. Han skal nå
jobbe som rådgiver for
byrået for byrået som
jobber mot svindel og
korrupsjon i Valencia
regionen, Agencia Valenciana Antifraude.

G
LØNNSOMT: Turister brukte denne sommeren mer penger i
døgnet enn i fjor. Samtidig har antall besøkende økt.

Turister som besøkte Costa Blanca denne sommeren la igjen mer penger pr hode enn året før.

I

snitt la hver besøkende igjen
107.6 Euro pr døgn, dette inkluderer kostnad for å bo.
Dette er 10% mer enn året før.
Katalonia er regionen som mottar
flest utenlandske turister sommermånedene etterfulgt av Balearene,

Andalucia og Valencia-regionen i
den rekkefølge.
Skandinaver la i følge INE igjen
694,3 millioner Euro. Dette opp
5,7% fra året før.

arzón ble regelrett presset
ut av Spania i perioden
etter at han startet etterforskningen av saken som involverer ulovlig finansiering av Partido Popular med tilhørende
nettverk for systematisk korrupsjon. Gürtel-saken hadde rot i
nettopp Valencia-regionen.

I tilllegg til Garzón blir Hervé
Falciani rådgiver for enheten.
Falciani ble kjent da han jobbet
for storbanken HSBC og tipset
om over 130.000 kunder med
kontoer i Sveits de brukte for å
unndra store midler for beskatning.
Utenfor Spania
Spanias mest kjente dommer og
etterforsker har måtte jobbe utenfor Spanias grenser etter å ha utfordret mektige krefter i spansk
samfunn.

Vinterhager og
overbygg

Carport og hageport i aluminium

Dekke for sol
og vær

Innglassering

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

Han har siste årene jobbet i Argentina, Colombia og Ecuador i
tilknyting i tilknytning til påtalemyndigheten. Garzón har også
jobbet for den internasjonale
domstolen ICC.
Baltasar Garzón ble først kjent
utenfor Spania da han i 1998 utstedte en internasjonal arrestordre
mot Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet. Pinochet ble kort
tid senere pågrepet i London og
tiltalt for tortur og drap i hjemlandet. Saken ble betraktet som et
gjennombrudd for prinsippet om
universell jurisdiksjon i europeisk
sammenheng. Regjeringspartiet
Partido Popular har senere begrenset spanske dommeres mu-

Internasjonale navn: Barzón ble “verdenskjent” da
han tiltalte Chiles diktator Pinochet. Falcani (under) ble
kjent etter å ha avdekket skattesvindel i stor stil i HSBC.

lighet til å straffeforfølge forbrytelser begått i utenfor Spanias
grenser, med det for øyet å unngå
konflikt med andre land.
Garzón utfordret mektige krefter
Eks-dommeren Baltasar Garzón
var ansvarlig for de første avsløringene som ledet til den pågående korrupsjonssaken mot regjeringspartiet Partido Popular, den
såkalte Gürtel-saken. I 2012 ble
han av spansk høyesterett fradømt embetet som dommer ved
landets nasjonale domstol (Audiencia Nacional) for å ha tillatt
ulovlig avlytting av siktede og
deres advokater i nevnte sak.
Baltasar Garzón ble samme året,
i 2012, frikjent etter å ha måtte
møte i retten tiltakt for å ha beordret etterforskning for å få svar på
hvor folk drept under og etter borgerkrigen ligger begravet.
Mange spanjoler ser fortsatt på
avskjedigelsen av Garzón som en
politisk handling fra konservativt
hold i Spania, der målet har vært
å få stoppet etterforskningen av
korrupsjonen hos regjeringspartiet PP og ugjerningene begått
under Franco-diktaturet – et re-

gime der PP har sine røtter og
som de tradisjonelt har beskyttet
mot rettergang med henvisning til
amnestiloven av 1977.
Garzón var i en periode leder for
advokatteamet som har forsvart
Wikileaks´ talsmann Julian
Assange.
GAL – Statsterrorisme i Spania
Tilbake i 1994 etterforsket han
Spanias tidligere innenriksminster som ledre for GAL, Grupos
Antiterroristas de Liberación. En
gruppe som regelrett likviderte
folk med tilknytning til ETA eller
mistanke om tilknytning i tillegg
til andre basksiske nasjonalister.
Gruppen drepte minst 27 og skadet 26 personer.

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

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

Whatsapp/Tlf 622 481 103
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Åtte større bygge-prosjekter gir
Stigende priser 200 nye boliger i Fuengirola
i Marbella
Los Boliches, Fuengirola

Bolig i Spania

Prisene i Marbella er fortsatt på
vei opp. I Nueva Andalucia har
prisforlangende gått opp 2.7%
fra september til oktober.

Boligmarkedet høsten 2019
Full fart i Alicante og Malaga
Alicante provinsen er hvor det har vært høyest aktivitet med
5,13 solgte boliger pr 1000 innbygger. Malaga-provinsen er
på andre-plass hva med 4,55 solgte boliger pr 1000 innbyggere. Antall igangsatte nybygg er høyest på Costa Blanca syd.

4

2% av boligene som ble
solgt i Alicante-provinsen
ble solgt til en utlending,
dette er høyeste andel man ser
noe sted i Spania. Etterspørselen
for feriebolig i Alicante-provinsen driver store deler av boligmarkedet.
Også i antall solgte boliger er tallet høyt for Alicante-provinsen
hvor man for første halvår av
2019 har registrert 9.473 solgte
hus, leiligheter og andre typer boliger. Alicante-provinsen, som
inkluderer populære Torrevieja,
blir i antall salg kun forbigått av
provinsene Madrid og Barcelona
med tilhørende storbyer.
Nybygg i Alicante provinsen
1519 av de boligene som ble solgt
i Alicante provinsen var nybygg.
Antall igangsatte prosjekter økte
betraktelig i 2018 og disse boligene er nå ute på markedet. Likevel varsler arkitekter og utbyg-

gere om mulige problemer for
sektoren som skaper mange arbeidsplasser. I 2019 har antallet
søknader om å bygge nye boliger
gått betraktelig ned. Tilgangen på
byggetomter er liten samtidig
som politisk og økonomisk urø
gjør investorene lunkne til å sette
i gang nye prosjekter. Begge faktorene er med på å drive prisene
oppover.
Igangsatte boliger pr kommune:
Orihuela 562
Elche 448
Pilar Horadada 398
Rojales 220
Guardamar 198
Finestrat 143
Benitachell 145
Torrevieja 236
Villajoyosa 55
Altea 44
Alfaz del Pi 17
Denia 57
Polop 11
La Nucia 22

Skal overvåke alle
mobiltelefoner i Spania

P

risbunnen så man her i slutten av 2013. Siden den gangen har prisene gått jevnt
opp med en svak periode i slutten
av 2017 begynnelsen av 2018.
Elviria og San Pedro har lavest
pris pr m2. De høyeste prisene pr
kvadratmeter ser man i området
man kaller «The Golden Mile»,
vest for sentrum mot Nueva Andalucia og Puerto Banus.
Pris pr m2 og prisendring siste
måned / kvartal / siste år:
Elviria-Cabopino 2.552 €/m2
+0,9 % -1,9 % +0,7 %
Nueva Andalucía 3.172 €/m2
+2,7 % -0,7% +9,7 %
San Pedro de Alcántara 2.409 €/
m2
+0,4 % -1,7 % +4,3 %
Nagüeles-Milla Oro 3.560 €/m2
+1,3 % +1,6 % +10,3 %
Marbella Pueblo 2.959 €/m2
+0,7 % -0,4 % +6,8 %
Rio Real-Los Monteros 2.888 €
+1,6 % +2,5 % +6,3 %

Fuengirola regner med man vil få realisert ut åtte
større bygge-prosjekter i kommunen. Til sammen
vil disse gi turistbyen 200 nye boliger.

D

et er rådhuset som estimerer dette for de neste
årene. Prosjektet man
først regner med går i gang er i
Calle Malvarrosa (Los Pacos)
hvor det skal investeres rundt 30
millioner Euro i en blokk.

lioner Euro med 80 nye boliger
som resultat.

Det andre prosjektet man regner
med går i gang er i Calle Martinex Catena (gamle bowling Palmeras) hvor det skal investeres
rundt 20 millioner Euro i byggingen av en blokk.

Fuengirola har lite tilgjengelig
areale for nye boliger. Rådhuset
er positive til nye prosjekter som
bringer investeringer og arbeidsplasser til kommunen.

«Urbania El Higueron» er et prosjekt for luksusboliger hvor investeringen er på rundt 15 mil-

Totalt skal det bygges 45.252m2
nye boliger i Fuengirola. Forprosjektene for disse byggene ble
godtkjent av rådhuset i august.

Det er tidligere varslet at det
kommer en ny blokk i Los Boliches.

Merkbar nedgang i nye lån til bolig
Merkbart færre lånte penger til ny bolig denne sommeren. Tall fra INE viser at i august måned ga
bankene 30% færre boliglån. En vanlig fastrente lå på 3.01% og flytende rente kostet 2.28% i snitt.

Nueva Andalucia, Marbella

Det spanske statistikk-byrået INE vil logge bruken av
alle mobiltelefoner i Spania i en periode på åtte dager.

F

ra 18. til 21. november vil
de tre største mobiloperatørene dele data med INE om
mobiltelefonenes bruk og beliggenhet. Man vil også logge bruk
av mobilen søndag 24. november
og så tre feriedager 25. desember
etterfulgt av 20. juli og 15. august.
Målet for INE er å se hvordan
folk beveger seg i ukedagene, i
helgen og når man har ferie. Teleoperatørene deler ikke navnet på
brukeren med INE men man deler
blant annet ut sted, tidspunkt og
telefon nummer. Folks telefon
nummer finnes lagret i eksterne
databaser så det er en teoretisk

mulighet for at data blir krysset
og at man på den måten vil kunne
hente ut langt mer informasjon
om folk.

S

tørst nedgang i nye lån var
det i Andalucia, lavest endring så man i Valencia regionen.
Totalt ble det bevilget 20.385 nye
lån i august måned. Dette er
29.9% mindre enn samme periode året før og man må helt tilbake
til 2016 for å finne en måned med
færre nye lån. Tallet bekrefter det
roligere markedet man har sett en
stund dette året med færre trans-

aksjoner, spesielt blant spanjolene.
Spania har lenge hatt en usikker
politisk situasjon som sammen
med det globale bildet gjør at
mange er avventende når det gjelder å bruke mere penger.
Størrelsen på det gjennomsnittlige lånet økte siste 12 måneder
med 5% til 128.501 Euro. Nordmenns lån til bolig i Spania er

omtrent dobbelt så stort som den
jevne spanjol. Det
henger
sammen med størrelsen på boligene som blir kjøpt og generelt
dyrere beliggenhet på ferieboligene.
I Andalucia så man antall lån gå
ned med hele 34.4% i perioden. I
Valencia regionen gikk antall nye
lån ned med 9.1%.
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Malaga flyplass satte rekord

Antallet reisende ved Malaga flyplass passerte for
første gangen to millioner i september måned.

T

otalt reiste 2.026.920 personer gjennom flyplassen
på Costa del Sol. Dette er
en økning med 2.4% i forhold til
samme periode året før. Luftfartsverket AENA sier økningen
skyldes flere både internasjonale
og nasjonale reisende. Over
14.000 fly lettet fra Malaga fly-

plass, opp 1.7% sammenliknet
med september måned 2018.
Flest avganger er det til Storbritannia etterfulgt av Tyskland og
Frankrike.
Malaga flyplass ble i perioden
2018-2019 vesentlig opprustet.
Det ble investert nesten 50 mil-

lioner Euro i modernisering av
terminal 2. Målet var å øke kapasiteten på flyplassen og gjøre den
mer behagelig for de reisende.
Til Norge kan man fly med Norwegian og SAS selv om antallet
avganger er flere fra Alicante
flyplass.

Malaga får design-outlet
Stort utvalg av skandinaviske varer,
inkl. meieriprodukter, grovt brød,
snacks og godteri.

&

CAFE

DANSK
KØBMAND
& CAFÉ

Stranden i Fuengirola får
20.000 kubikk ny sand

Byråden for strender sier tiltaket vil bremse effekten
av den erosjon man ser når vinterstormene passerer.

S

amtidig som man tømmer
ut 20.000 m3 ny sand flytter man mye masse ned fra
området hvor Fuengirola-elven
munner ut. Arbeidet gjøres med
tungt maskineri og tar rundt to
uker.

vege seg inn og ut etterhvert som
vær og vind endrer seg har gjort
kysten mer sårbar. Havner med
tilhørende moloer påvirker også
strømmene langs kysten og bidrar noen steder til større erosjon. Man ser samtidig at vinterstormene oftere har mere kraft i
takt ned at klima endrer seg og
de globale temperaturene øker.

Lenny Kravitz til Fuengirola

Fuengirolas store musikkfestical Marenostrum,
får neste år Lenny Kravitz, blant de som opptrer.

