
Drömmen om Spanien
Låt Alamo hjälpa dig att hitta Din 

drömbostad på Costa del Sol!

Gör ditt livs affär! 
Det är köpläge i Spanien. Priserna har rasat under de senaste 
åren. Alamo Costa del Sol Real Estate hjälper dig att hitta ditt 

drömboende på Costa del Sol, oavsett om det är för semester-
bruk, en investering eller för ett permanent boende.
Gör ditt livs affär och förverkliga drömmen om

”Ett andra hem i solen”! 
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Vi hjälper dig att uppfylla din dröm om en lägenhet, radhus eller villa 
på Costa del Sol – på svenska! Alamo Costa del Sol Real Estate er-
bjuder en seriös och personlig rådgivning vid ditt fastighetsköp. 
Vi känner till Costa del Sol och hur marknaden fungerar.

Med över 25 års erfarenhet av att sälja bostäder på Costa del Sol 
är vi den perfekta partnern som kan hjälpa dig att hitta just din 

lägenhet eller ditt hus på Costa del Sol som passar dina behov och 
budget. Vi har tillgång till över 25 000 fastigheter utmed hela kus-

ten. Från billiga lägenheter till lyxiga villor.

På vårt kontor centralt i Fuengirola arbetar 10 personer. 
Alamo hjälper dig genom hela köpprocessen på ett tryggt 
och professionellt sätt genom våra erfarna mäklare som 
visar dig de olika objekt som du har valt ut.

Vi rekommenderar en opartisk advokat som sköter allt 
det juridiska och som bara arbetar för dig.

Vår administrativa avdelning hjälper dig med alla nöd-
vändiga papper som behövs vid ett köp.

 Ett köp av en bostad i Spanien är ingen liten sak. Det är 
normalt ett av familjens största ekonomiska beslut  vid 
sidan av bostaden eller bostäderna i Sverige. Vi säljer 
bostäder från Málaga i öster till Estepona i väster och 

har ett stort och brett urval av fastigheter till
försäljning.

Vi tycker att vi är annorlunda än många andra mäklare 
och det tycker också många av våra kunder.

Sven F. Källström
VD och ägare

Livskvalitet till salu!
Välkommen till Alamo Costa del Sol Real Estate
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Varför välja
Alamo Costa del Sol 
Real Estate?

Vi har kunskapen 
Med över 25 års erfarenhet har vi samlat en stor 
kunskap om Costa del Sol. Det är därför vi omsorgs-
fullt väljer att marknadsföra och förmedla bostäder 
som är kontrollerade och tillförlitliga. Vi kan erbjuda 
dig möjligheten att välja mellan tusentals fastighe-
ter i olika prisklasser. Vi säljer både nyproduktion 
och återförsäljning.  

Din egen mäklare hos Alamo
Du får en personlig service av en erfaren och enga-
gerad medarbetare hos Alamo under hela köp- 
processen. Från den dagen du träffar oss – på en 
mässa eller direkt här nere på Costa del Sol – så 
träffar du samma person hela tiden, ändå tills den 
dagen du får din lagfart.

Advokat för att du ska känna dig trygg 
Depositionen eller handpenningen för din fastig-
het sker via en advokat. Dina pengar står kvar i ditt 
namn tills din advokat har undersökt fastigheten 
och godkänt köpet på dina vägnar. Visar det sig att 
det är felaktigheter så återbetalas depositionen till 
dig. Detta garanterar att du aldrig kan förlora dina 
pengar.

Gratis juridisk rådgivning
Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning om allt du 
behöver veta innan du köper såsom avgifter, skat-
ter, registrering av fastigheten, hur det fungerar 
med kontrakt för vatten och elanslutningar och hur 
man gör ansökan om ett spanskt personnummer 
(NIE-nummer)  och ett spanskt bankkonto som båda 
är nödvändiga vid köp av en fastighet i Spanien.

