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Drømmeboligen for bare 109.000 euro

Den norske eiendomsmegleren
Eivind Due-Hansen inviterer til
åpent hus fredag 22. mars. Bak-
grunnen er at hans meglerfirma
Vime Realty, nå tilbyr 28 nye
boliger i det attraktive området
Las Chapas i Marbella. Boligene

kan kjøpes for helt ned til
109.000 euro og med med gode
finansierings- og ut-
leiemuligheter. 
”Boligene ligger i et eksklusivt
resort og med skandinavisk
miljø. Boligene er oppført etter

skandinavisk standard og er fullt
møblerte. Man kan velge å bo
her hele året eller kjøpe med
henblikk på ferie og utleie. Uan-
sett hva man gjør, er det en god
investering, for aldri tidligere har
det vært så billig å kjøpe en

kvalitetsbolig i dette området,”
garanterer den norske eiendoms-
megleren som samtidig er helt
sikker på at det aldri blir billigere
å kjøpe: 
”Prisene er helt på bunnen nå,
og for en skandinav er det til og
med gode finansierings-
muligheter.”

Les mer om prosjektet på
www.vimerealty.com, eller kon-
takt Eivind Due-Hansen på epost
eivinddue@vimehotels.com eller
telefon 952 004 300. 
Alle er velkomne til Åpent Hus
på Hotel La Reserva de Marbella
i Las Chapas 22. mars kl. 14.00.
Påmelding nødvendig. 

Annis Vitalshop utvider med nok en butikk
Annis Vitalshop har åpnet ny
butikk i det finske senteret,
Centro Finlandia, som ligger på
Avd. Los Boliches 4, i lokalet
der designbutikken Marimekko
tidligere holdt til. Den nye bu-
tikken er nummer fem i rekken
av den danskeide helsekost-
kjeden Anni’s Vitalshop, grunn-
lagt av Anni Dahms. Butikken

holder åpent på hverdager mel-
lom kl. 10-16 og lørdager kl. 10-
14. Anni’s Vitalshop har siden
mars 1994 spesialisert seg på
kvalitetskosttilskudd, økologiske
matvarer og personlig pleie. Det
blir lagt stor vekt på å være ”up
to date” med de siste og nye
trendene, kombinert med god,
vennlig og faglig betjening.

Hvorfor benytte en arkitekt!

Ombygginger i hjemmet bør føl-
ges opp med en arkitekt. Gjør
byggefirmaene det?

Noen entreprenører foretrekker
bare å tilby en gunstig pris og gi
råd om viktige og nødvendige
tekniske og juridiske utfordrin-
ger. Andre selskaper kan tilby en
alt-inkludert-pris som også bes-
kytter klientene i tilfelle noe ufo-
rutsett skulle skje.
Det ville vært en stor fordel for
alle om teknisk support ville blitt

brukt, og dette er en generell
mangel i markedet. Ideelt sett
burde en arkitekt gitt en detaljert
plan for å kunne gi råd, peke på
behov, undersøke muligheter og
sørge for nødvendige søknader
og kontakt med myndighetene.
Ikke alle selskaper gjør det slik
fordi de vurderer det som unød-
vendig. Dette er en helt feil inns-
tilling.
Arkitektens jobb blir nøye vur-
dert. Få innser at det er en kom-
plisert jobb som gjøres med

beregninger, kalkulasjoner, de-
sign, tegninger og juridiske vur-
deringer for å skape det endelige
produktet.
Noen selskaper går fram med
”learning by doing”, altså noe
sånt som at veien blir til mens
man går. 
Når vi snakker om viktige opp-
gaver, som for eksempel sikring
av hjemmene våre og av de som
bor i huset, må det mye omtanke
til. En arkitekt er den personen
som vil gi råd om hva som er
mulig å bygge og vise hvordan
dette bør gjøres, og hvilken type
godkjenning som må til.
Ved alle ombygginger garanterer
arkitekten for riktige framgangs-
måter slik at feil unngås, ved for
eksempel flytting av vegger, bjel-
ker og bærevegger, svømmebas-
seng og andre store endringer.
Trenger vi en topografisk plan
eller en geoteknisk analyse? Et
teknisk team vil sørge for alt
dette.
Mange mennesker spør ”Hvorfor

trenger vi en arkitekt?” Et veldig
enkelt svar er at det skal sikre at
jobben blir gjort slik den skal.
Disse utgiftene bør bli vurdert
som en investering og ikke som
en ekstra kostnad fordi det til
syvende og sist er snakk om en
verdiøkning av eiendommen.
Mange europeere er overbevist
om at dette ikke er nødvendig.
Men ting kan skje; vegger ramler
ned, gulvet slår sprekker, fukt-
problemer oppstår, bare for å
nevne noe.
Mange bygningsarbeidere viser
til at de ”har 30 års erfaring”,
men likevel ingen teknisk bak-
grunn. Eller at de bare ikke er
oppdatert på nye og bedre
byggemetoder. En typisk kom-
mentar er ”Jeg har alltid gjort det
slik”. Tidene forandrer seg og
utenlandske klienter krever en
annen og mer profesjonell hånd-
tering.

Les mer på www.viphomes.es
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