Calle Rio Volga 3
Nueva Andalucia - Marbella

MINIMARKED

UTGAVE 11 2019

Utbygging av spanske-kysten
hvor strandlinjen har blitt såpass
smal at den ikke naturlig kan be-

Åpent 10:00 - 19:00

VIKINGOS CITY

NOVEMBER 2019		

Like ved Plaza Mayor i Malaga skal er åpningen av «Designer
Outlet Malaga» rett om hjørnet. Prosjektet er forventet å bli
esten hundre butikker sel, Ecco, Guess, Boss, Samsoskal her selge unna mer- nite og mange mange flere.
kevarer til en «billig
penge». 61 av butikkene er klare Opprinnelig skulle man åpnet i
til å åpne med klærne på utstil- slutten av oktober men rådhuset
ling allerede.
har ennå ikke gitt sine endelige
tillatelser. Rådhuset sier de venI reklamen lover man opptil ter på at veien som gir adgang til
70% avslag på varerer fra Ralph området skal gjøres breiere. ArLauran, Karl Lagerfeld, Tommy beidene med dette er i gang men
Hilfinger, Escada, Adidas, Cal- ennå ikke ferdigstilt.
vin Klein, Camper, Clarks, Die-

N

Skandinaviske varer
Smørbrød, kaffe og kaker i
vår café

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

D

ette blir amerikanerens
eneste oppdreden i Andalucia under hans
«Love will come» tourne. Han
vil slippe 23. juli og billettene
går i salg 28. oktober med priser
mellom 50 og 90 Euro pr hode.
Kravitz spilte i på Costa del Sol
i 2015 da han fylte arenaen under
Marbellas Starlite festival.
Artisten har fire Grammy awards
og Kravitz har solgt mer enn 40
millioner album over hele verden.

CASA NORDICA
Matvarer og snacks fra Skandinavia

r:
rskvare
alg av fe
gg
Stort utv
le
å
p
tt
r, kjø
Kjøttvare
ye mer.
ter og m
la
sa
s,
k
la

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

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

952 815 298

www.scandisupermarket.com

Calle Rosalia Castro 4
Nueva Andalucia

Sm
ågo
dt,
sjo
og
sna kolad
e
cks

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

Svensk kvinne (35) solgte
Innendørsmarkedet bygges helt på nytt
videoer av døtrene til pedofile Planene for det nye
Kvinnen var allerede dømt til seks års fengsel for å
ha solgt videoer til pedofile via Facebook. Svensk
politi hadde lenge vært på jakt etter henne da
spansk politi pågrep henne i Benalmádena.

innendørsmarkedet i
sentrum av Fuengirola er nå klare. 30. oktober kunne ordfører
Ana Mula presentere
vinneren av arkitektkonkurransen.

B

ygget som er godt synlig
midt i Fuengirola har
lenge vært et problem.
Bygget er både upraktisk og holder ikke den standard man kan
forvente i 2019. Ordføreren sier
det nye bygget blir en viktig del
av Fuengirolas nye image.

TRENGTE PENGER: Kvinnen reiste fra Sverige til Spania via Malta.
Den yngste av barna ble værende med faren. Spansk media skriver
hun angret fælt på det hun hadde gjort og sier hun trengte penger.

K

vinnen har fem barn og
brukte to av jentene på
henholdsvis 14 og 8 år til
å lage videoer av seksuell karakter. Hun solgte filmene til pedofile på nettet.
Etterforskningen startet da politiet oppdaget at kvinner brukte
mindreårige de var i familie med
for produksjon av barne-porno.
Europol ble koblet inn da den
ene av de mistenkte, den svenske
35-åringen, flyttet fra Sverige til
Spania med minst tre av barna.
Spesialenheten for datakriminalitet i Spania ble da koblet inn i
saken.
Politiet hadde registrert hvordan
hun i Spania hadde søkt om NIE
på en falsk adresse i Mijas. Man
kunne videre spore henne opp
via hennes aktivitet på sosiale
medier hvor man kunne se hvordan hun søkte etter en stor bolig
i området. Kvinnen endte opp
med å dele boliger med en mann.
Da hun ble arrestert jobbet hun i
tilknytning til en eiendomsmegler som jobber i det skandinaviske markedet i Benalmádena.
Da man ransakte boligen fant

Det nye bygget blir besøkende
av en rekke buer, søyler og bjel-

ker. Det nye designet vil slippe
inn lys fra både taket og gjennom
veggene. Noe som gjør opplevelsen langt triveligere for de besøkende og «Mercacentro» langt
hyggeligere for de som jobber
der. Med å slippe inn mere lys i
bygget reduserer man også byggets energiforbruk.
Dagens bygg er fra åtti-tallet

Politiets teori er at 34-åringen
først produserte sex-videoer med
deg selv for menn på Facebook.
Derifra skal ideen ha kommet
om å lage videoer med barna.
Politiet sier at de har sjekket bakgrunnene på filmene som de har
fått kopier av med boligene hun
har leid på Costa del Sol. Ingen
av dem stemmer med videoene
og med det har man konkludert
at hun ikke har produsert videoer
mens hun har bodd i Malagaområdet.
Totalt seks personer er pågrepet
i politiets aksjon i saken. To av
de som kjøpte barne-porno av
kvinnen bor i Sverige.

Nå som det er klart hvilket design det nye markedet får er
neste fase å tegne bygget teknisk
og å finne en utbygger.

Mijas vil ha flere
engelskmenn

man i tillegg til et utall sex-leketøy kamerautstyr med rå-opptak
hvor man kunne se hvordan moren instruerte sine barn foran kamera. Hun var selv med i noen
av opptakene, dog uten at ansiktet var synlig i motsetning til
barna som var filmet med ansiktet ifølge spanske medier.
Barna er sendt tilbake til Sverige
og tas der hånd om av barnevernet.

med en flate på 2250 m2. Det er
ganske dårlig adgang til bygget,
det har en vrien oppdeling internt
som dårlig utnytter arealet og det
slipper inn lite naturlig lys.

Samtidig
som
Brexit
skaper usikkerhet blant de
mange britene som holder
til på solkysten øker Mijas
kommune satsningen på
akkurat dette markedet.

K
Gratis grønnsakshager

ommunen er i den den på
Costa del Sol med flest
registrerte innbyggere
fra Storbritannia. Etableringen
av et eget info-kontor om Brexit
innenfor kommunegrensene viser viktigheten av briter i kommunen.

for pensjonister

Kommunen i Fuengirola har 24 grønnsakshager tilgjen- Som største gruppe utlendinger i Mijas er kommunen
gelig for pensjonister som bor i kommunen.

D

et er helt gratis om man
vil ha en par parsellene,
eneste man må betale
selv er det utstyret man eventuelt
bruker for å dyrke det man vil ha
i jorden.
Ordningen har vært i gang siden
denne våren. Det er seks hageflekker mellom 15 og 20 kvaderatmeter ledige. De som ønsker

Du finner SpaniaPosten på:

seg en grønn hobby kan snakke
med kommunens avdelig for
helse og sosialsaker, Concejalía
de Bienestar Social, i Calle Blanca Paloma.
Ordfører Ana Mula sier formålet
er å hjelpe pensjonistene i byen
å holde seg aktive og i kontakt
med naturen.

· Fuengirola
· Calahonda
· Cala de Mijas
· Nerja
· Marbella

svært fokusert på at man taper
minst mulig på Brexit. Rådhuset
øker derfor fokuset på å promotere kommunen i Storbritannia i tillegg til å informere best
mulig de man allerede har.
Ordfører i kommunen, , Josele
González, peker på kommunens
golf-tilbud som en faktor som
gjør den til en attraktiv destinasjon for de golf-glade britene.

· Centro Plaza
· Elviria
· Nueva Andalucia
· Benálmadena
· Arroyo de la Miel
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Ranet og drepte Vil flytte hele Segura elven
pensjonist (78) i Orihuela

Tidlig i sommer ble en 78 år gammel pensjonist fra
Belgia ranet og slått ihjel i sitt hjem i Orihuela (Torremendo). Guardia Civil arresterte i oktober en 29
år gammel mann mistenkt for drapet.

ALBACETE TIL GUARDAMAR: Segura elven begynner i Albacete før den renner
inn i Murcia og ned til kysten via Murcia
by før den renner ut i havet i Guardamar.

2

9-åringen som skal ha innrømmet ranet ble pågrepet i
Coruña i det han kjørte
rundt i en luksusbil han ranet fra
den pensjonerte mannen. Offerets
kredittkort var brukt for å kjøp på
Internet. En 19 åring er tiltalt i
samme saken for å ha dekket over
kriminelle handlinger og svindel.
Politiet har også beslaglagt fem

mobiltelefoner fra den siktede
29-åringen.
Den drepte 78 åringen ble oppdaget av en nabo 4. juli etter at en av
naboene hadde sett garasjeporten
halvveis åpen over flere dager.
Offeret bodde i Torremendo som
ligger mellom San Miguel og
Orihuela.

Smerte, stress eller søvnløse netter?

CBD olje kan hjelpe!

Flere ordførere syd på Costa Blanca tar nå til orde for å flytte
elveleiet til Segura elven. Skadene etter årets flom er rekordstore
og man ønsker seg en permanent løsning på flomproblemene.

S

egura elven begynner i Albacete før den renner inn i
Murcia og ned til kysten via
Murcia by før den renner ut i havet i Guardamar. På vei mot kysten går Segura elven gjennom
blant annet Orihuela og Rojales
kommune.
Elven påvirker livet i et stort antall kommuner syd på Costa
Blanca. Sideløp og kanaler for
vanning gjør at vannstanden i
Segura elven føles i store deler
av området. Om man flytter elvens løp som ønsket vil man
måtte gjøre arbeider ett utall steder: Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Bigastro, Callosa,
Catral, Crevillent, Daya Nueva,
Daya Vieja, Dolores, Formentera, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los
Montesinos, Orihuela, Rafal,
Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro og San Miguel.
Planen man har lagt frem vil ha
en kostnad på 17.2 millioner

Euro om den blir realitet. Lokale
myndigheter vil ha EU til å betale for prosjektet via EUs fond
for regional utvikling. Et fond
hvor også Norge bidrar.
Flyttet elven i Valencia

ganger. Munningen ble flyttet
rundt 3 km syd og med det ut av
sentrum. Arealet som da ble ledig midt i byen er nå byens
“grønne lunge” og inkluderer
den kjente vitenskapsbyen i Valencia.

I Valencia flyttet man Turia-elven ut av sentrum etter en flom i
1957. Elven hadde da skapet dødelige oversvømmelser mange

Segura møter Middelhavet i Guardamar. Det
er elvens løp i det landskapet flater ut og
nærmer seg havet man vil endre på.

TORREVIEJA - ALFAZ DEL PI - JAVEA
Høyeste kvalitet | Beste pris | Test-rapporter for alle produkter | 100% organisk | Uten THC

Spør oss om råd og veiledning!
Alfaz del Pi: Avda Europa 125 | Javea: Avda de la Fontana 9a
Torrevieja: Salon Sharon, Calle Francisco Atienza Ferrandez 33

Epost: info@cbdstorespain.es Webshop: www.cbdstorespain.es

Tel: +34 615 157 222 Åpent 10-15.00 Mandag - Lørdag

DEMNINGER: Segura er demmet
oppp flere steder men det er har
ikke vært nok til å demme opp for
høstregnet nå mange år.
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Alicante

Flom-problemene kan ikke
løses med bare betong
Under en konferanse arrangert på Universitetet i Alicante om oversvømmelsene i Vega Baja området sa
geologen Jorge Marquínez at det er ikke nok å bare
fokusere på Segura Elven.

Geologen peker på at Middelhavet er ett av de områdemen man
mest merker klimaendringene og
Vega Baja er spesielt utsatt.

Torrevieja

Liker ikke rådhusets
håndtering av hageavfall i San Luis
Naboene i urbanisasjonen San Luis liker ikke måten
kommunens folk håndterer hageavfall i området.
Naboene har via opposisjons-partiet «Sueña Torrevieja» har sendt en klage til rådhuset.

I

Sykeh

Gruppe
us

an

.1
No

Naboene som har klaget sier det
ofte blir liggende rester på tomten
etter at kommunens folk har vært
på tomten. De er heller ikke fornøyde med å bli plaget med lyden
fra kommunens biler.

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

i Sp

nntil urbanisasjonen finnes det
en tomt som er ment å bli en
park en dag. Det er ikke bygget noen her ennå så kommunens
parkvesen har brukt tomten for å
legge fra seg avfall som greiner
og andre rester fra når de rydder
opp i kratt og kutter palmer. Avfallet kommer fra kommunens
mindre biler og blir normalt hentet av lastebiler senere samme
dag. Noe kommer også fra arbeide med å rydde opp i hageavfall folk kaster på gaten og ved
siden av søppeldunker.

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

a

Marquínez sa at Vega Bajas urbane omårder må “ryddes opp i”.
Plassering av veier, høyden på

veibanen må endres på. Murer og
slikt må forsterkes og gjøres høyere så vannmassene bedre kan
kontrolleres når flommen kommer tilbake.

op

B

oligene må tåle vannet i
større grad. Han pekte på
det ansvaret rådhuset har
i urbaniseringen, altså hvor man
tillatter oppføring av boliger.
Øverste myndighet i Valenciaregioen har også et ansvar her.

Med hele
vårt hjerte
passer vi på
hjertet ditt

ia o g E u r

Ansvarlig byråd «Carmen Gómez Candel» sier at kommunen
har autorisert bruk av «en kommunal tomt» primært for å få
bukt med den store mengden
hageavfall som havner ute på
gaten og i det offentlige rom.
I Orihuela kommune får man
opptil 3.000 Euro i bot for å
kaste hageavfall på offentlig område.

