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LEIE BIL 
TIL FERIEN ?

RESERVER DIN 
BIL I GOD TID!

INGEN SKJULTE KOSTNADER

INGEN FLYPLASSGEBYR!

FRI. KM. & VEIHJELP
INKL. KASKO FORSIKRING!

AIRCON. I ALLE BILER

EGNE FLYPLASSKONTOR

ALICANTE & MURCIA



WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torreviejaa

Kundeservice på Norsk!
Kontakt oss på: 

leiebil@spania.no 
   (+34) 966 882 501

• Tannlege & spesialist på implantater
• Spanske priser
• Egen kundeparkering

96 585 4463
Avenida Alfonso Puchades, 15

03500 Benidorm (Alicante)

vis-á-vis Clinica BenidormVi snakker norsk! www.solident.es

Ikke alle nordmenn i Spania 
bruker tiden bare på sol-
ing og ”cerveza”. Den 

myten avlives hver eneste fre-
dag i Torrevieja, da mer enn 

tretti sprekinger samler seg 
til fjelltur utenfor den norske 
sjømannskirken.  De norske 
”fjellgeitene” satser på et aktivt 
pensjonistliv med helsa i fokus.

En rekordlav euro gjør 
Spania betydelig bil-
ligere for nordmenn. 

Den norske kronen har styrket 
over lenger tid, siste dagene har 
denne utviklingen fortsatt yt-
terligere og en euro prises nå til 
7.99 kroner. Dette er første gang 
siden september 2008 at en Euro 
koster mindre enn åtte kroner.

Lære Spansk Lære Spansk 
medmed spansk lærerspansk lærer

To nivå: To nivå: 
Nybegynner Nybegynner 

og “Avanzado”og “Avanzado”
I et hyggelig miljø I et hyggelig miljø 
i Albir & Torreviejai Albir & Torrevieja

Info:Info:  966 882 501966 882 501
E-post: spansk@spania.no

www.spaniaguiden.no

 Spanskkursmed Rafa

Oppstart mars 2010Oppstart mars 2010

De Grimstad baserte 
komikerne Elisabeth 
Stalleland Igland og 

Aslak Gjennestad er på plass i 
Alfaz del Pi med sitt forrykende 
show ”Poteter i form”. Sammen 
med musiker Olav Ajer leverer 
de to skuespillerene en velkom-
ponert forestilling spekket med 
treffsikre replikker og skyhøy 
humorfaktor. 

Avenida Marina Baixa, 126Avenida Marina Baixa, 126
LA NUCIALA NUCIA

Åpent 10:00 ti l 14:00 
og 16:00 ti l 20:00

Telf: 966 896 988
info@creati vcocinas.es

Benidorm

La Nucia

Polideporti vo

Camilo
Cano

Guadalest / Alcoy

Poligono 
Industrial
La Alberca

Spesialti lbud fra NUCIDECOR og CREATIV COCINAS
Kjøp et nytt  kjøkken og få alle fl isene GRATIS !!!

“Tilbudet gjelder kun i februar.”

Åpent 9:00 ti l 13:30 
og 16:00 ti l 19:30
Telf: 966 896 543
comercial@tresjiv.com

Med Elisabeth Stalleland Igland Med Elisabeth Stalleland Igland 
og Aslak Gjennestadog Aslak Gjennestad

FREDAG 19. FEBRUAR 
OG 

LØRDAG 20. FEBRUAR 

KL. 20:30
(servering fra kl. 19:00)

STED: SKIPPERSTUEN 
ALFAZ DEL PI

BILLETTBESTILLING:
TELF: 606 289 560

Euro under åtte kroner

Humorsuksess på Skipperstuen

De norske ”fjellgeitene”
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Madrid

Leder med 3,8 %
Madrid

Tøff start på EU formannskapet

Spania og statsminister 
Jose Luis Rodriguez Za-
patero har fått en tøff start 

på formannskapsperioden i EU, 
som begynte den 1. januar i år. 
Kun få dager etter at internasjo-
nale fi nansielle analyser viste at 
Hellas´ statsgjeld er faretruende 
høy, varslet en EU kommisjon 
at den hellenske regjeringen står 
i fare for ikke å klare å betjene 
gjelden. Hvis Hellas ikke kan 
handskes sin statsgjeld, frykter 
EU at problemet skal spre seg til 
andre skadeskutte euro- økono-
mier som den irske, den portu-
gisiske og den spanske. 

I tillegg til å være under hardt 
press i hjemlandet på grunn av 
den økonomiske situasjonen, 
må Zapatero nå lede utar-
beidelsen av en strategi som 
skal redde Hellas fra økonomisk 
undergang. Det er første gang i 

historien at medlemmene i euro 
- samarbeidet går sammen for å 
redde et av sine medlemmer fra 
konkurs.

- Vi må gi vår støtte til Hel-
las. Det er helt åpenbart. Og 
det er Europa og spesielt euro 
– landene som må ta ansvar å 
gi hjelp, sa Zapatero under en 
pressekonferanse, uten å spesi-
fi sere hva slags tiltak det dreier 
seg om.

EU har lagt press på hellas for å 
redusere underskuddet på stats-
budsjettet fra 12,7 % av landets 
bruttonasjonalprodukt i fjor, til 3 
% av bruttonasjonalprodukt in-
nen 2012. Statsminister George 
Papandreou forsikret at hans 
regjering er beredt til å gjen-
nomføre alle nødvendige tiltak 
for å redusere underskuddet.

Ifølge en ny meningsmåling 
utført av senteret for so-
siologiske undersøkelser - el 

Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) – ville PP slått 
PSOE med 3,8 % hvis det var 
stortingsvalg i dag. Resultatene 
av meningsmålingen tilsier at 
PP ville fått 40 % av stemmene, 
mens PSOE ville fått 36,2 %.

Forskjellen er mellom Spanias 
to største politiske partier er 

dermed større i dag, enn den var 
ved forrige stortingsvalg i 2008, 
da PSOE slo PP med 3,5 %. 
CIS´ undersøkelse viser at også 
Izquierda Unida (IU) og Unión 
Progreso y Democracia (UPyD) 
ville gjort det bedre ved et valg 
i dag enn ved forrige stortings-
valg. Førstnevnte parti har økt 
fra 4,7 % til 6,1 % av de totale 
stemmene, og sistnevnte har økt 
fra 3,7 % til 4,4 %.

Når det gjelder politikernes 
popularitet er statsminister 
Jose Luis Rodriguez Zapatero 
for først gang skjøvet ned fra 
førsteplassen med sine 3,98 %. 
Han blir slått av UPYDs par-
tileder Rosa Díez som får 4,08 
%. PP leder Mariano Rajoy 
havner på tredjeplass med 3,5 
%. Meningsmålingen er basert 
på 2.477 intervjuer.

OPPTUR: Opposisjonspartiene 
PP, IU og UPyD får alle økt oppslut-
ning på en ny meningsmåling, mens 
regjeringspartiet PSOE og statsmin-
ister Zapatero går tilbake. 

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

Bestill i dag på: Tlf: 966 882 561 epost: info@spaniaposten.no eller  postlegg denne blanketten.

Madrid

Politimenn tiltales for tortur

Fire Guardia Civil betjen-
ter risikerer fengselsstraff 
for å ha mishandlet to 

ETA - medlemmer. Aktoratet 
har nedlagt påstand om mellom 
to og tre års fengsel for de fi re 
politimennene, som står tiltalt 
i den provinsielle domstolen i 
Guipúzcoa.

De to ETA – medlemmene Igor 
Portu og Mattin Sarasola er 
mistenkte for å stå bak bombe-
attentatet på Barajas fl yplassen i 
Madrid i 2006, hvor to personer 
omkom. De fi re Guardia Civil 

betjentene står tiltalt for å ha 
mishandlet de to terroristene un-
der pågripelsen.

Ifølge tiltalen skal politimen-
nene ha satt håndjern på Portu 
og Sarasola og tatt de med seg 
til et skogholt hvor de ble slått 
og sparket. En av de to ofrene fi k 
knust et ribben under mishan-
dlingen. ETA – medlemmene 
ble pågrepet kun to uker etter 
at to Guardia Civil betjenter 
ble drept av ETA i Capbreton i 
Frankrike.     

LOVEN I EGNE HENDER: Fire Guardia Civil betjenter skal ha mis-
handlet de to ETA medlemmene Igor Portu og Mattin Sarasola. 

REDNINGSAKJON: Zapatero og EU lover å hjelpe Hellas og statsmin-
ister George Papandreou (til høyre) ut av den økonomiske krisen. 

Navarra

Dømt for å ha drept sine barn

En fi rebarnsmor er dømt til 
38 års fengsel i provin-
sretten i Navarra for å ha 

tatt livet av to av sine barn og 
for å ha forsøkt å ta livet av de 
to andre. 

Den grufulle hendelsen fant sted 
den 5. februar 2008 i Multiva 
Alta i Navarra. Etter drapene 
forsøkte kvinnen å ta livet av 
seg selv ved å inhalere eksos.

Abonner på Spaniaposten!

Ja, send giro på 49 Euro for ett  år / 24 utgaver.

Ja, send giro på 595.- NOK for 1 års abonnement. 
Tilsendt adresse i Norge.

BESTILLER:

NAVN

ADRESSE

POSTSTED

Ja, send giro på 298.- NOK for 1/2 år / 12 utgaver.

Ja, send giro på 29 Euro for halvt år / 12 utgaver.
Tilsendt adresse i Spania.

GAVEABONNEMENT. AVIS SENDES:

NAVN

ADRESSE

POSTSTED
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Madrid

Misbrukte offentlige midler

Tidligere statsminister 
José María Aznar (PP) 
mistenkes for å ha be-

nyttet offentlige midler for å 
oppnå en amerikansk fortjen-
estemedalje. Den 26. desember 
2003 besluttet PP-regjeringen å 
sette av 1,7 millioner euro for 
å fremme Spanias relasjoner til 
USA.

Pengene gikk til det amerikan-
ske konsulentfi rmaet ”Piper 
Rudnick”, som skal ha dre-

vet utstrakt lobbyvirksomhet 
for at Aznar skulle få tildelt 
den amerikanske kongressens 
fortjenestemedalje i gull. Noe 
han til slutt ikke fi kk, angivelig 
for at søknaden ble innlevert for 
sent.

Riksrevisjonen etterforsker nå 
saken. Dersom det blir bevist 
at Aznar anvendte offentlige 
midler for å oppnå medaljen, 
kan han risikere å måtte betale 
tilbake pengene.

BUSH-VENN: Jose Maria Aznar skal ha brukt offentlige midler for å 
oppnå en amerikansk fortjenestemedalje i 2004.  

C/ Eurim 30B  03581 Albir (Alicante) 

Tel: 609 66 72 37
Åpningstider

Man-Fre
9.30 - 13.30

17.00 - 20.00

Lørdag
10.00 - 14.00

C/ Eurim

C/ Perseo

Mercadona

LIDL

MC
Donald’s

Bok
Cafe’n
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d
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.  d
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Ctra. N-332
ALTEA BENIDORME-mail: sabinetobio@hotmail.es

Alicante

Mener det er fare for jordskjelv
Serafín Castellano (PP), 

som er minister i den 
regionale regjeringen i 

Valencia, sier at 58 kommuner 
i Alicanteprovinsen kan risik-
ere jordskjelv med en styrke 
helt opp mot syv på MSK-Ska-
laen (Medwedew-Sponheuer-
Karnik-Skala). Uttalelsen kom 
under en kongress med den va-
lencianske forbundet for provin-
ser og kommuner - Federación 
Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP).

Castellano understreket at Va-
lenciaregionen internasjonalt 
sett ligger i et område med 
moderat seismisk aktivitet, 
men at det likevel kan komme 
jordskjelv og at ordførerne i de 
58 aktuelle kommunene der-
for må ta sine forholdsregler. 
Ministeren forklarte videre at 
et jordskjelvs styrke vanligvis 
måles med Richter skala, men 
at skadene i ettertid avhenger av 

andre faktorer som for eksempel 
hvilken type terreng det er og 
kvaliteten på bygningsmassen.