Banklån i Spanien
För dig som svensk är det fullt möjligt att låna peng-
ar i en spansk bank för ett fastighetsköp på Costa 
del Sol. Alamo hjälper dig gärna med detta och 
förmedlar kontakt till en bank med svensk personal.  
För fast bosatta i Spanien är det möjligt att få låna 
upp till max 70-80 % av bankvärderingen medan 
icke fast bosatta oftast får låna till max 60 - 70 %. 
Amorteringstiden är mellan 15-30 år. 

Samarbete med andra mäklare
Alamo är medlemmar i INFOCASA och RESALE ON-
LINE som idag omfattar över 500 fastighetsmäklare 
utmed hela Costa del Sol som tillsammans har över 
30 000 objekt till salu. Du behöver därför som kund 
ALDRIG kontakta fler mäklare för att hitta det du 
letar efter. Du kan tryggt vända dig till oss på Alamo 
Costa del Sol Real Estate så letar vi upp rätt objekt 
för dig.

Renovering, inredning och design 
Vårt bolag Alamo Design S.L. med Gunilla Nordquist 
Källström som chef, kan efter köpet vara behjälpligt 
med att göra förändringar i bostaden som du öns-
kar. Det kan t ex vara att renovera köket eller bad-
rummet, riva en vägg, måla om, bygga ut terrassen, 
eller hjälpa till med möbelinköp och rådgivning om 
inredning. Allt på svenska!

Det finns flera skäl till varför du ska välja Alamo som 
din partner för att hjälpa dig att hitta ditt spanska 
drömboende på Costa del Sol.
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Välkommen till det 
underbara Spanien 
och Costa del Sol!
Vi inbjuder dig att bli en del av den spanska drömmen med Alamo. Flera länder i ett. Spanien är ett så-
dant mångskiftande land, att det är svårt att veta var man ska börja. Oavsett om du vill njuta av stranden, 
bergen, torra slätter, tropiskt klimat, skidåkning, vandring, långa sandstränder, långa varma kvällar så 
har Costa del Sol allt detta.

Spanska folket: Spanska människor är utåtriktade, vet hur man njuter av livet och de älskar att äta, dricka 
och festa. Spanjorer är lojala vänner och har stark anknytning till sin familj. De är stolta över sitt land och 
utländska medborgare som har valt att bo här uppskattas i regel inte bara på grund av deras ekonomi, 
utan även på grund av deras goda smak som de visar genom att komma till Spanien! Du kommer att 
uppskatta att skaffa vänner i Spanien.

Spanien är en fest av läckerheter. Strålande solsken, dag in och dag ut. Ofta återkommande festligheter 
(fiestas) som symboler för en positiv syn på livet. Vita putsade bergsbyar så pittoreskt och så perfekt 
fångade i ett mycket romantisk förflutet, att du i vilket ögonblick som helst förväntar dig att en häst och 
vagn kommer åkande på kullerstensgatorna. Och låt oss inte glömma de vita ändlösa sandstränderna, 
kantade av härliga palmer som prasslar i den svala havsbrisen. Inbjudande landskap som ligger intill 
stora boulevarder där du inte går, utan promenerar.

Visst har vädret och klimatet en del med intresset för Spanien att göra. Klimatet gör det lättare att leva. 
Man blir gladare i ett varmare klimat än i ett kallt. Det sägs ofta att ett lands klimat och livsstil har en 
klart påverkbar effekt på människors hälsa.  För äldre människor med slitna kroppar är det en stor lättnad 
att inte ha så stora svängningar i temperaturen.
Kostvanorna är en ytterligare anledning till att många mår så bra i Spanien. Den s.k. Medelhavskosten, 
som består av grönsaker, fisk, bröd, olivolja och rött vin, är numera ganska allmänt accepterad som en 
av de mest hälsosamma i världen. För personer som lider av astma eller reumatism är Costa del Sol rena 
himmelriket. 
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Costa del Sol är namnet på den 
del av Andalusiens kustremsa 
som sträcker sig från Nerja i öster 
till Manilva i väster. Utmed de ca 
20 milen ligger Nerja, Torre del 

Mar, provinshuvudstaden Málaga, 
Torremolinos, Benalmadena, Fu-
engirola, Mijas, Mijas Costa, Mar-
bella, San Pedro de Alcántara och 
Estepona.