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,
03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233
www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

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

96 692 13 13
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Alicante

Bedre infrastruktur syd på
Costa Blanca

Elche og Alicante kommune har i mange år kranglet om utviklingen av områdene syd for provinshovedstaden.
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Torrevieja

Politet får
elektrisk pistol

Guardia Civil i Torrevieja deltar i
prøveprosjekt med elektriske våpen.

N

å har kommunstyret i de
to byene bestemt seg for
å legge konfliktene til
side å heller prøve å samarbeide.
Dette betyr i praksis at man vil
akselere utviklingen av IFA, altså
messe og og konferanseområdet
som ligger i Elche kommune like
inntil Alicante flyplass. Flyplassen er blant Spanias mest trafikkerte og området rundt flyplassen
er fordelt mellom kommunene
Alicante, Elche og El Altet.
Kommunene vil også samarbeide
om Tajo-Segura prosjektet. Gigantprosjektet er Spanias største
hydro-ingeniør prosjekt og har
som mål å overføre vann fra Gan-

dalajara og Cuenca til Segura-elven dom renner sydover til Murcia og det sydlige Costa Blanca
som lider av tørke og en rekke
problemer knyttet til global oppvarming.

7000 boliger: De nye boligene vil få en svært god
beliggenhet mellom sentrum
av Torrevieja og La Mata lagunen. Herifra er det enkel
adgang til riksvei N332 og
Mangelen på vann skaper store shopping-områder.
utfordringer for nye urbanisasjoner i utkanten av kommunene her.
Kan man ikke fremskaffe nok
vann til nye boliger kan man heller ikke bygge her. Alle kommunene syd på Costa Blanca ønsker
å tilrettelegge for nye bolig-prosjekter om de kan. Markedet for
ferieboliger er stort her og det er
her det bygges mest i hele Alicante-provinsen.

G

uardia Civil har over flere
år hatt formell rett til å
bruke elektriske våpen av
typen Taser. Men til nå har man
ikke tatt våpen av typen Taser i
bruk. Guardia Civil setter nå i
gang et prøveprosjekt i syv spanske kommuner hvor de ut året
tester ut bruken av slike våpen.
Politimenn fra Torrevieja har gått
på kurs for å lære om bruken av
slike våpen. Det mest kjente av
disse er det amerikanske våpenet
Taser som brukes av en rekke politi- og sikkerhetsstyrker. En slik
pistol skyter ut ett lite prosjektil
som ved hjelp av tynne ledninger

Dr. Ana N. García Sánchez

som går fra våpenet sender et
kraftig elektrisk sjokk inn i personen man skyter på.
Det elektriske sjokket er ment å
sette en truende person ut av spill
uten at man utøver dødelig kraft.
Kritikere av denne typen våpen
peker på at man ved å ha et ikkedødelig våpen senker politiets
terskel for bruk av det som faktisk
kan være et dødelig våpen.
Nyhetsbyrået Reuters har registrert over 1000 tilfeller hvor bruk
av en Taser har vært med til å
fremprovosere en persons død.

· Allmennpraksis · Tannbleking
· Tannpleier · Implantater
· Rotfylling
· Kirurgi
· Proteser · Tannregulering

vi snakker norsk
Tlf 966 767 626 Mob 695 662 601

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

horadadadental@gmail.com
Calle Mayor 110
Pilar de la Horadada, Alicante

Mer enn 30 års erfaring med skandinaver

DESIGN, FOTO & VIDEO
Norsk designer, fotograf og videograf.
Jeg dekker din bedrifts visuelle behov: Events, videopresentasjon for web, dronefoto, produktmarkedsføring,
sosiale medier, musikkvideoer, bryllup osv.

Se videopresentasjon på:
www.tonigiskemo.design

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

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
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Endelig blir det ny strandpromenade på La Mata

Reparasjonene av promenaden på La Mata, like nord for Torrevieja sentrum er i gang. Det er staten som tar regningen på 850.000 Euro.

D

ekket på promenaden
langs La Mata stranden er
laget med treplanker. Forfall har ført til en rekke ulykker
her hvor folk faller og skader seg
på grunn løse eller manglende
planker.
Det skal legges nytt dekke over et
område på over fem kilometer.
Kommunen sier arbeidene vil
være ferdigstilt før påsken 2020.
Promenaden har vært svært populær blant gående siden den ble
åpnet tilbake i 2003. Til tross for
vedlikehold har den forfalt såpass

at den til slutt måtte bygges på
nytt. Mye skyldes slitasje men
deler av promenaden fikk store
skader av været forrige vinter. 1.5
kilometer av promenaden er bygget direkte over sanden.
Rot fra forrige ordfører

Det offentlige har flyttet ansvaret
seg i mellom om mangelen på en
oppgradering av promenaden. Nå
var det staten som til slutt tok regningen, dette til tross for at han
som var ordfører i Torrevieja like
før valget i mai (José Manuel Do-

Over 20 års erfaring, Antonio Amoros

Akupunktur for din helse:
• Smerte
• Skader
• Stress
• Overvekt
• Søvnløshet

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED

• Isjias
• Kne
• Nakke
• Rygg

LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

Musikk h
ver kveld

KVIKK N
BARE

Akupunktur i Torrevieja

loón, Los Verdes) 2019 lovte
kommunen skulle ta på seg jobben og regninga. Beløpet var før
valget dobbelt så stort på hele,
1.769.061,75 Euro. Også dette
var stikk i strid med hans ord året
før i 2018. I et møte med representanter for beboerne på La
Mata sa den gang ordfører José
Manuel Dolón til beboerne i området at om ikke staten finansierer
et nytt dekke for promenaden
ville kommunen fjerne hele promenaden.

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

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

Tlf 600 092 225

Bar • Restaurante

Din kvalifiserte
akupunktør.
Kontakt oss for
ytterligere
informasjon!

COSTA BLANCA

Dagens meny • Skandinaviske retter
Tapas • Utsikten er gratis

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

generell

bro & kroner

proteser

implantat

kosmetisk

kjeveortopedi

VelKOmmen til din sKandinaVisKtalende tannlege i tOrreVieja

Åpent alle dager hele året:
18.00 - 04.00

Avenida de La Sal 11

(+34) 966 705 083

Calle Eneas 1, Torrevieja
Tlf. 630 552 797

Tlf: 966 920 659

www.smiledental.es

03188 La Mata, Torrevieja

Åpent: Sommer 10-02 Vinter 09-20

aKUtteleFOn (+34) 650 570 444

C/BaUtista BertOmeU sOBer, 1-3-5, lOCal 42, 03183 tOrreVieja
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Puig Campana får wifi
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Ba om fortsatt bomvei
– avvist av regjeringen
Den spanske regjeringen har avvist forslaget
fra handelskammeret i Alicante om å la bommen på motorveien A7 stå etter nyttår.

lunefullt: Nære toppen kan fjellet overraske. Skydekke kan forvirre folk og blir man forsinket uten god margin blir det fort mørkt. Med sine 1,406 meter er Puig Campana det nest
høyeste fjellet i Alicante-provinsen og en del av fjellkjeden Cordillera Prebética som går helt
ned til Andalucia via Murcia.

For å forbedre sikkerheten for de som tar turen opp til toppen av Puig Campana (bjelle-toppen på norsk) installerer rådhuset i Finestrat kommune en
wifizone som skal dekke mesteparten av toppen og området like ned-forbi.

S

om det er i dag slutter mobildekningen rundt skogsveien, PR-CV 289, som går
rundt toppen. Rådhuset til installere tre aksesspunkter rundt fjelltoppen. Nettet vil være åpent for
turgåere som via en app vil kunne sende SOS og nøyaktig se
hvor på kartet man befinner seg.
Applikasjonen vil også inneholde turist-info fra Finestrat.

Den høyeste fjelltoppen i Alicante-provinsen er populært for turgåere som via en relativt avslappende spasertur kan ta se frem til
toppen på 1406 meter. Likevel
skjer det at turgåere blir overrasket av skydekke eller får behov
for hjelp etter fall e.l.
Det skjer også regelmessig at
folk går seg bort og får behov for
hjelp når turen tar lengre tid enn

planlagt og man ser det vil bli
mørkt før man rekker å finne
veien tilbake og ned fra toppen
hvor temperaturen er betraktelig
lavere enn nede ved havet.
Toppen av Puig Campana er tilgjengelig fra Finestrat siden og
fra toppen av en av urbanisasjonene i Polop hvor en sti tar gående opp fjellsiden og mot Puig
Campana.

K

onsesjonen som er gitt
selskapet som i dag opererer bomveien med tilhørende rett til å kreve bompenger løper ut 31. desember 2019.
Handelskammeret i Alicante ønsket å la bommen stå og å bruke
inntektene til nye infrastrukturprosjekter i regionen. Blant prosjektene Camara de Comercio de
Alicante pekte på var bedre togforbindelse i regionen og den
lenge omtalte togforbindelsen
mellom Alicante flyplass og sen-

trum av Alicante.
Minister for infrastruktur Jose
Luis Abalos avviste forslaget
som ble lagt frem av handelskammeret i Alicante på vegne av
politikere og næringslivet i Alicante. Regjeringens beslutning
om at strekningen som går fra
Alicante til Valencia skal bli gratis står fast.
AUMAR, selskapet som driver
bompengeveiene har sagt opp
47% av sine ansatte.

GARTNER

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

GRUPO

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

Design & konstruksjon, vedlikehold
vanningsystemer, grønne vegger, trim,
beskjæring og bortkjøring.
Pålitelig og punktlig!
Kontakt meg for enkelt-oppdrag og
avtaler om regelmessig vedlikehold.

Ring Kike på 622 48 11 03

Eller melding på

Beneyto

CentroAuto

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

bruktbil & bilverksted

Dekk, felg & service på alle merker
Dekk i alle dimensjoner og prisklasser på lager

Partida El Planet, N332, Altea
Tel : (+34) 965 845 401
info@eddykramer.com

eddykramer

Åpent 08:30 - 14:00 14:30 - 17:30

Lunch 12-16.00
Middag 18.30-23.00
Stengt søndager

Husets spesialiteter:
Hjort · Lammelår · Sjøtunge
Direkte på strandpromenaden i Albir

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

Dekk & felg
Service
Støtdempere
ITV kontroll

BRUKTBIL

verksted
alle typer reparasjoner,
STORT AV BRUKTBILER PÅ:
også karosseri, 10 Lånebiler
WWW.EDDYKRAMER.COM
Besøk oss LANGS N332, mellom Albir og Altea

Kom forbi verkstedet i Altea eller Benidorm.
Normalt kan vi sette i gang umiddelbart.

· Mekanisk verksted
· Oljeservice, bytte av filtre etc.
· Spesialister på dekk, felg & dempere
· Kontroll før ITV / EU-kontroll
· Legalisering av installasjoner for ITV

Neumáticos Beneyto S.L.
Altea: Partida el Planet 159 (N332)
Benidorm: Avda. Alfonso Puchades 19
Verksted: 670 394 448 - 96 629 69 59
Epost: neumaticosbeneyto@hotmail.com
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Egen «klima-sjef» i Alicante

I Alicante-provinsen ser man behovet for en overordnet myndighet med som skal
koordinere tiltakene som er nødvendige som følge av klimaendringene med tilhørende oversvømmelsene man ser øke i omfang.

Å

rets høstregn var kraftigere enn man har sett i
flere årtier. Over en tid
nå har man nesten årlig satt nye
rekorder for både mengde regn
og økende skader av flommen
som ofte følger med. Erosjon
langs kysten og skader etter vinterstormer er også økende. Flere
kommuner på Costa Blanca har
denne høsten målt mer enn tre
ganger så mye regn som man
normalt har i løpet av en måned.
På Costa del Sol er erosjon det
største problemet. Mens på Costa Blanca er det flom som følge
av regnet som kommer i vinterhalvåret.
Det kraftige høstregnet med
flommen som ofte hører med
krever koordinering på regionalt
og nasjonalt nivå. Flommen denne høsten har vært ekstra stor og
ordførere i Vega Baja, som ble
hardest rammet, har bedt om en
egen «Marhall plan» for å reparere alle skadene.
Millioner «i fare»

I Alicante provinsen bor 2.2 millioner mennesker i områder som

er direkte i fare for flom. 17
kommuner ligger i områder kategorisert som «høy risiko for
flom». Blatn dem er Alfaz del Pi,
Orihuela, Elche og Denia.
Hodeløs

utbygging av feriebo -

liger på spanske - kysten

En av konsekvensene med årene
med voldsom utbyggingen man
så på Costa Blanca i perioden
2000 – 2007 er at man mange
steder bygget over gamle tørre
elveleier uten å tenke på at vannet faktisk kommer tilbake en
gang i mellom. Dette er tydelig i
Albir f.eks. hvor rådhuset har tillatt utbygging i Albir-åsen direkte over gamle vannveier. Hver
gang det regner kraftig blir gatene her fulle av vann og kommunens dårlig vedlikeholdte avløpssystem gjør at vannet renner
gjennom gatene og ikke ned i
kloakken. Det samme mellom
Alfaz del Pi og Albir hvor man et
sted har anlagt vei direkte i det
gamle elveleiet med det resultatet at veien ofte stenges i flere
dager her når det regner kraftig.