Derfor benyttes MSK-Skalaen, 
hvor 1 er lavest, mens det 
høyeste, som er 12, betyr total 
ødeleggelse. Materielle ødeleg-
gelser inntreffer på rundt 6 og 
7. Det har tidligere vært fl ere 
jordskjelv i Valenciaregionen 
med styrke på mellom 1 og 7 på 
MSK-Skalaen. Det er spesielt 
i de sydligere deler av Alican-
teprovinsen (Vega Baja) at det 
er høy seismisk aktivitet.  

I løpet av 2009 ble det regis-
trert 13 mindre jordskjelv i Va-
lenciaregionen. Fem av disse 
hadde en styrke på 3 eller mer 
på MSK-Skalaen. To av disse 
igjen inntraff i Alicanteprovin-
sen, nærmere bestemt i Guar-
damar del Segura og Alcalá de 
la Jovada.

ADVARER: Serafín Castellano i 
den valencianske regjeringen sier 
at 58 kommuner i Alicanteprovinsen 
kan komme til å oppleve jordskjelv. 

Djuvfeldts Åkeri AB

Besök gärna vår hemsida: Besök gärna vår hemsida: www.djuvfeldtsakeri.sewww.djuvfeldtsakeri.se

www.djuvfeldtsakeri.se

Kontakt Spanien 

0034628942090

Kontakt Sverige 

0046733499260

“Vår policy är att följa 
gällande regler och para-
grafer allt ifrån kör och 
vilotider,trafiksäkerhet 
till miljötänkande med 
minsta möjliga påver-
kan på miljön.”

Konkurenskraftiga priser

Hos oss kan ni köpa fl yttkartonger

Vi transporterar 

fl yttgods mellan 

Spanien och Sverige 

vi kan även ta gods 

till Oslo.

Vi transporterar allt från 

enstaka kubik till 

full bil, även fordon 

Lagringsmöjlighet i 

Spanien och Sverige.

Madrid

Går imot pensjonsreformen
Generalsekretærene i 

Spanias to mektigste 
fagforeninger Ignacio 

Fernández Toxo (CCOO) og 
Cándido Méndez (UGT) sier at 
de to organisasjonene planlegger 
massive samkjørte demonstras-
joner mot regjeringens planla-
gte pensjonsreform i alle Spanias 
store byer og provinshovedst-
eder.  

- Jeg anser det som uunngåelig 
at fagforeningene samler seg og 
markerer sin motstand mot re-
formforslaget, sa Ignacio Fernán-
dez Toxo under en pressekon-
feranse. Fagforeningslederen 
understreket at hans kollega 
Cándido Méndez tette bånd til 
regjeringssjef Zapatero, ikke er 
det minste bekymringsverdig.

MOTSTANDERE: De mektige fagforeningene CCOO og UGT varsler 
demonstrasjoner mot den planlagte pensjonsreformen. 
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Altea

Doblet hotellbelegget i 2009

Polop

Etterforsker korrupsjon på rådhuset
María Antonia Raedo, 

som er dommer i 
Villajoyosa, har satt 

i gang en etterforskning mot 
avdelingen for byggesaker ved 
rådhuset i Polop. Utgangspunk-
tet for etterforskningen er at det 
skal ha vært mottatt bestikkelser 
i bytte mot byggetillatelser. Den 
nye prosessen kommer som 
følge av nye beviser i ordfør-
erdrapssaken, hvor eks ordfører 
Juan Cano (PP) står tiltalt for 
å ha tatt livet av sin forgjenger 
Alejandro Ponsoda (PP).

Dommer María Antonia Raedo 
har mistanke om et korrups-
jonsnettverk har bedrevet ulo-
vligheter i Polop i mange år. 
To ikke navngitte personer ved 
rådhuset antas å ha spilt viktige 
roller i nettverket. Dessuten er 
ingeniøren, José Vicente Mar-
tí, som har tette bånd til Juan 
Cano, er et sentralt navn i den 
nye etterforskningen som er satt 
i gang.

CANO NEKTER STRAFFESKYLD
Polops drapsmistenkte eks ord-
fører Juan Cano (PP) nekter for 
å ha vært arkitekten bak drapet 
sin forgjenger Alejandro Pon-
soda (PP). Cano hevdet overfor 
dommer María Antonia Raedo i 
Villajoyosa tirsdag den 9. feb-

ruar, at noen har igangsatt en 
kampanje mot han, og at han 
er offer for ”offentlig lynsjing”. 
Videre sa han at han aldri før har 
sett de to tsjekkiske antatte lei-
emorderne og at han tror motiv-
et bak drapet ligger i Ponsodas 
privatliv snarere enn i eiendom.

Hotellbelegget i Altea 
økte med 104 % i 2009 
i forholdet til 2008. Det 

er den største økningen i hele 
Valenciaregionen, ifølge en un-
dersøkelse utført av reisebyrået 
eDreams. 

Etter Altea Cullera med drøyt 
100 % økning og Peñíscola med 
45 % økning. Også på Costa 
Brava, i det nordlige Catalonia, 
var det en merkbar økning i ho-
tellbelegget i 2009. I kommu-
nene Cadaqués, Cambrils, Roses 
var økningen på over 120 %. 
På nasjonalt basis hadde Gran 
Canarias hovedstad Las Palmas 
den største økningen med hele 
250 %. 

I innlandet økte Santiago de 
Compostela mest med 230 %. 
Provinshovedstedene León, Val-
ladolid og Burgos økte alle med 
mer enn 50 %. 

Altea

Stopper byggeplanene i Campomanes

Valenciansk høyesterett 
har - el Tribunal Su-
perior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana – har 
erklært prosjektet med å bygge 
ut havnen i Campomanes (på 
nordsiden av Altea) som ulov-

lig. Dermed har protestene fra 
miljøvernorganisasjonen Ecolo-
gistas en Acción fått gjennoms-
lag. Årsaken til avgjørelsen er 
at retten mener utbyggingen vil 
kunne skade miljøet.

Miljøvernerne presenterte sin 
protest mot byggeplanene for 
det valencianske infrastruk-
tur- og transportdepartementet 
i 2005. I 1999 ble et utbygn-
ingsprosjekt godkjent i Cam-
pomanes. Prosjektet som nå har 
blitt dømt ulovlig, ble opprin-
nelig godkjent i 2002. 

Sistnevnte prosjekt fi kk gjen-
nomslag basert på den samme 
miljørapporten som ble brukt 
i 1999. Ecologistas en Acción 
mener imidlertid at de to pros-
jektene ikke kan sammenlignes 
og at det derfor bør utarbeides en 
ny miljørapport spesifi kt rettet 
mot det nye prosjektet. Høyes-
teretts dom gir miljøvernerne 
medhold.

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 48.
Lokal 17. Kjøpesenteret Monver - Albir (mellom Mercadona og Lidl)

Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-18.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Nå også noe 
klær for menn!

Tel 966 86 86 96

NY PROSESS: Aktivitetene ved rådhuset i Polop skal granskes etter at 
dommer Maria Antonia Raedo har beordret ny etterforskning .

ØKTE MEST: Hotellbelegget i Al-
tea økte med 104 % i 2009 i forholdt 
til 2008. Det er den høyeste øknin-
gen på Costa Blanca.

  HOS OSS FINNER DU BL. A. MYE ANNET
* FERSKE NORSKE BAKEVARER HVER DAG
* HJEMMELAGEDE SALATER
* SMURTE BAGUETTER
* GRILLET “NORSKKRYDRET” KYLLINGER
* NORSK KJØTT, PØLSER, KJØTTDEIG SAMT FISK 
  OG FISKEPRODUKTER.
* FRUKT & GRØNT
* STORT UTVALG AV AQUAVIT
* AVISER/BLADER OG BØKER
 
  GODE TILBUD OG PRISER
 
DU FINNER OSS I HOVEDGATEN V/INNGANGEN TIL 
ALBIR V/ REST. PAULINO, FØR BOK CAFE`N
 
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL

HILSEN AXEL & ANN KRISTIN

NORSK/SKANDINAVISK SUPERMARKED
+

INTERNASJONALE/LOKALE  VARER.

  TLF: 966866724

ÅPENT ALLE DAGER: MAN-LØR 09.00-21.00
   SØNDAGER 09.00-14.00

PROTEST HØRT: Høyesterett mener det trengs en ny miljørapport 
som kartlegger byggeprosjektets innvirkning på miljøet. Dermed har 
miljøvernerne fått gjennomslag for sin protest.

Alfaz del Pi

Nektet PP å komme inn på møte

Tre byråder fra PP ble 
nektet å komme inn på et 
møte på rådhuset i Alfaz 

del Pi den 11. januar, hvis tema 
var den nye markedsplassen 
som er under etablering i Albir. 
Det var angivelig PSOEs byråd 
for handel, som nektet de tre 
inngang. 

Møtet var i utgangspunktet ment 
for partienes talsmenn i bysty-
ret. Dette skal ha vært argu-
mentet for å nekte PP byrådene 
inngang. Det er imidlertid på det 
rene at fl ere andre byråder og 
partirepresentanter, som ikke er 
talsmenn, var til stede. 

I solidaritet med sine utestengte 
partifeller valgte PPs talsmann, 
Carlos Galiana, å utebli fra 
møtet. 

UDEMOKRATISK: Tre PP by-
råder skal ha bli nektet inngang på 
et møte på rådhuset angående den 
nye markedsplassen i Albir. 
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Altea

Solidaritetsmøte for ofrene på Haiti
Søndag den 28. februar 

skal det holdes et solidar-
itetsmøte for jordskjelo-

frene på Haiti i Altea. Arrange-
mentet, som begynner klokken 
12.00, skal gå av stabelen ved 
rundkjøringen i el Paseo  Mediter-
ráneo, like ved den store parker-
ingsplassen. Det er den lokale 
foreningen ”Amigos de Haiti”, 
rådhuset i Altea, Røde Kors og 
foreningen ”la asociación de Mo-
ros y Cristianos Sant Blai” som 
står bak tilstelningen, som er et 
resultat av et initiativ fra ordfører 
Andrés Ripoll og byråd Pepa Per-
les.

Mario Ensone, som er talsmann 
for ”Amigos de Haiti”, opplyser at 
inngangsbillettene, som får kjøpt 
hos el Rancho de Laura, la car-
nicería Ferrer, Assul Kids, Tarkus 
og hos Røde Kors, koster fem 
euro. For det får man både grill-
mat og drikke. Det hele skal ak-
kompagneres av levende musikk.

- Når en stor naturkatastrofe, slik 
som jordskjelvet på Haiti inntref-
fer, har etterarbeidene alltid for-
skjellige faser. Redningsarbeids-
fasen er i ferd med å avsluttes. 
Nå er det eksempelvis ting som 

å sørge for rent drikkevann og å 
etablere teltleire for de som har 
blitt hjemløse som har hoved-
fokus, sier Diego Martínez fra 
Røde Kors.

Polop

Støtter den nye ordføreren
Det har i den siste tiden 

blitt hengt opp plakater 
med bilde av den drepte 

ordføreren Alejandro Ponsoda 
(PP) rundt om i gatene i Polop. 
På plakatene er det skrevet op-
pfordringer om å fortsette etter-
forskningen av ordførerdrapet 
helt til den aller siste detalj er 
oppklart. Samtidig uttrykkes det 
dyp støtte til den nye ordføreren, 
María Dolores Zaragoza (PP), 
som tok over vervet da Ponso-
das etterfølger, Juan Cano (PP), 
ble arrestert mistenkt for å være 
hovedarkitekten bak drapet. 

En talsmann for bystyret i Polop 
sier at han ikke aner hvem som 
står bak produksjonen og op-
phengningen av plakatene, som 
også oppfordret folk til å ta del 
i en samling utenfor rådhuset 
klokken 18.00 på kvelden den 
18. februar.

Det lille samfunnet Polop ble 
rystet da ordfører Alejandro 
Ponsoda ble skutt og drept 
høsten 1997. 