Costa del Sol
– En världsberömd andalusisk kustremsa
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De mest populära orterna för bostadsköp utmed Costa del Sol 

Benalmádena
Antal innevånare: 56.000 
Staden ligger ca 20 km väster om provinshuvudsta-
den Málaga mellan Torremolinos och Fuengirola i 
söder och Alhaurin de la Torre i norr. Benalmádena 
består av både en traditionell spansk bykärna och 
modern turistbebyggelse utmed kusten.
Benalmadena består av tre stadsdelar:

Benalmádena Pueblo, som är den ursprungliga sta-
den och som ligger ca 3 km in i landet. Det är en 
typiskt vacker spansk landsby med trånga gator och 
små gamla hus.

Benalmádena Costa, heter stadsdelen som ligger ut-
med Medelhavet. Här finns det diskotek, hotell, bad-
stränder, shoppingcentra och en exklusiv hamnan-
läggning. Turistattraktioner är bl a SeaLife akvarium 
och Selwo Marina som är vattenpark med delfiner, 
pingviner och sjölejon.

Arroyo de la Miel, ”honungsbäcken” på svenska, 
som från början var en separat stad, ligger mitt emel-
lan de andra två stadsdelarna. Det har utvecklats till 
den största bostadsdelen i kommunen och här hit-
tar du också det största utbudet av affärer. Här finns 
också Tivoli World och en linbana som går till berget 
Calamorro på 769 meters höjd.

Fuengirola
Antal innevånare: 69.000
Fuengirola ligger precis mitt emellan Málaga och 
Marbella och har den största stranden på hela Costa 
del Sol. 8 km kritvita stränder och i den västra delen 
av staden ligger den moriska borgen från 1400-talet. 
Ca 25% av innevånarna kommer från andra länder 
och det nordiska inslaget är här större än på alla an-
dra platser utmed Costa del Sol. Här finns den svens-
ka kyrkan, den svenska skolan, alla klubbar och för-
eningar för skandinaver.

För skandinaver är Fuengirola en av de mest popu-
lära områdena utmed Costa del Sol. Här är det inte 
långt ifrån att du språkmässigt kan klara dig med 
enbart svenska. Här finns det över 250 olika skandi-
naviska verksamheter allt från rådgivning och olika 
varor till barer och restauranger.

Om du inbegriper norska, danska och finska företag 
så täcker det nästan alla typer av företag du kan hit-
ta i en svensk telefonkatalogs yrkesregister. Kanske 
inte riktigt men nästan!

Fuengirola har också den vackraste och längsta 
strandpromenaden på hela Costa del Sol. Precis som 
alla andra städer utmed Costa del Sol så var det en 
gång i tiden en fiskeby med fiske och jordbruk som 
de viktigaste inkomstkällorna. Staden har dock lyck-
ats bevarat mycket av sin ursprungliga småstadsat-
mosfär.

Mijas och Mijas Costa
Antal innevånare: 75.000
Staden Mijas vid sluttningen av berget Sierra Mijas 
är en typisk Andalusisk stad med vitkalkade hus be-
lägen vid bergsidan på 450 meters höjd. Den andra 
delen av Mijas kallas för Mijas Costa och är den del 
av kommunen Mijas som ligger utmed Medelhavet. 
Mijas har 11 golfbanor däribland La Cala Golf som är 
den största golfanläggningen i hela Spanien med 3 
magnifika 18-hålsbanor. Till Mijas kommun hör ock-
så de mycket populära områdena La Cala de Mijas 
och Calahonda.
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De mest populära orterna för bostadsköp utmed Costa del Sol 

Calahonda, Samhället Calahonda ligger precis mitt 
emellan Fuengirola och Marbella. 12 km till båda 
städerna. Calahonda är den största urbanisationen 
utmed hela Costa del Sol. Det är totalt över 600 000 
kvadrat meter och här bor över 20 000 människor 
med ett stort inslag av icke-spanjorer. Calahonda 
är mycket populärt bland svenskar och det bor flera 
tusen skandinaver i detta område. Calahonda ligger 
i kommunen Mijas som är den fjärde största kom-
munen i provinsen vad gäller antal innevånare efter 
Málaga, Marbella och Velez Málaga.