Beslutninger har blitt tatt av folk
som har vært beslutningstakere
ikke på grunn av deres kompetanse men på grunn av det man
på norsk ville kalt «kompisvelde». Det er ikke alltid direkte
korrupsjon men at familie og
kjente blir plassert i viktige posisjoner har også konsekvenser
årtier senere. Arven etter byggeboomen over ti år tilbake merker
man av
To døde etter flom – rådhuset
i F inestrat ble holdt ansvarlig

I Finestrat døde et britisk ektepar
etter at vannet flommet over
utendørsmarkedet. Kommunen
hadde plassert markedet midt i et
gammelt elveleie og da vannet
kom i stor fart ned fra fjellene
over ble både markedsboder og
besøkende dradd med vannmassene med to døde som resultat.
Tre kommunepolitikere i Finestrat, inkludert to tidligere ordførere, måtte i september 2017
innta tiltalebenken ved domstolen i Benidorm med en påstand
mot seg om 4 års fengsel for
uaktsomt drap.

din norsk-spanske terapeut i spania
Smertebehandling, opptrening og rehabilitering
Fysioterapi, osteopati, fotterapi, kosthold,

bassengtrening, gruppetrening, slyngetrening mm.

HELFO
godkjent klinikk

Fysioterapi & Osteopati

I Villajoyosa har vi i tillegg:

Reumatolog, Traumatolog, Kardiolog,
Idrettsmedisin og Estetisk medisin.

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

ESTRELLA

VETERINÆR

POLAR

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

Åpent 13.30 til sent
Calle La Mar 159 · Altea
966 880 612 617 544 396
clinicaelport@gmail.com

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

Tlf 966 866 736
Mob 634 374 588

Se omtale på
Tripadvisor

Besøk oss i Albirs hovedgate Av Albir 79

RESTAURANTE

& PIZZERIA

ALBIR

AlteA

BENIDORM

ALBIR
ALBIR
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Altea kommune vil stenge havnen
i La Olla – støtter den i sentrum
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Albir

Sierra Helada får
“kystvakt” og mer
kontroll på sjøen
Bukten utenfor Altea og Albir har fått mer kontroll ute på sjøen. Resultatet av ett samarbeide
mellom Benidorm, Altea og Alfaz del Pi kommune
er den lokale kystvakta «Guardacostes».

Lystbåthavnen i sentrum av Altea har lenge hatt en usikker fremtid. Spørsmålet om hvem
som skal få drive havnen har vært usikkert og dagens konsesjon løper ut juni 2020. Den
lille havnen i La Olla må samtidig fornye sin konsesjon. Rådhuset ønsker den nedlagt.

D

e som i dag driver havnen
føler seg «truet» av infrastruktur-departementets
planer om å bruke deler av arealet
mot veien bak havnen til å lage en
sårt trengt parkeringsplass. Altea
lider av mangelen på parkingsplasser i sentrum og det kommer
til å bli betydelig færre når kommunens planer om å utbedre
strandpromenaden går gjennom
sin neste fase.
Vil ha havnen i La Olla stengt
Representanter fra kommunen
jobber for å få en havnene som

konkurerer med den i sentrum
stengt. Det er i dag en franskmann som har konsesjonen for
havnen El Portet, en havn hvor
man har sett økende aktivitet med
utleie av kayak seilskole og en
liten restaurant. I likhet med Club
Náutico de Altea må havnen El
Portet få sin lisens fornyet, da
uten støtte fra rådhuset. Altea
kommune har at myndighetene i
Valencia ikke fornyer lisensen for
havnen i La Olla og legger ned
hele havnen her.

Náutico de Altea» har drevet havnen i 19 år nå. De har sent inn sin
søknad til myndighetene i Valencia som er eier av alle havnene i
regionen. I søknaden har man
spesifisert hvordan man vil pusse
opp deler av havnen for å gjøre
den mer attraktiv. Det er ingen
store nye tiltak i søknaden fra Altea men man sier havnen skal
gjøres mer energi-effektiv og attraktiv for de som leier sin båtplass her og de som besøker for
noen dager.

Selskapet som i dag driver « Club

Representanter for Club Náutico
de Altea har muligheten til å søke
om ti nye år. De sier til pressen
dette ikke er ideelt med tanke på
langsiktige investeringer men at
de tilpasser seg dette.

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)

TANNLEGER
- Smilet er gratis

Tlf: 865 649 255
722 232 275
Vinner av MEMBA 2018 prisen

C/ Ejercitos Españoles 40

Alfaz del Pi

GRATIS UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

Club Náutico de Altea har 850
plasser for utleie. Båtplassene ligger i den innerste delen av havnen. Det er fiskerne som har den
ytterste delen av havnen. I Altea
finnes det total fire lystbåthavner
i tillegg til havnen for fiskebåter.
I tillegg til disse i sentrum finner
man El Portet i La Olla og Porto
Senso ved Isla de Altea. Disse to
er ganske grunne og passer best
for småbåter. Den største og mer
eksklusive lystbåthavnen finner
man helt nord i Altea, Puerto Deportivo de Campomanes.

tannpleie
• Tannregulering
• Tann-bleking

• Rotfylling

• Implantater

• Røntgen

• Tannpleie

• Estetisk

for barn

tannpleie

• Proteser

RING OSS I DAG • STOL PÅ VÅR PROFESJONELLE ERFARING

www.clinicasoludent.es • soludentalfasdelpi@gmail.com

Man er også ute å måler kvalite-

Kostnadene for drift av båten er
fordelt mellom Benidorm og Alfaz del Pi kommune hvor naturparken ligger. Båten får ligge
gratis i havnen i Altea.

Telesat

Siden
1994

Bernd Adler

Calle Calvari 24, Alfaz del Pi

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

SPESIALTILBUD

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

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

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

Kapteinen som fører båten er ansatt av fylketsadministrasjonen i
Valencia. Han fører også logg
over de gangene man kan observere delfiner og hvaler i området.

ten på vannet. Noe som er spesielt
viktig for turistområdene i Albir
og Benidorm. På utsiden av Sierra Helda-fjellet dumpes nemlig
kloakken fra store deler av området etter at den er delvis renset.
Den vonde lukten man ofte finner
i bukten hvor massen pumpes ut
vitner om at det ikke er rent vann
som går ut i Middelhavet.

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

Kom innom, oppdag hva vi kan gjøre for smilet ditt

• Generell

B

åten som har base i fritidshaven i Altea overvåker
parken. Det man ser etter
er blant annet ulovlig fiske i Parque Natural de Serra Gelada og
man ser at folk som ankrer opp
eller fortøyer til bøyer i området
gjør det etter forskriftene.

Calle Oscar Espla 9, lokal 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Vi installerer og gjør reperasjoner på
utstyr og installasjoner!

Tel 965 887 352

bernd.adler@gmail.com

Vil endelig bygge skole
nummer to i Alfaz del Pi
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I Alfaz del Pi har rundt 200 elever måtte gå på skolen i skift i
mangel på ny skole. Noen begynner skoledagen på ettermiddagen
i det de andre elevene går hjem.
Disse elevene er ikke ferdige med
sin skoledag før på kvelden. Problemet kommunen nå sier man vil
løse er ett direkte resultat av kommunens egne beslutninger og
prioriteringer.
Kommunen sier fylkesadministrasjonflere år tilbake ga kommunen en tomt øremerket en ny
skole, men rådhuset har til nå
prioritert andre prosjekter da de
ikke fikk penger til selve byggearbeidet.
Har hatt tomt til ny skole
ny skole siden 2007

DIN TANNLEGE
I BENIDORM
Vi har norsktalende personale

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

– Barna må på skolen til 21.0
0

200 elever på skole i Alfaz
del Pi får skoletid
fra klokken 15.00 til 21.00
fra høsten av.

F

oreldre og elever fikk denne
beskjeden «over natten», en
dag før inntaket til høsten
begynner. Sinte foreldre sier
de
ikke ble varslet om dette på forhånd og at de ikke har fått noen
alternativer heller. Det er 800
elever knyttet til den videregå
ende skolen L’Arabí i Alfaz
del
Pi. Det er 200 av disse som må
gå
på skolen til klokken ni på kvel
den fra høsten av.

rett og slett dropper skolen. Man
peker også på konsekvensene
for
familier hvor ene barnet går
på
skolen på dagtid og den andre
på
kvelden. Barna vil i praksis nesten ikke se hverandre i løpet
av
uken.
Ledelsen ved skolen sier man
rett
og slett ikke har plass til elev
ene
som kommer fra tre forskjell
ige
barneskoler i kommunen. Man
har over mange år bedt om at
det
bygges en ungdomsskole til i
Alfaz del Pi, da i Albir.

MIDT I ALBIR: En ny skole har
vært planlagt i Albir siden 2007.
Fylket ga kommunen den gangen en
egen tomt for formålet mange år tilbake. Prosjektet startet av Partido Popular og da PSOE kom
til makten skrinla de skole-prosjektet og sa de heller ville
anlegge parkeringsplass på tomten i Albir. Siden har den blitt
liggende brakk. Det ble heller ingen parkeringsplass. Det graves i
d a g på tomta men det er arbeider knyttet til kloakk / avløp.

Alfas del Pi kommunen fikk en
tomt i Albir øremerket ny skole.
Den 12.000m2 store tomten kommunen fortsatt eier ligger like ved
golfbanen i Albir. Den gangen var
det PP som ledet rådhuset og da
PSOE overtok ble prosjektet stoppet.
I 2014 kunngjorde ordfører Vicente Arques at kommunen heller ville asfaltere tomta og gjøre
den til en offentlig parkeringsplass for 200 biler. Fem år senere er alt uendret, det har ikke
blitt noen parkeringsplass her og
tomten er ikke asfaltert.
Ting går sakte i Alfaz del Pi

Byggeprosjekter i Alfaz del Pi
kommune blir normalt svært forsinket. Ett av de siste prosjektene
som kulle vært ferdig er gangbroen over N332 som er over ett
år forsinket. rundkjøringen man
åpnet i 2015 ble åpnet etter en
forsinkelse på ti år.

Tannlegen for nordmenn

GODKJENT AV HELFO

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía

www.marfil-smiles.com

L’Alfàs del Pi
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Sinne i Alfaz del Pi

Foreldre er redd den spesielle
skoletiden vil gjøre at flere elev
er

Medlemmene i skolerådet og i bystyret i Alfaz
del Pi stemte alle for at man endelig må jobbe mot byggingen av en videregående skole
nummer to i kommunen. Siden 2007 har man
formelt planlagt byggingen av en videregående
skole i Albir hvor det fra før av er en barneskole.
ommunen ville opprinnelig ikke lage ny skole –
200 elever på skole til
langt på kveld

SpaniaPosten 31. Mai 2019

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

Orihuela Costa

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

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

96 587 08 68
LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

Tlf 600 092 225
COSTA BLANCA
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forsøke følgende oppskrift:

drysses med sukker (og evt. litt
kanel) og konsumeres umiddelbart!

Smak av Spania

Churros
- frokost og merienda

Churros er kanskje et av de mest ur-spanske bakverkene som
finnes. Det er umulig å overse dem, vi møter på dem på markeder og i byen, i mobile churreria’er og på kaféer på hjørnet.

S

tekt i olje og overdrysset med sukker er de ikke
spesielt sunne for kroppen,
men desto mer saliggjørende for
sjel og sinn. Men det er lett å bli
avhengig.
Churro er egentlig navnet på en
sauerase med lavt innhold av lanolin i pelsen, noe som gjør at
ullen kan vaskes og renses uten
for mye bruk av vann. Dette var
spesielt viktig i Spania i gamle
dager hvor tilgangen til vann var
kostbar og komplisert.
Det sies at forløperen til
churro’en, slik vi kjenner den i
dag, denne latinske utgaven av en
amerikansk doughnut, ble unnfanget av en churro-gjeter helt i
begynnelsen av forrige millennium da han lavet en pølseformet
kake av litt brøddeig, stekte den
på bålet og sjenerøst overøste den

med sukker.
I dag nytes churros både til frokost og til “merienda”, dette mellommåltidet som spanjolene har
mellom lunch og middag. Den
skal dyppes i sterk kaffe eller flytende sjokolade (ikke noe kakaoskvip her – det skal være smeltet
sjokolade, helst så tykk at en skje
kan stå i herligheten i tre sekunder før den begynner å helle til
en kant). Mange spanske familier
har chocolate con churros som
et fast søndags-rituale, hele storfamilien samles på sin stamkafé
for å nyte denne spanske delikatessen, spesielt i de noe kjøligere
vintermånedene.
Det mest legendariske stedet å
innta denne kaloribomben skal
være hos Chocolateria San Gínés, Pasadizo de San Gínes 5 i
Madrid. Dette over hundre år

Her finner du SpaniaPosten
Hent din avis når du gjør ukas innkjøp

gamle etablissementet i en drøm
av hvit marmor er fylt med lidenskaplige chocolate con churroskonsumenter til alle døgnets tider.
Best besøkt er stedet rundt ”madrugada”, fra kl. 0400 er lokalet
fullpakket med festglade mennesker som synes det er for tidlig å
gå hjem, og avrunder en ”kveld”
på by’n med å dyppe et allerede
himmelsk bakverk i en enda mer
himmelsk saus!
Det finnes et utall oppskrifter på
churros, og samtlige påberoper
seg selvfølgelig å være “the real
one”. Hovedingrediensene er
vann, mel og salt samt masse olje
til fritering.
Mer eksklusive deigvarianter
inneholder i tillegg egg og margarin/smør.
Har du lyst til å prøve selv, kan du

1 kopp vann
1/2 kopp smør/margarin
1 kopp mel
3 egg
Litt salt
Vann, smør, mel og salt legges i
en gryte og varmes opp til kokepunktet under kraftig omrøring,
rør videre til deigen blir en ball.
Avkjøl. Pisk eggene og bland dem
inn i den avkjølte deigen. Deigen
trykkes gjennom en “churrera”,
en dertil egnet kakesprøyte, som
gir kakene den perfekte tykkelsen.
Stekes i en stor friteringsgryte,
i vegetabilsk olje. Stek ikke for
mange av gangen.