DITT REISEBYRÅ 
I SPANIA

VI HAR EGNE BUSSER!
Fly-Busser til & Fra Flyplassene Fly-Busser til & Fra Flyplassene 

i Alicante, Valencia & Murciai Alicante, Valencia & Murcia
UtleiebusserUtleiebusser

Vi Arrangerer Reiser Over Hele Verden Vi Arrangerer Reiser Over Hele Verden 
Med Buss, Ferge, Tog Eller BilMed Buss, Ferge, Tog Eller Bil

Bilutleie

MARIANNE
T    URS

BilutleieBilutleie
Tel. 965 887 462 - 651 841 093

C/. Frederico Garcia Lorca, 25. ALFAZ DEL PI
mail@mariannetours.com

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg

Vi snakker norsk og engelsk.
Kun timebestilling: mandag til fredag

Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)

AROMA MASSAGE 1 T.

25 €FOTPLEIE

HERREKLIPPP

22E

10 €

35 €

Adr. Calle San Lorenzo 2.
Nær rundkjøringen v. Mendoza, Albir. 

Tel 966 86 57 67

NORSK KVALITET NORSK KVALITET 
TIL SPANSKE PRISER!TIL SPANSKE PRISER!

Vi har norsk frisør og 
norsk hudpleier / fotpleier!

Vi har gavekort, 
den perfekte gave 

til hun / han 
som har alt!

HJELP HAITI: Den 28. februar klokken 12.00 skal det arrangeres et soli-
daritetsmøte for ofrene etter jordskjelvet på Haiti ved El Paseo Mediter-
ráneo i Altea. Inngangsbillettene koster fem euro. 

ORTOPEDORTOPED
Dr. Peter KimenaiDr. Peter Kimenai

Tel. 629 047 538 - 666 213 529Tel. 629 047 538 - 666 213 529
Alfaz del Pi - Calpe - Javea - MorairaAlfaz del Pi - Calpe - Javea - Moraira

www.kimenaitoc.de

Piano 
stemming og 
reparasjon 

av eksperten.info.pianoman@gmail.com

607 346 658 - 665 786 226

Villajoyosa

Feirer 100 års jubileum som by

En konferanse arrangert av 
kommunearkeologen An-
tonio Esposa torsdag den 

18. februar innledet feiringen av 
Villajoyosas 100-års jubileum 
som by. Det var kong Alfonso 
XIII som den sjette april 1911 ga 
Costa Blanca tettstedet bystatus. 
Villajoyosa hadde imidlertid nytt 
den samme statusen nesten to tu-
sen år tidligere. 

I år 74 etter Kristus grunnla keiser 
Vespasiano byen Allon, hvis rester 
kan sees i sentrum av dagens Vil-
lajoyosa. Den romerske byen var 
administrasjonssentrum hele det 
578, 8 kvadratkilometer store om-
rådet som per i dag utgjør Marina 
Baixa (kommunene Altea, Alfaz 
del Pi, La Nucia, Polop, Callosa 
de Ensarria, Finestrat, Relleu, Or-
cheta, Tarbena, Sella, Beniman-

tell, Bolula, Confrides, Beniardia, 
Guadalest, Benifato, Benidorm og 
Villajoyosa).  

I det først århundre før Kristus 
fantes bare fi re romerske byer i 
hele Alicanteprovinsen. Det var 
Dianum (Denia), Allon (Villa-
joyosa), Tossal de Manises (Ali-
cante) og Alcudia (Elche). Resten 
av provinsen var underlagt ett av 
disse fi re administrasjons sen-
trene.

GAMMEL BY: Villajoyosa ble for første gang utnevnt til by av keiser 
Vespasiano i år 74 etter Kristus. Den gangen var navnet Allon.

EN AV FIRE: Restene etter den 
gamle romerske byen Allon kan 
sees i sentrum av dagens Villa-
joyosa. I det første århundre etter 
Kristus var Allon en av fi re byer i 
Alicanteprovinsen. 

SYMPATIERKLÆRING: Via 
plakatene som er hengt opp rundt 
omkring i Polop, uttrykkes støtte til 
den nye ordføreren María Dolores 
Zaragoza (PP), som tok over vervet 
da Ponsodas etterfølger Juan Cano 
ble arrestert for ordførerdrapet.
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Torrevieja

50 % av utlendingene kommer fra andre EU land

Mer enn 50 %, nærmere 
bestemt 58,44 % av 
alle registrerte ut-

lendinger i Torrevieja kommer 
opprinnelig fra andre EU land. 
Det opplyste byråd Rafael Blas-
co, i kjølvannet av at nasjonalt 
institutt for statistikk (INE) pub-
liserte sin rapport om manntallet 
i Spanske byer for 2009.

Briter utgjør den største gruppen 
med 12.749 innbyggere. Deret-
ter følger tyskerne med 3.778 
innbyggere. Marokkanerne ut-
gjør den største utenlandske 
befolkningsgruppen som ikke 
kommer fra andre EU land, med 
3.151 innbyggere. 

Santa Pola

Narkolangere arrestert
Guardia Civil har ar-

restert seks personer 
som er mistenkt for 

omfattende narkotikaomsetning 
i Santa Pola. Salget skal ha fore-
gått fra to leiligheter i byen. Fire 
av de arresterte er fra samme 
familie, den yngste er 24 år, 
mens den eldste er 73 år gam-
mel. 

Etterforskningen mot de seks 
kom i gang etter politiet oppd-
aget det de antok var salg av ulo-
vlige substanser fra en leilighet i 
sentrum av Santa Pola. I løpet 
av et par måneders overvåkning, 
ble spanerne vitne til nesten 200 
tilfeller av narkotikasalg.

I forbindelse med pågripelsen av 
de seks, ransaket Guardia Civil 

to bopeler, også de i sentrum 
av Santa Pola. 30 gram kokain, 
30 gram marihuana, 30 gram 
hasj, tre digitalvekter, utstyr og 
materiell til utblanding og pak-
king av narkotika og 2.400 euro 
i kontanter, ble beslaglagt under 
ransakningene. 

ÅPENLYST SALG: Seks person-
er er pågrepet mistenkt for omset-
ning av narkotika fra en leilighet i 
Santa Pola sentrum.

FLEST EUROPEERE: 58,44 % av utlendingene i Torrevieja kommer fra 
andre EU-land. Britene utgjør den største gruppen med 12.749 innbyggere.

Torrevieja

Microsoft vil bygge forskningssenter 
Microsoft ønsker å byg-

ge et internasjonalt 
forskningssenter for 

medisinsk forskning – centro 
mundial de investigación sani-
taria – i Torrevieja. En talsmann 
for det multinasjonale selskapet 
sier at et vellykket tre dagers 
besøk ved El Hospital de Tor-
revieja var utslagsgivende for 

avgjørelsen.

En delegasjon fra Microsoft fi kk 
i løpet av tre dager en omfat-
tende omvisning på sykehuset, 
som eier av det offentlige, men 
som driftes av et privat fi rma. 
Det er spesielt bruken av data-
programmet ”Florence”, som 
kartlegger pasientenes medisin-

ske historie, som har imponert 
ingeniørene til Bill Gates. Pro-
grammet er basert på teknologi 
fra Microsoft. 

Ledelsen i det amerikanske 
selskapet har medelt Valenci-
aregionens president, Fransisco 
Camps, at de ønsker å etablere 
sitt forskningssenter i Torre-
vieja. Camps har imidlertid sagt 
at han mener senteret bør ligge 
i provinshovedstaden Alicante.
 
En representant for den regio-
nale PP ledelsen i Valencia sier 
at en eventuell etablering i Ali-
cante bør tilfredsstille Micro-
softs ønsker. Han understreker at 
det kun er 45 minutters kjøretid 
til El Hospital de Torrevieja, og 
at Elche, hvor også ”Florence” 
benyttes, bare ligger 20 minutter 
unna Alicante. 

IMPONERT: Microsofts ingeniører skal ha latt seg imponere over 
bruken av dataprogrammet ”Florence” ved el Hospital de Torrevieja.

I midten av januar ble råd-
huset i Orihuela informert 
om at rundt 2.000 palmer i 

Orihuelaområdet var angrepet 
av rødbiller. Det utgjør cirka 11 
% av den totale palmebestanden 
i kommunen. Nå har ordfører 
Monica Llorente utarbeidet 
en bekjempelsesplan i samar-
beid med byråd for miljø, Jesús 
Roca, og direktør for departe-
mentet for jordbruk, Manuel 
Laínez. Prosjektet er delt i tre. 
De historiske palmene utgjør en 
del, de kommunale palmene en 
annen, mens de private palmene 

utgjør den siste delen. 

Manuel Laínez sier at planen 
er å begynne med palmene i 
El Palmeral de Orihuela – Ori-
huelas Palmehage. Og at han 
regner med at de fl este infi serte 
palmene vil være fjernet innen 
utgangen av februar. Deretter 
er det snakk om å utarbeide en 
strategi for at rødbillene ikke 
skal komme tilbake. Ordfører 
Llorente forsikrer om at råd-
huset skal ta alle nødvendige 
forholdsregler for å forhindre at 
rødbillene skal spre seg. 

Orihuela

Skal bekjempe rødbillene    

BILLEPEST: Rundt 11 % av palmene i Orihuelaområdet er angrepet av 
rødbiller. Rådhuset har nå utarbeidet en plan for å stoppe spredningen. 

ERFAREN NORSK AKUPUNKTØR STARTER PRAKSIS IERFAREN NORSK AKUPUNKTØR STARTER PRAKSIS I

SANTA POLA!SANTA POLA!

aaavvvv vv

FOREDRAG I NORSKE 
KLUBBEN-TORREVIEJA

(calle almudena 46 v/skandinaviske senter) 

Tema: Kinesisk Medisin og Filosofi  

 v/Hakon J Paulsen

bevertning i cafe`en og grati s privat 
konsultasjon ti l fremmøtt e 

(verdi 60 €)

alle er velkomne!

              ti rsdag 9.3. 
              kl.12:00

Vet du...
... at WHO - Verdens Helseorganisasjon, 

anbefaler akupunkturbehandling for:

• Astma og allergi

• Fordøyelsesbesvær

• Svangerskapskvalme

• Infertilitet/barnløshet

• Menstruasjonsplager

• Angst og depresjon

• Smerteti lstander

• Rygg- og nakkeplager

• Hodepine

• Reumati ske lidelser

• Søvnproblemer

• Sengvæting hos barn

Avenida Salamanca  72, 0310 Santa Pola

Norge:  0047-91119022
Spania: 0034-687738364

Akupunktør Hakon Joachim 
Paulsen har erfaring med over 
4000 pasienter, og har prak-
ti sert akupunktur siden 1992. 

hakonpa@online.no
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Torrevieja

Byråd (PP) ekskludert for å kritisere ordføreren

Partido Populars komité 
for rettigheter og garan-
tier - El Comité de Dere-

chos y Garantías – har besluttet 
å midlertidig ekskludere Byråd i 
Torrevieja og visepresident i den 
provinsielle regjeringen i Alican-
te, Domingo Soler. Avgjørelsen 
kommer etter at Torreviejaord-
fører Pedro Hernández Mateo 
har henvendt seg til komiteen 
etter gjentatte ganger å ha blitt 
kraftig kritisert av Soler.

MENER ORDFØREREN ER 
REDD HAM  
Domingo Soler (PP), som er 
visepresident i den provinsielle 
regjeringen i Alicante og inntil 
nylig var byråd i Torrevieja, 
mener at ordfører Pedro An-
gel Hernandez Mateo er redd 
ham, og at det er derfor han ble 

midlertidig ekskludert fra par-
tiet. 

Soler avviser imidlertid både 
spekulasjonene om at han kom-
mer til å stille som uavhengig 
kandidat til neste lokalvalg, og 
at han er i ferd med å etablere et 
nytt politisk parti med han selv 
som formann og listetopp.

- Jeg har tenkt å bli i PP og mine 
fremtidige politiske prosjekter 
kommer til å være i regi av dette 
partiet. Jeg håper at vi kan gjen-
nomføre et fritt og demokratisk 
valg av ny partileder for PP 
Torrevieja. Avgjørelsen om å 
suspendere meg ser jeg på som 
svært urettferdig, sa Domingo 
Soler under en pressekonferanse 
få dager etter at han ble eksklud-
ert. 