La Cala de Mijas, La Cala har under åren utvecklats 
till en av de mest omtyckta och populära platserna 
för svenskar som vill köpa ”ett andra hem i solen”. 
Här finns allt man kan önska sig vad gäller närser-
vice och ett komplett utbud av mataffärer, butiker, 
barer och restauranger. Nästan alla bostäder som 
vi har till salu i La Cala har gångavstånd till den un-
derbara stranden som dessutom har EU:s blå flagga 
för bra badvatten och välskött strand. La Cala de Mi-
jas ligger bara sju kilometer från Fuengirola och det 
går tre bussar i timman. I La Cala finns en golfbana, 
La Noria Golf, och några kilometer upp i bergen lig-
ger Spaniens största golfanläggning, La Cala Golf & 
Country Club, med tre 18-hålsbanor, David Leadbet-
ters 9-håls Golf Academy och ett 5-stjärnigt hotell.

Marbella
Antal innevånare: 135 000
Marbella är den i särklass mest kända staden på 
Costa del Sol, ja kanske i hela Spanien. Det ligger vid 
foten av berget La Concha som ger en spektakulär 
bakgrund till staden. Den kända båthamnen Puerto 
Banus tillhör Marbella. Staden är berömd för att vara 
mötesplatsen för de rika och berömda.

Marbella har genom åren attraherat kända människor 
från hela världen. Stadschefer, senast Michelle Oba-
ma, artister, skådespelare, politiker etc. har varit 
synliga i Puerto Banus genom åren. Marbella har 26 
km lång kustremsa från Cabopino i öster till San Pe-
dro i väster. Till kommunen Marbella hör också San 
Pedro de Alcántara, Nueva Andalucia, Elviria och Las 
Chapas.

Estepona
Antal innevånare: 63 000
Estepona ligger i den västra delen av Costa del Sol 
och gränsar i öster till Marbella kommun. Staden har 
en mycket charmig liten båthamn där du ser många 
infödda blandat med utlänningarna.

Estepona hade under många år fisket som sin vikti-
gaste näringsgren och även om turistnäringen nu har 
tagit över så finns fisket kvar som en del av verksam-
heten i staden.

Estepona är en av de städer utmed Costa del Sol som 
mycket har bevarat sin charm med små trånga gator 
och idylliska småhus mitt i staden.
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1. Reservationskontrakt
Detta är ett enkelt dokument som fastställer pris och 
betalningsvillkor och 6 000 € betalas som deposi-
tion. Säljaren tar då bort fastigheten från marknaden 
under en reservationsperiod på mellan 8 – 14 dagar 
och under tiden inhämtas dokumentation från fast-
ighetsregistret för att försäkra sig om att uppgifterna 
är korrekta.

2. Privat Köpekontrakt
Vid underskrift av det privata köpekontraktet beta-
las en deposition på 10 % av köpesumman minus 
de redan betalade 6 000 €, om inte annat är avtalat. 
Detta dokument omfattar en detaljerad beskrivning 
av fastigheten, betalningsvillkor och överenskomna 
villkor för köpet. Detta dokument är bindande för 
båda parter och innehåller klausuler som garanterar 
detta.

3. Lagfart
Köpet avslutas på notariens kontor där säljare och 
köpare eller deras representanter skriver under den 
officiella lagfarten och den resterande köpesumman
betalas till säljaren. Nycklarna överlämnas och köpa-
ren äger nu fastigheten.

4. Registrering av köpet
Direkt efter att lagfarten har skrivits under betalas 
alla omkostnader, avgifter och överföringsskatt el-
ler moms. Efter det registreras köpet i det kommu-
nala fastighetsregistret. Köparen får en kopia (Copia 
simple) och efter ca 3 månader kommer originalet 
tillbaks från fastighetsregistret.

8 www.alamocostadelsol.com

Proceduren vid köp 
av fast egendom i 
Spanien
Proceduren vid köp av fast egendom i Spanien är mycket annorlunda 
än i Sverige. Den är inte komplicerad och beskrivs här nedan i följande 
översikt. Vi rekommenderar alltid att köparen anlitar en fristående
advokat.
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När du köper en lägenhet, en 
takvåning, ett radhus eller en 
fristående villa så tillkommer 
det vissa kostnader och skat-
ter utöver själva priset på 
fastigheten.