Cabo Roig
Pilar de La Hordada

Alfaz del Pi
Orihuela Costa
Albir
Alfaz del Pi

Superbrico

Supermercados

Altea (Bello Horizonte)

Urb. Dona Pepa
Urb. Quesada

Las Mimosas

Videre hevder de, med et smil,
at hvis Picasso hadde blitt utstyrt
med en “churrera” i stedet for
bare en pensel, så ville han ha
nydt enda større respekt og anseelse blant sine landsmenn enn det
han gjør i dag.
Et vakkert maleri er kun føde for
øyet, mens den perfekte churro,
slik Picasso sikkert ville ha lavet
den, ville gitt næring til kropp og
sjel og vært en nytelse for alle
våre sanser!

Legges på rist eller et fettabsorberende papir etter steking. Over-

Scandigo

TORREVIEJA

De mest churromane spanjoler
mener at churros ikke laves, de
skapes!

Fuengirola
Benálmadena
Calahonda
Mijas
Nerja
Marbella

Urb. Balcones
Urb. La Marina

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

Urb. La Florida
Urb. Dona Pepa
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Smak av Spania

Safran
- verd sin vekt i gull

Spania var tidligere storeksportør av safran, ett krydders om krever ekstremt mye arbeide
for å produsere selv små mengder. 70% av all verdens safran ble dyrket på slettene i La
Mancha. Og nå i november er det tid for å høste den kostbare avlingen i Spania.

I

dag kommer mesteparten av
verdens Safran fra Iran selv
om noen fortsatt påstår at verdens beste safran er den spanske.
Krydderet dyrkes og høstes fortsatt i Spania hvor den blant annet
gir matretter som Paella sin karakteristiske gule farge.
Safran er i likhet med så mye
”spansk” ett produkt som kom
hit fra Nord-Afrika. Krydderet
består av de tørkede arrene fra
safrankrokusen (Crocus Sativus L.). Dette er et av de mest
kostbare krydderene som finnes.
Til ett kilo safran kreves minst
70 000 krokuser, eller omtrent
150 000 til 200 000 arr, som må
plukkes og renses for hånd. Tidligere var Spania en stor eksportør av safran, men i dag har Iran
95% av verdensmarkedet med
en eksport på omkring 180 tonn
safran i 2004-2005. Safran høs-

Kundeservice
på ditt eget språk

tes i løpet av to intensive uker
i månedskiftet oktober/november. Safran brukes i hovedsak
som smakstilsetting i mat, som
krydder og i kjemisk prosessindustri.
«Ingenting forfalskes så meget
som safran» skrev Plinius omkring år 70 e. Kr. Slikt fusk ble
strengt straffet. Det var gjerne
gurkemeie eller saflor man benyttet for å narre folk. Første
gang safran nevnes er på sumeriske leirtavler fra 4000 f.Kr.
Man tror at safranblomsten
kommer fra Asia, men en del
historikere tror den kommer fra
Hellas.
Safran nevnes også i Det gamle
testamente, i Høysangen 4,14:
Nardus og safran, kalmus og
kanel med alle slags viraktrær,
myrra og aloëtrær og alle de

beste velluktende urter. Etter
Romerrikets fall forsvant safranen fra Europa. Men den vendte
tilbake under korsfarertiden,
da korsridderne stiftet bekjentskap med det arabiske kjøkken.
Til Norge kom safran trolig på
1600-tallet.
I Europa benyttes safran nå
gjerne i mange matretter. Safran
er en av de tre viktigste ingrediensene i Paella og gir den gule
fargen. Det finnes ingen kunstig
erstatter for smaken av safran.
Fargen krydderet gir lar seg imitere men smaken får man kun
av naturlig safran. Safran inngår
også i den franske fiskesuppen
bouillabaisse og den italienske
risretten risotto alla milanese. I
Iran blir gjerne risretter forfinet
med safran. Til desserter som
saffranis og panna cotta gir det
en god smak og fin gul farge.

Leiebil i Spania siden 2002

Den beste safranen hevdes av
noen å være en variant fra Sørfrankrike, Gâtinais-safran, men
iransk safran fra Khorasan sies
å ha en jevn og høy kvalitet.
For å være sikker på god safran
skal du bare handle inn hele
pistiller. Kjøper du malt safran
kan du ikke være sikker på kvaliteten. Safrantrådene (filament,
merker, pistiller) har en klar
og intensiv rødfarge (ingen annen farge, eller svært lite av de
gule delene). Safrantråder må
være tørre og skjøre ved berøring. Safranaromaen er sterk
og frisk, aldri med muggsmak.
Man fastsetter safranens kvalitet via en internasjonal ISOstandard: 3632-1 og 2: 1994. Da
måler man fargestyrke, smak og
aroma.

Vokser vilt: Safran kan man finne
når man kommer litt opp i høyden
langs kysten om vinteren. Blomsten
er vakker men kan være vanskelig
å få øye på. Denne fant vi langs en
sti i nærheten av Confrides en kort
kjøretur opp fra Guadalest.

SpaniaGuiden.no

Alicante · Malaga · Murcia · Torrevieja · Barcelona · Mallorca · Madrid · Kanariøyene
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Etter seieren over franskmennene ved slaget ved St.Quentin, 10. august
1557 - San Lorenzos dag, ønsket kong Felipe II å bygge et kloster som
en takk og til minne om seieren. Slik ble ”El Escorial” til, klosteret og
komplekset det er en del av er listet på UNESCOs liste over verdensarven.

D

en spanske kongen som
fulgte personlig med i
arbeidet ga Juan Bautista
de Toledo ansvaret for prosjektet
og modellene for bygningen og
utnevnte ham til kongelig arkitekt i 1561.
Arbeidet med klostret startet i
april 1563. Juan Bautista de Toledo døde i 1567 og to år senere
overtok Juan de Herrera som leder for prosjektet. Den siste byg-

gesteinen ble plassert den 13.
september 1584. etter dette er
utfyllende arbeid blitt utført som
for eksempel avsluttningen av
arbeidet med det kongelige gravkammer.
Klosteret ligger sør for Guadarrama fjellene. Hovedplanet er
formet som et enormt rektangel
(207 x 162 meter) og med en
fremstående del som også er firkantet på midten av den østre
fasaden. Dette får formen til å
likne en stekerist, det tortur instrumentet som ble brukt på San
Lorenzo og gjorde ham til martyr.
Hovedtrekkene ved klosteret er
helt symetrisk med strenge og
enkle linjer. Utformingen og
grunnplanet er blitt brukt som
modell til mange andre spanske
og europeiske klostre som ble
bygd senere. Fire solide tårn
markerer hjørnene noe som er
typisk for spanske sivile og militære konstruksjoner.
I midten reiser tårnene til basilikaen seg som har en flott kuppel.
De spisse skifertakene som karakteriserer bygningen var de
første i sitt slag i Spania og var
et uttrykkelig ønske fra kongen
som hadde sett slike på sitt besøk
i Flandern.

Kirken og den flotte Patio de los
Reyes (kongenes gårdsplass)
foran basilikaen, opptar den østvestlige siden av bygningen. Kirken er kvadratisk og har en kuppel på 92 meter. Inne er det
mange kunstverker, som for eksempel de tomme gravene til
Carlos V og Felipe II. I en krypt
under koret ligger det kongelige
gravkammer i barokk stil, der
levningene til spanske konger og
dronninger befinner seg.
Barnemausoleet ble laget senere,
i den andre halvdelen av det
19.århundre. Det store sakristiet
inneholder mange verdifulle malerier. Blant hallene og rommene
i klosteret, må bibloteket nevnes
spesielt. Det ble opprettet av
Felipe II personlig.
Bokhyllene er tegnet av Juan de
Herrera og takene malt av Tibaldi. Bibloteket inneholder over
40.000 bøker og flere enn 4700
manuskripter og noen av dem
fins det ikke kopier av andre steder i verden.
Habsburgernes Plass som er nøkternt inneholder tronesalen og
rommene til Felipe II og Isabel
Clara Eugenia. Gjennom krigssalen med en mengde malerier
av krigsscener kommer man til
Bourbonernes Palass. Her er
kostbare møbler og dekorasjo-

unikt: Bibloteket inneholder over 40.000 bøker og flere enn 4700
manuskripter og noen av dem fins det ikke kopier av andre steder i verden.

Kunst: Den franske maleren Michel-Ange Houasse, malte El Esco-

rial i 1723, han tilbrakte mesteparten av sin karriere ved hoffet til
Philip V. I klostrests galleri henger en fabelaktig samling malerier
utført av kunstnere som Tizian, Ribera, Velazquez, Tintoretto, Duer
og Lucas Jordan.

ner, noe som står i sterk kontrast
til det førstnevnte.
I klostrests galleri henger en fabelaktig samling malerier utført
av kunstnere som Tizian ( var
Felipe II`s yndlingsmaler ) , Ribera, Velazquez, Tintoretto, Duer
og Lucas Jordan. Dette galleriet
er et av Spanias viktigste.
Klostret El Escorial som ble mo-

dellen for det som senere ble kalt
Herrera stilen er både et palass
og et kloster, en kirke og et mausoleum samtidig og dette var
dette kong Felipe II ønsket. På
den ene siden viser bygningen en
monarks urokkelige tro og på
den andre siden arkitekt Herreras
strenge estetiske prinsipper som
var helt annerledes enn byggestilen på den tiden. Den kom på
Unescos liste i 1984.
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Import av bil til Spania

Lave skatter på bil i Spania gjør det fristende å endelig kjøpe seg drømmebilen man i Norge måtte ha betalt
mye mer for. For nyere biler i luksus-segmentet kan det lønne seg å gjøre en brukt import fra Tyskland.

K

jøpe bruktbilen i Spania
eller i Tyskland? Bilene
fra Tyskland er oftest
bedre vedlikeholdt og bedre utstyrt enn tilsvarende biler registrert for første gang i Spania. For
litt eldre biler er det oftest ikke
bryet verdt å importere dem fra
Tyskland.

Merk at om bilen kjøpes av privatperson, og dermed kommer
uten faktura, blir registreringen i
Spania dyrere da det er en egen
avgift for salg av «bruktbil». I
dette eksempelet er bilen som importeres til Spania kjøpt fra forhandler i Tyskland med offisiell
faktura.

Kjøp

Kostnader,

av bil i

Tyskland

og for -

maliteter for eksport og toll -

papirer

sjonen trenger så noen dager for
å gjøre ferdig bilens nye spanske
vognkort «Ficha tecnica». Dette
koster rundt 100 Euro. Vi anbefaler du viser bilen selv men lar
Gestoria hente papirene når de er
klare.
3) Trafico – registrering av bilen
i Spania

og

prosedyre for import av bruk -

Spania

skilter

tbilen til

I landet man kjøper en bil er det
to viktige papirer man får med
seg fra den som selger bilen. Det
er faktura for salget og et COC
skjema. Det siste papiret viser
bilens tekniske spesifikasjoner og
typegodkjenning. Dersom bilen
selges uten COC skjema kan det
bestilles i Spania enten fra merkeforhandler eller «Colegio de
Ingeniores». Dette koster rundt
100 Euro. Forhandler i Tyskland
ordner eksportprosedyren i Tyskland hvor en representant for den
lokale kommunen kontrolleres at
bilens rammenummer stemmer
med papirene og lager eksportpapirene. Deretter kan man kjøpe eksportskilter som varer i så
mange eller så få dager man vil.
Prisen på skiltene og forsikringen
som følger med varierer i henhold
til hvor lang tid man trenger. Ta
hensyn til hvor lang tid du trenger for å kjøre bilen til Spania og
vise den for ITV når du kjøper eksportskilter i Tyskland. I de fleste
tilfeller koster dette hundre til
noen hundre Euro.