Up to Up to 1000 €1000 €  free   free 
in electric aplliancesin electric aplliances

when you buy your new kitchen !!!!when you buy your new kitchen !!!!
Ctra. de Elche, 15 , Santa PolaCtra. de Elche, 15 , Santa Pola

Tel: 965 416 518Tel: 965 416 518
www.novacuinaonline.eswww.novacuinaonline.es
info@novacuinaonline.es info@novacuinaonline.es 

100% German 100% German 
Quality KitchensQuality Kitchens

400m2 showroom400m2 showroom

N-332

N-332

N-332

Carretera de Elche

Car

Orihuela

Pålegges å rense elven Segura

EU har gitt spanske myn-
digheter et ultimatum 
om at elven Segura, som 

har utløp på det sydlige Costa 
Blanca, skal være ren og fri for 
forurensning innen 2015. 39 

konkrete tiltak skal igangsettes 
med øyeblikkelig virkning. 

I en EU rapport fremstilles El 
Rio Segura som Europas mest 
forurensede elv. 

Stanken fra elven, som blant 
annet renner gjennom sentrum 
av Orihuela by, har i en årrekke 
forpestet lokalmiljøet. Noe som 
har medført at mange innbyg-
gere har begynt å kalle byen sin 
for ”Orihuele” – ”Ori – stinker”.

Den sterke forurensningen har 
gått hardt utover områdets fl ora 
og fauna, og for noen år tilbake 
var Segura nesten tom for fi sk. 
Det første til ramaskrik fra di-
verse miljøvernorganisasjoner 
som innledet kampanjer med 
slagordet “queremos un río con 
peces” – ”vi vil ha en elv med 
fi sk”.  

Det har blitt gjennomført tiltak 
i de 15 årene som gått siden den 
gang, og fi skebestanden har tatt 
seg betydelig opp igjen. Likevel 
gjenstår mye arbeid og mange 
utfordringer for å tilfredsstille 
EUs krav om at elven skal være 
forurensningsfri innen fem år. 

Vi er en mellemstor dansk bank med erfaring inden for formuepleje og långivning ti l nordiske 
kunder i Spanien. Vi har vores egen repræsentant på Costa Blanca og i hovedsædet et særligt 

kontor ti l personlig betjening af vores kunder i Spanien. 

Vi giver lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånet ydes som kassekredit med løbeti d i op ti l 30 år 
og mulighed for afdragsfrihed i op ti l 10 år. Renten er variabel og konkurrencedygti g.

Bevilling af lån forudsætt er almindelig kreditværdighed. 

Vores repræsentant på Costa Blanca er Poul Bundgaard, som har en mange års erfaring fra den 
fi nansielle sektor i Danmark. Kontakt ham for en uforpligti gende snak. 

PB-Consult formidler rådgivning vedrørende formuepleje og lånoptagelse for nordiske kunder 
på Costa Blanca. Plejen af din formue bliver individuel gennemført.

Vi samarbejder med SPARBANK, som har stor erfaring med betjening af nordiske kunder 
i Spanien. Endvidere formidles rådgivning vedrørende alle former for forsikringer, hvor vi 

samarbejder med et nordisk mæglerfi rma, hvor du bliver serviceret på et nordisk sprog. 

Henvendelse

PB-Consult  Poul Bundgaard  tlf.: +34 619 74 84 69  E-mail: poulb@pb-consult.dk

I UNÅDE: Domingo Soler har 
lenge ligget i konfl ikt med ordfører 
Pedro Hernandez Mateo. Nå har han 
blitt midlertidig ekskludert fra PP.

SVÆRT FORURENSET: I en EU rapport beskrives El Rio Segura som 
Europas mest forurensede elv. Spanske myndigheter har nå fått fem år på 
å rydde opp. Slik at elven er forurensningsfri innen 2015.

Syv prosjekter, som skal 
fi nansieres med Zapa-
teroregjeringens nye in-

vesteringsplan – el Plan Con-
fi anza i Santa Pola, er erklært 
ugyldige. Årsaken er at kontrak-
tene er tildelt fi rmaer som drives 
av familiemedlemmer av tre 
funksjonærer ved byens rådhus.  
Ordfører Miguel Zaragoza (PP), 
hevder på sin side at kontrak-

tene er legale. Til tross for at til-
delingen av kontraktene til fam-
iliemedlemmer av rådhusansatte 
er forbudt ifølge inhabilitetslov-
en - la Ley de Incompatibili-
dades. Opposisjonen med PSOE 
i spissen har videresendt saken 
til antikorrupsjonsdomsstolen i 
Alicante - a Fiscalía Anticorrup-
ción de Alicante.

Santa Pola

Brøt inhabilitetsloven

KAMERADERI: Ordfører Miguel Zaragoza skal ha tildelt kontrakter til 
familiemedlemmer av funksjonærer på rådhuset.

Rådhuset i Guardamar del 
Segura har nylig utgitt 
en gang- og sykkelsti 

brosjyre. Brosjyren, som er til-
gjengelig på valenciansk, kastil-
jansk, engelsk, tysk og fransk, 
tar for seg ni tilgjengelige gang- 
og sykkelstier på til sammen 40 
kilometer i og rundt Guardamar.

Brosjyren inneholder også en 
detaljert beskrivelse av hva 
slags severdigheter som fi nnes 
langs stiene, i tillegg til kart over 
Guardamar, en oversikt over 
kommunens strender, markeder 
og andre attraksjoner. Gang- og 
sykkelsti brosjyren, som er gra-
tis, kan fås ved turistkontoret i 
Guardamar, som befi nner seg på 
la Plaza de la Constitución.

Guardamar

Utgir gang- og sykkelsti brosjyre

LOKALGUIDE: Rådhuset i Guar-
damar utgitt en gang- og sykkelsti 
brosjyre som tar for seg ni tilgjen-
gelige gang- og sykkelstier på til 
sammen 40 kilometer.
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Alfaz del Pi

I 2009 budsjettet for Alfaz 
del Pi kommune ble det satt 
blant annet satt av penger til 

asfaltering av urbanisasjonen 
Foya Blanca, som huser både 
et stort antall norske beboere 
og Norges største helseforetak i 
utlandet, Reuma Sol. Nå er ar-
beidene i full gang.

- Det har vært veldig dårlig her 
i mange år. Det bor mange eldre 
i nabolaget, og fl ere har sagt at 
de har vegret seg for å gå ut på 
kveldene fordi de har vært redde 
for å falle på grunn av alle hul-
lene i veien. Vi er kjempeglade 
for at dette blir gjort, det tror jeg 
alle som bor her er enige om, 
konstaterer Gerd Hellberg, som 
sammen med ektemannen Odd 
har overvintret i Foya Blanca 
fi re år på rad.

Det er betydelige arbeider som 
er under utførelse i Alfaz del 
Pi urbanisasjonen. Samtidig 
med asfalteringen installeres 
nye gassledninger og avløpsrør. 
Dessuten må omfattende op-
prettinger av underlaget til før 
det nye dekket kan legges.

- Det har vært temmelig vaske-

brett her. Jeg tror ikke det har 
vært gjort noe med gatene siden 
begynnelsen. En nabo, som har 
hatt hus her siden 1987, har i 
hvert fall sagt at det ikke har 
vært noen utbedringer i hans 
tid. Tidligere har vi hatt prob-
lemer med oversvømmelser ved 
kraftig regnvær, så jeg håper 
de også tenker på dreneringen 
når de først gjør dette, sier Odd 
Hellberg.

- Det er fantastisk å kunne til-
bringe vintrene i Spania. Vi stor-
trives her i Foya Blanca og nå 
blir det enda bedre. Det eneste 
vi mangler når asfalteringen er 
ferdig er et kollektivtransporttil-
bud, supplerer kona Gerd.

ETTERLENGTET TILTAK
Direktør Inger Kraver ved Re-
uma Sol er storfornøyd med at 

kommunen endelig har satt i 
gang med asfalteringen. Mange 
av hennes gjester er avhengige 
av gåstoler, rullestoler og elek-
triske fremkomstmidler for å 
kunne bevege seg fritt under 
Spania-oppholdet.

- Dette er en gladnyhet for alle 
som bor eller har en form for 
tilknytning til Foya Blanca. Vi 
er veldig tilfredse med at kom-
munen nå har satt i gang pros-
jektet. Dette er etterlengtet tiltak 
som alle har ventet på. Vi har 
heldigvis ikke hatt ulykker blant 
våre gjester som følge av det 
dårlige asfaltdekket. Og nå slip-
per vi å bekymre oss for at noe 
skal kunne inntreffe i fremtiden, 
sier Kraver til Spaniaposten. 

ATHEENA TAVERNA
GREEEEK RESTAURANT - BAR - PIZZERIA

     Koselig gresk/norsk restaurantKoselig gresk/norsk restaurantFantasti sk 
Fantasti sk havutsikt!

havutsikt!Vi ønsker alle våre gamle og nye kunder 
velkommen ti l nyoppussede lokaler med plass ti l 120 pers.

Åpningsti der: 09 – 23  Søndager 18 - 23 
Tlf: 965 327 415 / 679 185 000

Du fi nner oss ved Super Cor på Playa Flamenca rett  ved Carretera 332

  Live musikk hver onsdag.
   Siste lørdag i mnd. gresk aft en 
       m/buff et. (forhåndsbesti lling)

  Dagens meny fra 6.90 €
  Trådløst internett .
  Storskjerm.

MANDAG 
Prøv vår kjempegode kyllingsuppe

ONSDAG 
Serverer vi Runhilds fi skesuppe

FREDAG Tapas med drikke til 3 € 

LØRDAG serverer vi Risengrynsgrøt

SØNDAG Kaffe & Kake til 4 €

Åpent hver dag 
Salg av norske blader og aviser

Velkommen !

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer pr utgave, likt fordelt 
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt 
verktøy for bedrifter som jobber 
mot det skandinaviske markedet. 

Vil du prøve oss ?Vil du prøve oss ? 

Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller epost 

salg@spaniaposten.no

OMFATTENDE ARBEIDER: Før det nye asfaltdekket kan legges, må det gamle underlaget rettes. Samtidig installeres nye gass- og avløpsrør for hele Foya Blanca urbanisasjonen.

FORNØYDE BEBOERE: Odd og 
Gerd Hellberg er storfornøyde med 
oppgraderingen. 

GLADNYHET: Direktør Inger 
Kraver ved Reuma Sol er meget 
fornøyd med at kommunen endelig 
har satt i gang prosjektet. 

Ny asfalt i Foya Blanca
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ÅPNER KL 12:00

Urb. Rocio del Mar
Cala Dorada 14-B
  03180 Torrevieja / Alicante
      Tel. 96 670 58 62
  03180 Torrevieja / 
      Tel. 96 670 Tel. 96 670

            “DIN 
    RESTAURANT 

          VED 
  PUNTA PRIMA”

            Pizza  Pasta
 Kjøtt og fiskeretter

 Hjemmelaget italiensk is: 1 kule = 1 €
 Hjemmelagde kaker

 Torsdager: Kjøttbollemeny med vaffler 7.20 €
 Lørdager: Schnitzel 6.10 €

Avda de la Sal No 11, Avda de la Sal No 11, 
Esquina del MediterráneoEsquina del Mediterráneo
La MataLa Mata
Telefon      966 920 659Telefon      966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090Mob. Pia:  680 797 090

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Åpningstider: 12.00-15.00 og 18.00-sent Åpningstider: 12.00-15.00 og 18.00-sent  Tirsdag stengt Tirsdag stengt
      Centro Comercial Los Dolses - Villa MartinCentro Comercial Los Dolses - Villa Martin
      Calle Papaya nº 13 a      Calle Papaya nº 13 a Telf: 626 065 303Telf: 626 065 303

Spis og drikk så mye du ønsker for 14,50 €
Suppe
Salat

Blandet grilltallerken m/chips, ris og grønnsaker
Rød-hvit-rose vin og vann

Gresk Ekspresso

GRESK 
RESTAURANT

ORIGINAL 
GRESK MAT

Eiet av familien 
Eiet av familien 

Nikolaos & Rosemarie Sarafis 
Nikolaos & Rosemarie Sarafis 

fra Thessaloniki (Hellas)
fra Thessaloniki (Hellas)

LA ZENIA

VILLA MARTIN

A7

N-332

CENTRO
CENTROCOMERCIAL

COMERCIALLOS DOLSES
LOS DOLSES

GrecoGrecoelel

Camí Vell del Far, 2  El Albir 
Telf: 966 864 899  605 521 778

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Tirsdag:  17 - 22
Onsdag:   STENGT
Torsdag - Søndag:  LUNSJ + KVELD

PLAYA / BEACH ALBIR

BOULEVARD
CORREOS

ALTEA EL ALBIR

KRASBANE

EL FARO

          LA ROCA
RESTAURANT

       De beste 
       De beste Jamaicanske
Jamaicanske svineribbene 
 svineribbene          i Spania 
         i Spania 

Nydelig Nydelig 
lammestek lammestek 

med med 
Rosmarin Rosmarin 

Casa Tre Toppar
Butik & Café i Guardamar

Nybakt brød - Dagligvare – Aviser & Café 
Vi tar gjerne imot bestillinger på brød

C/. San Eugenio. 23  Guardamar (mellom Plaza Pescadores og Parken)

Tel. 966 726 948  617 619 033

Madrid

Euro under åtte kroner
En rekordlav euro gjør 

Spania betydelig bil-
ligere for nordmenn. 