Generellt bör du räkna 
med ett tillägg till
köpeskillingen om 
ca 11 % vid köp av ett 
begagnat objekt och ca 
13 % vid köp av en nypro-
ducerad fastighet.

Skatter vid köp av en nybyggd 
fastighet
Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter 
tillkommer en mervärdesskatt, på 10 % av kö-
peskillingen (”Impuesto de Valor Añadido”). Till det 
tillkommer en stämpelskatt om 1,2 %.

Skatter vid köp av en begagnad 
fastighet
Vid köp av en begagnad bostad tillkommer en över-
föringsskatt, (”Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales”), på 8 % på priser upp till 400 000 euro, 
9 % på priser mellan 400 000 – 700 000 och 10 % 
på priser över 700 000. Stämpelskatt utgår inte.

Notariekostnader
Köparen står också för notariens arvode då parterna 
möts hos notarien för att skriva lagfart. Den verkliga 
kostnaden här kan vara svår att på förhand upp-

skatta då en rad olika faktorer spelar in, men en 
ganska god tumregel är att det handlar om cirka 1,0 
% av köpeskillingen.

Registreringsavgifter
Registreringen i fastighetsregistret för köparen med-
för ytterligare kostnader. Även här är det en kostnad 
som är svår att ge ett exakt pris på, men en god 
tumregel är cirka 1,0 % av köpeskillingen.

Advokatkostnader
Din advokat brukar normalt debitera cirka 1 % av 
köpeskillingen för hela arbetet som de gör för dig 
före, under och efter köpet.

Lånekostnader
Om du väljer att ta ett banklån i en spansk bank 
tillkommer omkostnader för detta. Denna kostnad 
är mellan 2-3 % av lånesumman.

www.alamocostadelsol.com

Skatter & avgifter vid ett 
fastighetsköp i Spanien
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The Hill Collection

The Hill Collection
Ett fantastiskt nytt projekt i Reserva del Higueron som heter “The Hill Col-
lection” vilket erbjuder fantastisk panoramautsikt över Medelhavet och 
bergen. 

Området kommer att erbjuda flera olika pooler och även ett grillområde där 
du kan uppleva minnesvärda middagar med hela familjen. I huset kommer 
också att finnas en Skylounge där man kan umgås tillsammans med grannar 
och vänner, kanske över ett glas vin eller något annat läskande.

Klara dagar kan ni se Afrika, Gibraltar och bort till de snöklädda topparna i 
skidområdet Sierra Nevada. I Reserva del Higueron finns också den beröm-
da sportklubben med aktiviteter för alla åldrar samt det prisbelönta Nagomi 
Spa som hjälper till att förhöja levnadskvaliteten. 

Lägenheterna i denna högkvalitativa fastighet har 2 eller 3 sovrum som båda 
har 2 badrum i exklusiv stil. Lägenheten kommer att ha öppen planlösning 
med öppet kök förbundet med vardagsrum och utgång till den generösa 
terrassen. Troligtvis kommer den mesta tiden att tillbringas utomhus och 
utsikten kommer att vara fantastisk med hänförande utsikt från terrass och 
vardagsrum. En fantastisk möjlighet att njuta av det bästa i livet! Området 
Reserva del Higueron ligger i Benalmadena kommun alldeles vid gränsen till 
Fuengirola kommun.

Alla fastigheter i Higueron ligger högt och har fantastisk utsikt. Det tar 5 mi-
nuter med bil in till Fuengirola och 15 minuter till Málagas flygplats. 

Stora
terrasser!

NYPRODUKTIO
N

Från: 369.000 €
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Jardinana La Cala

NYPRODUKTION

Jardinana La Cala
Nyproducerade bostäder i hög kvalitet med golvvärme i La Cala de Mijas, 
Mijas Costa. Dessa lyxiga lägenheterna ligger på gångavstånd till La Cala 
by, affärer, restauranger, etc. Den här nyproduktionen beräknas vara inflyt-
tningsklar till sommaren 2017.