1) Impuesto matricula – registreringsavgift ved import til Spania
Den største kostnaden ved import
av bil til Spania fra Tyskland er
«Impuesto Matricula». Man betaler registreringsavgift basert på
bilens skattemessige verdi (Valor
Fiscal) og bilens utslipp. Spanske
skattemyndigheter har en tabell
som viser alle tilgjengelige bilers
skatteverdi med fradrag for antall
år som er passert siden bilen ble
registrert første gang. Prosentsatsen er høyest for de bilene som
har størst Co2 utslipp.
200g/kg – 16% registreringsavgift
160-199 – 9.75% registreringsavgift
120-159 – 4.75% registreringsavgift
Opptil 120 – ingen registreringsavgift
2) ITV kontroll
Det første man gjør i det bilen ankommer til Spania er å vise bilen
for ITV (EU-kontroll) hvor det
blir kontrollert at bilen faktisk er
som COC skjema sier og at den
er i lovlig teknisk stand. ITV sta-

Så snart vognkortet er klart kan
man dra til Trafico, altså det spanske veivesenet hvor bilen registreres, man får tildelt skiltnummer.
Det kan ofte ta over en uke før
man får tildelt time hos Trafico.
Vi anbefaler at man lar Gestoria
ordne dette. Et Gestoria som ordner formaliteter hos Trafico har
folk som drar hit nesten hver dag
så du sparer mye tid på dette.
4) Det må betales årsavgift for bilen til rådhuset i kommunen bilen
skal registreres i. Regn med 100200 Euro. Størrelsen på avgiften
varierer fra kommune til kommune og er knyttet til bilens verdi
og utslipp.
5) Moms betales i Tyskland
Så lenge bilen er kjøpt med faktura hvor det er spesifisert 19% tysk
moms betaler man ikke moms på
bilen inn til Spania.
6) Forsikring av den nye bilen i
Spania
Før du kan kjøre bilen i Spania
må den forsikres. Ved hjelp av bilens spesifikasjoner kan du finne
frem beste prisen fra et utall for-

skjellige forsikringsselskaper om
du bruker en tjeneste som acierto.
com Når du har valgt ønsket forsikringsselskap kan de forberede
forsikringen for deg og så snart
du har skiltnummeret kan de aktivere forsikringen. Du trenger
ingen forsikringspapir i bilen i
Spania. Politiet har tilgang til en
online-database hvor de ser om
bilen er forsikret eller ikke. Forsikringsselskapet vil ofte be deg
om å send deg bilder av bilen fra
alle vinkler siden den kommer fra
Tyskland og registreres for første
gang i Spania.
Papirarbeide ved bruktimport
– Gestoria løser alt for deg

Et Gestoria vil ta et par hundre
Euro for papirarbeidet som hører
med importen. De vil da hente
vognkortet på ITV stasjonen for
deg. Ordne betaling av kommunens årlige veiavgift, bestille time
hos Trafico og ordne papirene der
i tillegg til å lage skilter for bilen.
Vi anbefaler ikke at man gjør dette selv med mindre man har mye

tid til overs og er stødige i spansk.
Hvor mye koster det å importere
en bil til Spania?
Totalsummen kommer an på bilens opprinnelige verdi, alder ved
import til Spania og hvor mye
motoren forurenser. Eksempelvis vil en fire år gammel BMW
5-serie koste 1000-3000 Euro å
importere avhengig av motorstørrelsen.

Skatt i Spania?

www.taxfiscal.com

· Eiendomsskatt · Selvangivelse
· Testamente · Refusjon
· Skatt ved salg og kjøp av bolig

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

Tlf 965 118 555
LNTAXFISCAL

bruktbil & bilverksted

info@taxfiscal.com
www.taxfiscal.com

Partida El Planet, N332, Altea
Tel : (+34) 965 845 401
info@eddykramer.com

eddykramer

Åpent 08:30 - 14:00 14:30 - 17:30

BRUKTBIL

verksted
alle typer reparasjoner,
STORT AV BRUKTBILER PÅ:
også karosseri, 10 Lånebiler
WWW.EDDYKRAMER.COM
Besøk oss LANGS N332, mellom Albir og Altea
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På ski i Spania
I november legger snøen seg fjellene på den iberiske halvøya og bakkene åpner mot slutten av måneden. Flere hundre kilometer bakker
åpner og variasjonen er stor blant Spanias nesten 40 forskjellige skianlegg. I artikkelen tar vi for oss en liten håndfull av de mest kjent
og de som ligger nærest kysten. Sierra Nevada i Granada, Valldelinares nære Valencia og i de spanske Pyrineene Baqéira og La Molina.
Sierra Nevada i Granada
Spanias mest kjente skidestinasjon er Sierra Nevada, en drøy
halvtimes kjøring utenfor Granada by. Sierra Nevada ligger
351 km fra Alicante, 277 km fra
Murcia, 504 km fra Valencia eller 120 km fra Málaga.
I Sierra Nevada ligger fastlandsSpanias høyeste fjelltopp, Mulhacén, den rager 3481 meter over
havet og på fine dager kan se
over Middelhavet til Marokko.
Nabotoppen er Veleta på 3398
meter og herfra kan du sette utfor
i både røde, svarte og blå løyper.
Nettverket av løyper består av 11
grønne, 35 blå, 36 røde og fem
sorte. I tillegg har de en løype for
langrenn på 4 km, en snowboardpark og en halfpipe. Anlegget i

Sierra Nevada er stort og blant
de mest moderne i Europa.
Kø er stort sett ikke noe tema
her. Kun i den nederste gondolheisen kan det bli noe kø på formiddagen helger eller i ferieuker.

Snø og klima
Det er et stort antall heiser om du
først har tatt turen helt opp til
toppen kan kjøre “i evigheter”
før du er i bunnen av bakken. Det
er et fall i høyden fra toppen av
løypenettet på over to tusen meter, noe som betyr store forskjeller med tanke på vær og vind i
bakkens forskjellige høydenivåer.
Temperaturen er stort sett lav så
det er oftest godt med snø i løypene hvor det dessuten produse-

res rikelig med kunstsnø. Kvaliteten på snøen kan variere fra det
fineste pudder til hardpakket
kunstsnø. Men med så mange
store bakker i forskjellige høyder
og med forskjellige solforhold er
oddsene uansett gode for godt
føre selv om offpiste mulighetene kan være begrensende, spesielt i den nedre delen av anlegget,
grunnet lite nedbør.
Prisen for et dagspass ligger på
34 euro for en voksen person,
men prisene varierer på alder,
når man vil ha det og for hvor
lenge.

Costa Blanca,
kort vei til Valdelinares
Blant landsbyener i Teruel, i
overkant av to timer s kjøring

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

nordover fra Alfaz de Pi finner vi
Valdelinares på 1690 meters
høyde i Gúdar- fjellene. For
mange som bor på Costa Blanca
er dette korteste veien for å spenne på seg ski eller brett.
Med ni nedfartsruter på mellom
1775 og 2000 meter er ikke anlegget i Valdelinares blant de
største men for de som bor i Albir-området er det nærmeste anlegg. Det finnes tre grønne løyper, fem blå og en rød. Bakkene
er ikke spesielt utfordrende og
egner seg best for familier eller
for deg som vil ha et greit sted å
starte sesongen på.
117 snøkanoner sørger for snø i
bakken så snart gradestokken
kryper under null, men spesielt
tidlig i sesongen kan det være
noe problematisk for de mer
eventyrlystne, at det er lite snø
utenfor de preparerte løypene.
Noen av løypene kan dessuten
være noe vel smale for brettkjørere, spesielt om man tar med i
betraktningen en del ustøe spanjoler i bestefars pastellfargede
bobleskidresser fra 80-tallet plogende i sikk-sakk.
Valdelinares er en destinasjon
preget av nybegynnere. Men kort
avstand til “norske” områder på
Costa Blanca, som for eksempel

Alfaz del Pi, gjør bakken til en
fin destinasjon for mange, spesielt for barna og de som vil ”varme opp” for sesongen. Følg motorveien A7 nordover forbi
Valencia by, ta så av inn i landet
mot Teruel, følg så skiltingen til
“Estación de esquí”.
Driftsansvarlig i Valedelinares,
fortelller til SpaniaPosten at man
ikke sikkert vet når bakken åpner
for sesongen. Det kommer an på
været men man håper på å ha
gode forhold innen fridagene i
begynnelsen av Desember når
Spania blant annet feirer sin
grunnlovsdag.
Et dagspass i Valdelinares for en
voksen person koster 24-35 euro.

Sierra nevada
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Redaktørens anbefaling
SpaniaPostens egen favoritt er La
Molina (hovedbildet) i Pyrineene.
Det er god variasjon i løypene her
og man finner ett kupert variert terreng med muligheter for noen avstikkere inn i skogen. Bakker går
fra 1700 meters høyde opp til toppen på 2445 meter, altså under tregrensa.
Størrelsen på anlegget gir noe for
enhver smak men det er ikke større
enn at man som en gruppe finner
hverandre etter en stund om folk
vil kjøre i eget tempo. Fra skianlegget er det kort avstand til flere
små landsbyer også på fransk side
av grensen. Det gir mange muligheter for å både bo og spise bra.

Baquèira
552 km fra Valencia eller 200km
fra Barcelona finner vi destinasjonen mest kjent som Baquèira.
Skistedet består egentlig av to
byer, Baquèira og Beret. Sistenevnte ligger på 1850 meters
høyde mens landsbyen Baquèira
ligger på 1500 meters høyde.
Baquèira er kjent i Spania for en
viss snobbefaktor, det betyr at
det er noe dyrere her enn ved
mange andre skidestinasjoner i
på den iberiske halvøy. Derfor
velger mange å ta turen over
grensen til “tax-free landet” Andorra. Pyreneene har flotte bratte
fjell godt egnet for alle typer vintersport, ikke så ulike de vi finner
i Sveits og Østerrike.
Baquèira er stort med sine 104
km merkede løyper og 72 bakker. Det er bakker for alle nivåer
hvorav fire er grønne, 36 blå, 26
råde og seks sorte. For de som
sverger til langrenn byr Baquèira
på 7 km med preparerte løyper.
33 heiser gir en kapasitet på over
56.000 mennesker per time når
alle heisene er åpne.
Toppene i det store rutenettet ligger på nesten 2700 meter et fall
på rundt 1000 meter fra topp til
bunn. Det betyr store forskjeller
i vind og temperatur, og det gjelder å kle seg godt. Merk at det
ikke går busser mellom Baquèira
og Beret, men det er en gratis
transport fra den store parkeringsplassen i Baquería til bakkene. Nærmeste flyplass er i
Toulouse på den franske siden av
grensen.

La Molina
Vår egen favoritt finner vi i Pyrineene på grensen mellom
Frankrike og Spania. La Molina
åpnet i 1943 og er Spanias eldste
ski resort.

Til sammenlikning ligger mesteparten av trekket i Sierra Nevada
over 2000 meter og går helt opp til
3367 meter på toppen. Anlegget i
Sierra Nevada er Spanias største så
det kan ta noe tid å bevege seg fra
ene enden av trekket til den andre
etc. Fordelen her er at det alltid er
deler av anlegget hvor det er lite
folk uansett hvor mye folk det er i
bakken totalt. Sierra Nevada har
mange store åpne løyper og det
beste anlegget for nybegynnere og
de som vil kjøre stor-slalom e.l.
Andorra er best for den som vil ”bo
i byen” med tanke på shopping etc.
Lilleputtstaten her også et svært
godt SPA anlegg med flere innendørs basseng for hele familien.

La Molina

Her har man arrangert WorldCup renn i Alpint i 2008, verdensmesterskap i snowboard i
2011 og mye mye mer.
Bakken skiller seg ganske mye
fra f.eks. Sierra Nevada med
skogkledde åser og bratte bakker
gjennom små fjellpass noe som
gjør bakken spesielt egnet for
snowboard-kjøring. De som
foretrekker slalom og utfor vil
sette pris på de mer åpne løypene
man finner i Sierra Nevada med
god plass for alle.
Adkomst
La Molina er det skianlegget i
Pyreneene som ligger lengst mot
øst.
Det vil si at kommer du fra Barcelona eller fra den franske siden
er veien kortest hit med bare 157
km til Barcelona. Kommer man
med bil fra Frankrike er det en
vakker kjøretur fra Perpignan
gjennom naturparken som ligger
på fransk side frem til La Molina, man rekker man å tilbringe
dagen i bakken når beina har fått
nok er kjøreturen ned til Barcelona kort og man er fremme i
byen i god tid til middag.
Det går et eget ”skitog” fra Barcelona til La Molina helger fra
Desember til April.

valldelinares: Bakken ligger en
kort kjøretur fra Valencia. Bakken er
ikke blant de største men fin for små
barn og sesong-oppvarming.

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

Sierra nevada: Man kan gjerne bo på hotell i
Granada by. Veien opp til trekket er normalt bar på
dagtid, det tar knappe halvtimen opp.
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”Leve og bo
Leve og bo i Spania

Skikk og bruk

i det spanske nabolaget vårt
Reglene for sameksistens og oppførsel er forskjellige fra hvert land, selv om de
fleste har samme funksjon. Det vil si respektere hverandre for å ha et hyggelig
samboerskap som naboer. Er Spania så forskjellig fra skandinaviske land?

I
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.

nabolagene våre i Spania bor
det andre familier vi må ta
hensyn til. Ikke alle er på ferie, selv om du er. Det bor folk
som skal på jobb, skal på skole,
har små barn, sover siesta og
holder helligdagene som det de
er, hviledager.

gaten og til og med i banken og
på supermarkedet. Det er ikke
greit med baris i Spania. Noen er
kanskje på ferie, men denne ferien her i vårt område har andre
koder for oppførsel enn på småbruket, på fjellet eller i båten
langt fra sivilisasjonen.

støyete apparater som støvsuger
eller vaskemaskin, unngå støyende hus- og hagearbeid/aktiviteter, klakke med hardt fottøy på
gulvene eller drasse møbler. At
du ikke hører naboen bråke betyr
ikke at naboen ikke hører bråket
ditt.