Den norske kronen har styrket 
over lenger tid, siste dagene 
har denne utviklingen fortsatt 
ytterligere og en euro prises nå 
til 7.99 kroner. Dette er første 
gang siden september 2008 at 
en Euro koster mindre enn åtte 
kroner. Også den svenske kro-
nen har styrket seg betraktelig 
mot Euro.

20% BILLIGERE
I forhold til prisen man måtte 
betale for Euro i desember 2008 
får man 20% mer for sine kroner 
i dag. Det betyr at kjøpekraften 
til norske pensjonister i Spania 
er betraktelig styrket, samtidig 
har eiendom i Spania blitt tils-

varende billigere for de som har 
sine inntekter i norske kroner.

- I en verden som preges av 
nullrente og svake i offentlige 
fi nanser, er det ikke overrask-
ende at ”scandies” fremstår som 
attraktive for utenlandske inves-
torer. Både Sverige og Norge 
har solide statsfi nanser og begge 
land vil trolig være tidlig ute 
med rentehevinger. Men dette 
handler også åpenbart om en 
euro som svekker seg på bred 
basis som følge av uroen rundt 
Hellas. Euroen falt markert 
mot amerikanske dollar igår og 
handles nå i morgentimene godt 
under 1,35, skrev seniorøkonom 
Knut A. Magnussen i rapporten 
fra DnB Nor Markets torsdag 
18. Februar.

Valencia

Best  på solenergi

Ifølge departementet for in-
dustri, turisme og handel, 
var Valenciaregionen den 

autonome regionen i Spania 
hvor det ble montert mest foto-
voltaiske solcelleanlegg (strøm-
produserende installasjoner) i 
2009.

Til sammen ble 42 megawatt 

installert i regionen i fjor, det 
tilsvarer 26 % av Spanias totale 
potensial, ifølge en talsmann for 
den valencianske regjeringen, 
som er den eneste autonome 
regjeringen i landet som gir sub-
sidier til kommuner som install-
erer solcelleanlegg på rådhusta-
ket.

BEST I KLASSE: Valenciaregionen var den autonome regionen i Spania 
hvor det ble installert fl est fotovoltaiske solcelleanlegg i 2009. 

GUNSTIG: For første gang siden 
september 2008, koster en euro 
mindre en åtte kroner. Da Spania-
posten gikk i trykken, var kursen 
7,99 kroner. Også den svenske kro-
nen har styrket seg betraktelig mot 
euro den siste tiden. 

Mallorca

Avsetter representanter fra lokalt parti
Den regionale presidenten 

på Balearene, Francesc 
Antich (PSOE), har av-

satt alle representanter for det re-
gionale partiet Unió Mallorquina 
(UM) som har offentlige poster. 
Beslutningen er tatt på bakgrunn 
av alle korrupsjonsskandalene 
det lokale partiet har vært invol-
vert i. Senest den 6. februar ble 
fem politikere fra IU pågrepet 
for korrupsjon, deriblant direk-

tøren for turistdepartementet på 
Balearene, Joan Sastre.

Avsettelsen av UM representan-
tene betyr at PSOE nå regjerer i 
mindretall både i bystyret i Pal-
ma de Mallorca og i det regio-
nale parlamentet. Det kan føre til 
at Partido Popular, som har seks 
representanter fl ere enn PSOE i 
det parlament, kan komme til å 
stille mistillitsforslag.

RYDDER OPP: Balearenes presi-
dent, Francesc Antich (PSOE), har 
avsatt alle offentlige representanter 
fra partiet Unió Mallorquina (UM).
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c/Cop, 11  
Tel: 96-578.04.25

Denia

Moraira

Calpe

c/Dr.Calatayud,15 
Tel: 96-649.15.73

Av.Gabriel Miró, 7  
Tel: 96-583.68.07
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PLAYA

M
artinez Alejos

La Carretera
Avda. del Mediterraneo

Plaza 
Calero
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Ayunta-
miento

Mar

Paseo VistalegrePuerto

c/Ramón Gallud

c/
Jo

aq
uí

n 
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La Mata

Bus
Deutsche 

Bank

P
P

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Benidorm

Altea
Alfaz 
del Pí

Deutsche
Bank

Supermercado
Caprabo

Correos

Cam Bank

Pl
ay

a

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Av.de Albir, 15
Tel: 96-686.41.71

c/Gambo, 3
Tel: 96-585.86.63

c/Ramón Gallud,51
c/Chapaprieta
Tel: 96-670.67.65

Flere naturprodukter   Euro

Ginkgo
forbedrer blodsirku-
lasjon. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukom-
melsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, 
kalde hender og føtter.
      400 tab   €20,50

Glukosamin
Glukosamin & kondroi-
tin er en velbalansert 
kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.
      150 kaps   €35,90

Chitosan
Chitosan trekker til seg 
fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av 
fett i tarmsystemet.
      240 kaps   €29,90

Omega-7
Omega-7 fra økolo-
gisk dyrket havolje og 
har en beroligende og 
fuktighetgivende effekt 
på slimhinner i strupe, 
øyne, munn og andre 
slimhinner.
      100 kaps   €19,50

Rosenrot
forbedrer konsen-
trasjonen, min-
net och fremmer 
prestasjons-evnene.
      120 kaps   €15,00

Kräute rhaus
Sanct Bernhard

902 636 909
www.telitec.com

Raskt Internet

Skandinaviske nummer 

Spansk nummer 96

200 gratis min til vest europa

Ubegrenset ringe tid hele VE2

Pris per måned1

•
•••

••••
•

•••••
29,99€

24,99€*
39,99€ 49,99€

Pakke

 A
Pakke

 C
Pakke

 B

BREDBÅND INTERNET 
FRA KUN 24,99€ PER MND

Dårlig erfaring med Trådløst Internett? Vi har spesielt for deg installert systemet,  Kom på Torrepost og test! Calle 
Bautista Bertomeu Sober 1-3-5, lokal 41, 1 etg. opp!  Mandag-fredag : 10.00-15.00 Eller ring for GRATIS signal sjekk!

INGEN INTERNET? INGEN TELEFON LINJE?  INGEN PROBLEM!

• Support 7 dager i uken

• Gratis og rask Installasjon 

• Betal Bare når du er her!

• CMT Lisens

• Vi dekker fra Gandia til 
   Murica og Torrevieja 
   området
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Madrid

Rajoy tilgir Camps for Gürtel
PP Leder Mariano Ra-

joy tilgir Valenciaregio-
nens president Fransisco 

Camps (PP) og lar han stille 
som presidentkandidat ved 
neste valg i 2011. Det er klart 
etter at de to PP politikerne har 
hatt gjentatte møter om saken. 
Store deler av PPs nasjonale 
ledelse støtter angivelig Rajoys 
avgjørelse. 

Rajoy sa under en pressekonfer-
anse at Camps skal få fortsette 
i sitt verv uavhengig av utslaget 
av etterforskningen av korrups-

jonsskandalen Gürtel, og at han 
alltid har ansett regionalpresi-
denten som en ”ærlig mann”. 
Det samme sa han om PP Va-
lencias avskjedigede gener-
alsekretær, Ricardo Costa. 

Dette til tross for at det til slutt 
var Mariano Rajoy og PPs sen-
trale ledelse i Madrid som måtte 
pålegge Fransisco Camps å 
avskjedige Costa, som var en 
av de første store navnene som 
dukket opp under opprullingen 
av Gürtel.

VENNER IGJEN: PP leder Maria-
no Rajoy sier at han alltid har ansett 
regionalpresident Fransisco Camps 
som en ”ærlig mann”.

Rojales

Venter på løsning

For to utgaver siden skrev 
Spaniaposten om Easy 
Horse Care Rescue Cen-

tres anstrengelser for å redde 
seks mishandlede hester som 
står innesperret i en gammel 
rønne i Benijofar. Til tross fra 
løfter fra ordføreren om at råd-
huset skulle hjelpe til å berge 
hestene, har svært lite skjedd så 
langt.

Ekteparet bak hestesenteret i 
Rojales, Sue og Rod Weeding, 
fortviler over situasjonen. Hver 
dag reiser de til Benijofar for 
å se til hestene. Nå har de fått 
beskjed om at eieren har fått to 
ukers frist til å gjøre noe med 
situasjonen, eller dokumentere 
at det han driver med er lovlig.

- Rådhuset bruker en miljøvern-
lov og ikke en dyremishandling-
slov, slik vi har bedt om. Ifølge 
en paragraf i det valencianske 
lovverket, heter det seg at ”Et 
bystyre kan gripe inn og fjerne 
dyr hvis det foreligger indikas-
joner om mishandling eller tor-

tur. Hvis det foreligger tegn til 
fysisk vold eller underernæring, 
eller hvis dyrene er plassert i 
utilstrekkelige installasjoner”. 
Det betyr at ordføreren fi nt 
kunne reddet hestene i kraft av 
denne loven, sier Rod Weeding 
til Spaniaposten.

Bystyret i Benijofar har lovet å 
sende en veterinær for å se til 
hestene. Etter at sjekken er gjen-
nomført sier de at de kan hente 
hestene. Problemet er at verken 
Rod eller Sue vet hvorvidt vet-
erinæren har vært der. Byråden 
som angivelig er ansvarlig for 
prosessen svarer ikke lenger på 
ekteparets henvendelser.  

- Vårt eneste håp nå er at hesteei-
eren ikke forstår innholdet i kra-
vet fra rådhuset om å gjøre noe 
med situasjonen. Hvis han ikke 
fl ytter hestene innen to uker kan 
de dermed bli reddet. Det fi nnes 
med andre ord en liten mulighet 
for at vi fortsatt kan redde hes-
tene, konkluderer Rod. 

KOMMER TIL Å DØ: Sue og Rod Weeding ved Easy Horse Rescue Cen-
tre er overbeviste om at hestene i Benijofar vil dø hvis de ikke får hjelp øyeb-
likkelig. Foreløpig har ikke myndighetene tatt affære.

KUMMERLIGE FORHOLD:  I denne rønna har seks fortapte hester sitt 
daglige tilholdssted. Eieren har så langt ikke foretatt seg noe.
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Når du kjøper briller med progressive glass fra 89 ekstra får du samme type standardglass (1,5 indeks) i det andre paret. Ved valg av andre glass eller 
overflatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Tilbudet gjelder med samme brilleseddel og kan ikke 
kombineres med andre tilbud.

Kjøp et par komplette briller, så får du andre paret på kjøpet! Du kan velge hvilken innfatning 

du vil i prisgruppen 75€ til 150€ og får da par nr 2 til samme verdi inklusiv enkeltslipte 

standardglass fra PENTAX! Tilbudet gjelder også med progressive glass med et tillegg  

fra 89€. Velkommen inn og finn deg et par! Eller rettere sagt to.