Lägenheterna kommer att ha 2, 3 och 4 sovrum och det finns även takvånin-
gar. Priserna börjar på 265,000 euro. La Cala de Mijas är en typisk spansk 
lugn stad, mellan Fuengirola och Marbella på Costa del Sol, som ligger 
precis vid stranden. Här finns ett trevligt centrum med restauranger, barer, 
mataffärer, apotek, vårdcentral, etc.

Det finns ca 5.000 invånare i La Cala och i centrum finns det ett utsiktstorn 
som har haft stor militär betydelse på 7-800 talet och framåt. La Cala har en 
fantasisk sandstrand med EU:s blå flagg för rent vatten och en strandprom-
enad som sträcker sig ända bort till Riviera del Sol. 

Från La Cala de Mijas tar det endast 25 minuter med bil/taxi till Malagas 
flygplats och bara 10 minuter till Fuengirola där du kan ta tåget till Malaga 
och flygplatsen.

La Cala har under åren utvecklats till en av de mest omtyckta och populära 
platserna för svenskar som vill köpa “ett andra hem i solen”.

Här finns allt man kan önska sig vad gäller närservice och ett komplett utbud 
av mataffärer, butiker, barer och restauranger.

Från: 265.000 €
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CALAHONDA - PH4350
Ett fantastiskt penthouse i Calahonda med kanske den mäktigaste panoramautsikten
över Medelhavet i hela området.

Pris: 269.000 €

CALAHONDA - PH4484
Denna charmiga taklägenheten ligger i ett trevåningshus i det mycket populära
bostadsområdet Jardines de Calahonda i den nedre
delen av Calahonda. Pris: 275.000 €
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TORREMUELLE - VI4416
Prissänkt från 2 350 000 till 1 950 000!!! En underbar villa med 5 sovrum och en
häpnadsväckande panoramautsikt.

Pris: 1.950.000 €

MIJAS - VI4441
Modern 4 sovrums villa, byggd 2005, som ligger i det exklusiva området
Las Lomas de Mijas strax utanför Mijas Pueblo.

Pris: 850.000 €
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FUENGIROLA - AP4336
Lägenhet med 2 sovrum i centrala Las 
Lagunas nära sportanläggning
(inomhushall, simhall & fotbollsarena). 
Fantastiskt pris!

87.000 €

TORREBLANCA - PH4344
Ett unikt dubbelt penthouse med 6 
sovrum i Torreblanca, som lätt kan 
omvandlas tillbaka till två separata 
takvåningar.

560.000 €

FUENGIROLA - AP4506
Mycket fin och trevlig lägenhet med
2 sovrum i det populära och mycket
omtyckta området Los Pacos i
Fuengirola.

210.000 €

MIJAS GOLF - TH4527
Mycket trevligt litet 2 sovrums radhus 
i två plan i Mijas Golf. Urbanisationen 
består av endast 4 radhus som delar på 
en stor pool.

169.000 €

MIJAS - TH4358
PRISSÄNKT från 335 000 till 310 000!!! 
Detta förtjusande radhus med 4 sovrum 
ligger på vägen mellan Fuengirola och 
Mijas.

310.000 €

CALAHONDA – TH4481
Vackert, nyrenoverat, 2 sovrums radhus 
i två våningsplan i det populära bostad-
sområdet Calahonda som ligger bara 25 
meter från poolen.

198.000 €

FUENGIROLA - TH4454
Charmigt radhus i El Coto. Radhuset är 
i bra skick och ligger i ett lugnt område 
med alla bekvämligheter inom
gångavstånd.

145.000 €

FUENGIROLA - AP4299
Lägenhet vid borgen i Fuengirola som 
består av 2 sovrum, 2 badrum, härlig 
terrass med direkt utgång till trädgården 
och poolen.

298.000 €

PUEBLO LOPEZ - TH4524
Stort mysigt radhus med 3 sovrum byg-
gt i två plan i området  Pueblo Lopez 
mitt i Fuengirola. Egen pool. Nära allt! 
Här behöver du inte ha bil!