At vi skal oppføre oss ordentlig
er noe vi har lært fra vi var små.
På skolen og hjemme har de
fleste av oss fått innprentet en
dose folkeskikk. Når noen av
våre sambygdinger oppfører seg
som naive nisser på lykkepille
betyr at noe har skled ut på veien
hit. Eller at vettet ble lagt igjen
på flyplassen. For slik oppfører
de seg ikke hjemme i Norden,
forhåpentligvis.

Det er en del spanjoler og engelskmenn som har spurt meg
hvorfor skandinaver er så stirrete- de blir stående lenge å granske og glane deg opp-og-ned.
Dette har jeg også lagt merke til
selv, men har ikke funnet vettuge
svar på det. Bortsett fra at de
kanskje føler de ser på TV når de
ser fremmede. Og tror den andre
ikke ser at de stirrer siden denne
ikke stirrer tilbake. Det er ikke
regnet for særlig høflig å verken
peke eller stirre for lenge på en
annen person. Dette gjelder ikke
når en person ber om oppmerksomheten vår, hvis noen snakker
til oss, eller det dreier seg om
foredrag eller underholdning.

Når det er ut-og-inn kryssing i
døren på tog, buss, kino kontor
eller butikk er det normal oppførsel å la de andre slippe ut før
du går inn selv. Nesten på alle
flyturer ser vi enkelte te seg som
om de var på bybussen og ikke
på fly. Det forventes at vi tar et
skritt inn når vi finner setet vårt
slik at andre kommer forb. Så
kan vi ordne med jakka og håndbagasjen når det er mindre mylder i midtgangen. Og når vi da er
vel ute av flyet og skal hente kofferten vår kan vi se en del individer stå kliss innpå bagasjebåndet. Da er det en klok sosial regel
som sier du skal stå omtrent en
halv meter fra bandet og ta et
skritt frem når du ser din egen
bagasje komme på transportbandet. Da kan alle se, og alle få,
bagasjen sin uten å måtte presse
seg frem mellom de som står i
stampe og henger over båndet.
Å holde seg ren i offentlige rom
er en sosial norm. I disse tilfellene er det sosialt akseptert at
spillere av enhver idrett er svette.
Men vanlige mennesker med
vanlig oppførsel i normal sam-

Sameksistens er ett av de mest
kompliserte aspektene ved regulering av et nabosamfunn.
Det å unngå atferd som kan forårsake ubehag for de rundt oss
handler som oftest om å bruke
sunn fornuft. Ikke gjøre mot andre det vi ikke vil at de skal gjøre mot oss. Enkelte kulturfenomen og det som anses som høflig
i en kultur, kan ofte være ganske
frekt eller ganske rart i en annen.
Det er mulig at ikke alle er enige
i at baris (bar overkropp) og bikini kun hører hjemme i bassenget, hjemme eller på stranden.
Noen går uten skjorte på bar, i

Støy er en av de mest irriterende
aktivitetene som kan utføres i en
bolig. Det påvirker jo hvile og
søvn. For en god sameksistens
skal det være stille mellom klokken 22 og klokken 8 om morgenen. Da skal innbyggerne unngå
å lage høye lyder som å synge
eller snakke høyt, spille musikkinstrumenter, lytte til radio eller
TV på høyt volum, bruke visse

menhenger bør følge opp sin
egen kroppshygiene. Da blir det
koseligere for alle i kollektivtransporten, i selskapslivet, i
køen og på venterommet.
Her har du noen grunnregler for
å unngå atferd som kan forårsake
ubehag og sjenanse for naboer.
Det handler om å bruke sunn fornuft og ikke gjøre for andre det
vi ikke vil at de skal gjøre mot
oss. For eksempel:
Ikke heng klær til tørk som er for
våte og dryppende over naboens
terrasse eller gårdsplass når det
er boenheter i blokk.
Flott om du ikke parkerer rett
utenfor inn og utkjørselen til naboen selv om det ikke er parkering-forbudt skilt.
Det å vanne plantene eller spyle
balkongene uten å sjekke om
noen passerer under eller om naboen under har klær hengende til
tørk hører heller ikke hjemme i
kategorien god naboskapsånd.
Riste tepper eller filler gjennom
vinduet, kast gjenstander gjennom vinduet, aske, sigarettstumper, smuler og lignende er slett
ikke i orden når det bor noen
under deg.
Kjæledyr skal holdes mest mulig
utenfor fellesarealene grunnet al-

www.SpaniaPosten.no			

NOVEMBER 2019		

UTGAVE 11 2019

29

På epost hver uke

0
e
0
d
0
.
e
r
0
e
3
l
l
r
a
e
r
v
O ere
n
n
o
b
a

o i Spa”

Meld deg på
vårt populære
nyhetsbrev!

Altea

Castell de la Olla

#1

La Tomatina

AUGUST 2017

UTGAVE 14 2017

2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie

Fiestas

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

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

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

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

i August

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

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

Bolig i Spania?

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

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

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

JULI 2017

965 85 44 63

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

UTGAVE 13 2017

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

Altea

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

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

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

965 71 32 55

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

i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

1
på opplag og lesere

Castell de la Olla

#1

.es

NO 13 2017

2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

La Tomatina

JULI

Moros y Cristianos

i Juli

JULI 2017

UTGAVE 13 2017
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2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

JULI 2017

Sommer på Costa Blanca

JULI

Benidorm

San Fermin

Fiestas
Orihuela
Moros y Cristianos

Villajoyosa

Moros y Cristianos

i Juli
Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

Benidorm

Attraksjoner for
hele familien

Valencia
Batalla de flores

Torrevieja

Museer i
Torrevieja

Konserter

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

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

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

Norsk advokat Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna
Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging
Arv: Skifter og testamenter
Skatt og selvangivelser
Separasjon og skilsmisse

35 års erfaring som kiropraktor

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

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

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

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

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

6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
ONDARA-DENIA

• Godkjent av HELFO

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

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

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

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

www.ecorganicweb.com

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es
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Største norske
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Elche

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

Misteri de Elche

Boligutleie

Største prisøkning siden 2007

Domstol: Du er for lat
til å få lommepenger!

S

PSOE i La Nucía ber rådhuset
vil fjerne Franco-tittel

T

E

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

Guide: Lovlig og lønnsomt

Gazpacho
Sommermat med historie

#1
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NO 11 2017

2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

Boligmarkedet i Spania første kvartal 2017

O

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

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

Fiestas
Orihuela

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Mistillitsforslag mot Rajoy

Ny i Albir

San Fermin

Returner det du har lånt. Naboen
din har gjort en gest av raushet
ved å låne ut litt salt eller hammeren du trenger for å henge opp
et bilde. Det å si takk og levere
tilbake er normal sivilisert oppførsel.

#1

AUGUST 2017

Sommer på Costa Blanca

Valencia

JULI 2017

Sommer på Costa Blanca

NO 14 2017

August

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

C/ Federico Garcia Lorca, No. 90,Benijofar

1
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AUGUST 2017

Sommer på Costa Blanca

Valencia

S

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

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

Sjømat og dykkeparadis

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

Ønsker bedre vern av Torreviejas kystlinje

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

26. MAI 2017

Cabo de Palos

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

H

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

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

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

Moros y Cristianos

Batalla de flores

Fiesta i Torrevieja
Virgen del Carmen

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

Benidorm

Torrevieja

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

Museer i
Torrevieja

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

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

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

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

Tel: 966 185 242
693 371 616/617

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

Pusse opp eller bygge nytt?

Flislegging
Terasser
Bad
Kjøkken
Garderober
Maling

29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

Vi selger boliger og leier ut for deg

MED OVER 6.000 PRODUKTER
WITH MORE THAN 6,000 PRODUCTS

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

ONDARA-DENIA

vedlikehold, basseng, hage.

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

“Portal La Marina”

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

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR
29 ÅR I SPANIA

Bolig i Spania?

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

vedlikehold, basseng, hage.

Leiebil i Spania Se vår webside for detaljer
og reservering.

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

DITT ORGANISKE
YOUR
ORGANIC SUPERMARKED
SUPERMARKET

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

965 85 44 63

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

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

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

15år

som mest brukte
norske utleier i Spania
2001-2016

Snakk med bolig-eksperten i Albir!

Pusse opp eller bygge nytt?

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

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

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

ONDARA-DENIA

Ved handlesenteret
ONDARA-DENIA
“Portal La Marina”

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

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

35 års erfaring som kiropraktor

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

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

Tlf: 865 649 255

Attraksjoner for
hele familien

Valencia

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

www.chiropractor-benijofar.es

Villajoyosa

Calle Joaquin Rodrigo 3 - Albir
Tlf 966 865 694

FINESTRAT-BENIDORM

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

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

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

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

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

Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Bolig i Spania?

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

Pusse opp eller bygge nytt?

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

Lokale nyheter, varsel om nye spanske lover og
regler,reise-reportasjer, tips, varsel om ny papiravis
tilgjengelig online og mye mer nyttig.
v. KFC
- Tel. 965
01 28 Parque Comercial “Portal La Marina”
Parque
Comercial
“La27
Marina”
v. AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. Federico
García
next
to KFC - Tel.
965 27Lorca
01 2820
next to AKI - Tel. 965 27 01 27
Av. FedericoFinestrat
García Lorca, 20
03509 Finestrat (Alicante)

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

Erfarne håndtverkere du kan stole på!

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

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

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

03760 Ondara (Alicante)

www.ecorganicweb.com

www.ecorganicweb.com

YOUR ORGANIC SUPERMARKET
965 85 44 63
• Tannlege & Implantater

WITH
AVENIDA ALFONSO PUCHADES,
15 MORE THAN 6,000 PRODUCTS
• Spanske priser
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
FINESTRAT-BENIDORM
ONDARA-DENIA
• Godkjent av HELFO
vis a vis Clinica Benidorm
Parque Comercial “La Marina”
Parque Comercial “Portal La Marina”
next to KFC - Tel. 965 27 01 28

next to AKI - Tel. 965 27 01 27

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

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

Mon - Sat: 09:00 - 21:30

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

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

Tenk bredt. Det er en verden
utenfor de fire veggene til din
private eiendom. Der er det andre eiendommer som er like viktige som din og mennesker som
er like viktige som deg. Men siden vi har felles interesser i et

NO 14 2017

August

i August

Benidorm

Kultur er mer enn lærdom, det er
noe som er knyttet til livskraft,
med ryddig og ansvarlig oppførsel i samfunnet. Hvis vi ønsker
å bli vist hensyn og respekt da
må vi selv ha moral, etikk og
kultur til å vise selv. Med litt omdømme, bondevett og skikk og
bruk går det seg til, men ikke
uten en dose tålmodighet. Slikt
blir det gode vaner og godt naboskap av.

1
på opplag og lesere

.es

v. Bulevar Comercial Finestrat
FINESTRAT-BENIDORM

Konstruktiv holdning. Oppfatningen til hver beboer, som deg,
er like gyldig som din. Det er lov
å ha forskjellige meninger. Og
med et åpent sinn dukker det opp
kreative løsninger.
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2002-2017 15AÑOS EN LA COSTA BLANCA

Fiestas

www.chiropractor-benijofar.es

Ta vare på fellesarealer. Respekter dem for du eier en del av
dem. Selv om det ikke det er ditt
ansvar å vaske heisen eller hallen
er det fint å ikke skitne til.

AUGUST 2017

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

Største norske

SpaniaPosten

www.SpaniaPosten.es

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

Dialog løser problemer. Når man
bor sammen, er det logisk at konflikter og avvik oppstår, spesielt
der det er forskjellige samfunnslag og nasjonaliteter.

spaniaposten.no/nyhetsbrev

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

Mellom 22 og 8 forventer naboene at det skal være ro. Det gjelder også de som bor i enebolig.
Fest er flott, det er en gang imellom. Gi gjerne nabovarsel. En
sliten og fortvilet nabo kan endre
det gode samboerskapet til en
svært uønsket og ubehagelig situasjon.