Calpe 96 583 5367 / Jávea 966 463 420

2 FOR 1 GJELDER OGSÅ 
PROGRESSIVE BRILLER

Calpe   Avda de los Ejércitos, Españoles 22
Apolo V11, 03710.
Jávea   Avenida del Pla 125
(near the Sol Bank traffic lights), 03738

Calpe 96 583 5367 / Jávea 966 463 420 / Torrevieja 966 927 249

Calpe Avda de los Ejércitos Españoles 22
Apolo VII, 03710.  
Jávea Avenida del Pla 125
(near the SolBank traffi  c lights), 03738.   
Torrevieja Avenida Rosa Mazon Valero.

“Vi snakker engelsk, tysk og spansk”

- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008

Pau Casals

P
asseig de les EstrelesAv

da
. d

´E
ur

op
a

BOULEVAR
DE

LOS
MÚSICOSRiu Vinalopo

Riu Montnegre

R
iu

G
iro

na
R

iu
Am

ad
oi

ro
R

iu
Se

rp
is

C.C.
Monver

Avda.
de L´Albir

M
. Falla

R
iu

M
ol

in
el

l

R
iu

Se
gu

ra

Camí Alguers

Austral Ura

R. Wagner

Avda. Ó
scar E

splá

H
andel

GOLF BANE

A
.S

egovia R
uperto

C
hapí

J.S. Bach

Joaquin
R

odrigo

Cam
í Vell del FarSiria

J.
Tu

rin
a

P. J. Strauss

Andromeda

P
LAYA

 D
E L´A

LB
IR

Allmennpraktiserende leger: Anne Stensholt, Iris Henkel, Patrick Welter
Åpnings tider: mandag - fredag: 09:00 - 16:00 / lørdag: 10:00 - 13:00

Malaga

Store ødeleggelser etter uvær

De store nedbørsmeng-
dene som falt den 16. 
februar har forårsaket 

store ødeleggelser på Costa 
del Sol. Det er spesielt Mal-
agaprovinsen, og da særlig om-
rådet vest for Malaga by som er 
rammet. I Alhauirn de la Torre 
måtte syv personer hentes med 
helikopter etter at hjemmene 
deres ble utsatt for store overs-
vømmelser.

På 24 timer falt til sammen 215 
liter nedbør. Det er en tredjedel 
av den totale nedbørsmengden 
som vanligvis faller i løpet av et 
helt år. Elven Guadalhorce fl om-
met over og forårsaket ødeleg-
gelser i blant annet Cártamaom-
rådet. Inne i Malaga sentrum 
medførte de store mengdene 
fl omvann at et 13 tonn tungt tre 
falt ned i Alamedaparken.

I Marbella ble fl ere viadukter 
og fl omvann fra elven Guadaiza 
oversvømte fem hus i området 
rundt Blanco, mellom Puerto 
Banús og San Pedro Alcántara. 
Ifølge metrologene er det ikke 
over ennå. I en rapport fra me-
trologisk institutt (AEMET) er 
det fare for kraftige regnskyll 
helt frem til den 22. februar.

STORM: Oversvømmelser som 
følge av nedbøren har forårsaket 
store ødeleggelser.  

Madrid

Skal ta imot fl ere Guantanamofanger

Spanske myndigheter 
forbereder seg på å ta 
imot ytterligere fem 

Guantanamofanger. Det sa uten-
riksminister Miguel Angel Mo-
ratinos under en pressekonfer-
anse den 15. februar. 

Spania blir dermed et av landene 
som har tatt imot fl est fanger fra 
den omdiskuterte fangeleiren i 
den amerikanske militærbasen 
Guantanamo på Cuba.  

Myndighetene i Washington ba 
tidligere i år Spania om å ta ans-
var for fi re fanger i forbindelse 
med at Obama ønsker å stenge 
fangeleiren, hvor fl ere hundre 
terrormistenkte har sittet feng-
slet under til dels svært kritik-
kverdigeforhold i årevis uten 
lov og dom. President 

Obamas mål var å stenge fange-
leiren på Guantanamo innen 
den 22. januar. Avviklingen har 
imidlertid vist seg mer utfor-
drende enn forventet og er nå 
utsatt på ubestemt tid. Fortsatt 
sitter rundt 200 fanger fengslet 
på Guantanamo.   

HJELPER OBAMA: Spania er at av landene som tar imot fl est fanger 
fra den omdiskuterte amerikanske fangeleiren på Guantanamo.
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Kristiansen fysioterapi og trening
Tlf. 966 86 56 86

- Fysioterapi

     - Akupunktur

        - Klassisk massasje

           - Fotterapi

AVDELINGER VED:
- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol
- Benidorm

TRYGDEREFUSJONSAVTALETRYGDEREFUSJONSAVTALE

C/ Pau Casals nr 24 i La Colina

03581 El Albir
e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

Carlos Digon Sørensen
Tlf: 966 86 02 94  

Mobil: 606 518 158Mobil: 606 518 158

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og 

- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol har avtale med 

forsikringsselskapet CASER

www.clinica1fi sioterapia.com

TRYGDEREFUSJONSAVTALETRYGDEREFUSJONSAVTALE

Avdeling i Alfaz del SolAvdeling i Alfaz del Sol
ogog

i Benidormi Benidorm
Carrer del Pal nr.8 Edifi cio Aurea 2.B-CCarrer del Pal nr.8 Edifi cio Aurea 2.B-C

Alfaz del Pi

Humorsuksess på Skipperstuen

De Grimstad baserte 
komikerne Elisabeth 
Stalleland Igland og 

Aslak Gjennestad er på plass i 
Alfaz del Pi med sitt forrykende 
show ”Poteter i form”. Sammen 
med musiker Olav Ajer leverer 
de to en velkomponert forestill-
ing spekket med treffsikre rep-
likker og skyhøy humorfaktor. 
Stedet er det norske spisestedet 
Skipperstuen. 

- Dette er bare kjempegøy. Flere 
av forestillingene var solgt ut 
før vi satt oss på fl yet nedover. 
Vi har aldri vært her før og har 
ingen tilknytning til området. Vi 
har ikke en gang en bestemor 
på Costa Blanca. Likevel har 
det vært fullt hus, og stemnin-
gen har stått i taket. Vi kommer 
ikke til å måtte tenke oss om to 
ganger hvis vi i fremtiden skulle 
bli invitert til Spania igjen, sier 
Elisabeth og Aslak i kor, mens 
de i all hast leter frem nye kosty-
mer til neste sketsj.

Responsen fra publikum har 
vært overveldende. De to første 
forestillingene gikk av stabelen 
fredag den 12. og lørdag den 
13. januar. Begge var for lengst 
utsolgt på forhånd. Neste show, 
torsdag den 18. var likeledes 
utsolgt. Til de to siste forestill-
ingene fredag og lørdag den 19. 
og den 20. er det kun få billetter 
igjen. Nå er det førstemann til 
mølla som gjelder. 

- Dette har gått over all forvent-
ning med fullt hus og trampe-
klapp hver dag så langt. Vi har 
tidligere hatt kvelder med live 
musikk, men det er første gang 
vi prøver oss med humor. Min 
ambisjon er at det skal skje litt 
av hvert her på huset i tiden 
fremover. Nordmenn i områ-
det mangler et samlingspunkt. 
Da jeg bodde i Alfaz del Pi for 

ti år siden fantes en restaurant 
som het Peer Gynt. Jeg ønsker å 
gjenskape litt av det miljøet som 
var der, sier Steinar Ekerhovd, 
som åpnet Skipperstuen i no-
vember i fjor, til Spaniaposten.  

 AV: HANS PETTER BARSTAD    HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

PUBLIKUMSSUKSESS: De Grimstadbaserte komikerne holdt stemnin-
gen oppe hele veien, og ved fl ere anledningen lød det trampeklapp i den 
stappfulle norske restauranten Skipperstuen. 

HELE GJENGEN: Bak fra venstre musiker Olav Ajer, tekstforfatter Jan 
Arild Vassbotn. Foran Elisabeth Stalleland Igland og skuespiller Aslak Gjen-
nestad.

BAK SCENEN: Elisabeth og Aslak 
hadde et ukjent antall kostymer med 
seg i kofferten. Mellom hver sketsj 
var det hektisk aktivitet på bakrom-
met for å forberede neste økt.

Andalucia

El Día de Andalucía 

Den 28. februar feires   El 
Día de Andalucía - An-
dalucías Dag. Dagen er 

til minne om folkeavstemningen 
i 1980, som ga Andalucía sta-
tus som autonom region. I alle 
andalusiske byer og landsbyer 
henges det andalusiske fl agget 
opp på balkongene. På skolene 
inntas en typisk andalusisk fro-
kost (desayuno andaluz), før 

elevene lager andalusiske fl agg 
og symboler og synger regio-
nens nasjonalsang – Himno 
de Andalucía. Det andalusiske 
parlamentet benytter dagen til å 
dele ut andalusiske hedersbev-
isninger som ”Hijo Predilecto 
de Andalucía” og ”Medalla de 
Andalucía” i Teatro de la Mae-
stranza i Sevilla.  

FOLKEFEST: Andalucías dag, som feires den 28. februar, er til minne om 
folkeavstemningen i 1980, som ga regionen autonom status. 

Montroi

Arrestert for korrupsjon
Guardia Civil har ar-

restert syv personer for 
korrupsjon i Montroi 

i Valenciaregionen. Blant de 
pågrepne er tidligere ordfører 
Javier Carrión (PP). De syv er 
mistenkte for å ha tatt imot bes-
tikkelser og for å ha påvirket 
avgjørelser i forbindelse med 
eiendomsprosjekter. Etterfor-
skningen har pågått siden som-
meren 2009.

Politiet har utført omfattende 
ransakelser på rådhuset i Mon-
troi og i en rekke privatboliger. 
Lokalene til tre Valenciabaserte 
fi rmaer har likeledes blitt gjen-
nomsøkt. Flere pappesker med 

dokumenter skal gjennomgås i 
forbindelse med etterforsknin-
gen. Det er antatt at minst 77 
villaer er oppført på tomter som 
i utgangspunktet ikke er bygg-
bare (rustico).

NY KORRUPSJONSSKAN-
DALE: Syv personer er arrestert 
for korrupsjon i Montroi i Valenci-
aregionen. Deriblant tidligere ord-
fører Javier Carrión (PP).
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    apple dental
Tannlegene i La Zenia - Cabo Roig

NORSK KVALITET
BEST I PRIS

c/ Maestro Torralba 17, 03189 La Zenia -966 76 11 49, 692 748 105
GRATIS UNDERSØKELSEGRATIS UNDERSØKELSE

TANNREGULERING 
OG IMPLANTAT

Gratis første 
konsultasjon!

Ingen ventetid 
for 

hastebehandling!

Skandinavisk Center
C.La Loma 37-37, Torrevieja

Tel: 966 704 277
V I  TA R  A L L E  T Y P E R  K R E D I T T KO R T  -  F I N A N S I E R I N G  T I LG J E N G E L I G

TANNKLINIKK
 Generell tannbehandling 

 Esteti sk
 Implantater ESTETISK BEHANDLING

 Botox 
 Hyaluronsyre
 Andre behandlinger

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord
Almennpraksis

Almenpraksis, implantat 
og tannregulering

Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi

Medlem av den spanske og norske tannlegeforeningen

den.norske.tannklinikken@gmail.com  - tlf: 965 889 061/627 065 311

Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta 
Local 42, 03183 Torrevieja

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

Nå også tannregulering!    Dr. Tor H. Oppedal
  Dra. Gry Nibe
  Dra. Filippa Weichbrodt
  Dr. Daniel Rojkovski

C/Bauti sta Bertomeu Sober, 1-3-5, Local 42
03183 Torrevieja / Alicante

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Altea

Luis Frutos: Kunsten har måtte vike for murstein

 AV: HANS PETTER BARSTAD    HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Med mindre han er ute 
og reiser, er Luis Fru-
tos stort sett å fi nne 

i sitt atelier i carrer La Mar 94 
(N-332 gjennom sentrum av Al-
tea). Her er det hektisk aktivitet 
fra morgen til kveld. Atelieret 
er ikke åpnet for publikum på 
daglig basis, men den imøtek-
ommende maleren tar mer en 
gjerne imot besøk hvis man 
ringer og avtaler på forhånd.