495.000€

TORREBLANCA - TH4519
Ett mycket välskött radhus med 3 
sovrum i den populära stadsdelen Torre-
blanca i Fuengirola med några minuters 
bilväg till stranden.

230.000 €

TORREMOLINOS - VI4459
Liten villa till fantastiskt pris! Mysig 2 
sovrums villa i Torremolinos.
Vardagsrummet är rymligt med öppen 
spis.

169.000 €

NUEVA ANDALUCIA - AP4408
Underbar lägenhet i Urb Aldea Blanca 
nära Centro Plaza i Nueva Andalucia. 
Lägenheten består av 2 sovrum, 2 bad-
rum, vardagsrum och matsal.

425.000 €
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TORREQUEBRADA - AP4355
Fantastisk lägenhet i Torrequebrada med 3 sovrum. 
Stora terrasser med utsikt över havet och bergen, 
Nära golfbanan. Söderläge.

350.000 €

MIJAS GOLF - AP4476
Trevlig lägenhet med hörnterrass och utsikt över 
en av Mijas Golfs två 18 håls banor. Lägenheten är 
nyrenoverad.

105.000 €

RIVIERA DEL SOL - AP4368
Mysig marklägenhet med 2 sovrum belägen i ett 
tyst och lugnt bostadsområde i Riviera del Sol.
Gemensam pool.

138.000 €

MARBELLA - AP4363
Lyxig lägenhet med 3 sovrum belägen i det
prestigefyllda området Golf Rio Real strax öster
om Marbella centrum.

495.000 €

LA CALA DE MIJAS - AP4498
Lägenhet med 2 sovrum i det populära bost-
adskomplexet ALAMAR i La Cala de Mijas.
En fantastisk utsikt över Medelhavet.

235.000 €

MIJAS PUEBLO – AP4475
Fin lägenhet i den lugna och fina byn Mijas Pueblo 
på Costa del Sol. En fantastisk utsikt över bergen 
och medelhavet.

138.000 €
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TORREMUELLE - PH4424
Takvåning i det populära området Torremuelle i
Benalmadena Costa. Stor takterrass med
panoramautsikt över hav och berg.

217.500 €

LA SIERRAZUELA - VI4382
Fantastisk villa i ett plan med 4 sovrum i
urbanisationen La Sierrezuela de Mijas.
Total  boyta på hela 406 m².

840.000 €

TORREMOLINOS - PH4522
Detta är en takvåning i den mest eleganta delen 
av Carihuela Playa i Torremolinos. 3 sovrum och en 
stor takterrass på 187 m² med havsutsikt.

600.000 €

MIJAS - PH4512 
Mycket fin takvåning med 3 sovrum och en
underbar utsikt över havet och bergen med stora
terrasser med sol hela dagen.

330.000 €

TORREMOLINOS - VI4459
Liten villa till fantastiskt pris! Mysig 2 sovrums villa
i Torremolinos. Vardagsrummet är rymligt med
öppen spis.

169.000 €

LA CALA DE MIJAS - TH4492
Ett mycket välskött radhus med 2 sovrum med
vacker panoramautsikt och gångavstånd till La Cala 
de Mijas och stranden.

215.000 €
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MARBELLA - AP4452
Nya lägenheter i Nueva Andalucia i området
Senorio de Gonzaga. Totalt 14 lägenheter till mycket 
konkurrenskraftiga priser under 200 000 Euro.

189.000 €

CALAHONDA - VI4462
En fantastisk 5 sovrums suterängvilla som ligger i 
ett av de bästa områdena i Calahonda på Calle de 
las Encinas vid golfbanan.

795.000 €

TORREQUEBRADA - AP4528
Det här är en mycket fin och totalrenoverad
2 sovrums lägenhet i modern stil där det bara är att 
få nycklarna och flytta in!

218.200 €

FUENGIROLA - AP4464
En mycket fin lägenhet, med 2 sovrum, belägen i 
det mycket omtyckta och populära området Torre-
blanca i Fuengirola.

