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Nye euroland

Billigere med pass

Fra 1. januar har Kypros og Malta
gått over til den felleseuropeiske
valutaen Euro. I alt 15 land bruker
nå EU-valutaen som betalingsmiddel. Overgangen fra kypriotiske
pund på Kypros og maltesiske lire
på Malta ble markert med seremonier og festtaler. Innbyggerne er
imidlertid skeptiske. Ifølge svensk
TV frykter mange at prisene vil
stige når euroen erstatter den
gamle valutaen.

Fra nyttår koster det bare halvparten så
mye som før å få nytt pass. Fra og med 1.
januar går prisen ned fra 990 til 450 kroner. Finansminister Kristin Halvorsen
varslet allerede i høst at regjeringen ville
gå inn for å senke passgebyret.
Passgebyret ble satt opp fra 491 kroner
til nesten tusenlappen i 2005. Nå justeres prisen altså ned igjen til det halve.
Passgebyret for barn ble i fjor sommer
satt ned fra 420 til 270 kroner.

Andalusiske
humlejenter
Norske Anette og Grethe
gjorde drømmene til virkelighet. Resultatet er et
originalt overnattingssted
med fire dobbeltrom og
mye hjerterom, langt inne
på de sørspanske,
andalusiske slettene.
ARNE BJØRNDAL
(Tekst og foto)
VALLE DE ABDALAJIS (Dagsavisen): – Vi har
aldri angret et sekund! Riktignok har vi hatt
noen økonomiske bekymringer i de fem årene
vi har drevet på, særlig i starten. Men nå føler
vi oss trygge på at dette skal gå bra, forteller
Anette Langfeldt fra Kristiansand og Grethe
Wedul fra Stjørdal.
Vi sitter på den solrike terrassen rett ved det
innbydende svømmebassenget. Foran oss og så
langt øyet kan se ligger jorder, dalsider med
noen oliven- og mandeltrær og enda lenger bort
noen fjelltopper. Stillheten og roen senker seg.
En sterk kontrast til både norsk hverdagsliv.
ET HJEM HJEMMEFRA
– Om vi er gale? De to jentene ser på hverandre
og svarer nesten i kor: – Ja. Mange har sagt det
var sprøtt å si opp trygge og faste jobber i
Norge og så kaste oss ut i det ukjente.
Det hele startet i år 2000. Da hadde jentene
hatt permisjon fra jobbene sine i Norge og vært
på jorda rundreise i ett år. En kveld etter hjemkomsten skulle de treffes for mimre, hente fram
gode reiseminner, kikke på bilder og snakke
om hvordan de hadde det etter at de igjen var
trygt tilbake i den norske hverdagen.
– Sannheten var at vi syntes det var forferdelig å komme hjem. Mye forandrer seg i løpet av
et år, og vi var kommet veldig langt bort fra
spørsmålet om fargen på kjøkkengardiner og
sånt som ofte kan prege en norsk hverdag.
Materielle ting var ikke viktig for oss lenger,
sier Anette.
Så dukket ideen opp: Jentene ville finne på
noe nytt: – Vi hadde selv vært på reise og visste
hva vi hadde satt pris på når vi kom til nye steder. Vi ønsket å skape et hjem for dem som er
hjemmefra. Vi ga oss selv ett år på å tenke ut
konseptet og satte i gang. Egentlig kunne vårt
eget lille overnattingssted ha ligget hvor som
helst. At det til slutt ble Andalucía, var litt tilfeldig, forteller jentene.
Humblebee Home.

HUMLER OG KRONERULLING
Etter at de to jentene hadde greid å samle inn

400.000 kroner i aksjekapital fra venner og
familie, skulle jentene ut i verden for å finne det
rette stedet. Det måtte ikke være for langt unna
Norge, for både familie og venner måtte være
innen rekkevidde. Derfor dro de først til SørSpania som de hadde hørt mye bra om.
– Da vi fant fram til dette lille gårdsbruket
som var til salgs her utenfor landsbyen Valle de
Abdalajis, seks mil nordvest for Malaga, skjønte vi med en gang at dette var stedet for oss,
forteller Grete.
Som sagt, så gjort. Fincaen, den lille gården,
ble kjøpt for 1,3 millioner kroner og med aksjeselskapet som eier og ansvarlig for lån. Raskt
var jentene i gang med restaurering og utbedringer.
En omvisning på Posadaen (verthuset)
Humblebee Home, avdekker fire koselige dobbeltrom med hvitkalkede vegger, enkel innredning, men med mye sjarm. Spiserommet har
plass til 12 personer. Dekorasjonene er enkle
med noen haner, høner og ikke minst humler.
Masse humler, overalt, inne og ute.
– Vi ville kalle stedet opp etter et dyr. Humla
er et godslig, ydmykt og lite dyr. Derfor heter
også stedet vårt Humblebee Home. Og dermed
var det liksom ikke til å unngå at det å samle
på humler ble en hobby for jentene.
– Der hjelper for øvrig tidligere også gjester
til. Rett som det er kommer det noen humlefigurer i posten til Posada Humblebee Home,
forteller Anette.
4 LAM I LEIEINNTEKTER
I dag har Humblebee fått sin store og solrike
terrasse. Det flotte bassenget tilbyr forfriskende
dukkerter, vann, strøm, telefon og septikk er på
plass, biloppstillingsplassen er nylig tatt i bruk
og huset er utvidet til i alt 140 kvadratmeter
boflate. For det har jentene måttet ut med nærmere 600.000 norske kroner til. Men så har de
da også fått fire gjesterom og to egne soverom,
stort kjøkken,TV-stue, bad og WC og felles spisestue for gjester og vertskap. Den 26 -27 mål
store tomta har de foreløpig ikke bruk for, så
den har de leid ut beitemark til en bonde i
nabolaget. Hvert år får de fire lam i leie.
– Vi er ikke akkurat bønder heller, sier
Anette. For foreløpig har de to ingen planer om
å utvide virksomheten til å omfatte jordbruk.
SELVGJORT ER VELGJORT
– Det har vært viktig for oss å skape et inkluderende sted og sørge for en spansk stemning
som gjør at folk skal trives, forklarer de to jentene.
Opplegget er at i døgnprisen er frokosten
inkludert. Det er felles frokost, og gjestene kan
Saken fortsetter på neste side