- Jeg kan ikke ha åpent hele 
tiden. Man må jo ha tid til å 
male også. Men det er selvsagt 
hyggelig at folk stikker innom 
enten for å kikke, for å slå av en 
prat eller for å ta seg et glass et 
eller to mens man eventuelt re-
fl ekterer lett over livet.

FRA MADRID
Luis er født og oppvokst i Ma-
drid. Etter noen år som utøvende 
kunstner i den spanske hovedst-
aden valgte han og kona Pilar 
å fl ytte nordover til Santander. 
Der ble de boende helt til Pilar 
syntes det begynte å bli for-
ferdelig kaldt og stadig oftere 
drømte om Middelhavet.

- Til slutt bestemte vi oss for å 
bryte opp. Vi pakket bilen og 
kjørte ned til Cádiz. Derfra tok 
vi kysten oppover på jakt etter 
et sted vi likte spesielt godt. Til 
slutt endte vi opp i Altea og har 
vært her siden.  Vi har imidlertid 
fl ere ganger vurdert å fl ytte på 
oss igjen. Men da melder alltid 
det samme spørsmålet seg. Hvor 
da, hvor skal vi dra? Spør Luis 
retorisk. 

EGEN STIL
Mens han bodde i Santander 
gikk Luis en periode i lære hos 
den nå avdøde ekspresjonisten 
Antonio Quirós, som hadde ut-
viklet sine egne helt spesielle 
teknikker som resulterer i en 
særegen effekt. Som underlag 
brukes hovedsakelig lerret eller 
tynne fi nerplater. 

Teknikken går i all hovedsak ut 
på å behandle underlaget med 
en slags akrylmasse først. Der-
etter tegnes det oppå med blyant 
eller kullstift også fargelegges 
det hele med oljemaling til slutt. 
Utfallet skiller seg tydelig ut fra 
et vanlig oljemaleri. 

- Motivene veksler. I en peri-
ode maler jeg eksempelvis kan-
skje bare landskaper, i en annen 
maler jeg noe helt annet. Nå for 
tiden er jeg inne i en periode 
hvor jeg nesten bare maler por-
tretter. For en kort stund tilbake 
var jeg inne i en periode hvor 
jeg malte stort sett alt annet enn 
portretter. Inspirasjonen kom-
mer fra overalt. Det være seg 
reiser, fjernsyn, blader, aviser og 
internett. Når jeg er utenlands 
eller rundt og farter i Spania har 
jeg alltid med meg tegneblokka 
og fotoapparatet.  

FRA KUNST TIL BYGGEBOOM
Ifølge Luis Frutos er ikke Altea 
lenger noe eldorado for kun-
stnere, slik landsbyen en gang 
var. Han mener byggeboomen 
er ”den store stygge ulven” som 
må ta ansvaret for den negative 
utviklingen. 

- Det har skjedd forferdelig mye 
bare på de 15 årene jeg har bodd 
her. Før var det folk overalt og 
liv i gatene og på barene hver 
dag. Nå er det helt slutt på det. 
Min generasjon har blitt for 
gammel, mens de unge reiser til 
Benidorm. 

- Når det gjelder oss kunstnere 
syntes jeg blir Altea verre for 
hver dag som går. Folk vil ikke 
ha kunst lenger, de vil bare 
ha murstein. Mange ”altean-
ere” har blitt styrtrike på bygge-
boomen, men intellektuelt har 
de bare blitt fattigere.  Det en-
este positive med ukontrollerte 
utbyggingen er at det har vokst 
frem et internasjonalt miljø som 
er lang mer opptatt av kunst enn 
hva lokalbefolkningen er. Ellers 
har jeg blitt vant til å måtte 
reise utenlands for å selge. Her 
i Spania er interessen for kunst 
høyst middels, sier Luis Frutos 
og trekker på skuldrene tydelig 
skuffet på vegne av sine lands-
menn. 

For å se et utvalg av Luis Fru-
tos´ malerier, for å få oversikt 
over hans kommende utstill-
inger, eller for å avtale et besøk 
i atelieret, kan man gå inn på 
hjemmesiden www.luisfrutos.
com

I femten år har maleren Luis Frutos hatt sin base i Altea. I løpet av den tiden har han opplevd at kunsten har mistet 
mye av sin status i Middelhavslandsbyen som en gang i tiden var arnested for kunstnere og bohemer fra fjernt og nær.

EGEN STIL: Under læretiden i hos Antonio Quirós i Santander, utviklet Luis 
Frutos sin egen helt spesielle teknikk. 

PRODUKTIV: Så godt som hver eneste dag er Luis å fi nne i atelieret fra 
morgen til kveld. Produksjonen er like stor som den er variert. 
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José Buenaventura Durruti 
Dumange ble født i León 
den 14. juli 1896, som den 

andre av ekteparet Santiago Dur-
ruti og Anastasia Dumangues 
åtte barn. Han vokste opp i det 
fattige arbeiderstrøket Santa 
Ana. Som 14-åring avsluttet 
Buenaventura Durruti skolegan-
gen for å begynne i lære som 
mekaniker hos Melchor Mar-
tínez, en lokal sosialist som var 
kjent for sine revolusjonære til-
bøyeligheter. 

UT I ARBEIDSLIVET
Etter to år hadde Martínez 
lært Durruti alt han kunne om 
både mekanikk og sosialisme. 
Sistnevnte tok seg arbeid ved 
et verksted som hadde spesi-
alisert seg på å montere en type 
mekaniske vaskemaskiner som 
vasket mineraler fra gruvedrift-
en i området. 

Som ferdig utlært mekaniker 
meldte Buenaventura Dur-
ruti seg inn i metallarbeidernes 
forening, som var underlagt den 
nasjonale fagforeningen Union 

General de Trabajadores (UGT), 
på oppfordring fra faren og 
Melchor Martínez. Han fi nner 
imidlertid snart ut at det han 
kaller for moderat sosialisme 
ikke er tingen for ham.

Etter en stund forlater Dur-
ruti mekanikerjobben til fordel 
for en stilling som montør av 
kullrensemaskiner i Matallana 
de Torío. Der blir han snart en 
lederskikkelse blant arbeiderne. 
Ved en anledning leder han en 
kampanje for å få avskjediget en 
av bedriftens ingeniører. Etter 
den episoden skal han i en len-
gre periode ha blitt overvåket av 
Guardia Civil.

MØTE MED ANARKISMEN
I 1917 deltar Buenaventura Dur-
ruti, i kraft av sitt fagforenings-
medlemskap, i en landsomfat-
tende generalstreik. Like etterpå 
blir den unge mekanikeren 
avskjediget fra UGT for sine 
revolusjonære standpunkter. 
Knappe tre år senere fl ytter han 
videre til Barcelona hvor han 
melder seg inn i fagforeningen 

CNT (La Confederación Nacio-
nal del Trabajo), som var basert 
på anarkistisk og kommunistisk 
ideologi.

I 1922 dannes ”Los Solidari-
os”, en væpnet gruppering som 
skulle motkjempe statsapparatet 
og overklassens ”skitne krig” 
mot arbeiderorganisasjonene. 
Grunnleggerne av gruppen er 
Jonan Garcia Oliver, Francisco 
Ascaso, Ricardo Sanz og Bue-
naventura Durruti.

Etter mange måneders planleg-
ging raner ”Los Solitario” Ban-
co de Españas avdeling i Gijón. 
Litt senere blir de beskyldt for 
å stå bak henrettelsen av kardi-
nal Juan Soldevila y Romero i 
Aragón, en av de største fi nan-
sielle bidragsyterne til kom-
mandogruppen ”Pistoleros 
Blancos”, hvis oppgave besto i å 
likvidere fagforeningsaktivister.

Durruti og co fl ykter til Argenti-
na og videre til Chile for å unngå 
drapstiltale og mulig dødsstraff 
for drapet på kardinalen. Senere 

går ferden gjennom en rekke 
Latinamerikanske land, før de 
igjen reiser tilbake til Europa. 

Under et opphold i Frankrike 
blir Francisco Ascaso, Gregorio 
Jover og Buenaventura Durruti 
arrestert for revolusjonær virk-
somhet i hjemlandet. Det utløser 
en omfattende internasjonal pro-
testkampanje som medfører at 
franske myndigheter må slippe 
fri de erklærte anarkistene, som 
i 1931 reiser tilbake til Spania, 
hvor Den andre spanske repub-
likken nylig er proklamert.  

BORGERKRIGEN BRYTER UT
Vel etablert i Barcelona melder 
de tre seg inn i FAI - La Fed-
eración Anarquista Ibérica – en 
syntese av spanske Federación 
Nacional de Grupos Anarquis-
tas de España og portugisiske 
Unión Anarquista Portuguesa. 
Organisasjonen var en del av 
CNT.

I 1932 og 1933 var Durruti ak-
tiv i arbeideropprørene i Figols, 
med den konsekvens at han falt 
i unåde hos den republikanske 
regjeringen og nok en gang 

Spanske profi ler

Buenaventura Durruti
20-og 30-tallets Spania var preget av sosial uro og politiske motset-
ninger som kulminerte i utbruddet av den spanske borgerkrigen 
sommeren 1936. En sentral aktør i disse turbulente årene er den mil-
itante fagforeningsmannen og anarkisten Buenaventura Durruti.

OPENHOUSE Avenida del Albir  Avenida del Albir  
Edificio RocamarEdificio Rocamar

www.openhouse-albir.com

Tel. 966 864 019Tel. 966 864 019
 966 864 359 966 864 359

info@openhouse-albir.com

Inmobiliaria Estate Agency

650 127 396 627 228 159

Kjempefl ott villa, selges meget rimelig! Nær Alfaz del Pi og La Nucia. 2 
hus i ett. 170 m2 bofl . og 800m2 tomt. Øvre etasje - 2 sov, 1 bad, stor 
stue og kjøkken. balk. m/fantastisk sjøutsikt. Nedre etasje - 1 sov, 1 bad, 
kjøkken, stue med patio. Basseng, lettstelt hage. Kun 295.000€

Stort familiehjem. 236m2 bofl ate/650m2 tomt. Privat 
basseng. 3 sov, 2 bad, stue, kjøkken. Eiendom med 
mange muligheter. Må sees.

Redusert fra 425.000€ til 299.000€

Deilig villa, topp standard. 150 m2 bofl . og 890 m2 
hjørnetomt. Alt på et plan. 3 sov, 2 bad, solrik stue og 
designerkjøkken. Basseng og BBQ. Sep. gjesteleilighet.

                  Kun 425.000€

Meget fl ott presentert av de nåværende eierne, stor villa 
med alt på et plan. 220 m2 bofl ate og 800 m2 tomt. 4 doble 
soverom, 3 bad, stue og kjøkken. AC, eget basseng og 
BBQ, fl ott utsikt.     Pris 499.000€

Hjørneleilighet. 2 soverom, 2 bad, stue, kjøkken. privat 
parkering under bakkeplan. Sydvendt, AC. 85m2 bofl ate.

veldig god pris ... 179.000 €

2 soverom, 1 bad, stue med åpen kjøkkenløsning og 
balkong. Nydelig boligkompleks med stort basseng og 
hager. Flott utsikt. 60m2 bofl ate.             kun 140.000 €

1 dobbelt soverom, bad, åpen kjøkkenløsning, stue og 
balkong. Byggningen ligger rett ved stranden. 

meget god pris ... 95.000 € 

40m2. koselig eiendom i Albir. Boligkompleks med 
basseng, BBQ - område og hage. Veldig lave fellesutgifter. 
usjrom, soverom, stue med åpen kjøkkenløsning.