Presenter deg for nye naboer, alltid en fordel å være venn med de
som bor rundt deg og hjemmet
ditt. Alt nytt virker farlig for det
er i menneskets natur å være føre
var. De er ikke farligere enn oss
selv og setter muligens pris på å
treffe deg.

www.chiropractor-benijofar.es

I siestaen, på søndager, lokale,
regionale og nasjonale helligdager skal du ikke ha håndverkere
på jobb hos deg. Gartner med
motorsag, murer med bormaskin
eller anleggsarbeider med gravemaskin er nærmest bannlyst.

felles nabolag er vi langt på vei
til en god sameksistens.

www.chiropractor-benijofar.es

lergier og etterlatenskaper.

www.ecorganicweb.com

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

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

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

Kontakt oss for uforpliktende tilbud:

NUEVA TENDENCIA DEL ARTE SL

TLF: 657 819 329

nuevaconstruccionyreforma@gmail.com

965 71 32 55

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

965 85 44 63
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AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15
03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

965 71 32 55

CALLE LA LOMA, 37-39
03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
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SpaniaPosten
- der det passer deg, når det passer deg!
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FOR LEIE

Flott penthouse leilighet
Leilighet med 2 soverom, 1 bad, stue,
kjøkken stor skjermet terrasse. utsikt
over basseng, innsjø, sitruslunder og
fjell i det fjerne. Høy standard,norske
TV kanaler.heis. parkering, 24-timers sikkerhet. Condado de Alhama
Golf Resort. supermarked, barer,
restauranter m.m. golfbane. 3. Min
gange til resortens sentrum Alkazar
med supermarked, restauranter m.m
0047 47313578
Leilighet i Villajoyosa til leie – 5
minutter å gå til stranden.
Praktisk og velutstyrt leilighet
(byhus) i Villajoyosa leies på ukebasis
i sommerhalvåret. Kun seriøse henvendelser fra skandinaviske kunder.
Maks. 5 personer. +4792831379

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

Malaga Costa del Sol
Mandag

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

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

Fredag

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

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

Onsdag

Lørdag

Tirsdag

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

Torsdag

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

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

Søndag

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

Alicante Costa Blanca
Mandag

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

Tirsdag

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

Onsdag

Callosa de Segura
Benidorm
La Mata
Guardamar
La Mata

Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

Torsdag

Gran Alacant (Avd Escandinavia)
Alicante (Plaza de Toros)
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio

Fredag

Alfás del Pi
Finestrat
Gata de Gorgons
Los Montesinos (kveld)
Pilar de Horadada
Torrevieja

Lørdag

Alicante
Almoradí
Villajoyosa (Rastro)

Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià
Santa Pola
Playa Flamenca
Cala de Finestrat

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

Lägenhet i Altea
2 sovrum, stort kök, stort vardasgrum, 1 1/2 badrum, balkong vätter
mot bergen, fin utsikt. Gemensam
trädgård med bassäng. AC i vardagsrummet, elelement i de andra
rummen. Möblerad. 5 min gångväg t
populära kyrktorget, 5 min apelsinodlingarna, 10 min havet.
Uthyres kort och lång tid. 600/mån
plus el, vatten och gas lång tid. 700e/
mån kort tid. Ledig fr 1 dec 2019.
0034657753461
Bungalow til leie i Albir
Bungalow rimelig til leie i Albir.3
soverom,2 bad,garasje,felles basseng,
norsk tv +47 91688454
Garasjeplass til leie. Torrevieja, Los
Locos Av.Dr.Mariano Ruiz Canovas
nr 13.Primera Linja, ved stranden.
3kvm.Bilen kan ikke være høyere
enn 1,8m.Sikkert anlegg. Ca. 50Euro
pr mnd +4740416259
LOS ALCAZARES
Nydelig enebolig på strandpromenaden. VINTERLEIE fra midten av
oktober til midten av april, kr. 5000,pr. måned. Leien inkluderer alle
fasiliteter som strøm (aircondition/
gulv varme), skandinavisk TV, WIFI
(trådløst internett), sengtøy og handklær.Patio,utemøbler og god plass til
parkering. +4793044555
Mil Palmeras 8 min å gå til stranda
€570 Mil Palmeras 3 soverom. Rolig
område rene gater og fin beplantning. markiser. Pent felles basseng. 8
min. til sjøen. Dyr ikke tillatt. Ring
for mer opplysninger +4790185976
Flott penthouse leilighet - Murcia
€600 Leilighet med 2 soverom, 1
bad, stue, kjøkken stor skjermet
terrasse. utsikt over basseng, innsjø,
sitruslunder og fjell i det fjerne.
Høy standard,norske TV kanaler.
heis. parkering, 24-timers sikkerhet.
Condado de Alhama Golf Resort. supermarked, barer, restauranter m.m.
golfbane. 3. Min gange til resortens
sentrum Alkazar med supermarked,
restauranter m.m
0047 47313578
Ciudad Quesada
Villa med 16 senger fordelt på 7/8
soverom. €2500 Villa pusset opp
i 2018/2019 fremstår som lys og
moderne.

Koselig rekkehus Torrrevieja med
3 soverom Sentral&rolig beliggenhet, 3sov+sovesofa+babyseng,
balkong&terrasse, wifi, gangavst til
sandstrander, butikker, spisesteder,
kveldsmarked,buss,sentrum…
Korte&lengre perioder. Fra €220.
agnetaverhelst@hotmail.com

Ønskes leid
Ønsker å leie feriehus på åremål
Jeg representerer et firma i Rogaland
med 43 ansatte, som er på utkikk etter feriehus maks 1 time fra Alicante
flyplass. Det må være 4 soverom, og
så er det ønskelig med nærhet til sjø
og basseng. Vi ønsker langtidsleie, ett
år av gangen med opsjon på neste.
+47 9285 7611
Umøblert – langtidsleie
Vi ønsker å leie umøblert på Costa
Blanca Nord fra 1.2.2020 og ca 18
måneder. Min 2 soverom og 2 bad,
over 100 kvm. Boligen må ha
hvitevarer. Ønsker en bolig av nyere dato. Max 1300 euro PR mnd.
004791825242
Leillighet ønskes leid i BenalmadenaFuengirola okt-mai Voksent ektepar
søker kystnær ferie Leillighet i vinterhalvåret 2019/2020. min. 2 sov. Bør
ha god uteplass. Ikke røk. Har leid
sist vinter i Benalmadena/ Higuerion
(referanse). Er i Belmadena området
20-25 september og ta gjerne kontakt
for visning. +4790687146

DIVERSE & LØSØRE
Garasjeplass til leie. Torrevieja, Los
Locos Av.Dr.Mariano Ruiz Canovas
nr 13.Primera Linja, ved stranden.
3kvm.Bilen kan ikke være høyere
enn 1,8m. Sikkert anlegg. Ca. 50Euro
pr mnd. +4740416259

BOLIG FOR SALG
Rækkehus til salg i Torrevieja
Huset er beliggende med 20 min.
gang til Torrevieja centrum og 10
min. til Habaneras Shopping center.
Er i alt på 103 kvm. indrettet med
stue, køkken, badeværelse og to soveværelser i stueetagen. Kælder med 4
rum hvoraf et er udstyret med bruser
og toilet. €125,000 +34630180339
Villa i La Nucia Nyrenoverad 2015.
Enplansvilla 149 kvm.+garage 16,5
kvm.+förråd 7,5 kvm. Tomt 505
kvm. Hörnhus. €295.000
+34693698944
3 sovrum stort vardagsrum-matrum
40 kvm. Svenskt kök med 5 sittplatser. 4 st. A/C +Pelletskamin 8,2 Kw.
Nya fönster med dubbelglas och
UV.skyddsfilm samt säkerhetsdörrar.
Mycket stillsamt läge i Barranco
Hondo La Nucia. Pool i samfälligheten 50 mtr.
Hus m/3 sov-2 bad på Alicante
Stort moderne Town-house som ligger i en “grønn oase” på Alenda golf.
3 soverom, stue og kjøkken, 2,5 bad.
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ca 120 kvm. Hele urbanisasjonen
nyopusset. Flott turterreng. Jacuzzi..
Sentralvarme. 15 min fra flyplassen,
Alicante og Elche. €180.000
+46703944354
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 leiligheter som gjør at du og din familie,
samt venner; kan feriere komfortabelt 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 dobbelt soverom med en liten terrasse
og eget bad. Andre etg. to soverom
med terrasse. I tredje etasje et stort
solarium med utsikt mot felles svømmebasseng. Eiendommen selges
med air condition, oppvaskmaskin,
garderober og rikelig med lagringsplass 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 lagringsplass. 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 basseng, bad, garderober med kjøkken
og bar med lagring og arbeidsflate.
Telefon +34 644132450
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Den har ITV, starter på første spark
og er naturligvis sentrum for alles
Citroen C6 Executive til salgs, €6,800 oppmerksomhet hvor den måtte
komme kjørende. Mekanisk er den
100% men kan trenge litt lakkjobb
for å bli strøken. +34 693 81 02 99

BIL & MC

Meget komfortabel, stillegående og
sikker. Toppmodellen til Citroen,
presidentutgave. 2007 modell, automatgir, skinnseter, kongeblå. 189000
km, fulgt servicer på merkeverksted.
ITV feb ’19. Selges til gunstig pris,
tilsv bil i Norge ca 200.000 kr.
Telefon +4790799491 Villamartin

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

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 Ecoboost, 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 garantert. Flott MB E200T Stv. Tilsalgs.
Alle servicer holdt. Garantert KM.
Jeg har kjøpt bilen hos Mercedesforhandler i Tyskland.Godt utstyrt
bil, soltak, el. Seter. Varmeseter.
Softclose bakdør, automatisk cover
i bagasjerom,åpning av garasjedør fra bilen med 3 knapper, Nytt
Batteri, ny service, mm. alle
bremseskiver&klosser skiftet.
004790080564 kr. 145.000.- Ellet
14.500 Euro. Oppgjør i nok eller eur.
Vespa Primavera 125 €18500
Klassisk Vespa Primavera 125 –
påkostet flere tusen Euro siste årene.

2014 modell, steptronic, panoramatak, beige skinn. 313HK, Biturbo,
komfort elseter, kurvelys etc,
Siste service & kontroll tatt på BMW
verksted 28. November. Strøken bil
kun brukt på motorveien. €27.500
Tlf 693 810 299

TJENESTE TILBYS
Oversetter
Jeg oversetter private dokumenter,
attester, kontrakter, helse/lege dokumenter og andre. Plakater, annonser
div. Jeg har flere års erfaring med
oversettelser av offentlig dokumenter.
Har også fungert som tolk. For mer
info ring mob. +47 41293714, jusegvia@gmail.com, rimelig priser.
Rengjøring

Jeg er en 30
år gammel
kvinne fra
Colombia. Jeg
tar på meg
rengjøring av
boliger i Albir,
Alfaz del Pi, La
Nucia og Altea. Send meg
gjerne en Whatsapp på Engelsk
+34 603 37 14 31
Lær spansk i Torrevieja med
¡CLARO QUE SÍ! Spanskkurs for
nybegynnere og viderekomne.
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For fullstendig informasjon om
kommende kurs: Inge Sunde,

E-mail: ingesunde@hotmail.com, tlf
689 398 065.
Trenger du hjelp med renhold i
Torrevieja omegn. Jeg tar Nedvask,
utvaks og daglig renhold. Tidligere
erfaring fra skadesanering i Norge.
Tlf - 0047 46640011

bassinet... Ikke altid nødvendigt at
tømme bassinet, kan ordnes uden.
Kontakt ved spørgsmål og uforpligtet
tilbud. Tel. 634 988 763
Costa Blanca Nord
Utrydder alle typer skadedyr,
termitter, insekter etc. (Hollandsk og
engelsk-talende). Tlf 604 270 676
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SOMETHING FOR
THE WEEKEND?

Nye markiser?
Vi besøker deg uforpliktende og gir

We offer stiff competion on
all enchacers for
both gents and ladies.
· Weekenders
Jellies · Blue & Green
Call: 604 385 475

costadelgolfshow@gmail.com

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
Andrew Byggeservice
Snekkering,Maling,rehabilitering,kjø
kkenmontering,flis. Ring for befaring
.+47 47901106 Torrevieja-Orihuela
Konsulent og rådgivert
innen pensjoner, folketrygd og generell saksbehandling . Vi kan tilby flere
konsulenter med forskjellige kunnskap 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 vedlikeholdsarbeid din eiendom trenger.
Det kan være generell oppussing,
asfaltering, opparbeidelse av hage,
bygging av svømmebasseng, glass
vegger, vinduer. +34 644132450

Free Delivery & Discounts
on Large Orders

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

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

JOBBMARKED
Customer Service
Bor du i Barcelona området og leter
etter jobb?Vi søker etter norske
medarbeidere til vårt kontor i Sitges,
Barcelona. Dersom du er interesert
kan du sende en mail til meg med
din CV til hanne.forgaard@loopia.se.

Whatsapp/Tlf 622 481 103

Looking for Norwegian speakers!
Work title: Interviewer, - Job description: Performing phone interviews
(Notice: NO sales calls.), Work can
be done from any location, you just
need a computer and internet connection. Mail: viktoria@katrium.eu

Privat undervisning
Underviser norsk\russisk i tillegg
oversettelse. €10 Tlf 693827212
Costa Blanca Nord
Datahjelp tilbys
Tilbyr data fjernhjelp. Kan bistå
med rådgivning, fjernhjelp over
internett, hjelp med VPN løsning
og hjelp hvordan en kan få tilgang til
streaming fra norske tjenester som i
norge. Tlf 45234718
Service basseng
Løse fliser eller manglende fliser i

LÅST DEG UTE?

BRITISK LÅSESMED
LÅSER - DØRER - PORT - SAFE - ALARM

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

Tlf 600 092 225
COSTA BLANCA

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

Ny annonsetjeneste fra SpaniaPosten
Annonser gratis på denne siden og på web, register din annonse på:

www.spaniatorget.no

SpaniaTorget
NORDISK MARKEDSPLASS

GARTNER

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

LNTAXFISCAL
Mandag til fredag: 09 - 14
info@taxfiscal.com
www.taxfiscal.com
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Din bolig i Spania
www.dinbolig.com

