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Gjensyn med

- Velkommen til Guardamar
Stig Hovdal

Født:
29. oktober 1958.

Oppvekst:
Trøndelag, Oslo og Nes på
Hedmark.

Bodde på Vinstra:
1990 – 1995.

Gjorde på Vinstra:
Pleie- og omsorgsleiar, bytteradioen mm.

Bor:
Guardamar del Segura, Costa
Blanca, Spania.

Familie:
Gift med Eli Gjelten i over 27 år,
barna Stig Markus (bachelor digitale media/26 år), Maren (sykepleierstudent/ 22 år).

Utdanning:
Sjukepleier med mer.

Jobb:
- Daglig leder for eget foretak sammen med Eli, Cora Care AS, oppkalt
etter hunden vår, Cora. Private
pleie, omsorg og velferdstjenester
for mennesker fra 25 nasjoner,
men 70 prosent av kundene er norske. Over 30 flotte utleieboliger.
Eget Eiendomsmeglerforetak og
eget magasin, Spania i dag.

Hobbyer:
Fotball, tennis, golf (sportsidiot),
lesing (mye lydbøker), språk og historie (mye spansk for tida).

Favorittmat:
Reker, blåskjell, grillet laks, tapasretter og paella.

Favorittdrikke:
Coca-Cola og vann.

Leser:
Akkurat nå: ”Nattefrost” av Knut
Faldbakken.

Hører på:
Pay me my money down, Bruce
Springsteen, Katie Melua og Cat
Stevens.

Ser på:
Nyhetsprogrammer, 24 og sport.

De brøt med det daglige livet i Norge, og satset alt på en forretningsidé i Spania. I dag
kan Stig Hovdal og kona Eli se tilbake på
seks spennende år i Guardamar del Segura
på solkysten i Spania.
Ole Magnus Røen
For midtdøler flest er han kjent som den godslige bamsen som sto bak
den såkalte Nord-Fron-modellen på begynnelsen av 90-tallet. Han innførte også skjenking på Sundheim bo- og treningssenter, og mange eldre
kan takke han for at de kan få ta seg en god dram under høytidlige
stunder på Sundheim. I tillegg var han meget aktiv innenfor Radio Tri
og Vestsida Fotballklubb. Jo da, Stig Hovdal har absolutt satt spor etter
seg i midtdalen. I dag driver han selskapet Cora Care sammen med kona
Eli, på solkysten i Spania.
- Jeg tror det var bestemt at jeg skulle havne her, det var dette jeg kom
til verda for, sier Stig tankefull på kontoret i Guardamar.
Hit kom han og familien i 2001 med en idé om å gjøre det bedre for pensjonistene i distriktet.
- Tanken var å bygge et senter for pensjonister, der de kunne få hjelp til
alt fra å stille inn TV’n til å bli pleiet. Men jeg fant fort ut at dette ble
vanskelig, og gikk heller over til ”vanlig” utleie og salg av leiligheter,
samt salg av diverse tjenester, forteller Stig, mer og mer ivrig i varmen
på kontoret.
Som leseren kan se i en egen artikkel er det ikke småtteri firmaet kan
tilby i dag. Stig får virkelig bruk for sin livserfaring og utdannelse her
nede. Han er blant annet DH-kandidat i økonomi og administrasjon,
samt at han er offentlig godkjent sjukepleier. Kona Eli har også en lang
og omfattende utdannelse og arbeidskarriere bak seg, og er i følge Stig
en viktig brikke i firmaet:
- Uten Eli hadde dette aldri gått bra. Hun har stått på fra første stund,

samtidig som hun har holdt meg i
øra, sier Stig med et smil.
I dag er det åtte ansatte i firmaet i
Guardamar, i tillegg er barna Stig
Markus og Maren også aktive i
Cora Care.
- Vi er nå i gang med å bygge opp
en avdeling i Norge, sier Stig.
- Tanken bak den avdelingen er at
vi ”tenker omvendt”. Mange som
har kjøpt seg bosted her nede, har
solgt alt de har hjemme i Norge.
Men etter hvert lengter de tilbake,
og vil gjerne tilbringe tid i gamlelandet. Vi vil da tilby dem leiligheter og forskjellige tjenester, og
her vil Stig Markus og Maren etter
hvert få en viktig rolle.
Mer enn nok å gjøre
Stig Hovdal har også et eget eiendomsmeglerforetak, der han selger leiligheter og boliger. Cora
Care arrangerer også rundt ti guidete turer for sine kunder hvert år.
Blant annet er Barcelona og
Madrid besøkt, og dette er i følge
Stig både artig og lærerikt:
- Som regel er det jeg som er med
på turene, og en lærer jo mye av
landet på denne måten. Å se at de
reisende storkoser seg og trives på
disse turene, gir meg mye.
I dag har selskapet 36 leiligheter
som de drifter, og Stig har med

andre ord mer enn nok å fylle
dagene med.
- Dette er ikke akkurat en åtte til
fire-jobb, nei. Men vi trives med
det, og har innsett at vi må stå på
nær sagt døgnet rundt, sier Stig.
Godt er det da å kunne ta seg noen
ferieuker i Norge om sommeren,
og også noen frihelger ellers i året.
De setter stor pris på å tilbringe
ferier med familie og venner i
Norge, og i sommer har de rukket
å besøke familie både i Oslo, på
Hedemarken og i Levanger.
Vinstra
Stig har mange gode minner fra
tiden på Vinstra, dit familien kom
i 1990.
- Vi har angra mange ganger på at
vi flytta. Men vi hadde sikkert
ikke vært her i dag hvis vi hadde
blitt boende på Vinstra, sier Stig
tankefull.
En jobb som helse- og sosialsjef i
Risør gjorde at familien pakket
sakene og reiste sørover i 1995.
Etter seks år i sørlandsbyen,
begynte så eventyret i Spania i
2001.
Men tilbake til tiden på Vinstra:
Stig gliser godt når vi forteller at
en gammel kjenning husker at
Stig en søndag formiddag kom
syklende i Øvregata med VG’n