199.000 €

MIJAS - VI4536
Nybyggd lyxvilla, färdig för inflyttning med Calahon-
das vackraste havsutsikt. 5 sovrum, 5 badrum, stort 
vardagsrum med burspråk.

395.000 €

TORREBLANCA - AP4529
En fantastisk lägenhet med 2 sovrum på tionde vå-
ningen i Torreblanca med en alldeles otroligt vacker 
och hänförande utsikt över hela kusten.

159.000 €
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TORREMUELLE - PH4477
Takvåning med ett sovrum och en stor takterrass. Ligger vid stranden i Torremuelle 
med gångavstånd till affärer och restauranger.

Pris: 150.000 €

LA CALA DE MIJAS - VI4407
Underbar 3 sovrums villa med fantastisk panoramautsikt över havet i det mycket
populära området i La Cala de Mijas.

Pris: 675.000 €
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Alamo Costa del Sol S.L. C.I.F: B92201649 

Edificio Fortuna, C/ Córdoba 37, Local 5, 29640 Fuengirola (Málaga)
Tel. +34 952 46 95 19

E-post: info@alamocostadelsol.com

Vill du sälja din lägenhet, radhus eller villa snabbt?
Varför inte välja den bästa mäklaren på Costa del Sol!

Är den redan till försäljning men ingenting sker? 
Ring Alamo så händer det saker. Fri värdering!

Vi söker lägenheter, radhus eller villor i:
Benalmadena • Fuengirola • La Cala • Riviera del Sol • Mijas

Calahonda • Elviria • Puerto Banus • Nueva Andalucia 

Vi marknadsför din bostad på dessa bostadsportaler:
Sverige: www.bovision.se • www.blocket.se • www.hemnet.se

England: www.rightmove.co.uk • www.aplaceinthesun.com
Norge: www.finn.no

Vi visar din bostad i vår monter på följande fastighetsmässor:
Oslo 15-16-17 januari • Bergen 23-24 januari 

Stockholm 6-7 februari • Stavanger 6-7 februari
London 6-7-8 maj

Mitt namn är Stefan 
Brolin och jag arbetar 
med att besiktiga och 
värdera de fastighe-
ter som säljs genom 
Alamo. Ring mig på 

661 966 301 eller sänd en mail till 
stefan@alamocostadelsol.com så 
bestämmer vi en tid som passar dig 
för ett oförpliktigande möte.

Jag heter Sven F. 
Källström och äger 
och driver ALAMO 
COSTA DEL SOL REAL 
ESTATE. På vårt kontor 
på Calle Córdoba 37 i 

centrala Fuengirola, 75 meter från 
tågstationen arbetar totalt 9 per-
soner som talar svenska, norska, 
engelska och spanska.
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Susanne Sebestyén
Kontorschef

Tel: +34 672 357 370 
Tel Sverige: 08-55 92 37 24
susanne@alamocostadelsol.com 

Bente Furulund 
Säljansvarig Norge

Tel: +34 673 42 31 63
bente@alamocostadelsol.com

Stefan Brolin
Mäklare

Tel: +34 661 966 301
stefan@alamocostadelsol.com

Thomas Holmgren
Mäklare

Tel: +34 672 348 053
thomas@alamocostadelsol.com 

Gary Henriksson
Mäklare

Tel: +34 647 692 989
gary@alamocostadelsol.com

Javier Morales
Mäklare

Tel: +34 673 423 244
javier@alamocostadelsol.com 

Daniel Holmquist
Marknads & IT chef

Tel:  +34 674 307 436
daniel@alamocostadelsol.com

Isabelle Eriksson 
Mäklare

Tel: +34 673 63 80 41 
isabelle@alamocostadelsol.com

Sven F. Källström 
VD Alamo Costa del Sol S.L. 

Tel: +34 609 150 999 
Tel Sverige: 08-55 92 68 89
sven@alamocostadelsol.com 

Gunilla Nordquist
VD Alamo Design S.L.

Tel: +34 680 11 11 77
gunilla@alamodesign.es

Det är vi som är Alamo Costa del Sol Real Estate

Joakim Nordborg 
Art Director

Tel:  +46 (0)70 3334560
joakim@alamomedia.es
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