Pris 87.000€

MÅ SEES!MÅ SEES! VELDIG GOD PRISVELDIG GOD PRIS MÅ SEESMÅ SEES

LAGOMARLAGOMAR 100 M FRA 100 M FRA 
STRANDENSTRANDEN

NÆR NÆR 
HAVETHAVET

FLOTT FLOTT 
UTSIKTUTSIKT

LA NUCIALA NUCIA ALBIRALBIR JARDIN JARDIN 
D’ALFAZD’ALFAZ

ALFAZALFAZ

ALBIRALBIR ALBIRALBIR ALBIRALBIR ALBIRALBIR

MILITANT ARBEIDERAKTIVIST: Allerede i sine tidlige ungdomsår 
fant Buenaventura Durruti ut at moderat sosialisme ikke var tingen for ham.
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måtte fl ykte utenlands. Utover 
første halvdel av 30-tallet deltar 
han likevel i en rekke streiker og 
demonstrasjoner på spansk jord, 
og han blir fengslet ved fl ere an-
ledninger.

Ved utbruddet av den spanske 
borgerkrigen sommeren 1936, 
er Buenaventura Durruti en av 
hovedpersonene i La revolución 
social española de 1936 (La rev-
olución española) – en kontra-
revolusjonær bevegelse dannet 
i kjølvannet av maktvakuumet 
som oppsto etter at den repub-
likanske regjeringen kollapset. 
Med støtte fra fagforeningene 
UGT og CNT talte ”den spanske 
revolusjonen” godt over tre mil-
lioner væpnede mann. 

I slutten av juli etablerer Dur-
ruti og et par CNT kollegaer 
El Comité Central de Milicias 
Antifascistas de Cataluña – 
den katalanske sentralkomiteen 
for antifasistiske militser, med 
støtte fra Catalonias daværende 
regionalpresident, Lluís Com-
panys. Komiteen hadde i prak-
sis den politiske makten i Cata-
lonia frem til Barcelonas fall på 
nyåret 1939. 

DØR I KAMP
Etter hvert som borgerkrigen 
utvikler seg, vedtar El Comité 
Central de Milicias Antifascistas 
de Cataluña å slå seg sammen 
med de republikanske styrkene. 
Det første oppdraget etter sam-
men slåingen er frigjøringen av 
Zaragoza, som på den tiden er 
Spanias nest sterkeste anarkis-
tiske bastion etter Barcelona. 
Under disse kamphandlingene 
dannes den senere så berømte 
Columna Durruti - Durrutikol-
onnen.

Durruti og hans menn, som hele 
veien nektet tett samarbeid med 
kommunistene, lykkes i å innta 
et ikke ubetydelig antall min-
dre byer og landsbyer, før de, i 
november 1936, beslutter å be-
vege seg mot Madrid, som har 
vært under hardt militært press 
fra nasjonalistene siden krigen 
begynte.

Den 19. november, like etter at 
han har latt seg intervjue av en 
utenlands avis, blir Buenaven-
tura Durruti skutt av en ukjent 
gjerningsmann i calle Isaac 

Peral. Med alvorlige skudds-
kader i brystet blir han fraktet 
til Hotel Ritz, som fungerer som 
hovedkvarter for den katalan-
ske militsen. På morgenkvisten 
dagen etter dør den 40 år gamle 
anarkistlederen av skadene han 
pådro seg. 

Liket blir balsamert i Madrid, 
før det blir sendt videre til Bar-
celona. Durrutis død blir dysset 
ned for mediene fordi repub-
likanerne fryktet at nyheten 
kunne virke demoraliserende 
på deres soldater. Det er uvisst 
den dag i dag hvem som skjøt 
Durruti. Både, fasistene, kom-
munistene, troskistene og til og 
med anarkistene har blitt besky-
ldt i ettertid.

DEN SPANSKE ANARKISMEN
Buenaventura Durruti har skre-
vet seg inn i historiebøkene som 
den kanskje mest sentrale skik-
kelsen i den iberiske anarkis-
men, som først og fremst hadde 
sin storhetstid i tiden før, under 
og umiddelbart etter den span-
ske borgerkrigen. 

Anarkismen i Spania kom 
tradisjonelt i to hovedformer, 
den rurale anarkismen” som 

utviklet seg blant bøndene i An-
dalucía og den urbane anarkis-
men som hadde sitt springbrett i 
Barcelona, også kalt anarkosyn-
dikalismen. 

En av de primære årsakene til 
at anarkismen fi kk større fot-
feste i Spania enn i de fl este 
andre vestlige land, er at den 
fi kk så stort gjennomslag hos 
fagforeningene. Organisering 
av generalstreiker og en stadig 
kamp på barrikadene for ar-
beidernes rettigheter bidro til 
at stadig fl ere spanjoler sym-
patiserte med anarkistenes ide-
ologi.

Fagforeningen CNT, hvor Dur-
ruti i sin tid var en nøkkelper-
son, ble forbudt da Franco kom 
til makten i 1939. Under hele 
diktaturperioden deltok organ-
isasjonen aktivt i motstandsar-
beidet. I 1979 ble CNT delt i 
to, den ene delen, CNT-AIT, 
er fortsatt basert på de samme 
prinsipper. Oppslutningen er 
dog betydelig mindre i dag en 
den var på Durrutis tid. 
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Avda Albir 56, Albir

GUNSTIGE PRISER ! 
Stort utvalg av eiendommer!

www.costablancabooking.com
Tove: 620 858 617        Ragnhild: 657 857 446

ALTEA – BYHUS                                 S-701 ALTEA – REKKEHUS                         S-683

ALBIR – LEILIGHET                           S-897 ALBIR – TOPP LEILIGHET               S-906

HASTER! Sjarmerende byhus nær stranden. 
Mulighet for utvidelse med takterrasse mv. 
2 soverom, 2 bad.

Pris før: € 204.750 pris nå: € 168.000

BALCON DE ALTEA. Høy standard med 
havutsikt. Romslig stue med fl ott kjøkken, 
3 soverom, 3 bad. 3 terrasser. Garasje. Basseng.

Pris før: € 465.000 pris nå: € 399.000

HAVUTSIKT. Hjørneleilighet bakkeplan 
ved stranden. Romslig stue, nytt kjøkken, 
3 soverom, 1 bad. Felles basseng.

Pris før: € 369.000  pris nå: € 279.000

170 m2 med gjesteleilighet. 3 terrasser. HAV-/ 
FJELLUTSIKT. 2 kjøkken, 2 stuer, 2 soverom, 
2 bad. Garasjeplass. Basseng.

Pris: € 325.000

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR !  

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?Med over 12.000 distribuerte 

eksemplarer pr utgave, likt fordelt 
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt 
verktøy for bedrifter som jobber 
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?Vil du prøve oss ? 
Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.nosalg@spaniaposten.no

Avda. Marques de Lacy, 38
03315 La Murada (Alicante)

Tlf: 966 779 247
Mobile: 669 621 173
Fax: 966 779 247

www.spain-fincas.com
info@spain-fincas.comVI HAR OGSÅ BOLIGER FOR UTLEIE!

Pris: € 98.000
Pris: € 89.000

VINTER – TILBUD !!! KUN 165 000 € 
Abanilla - Nydelig, 5 års gammelt landlig hus. 

Bofl ate 140 m2, inngjerdet tomt på 6 500 m2. 3 soverom, 2 bad, dusjrom med utgang til hage, stue/spisestue 
med åpen peis, kjøkken med alle hvitevarer, vaskerom, stor sydvendt terrasse, basseng 10 x 4 m, store fl islagte 
områder, fl ott utsikt, hage med frukttrær, stall, innhegnig for hester, alle godkjenninger foreligger.

Pris ferdig møblert: 165 000 €

Avda. Marques de Lacy, 38
03315 La Murada (Alicante)

Tlf: 966 779 247
Mobile: 669 621 173
Fax: 966 779 247

www.spain-fincas.com
info@spain-fincas.comVI HAR OGSÅ BOLIGER TIL UTLEIE!

Kontor: Avda. Diego Ramirez 135, 03181 Torrevieja  
Nett side: www.dinbolig.com  

Janne: +34 606 742 085606 742 085 e-post: janne@dinbolig.comjanne@dinbolig.com
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KVALITETSLEILIGHET VED STRANDEN!KVALITETSLEILIGHET VED STRANDEN! Koselig, velholdt, 2 
soveroms kvalitetsleilighet 
på 63 m2 i luksuriøst bolig-
kompleks i Torrevieja bare 
250 meter fra stranden og 
med alt av servicetilbud i 
nærheten. Selges møblert 
og med egen garasje.

150.000 Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.

PENTHOUSELEILGHETPENTHOUSELEILGHETLys, trivelig, solvent top-
pleilighet på 2 plan, i stille 
og rolig lukket område på 
Orihuela Costa.  Leiligheten 
er på 95 m2 og selges fullt 
møblert inkludert hviteva-
rer. Nært kjøpesenter, bar-
er, restauranter, etc. Ca 5 
minutter å kjøre til stranden. 

95.000 Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.

REVOLUSJONÆRE ANARKISTER: Under et opphold i Frankrike blir 
Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti og Gregorio Jover arrestert for 
revolusjonær virksomhet i Spania. De tre blir løslatt etter kort tid.
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De norske 
”fjellgeitene” 

i Torrevieja
Ikke alle nordmenn i Spania bruker tiden bare på soling og ”cerveza”. Den myten avlives hver 
eneste fredag i Torrevieja, da mer enn tretti sprekinger samler seg til fjelltur utenfor den norske 
sjømannskirken.  De norske ”fjellgeitene” satser på et aktivt pensjonistliv med helsa i fokus.

- Vi gjør det fordi vi vil ta vare 
på oss selv og holde kroppen i 
trim. Men vi gjør det like mye 
for å oppleve den fantastiske 
spanske naturen. Fjellene er 
ville og forrevne, men det er 
massevis av fl otte turstier på 
kryss og tvers. Her har den nor-
ske turistforeningen noe å lære, 
mener John Karlstad – han er 
selve ildsjelen bak fjellturene i 
Torrevieja.

I sju år har fjelltur-folket møtt 
fram til fem-seks timers tur, 
ofte i tøft terreng med høyde-
forskjeller opptil 6-700 meter. 
Noen kommer og noen går, 
men den harde kjernen i fjell-
turopplegget går nærmest uan-
sett vær og føre. Det er ytterst 
sjelden fredagsturen blir avlyst, 
da må det storme og regne helt 
abnormt.

Torrevieja blir på folkemunne i 
Norge kalt ”Torvika” på grunn 
av de mange nordmennene som 
tilbringer vintermånedene her 
nede. Det norske innslaget er 

nok heller beskjedent i forhold 
til det britiske og tyske, men det 
er mange norske aktiviteter og 
et sosialt miljø uten sidestykke 
i hjemlandet. 

De tøffeste er med på fjellturene. 
Hver fredag morgen klokka ni er 
det samling utenfor kirken, og 
transport i privatbiler ut til sta-
dig nye utfordringer. De samme 
rutene gås vår og høst, men det 
er stor variasjon i terreng og 
framkommelighet.

- Det var høsten 2003 jeg beg-
ynte å se etter muligheter for å 
gå fjellturer her nede, forteller 
John Karlstad, egentlig østfold-
ing. Han fi kk med seg trønderen 
Åge Helmersen, som har bodd 
fast i Spania de siste ti årene. 
De allierte seg med spanjolen 
Adolfo, som var kjentmann i 
fjellene i Alicante-området. Det 
ble invitert til informasjonsmøte 
og den første prøveturen ble lagt 
til Volcadon. De som hadde sett 
bilder og fått invitasjonen fant 
snart ut at dette var en glimrende 

måte å trimme kroppen på – og 
samtidig oppleve fl ott natur. 

- Vi begynte å gå hver søndag, 
men siden dette kolliderte med 
kirkens tilbud tok vi en prat og 
fi kk til en samordning.  Dermed 
ble fjellturene en del av sjø-
mannskirkens offi sielle aktiv-
itetsprogram. 
Nordmenn liker å holde seg 
i form, turtilbudet samlet sn-
art nærmere førti aktive gåere. 
Fjellturene ble mer og mer or-
ganiserte, men selv etter sju år 
er det verken styre eller formell 
ansvarsfordeling.  Sammen med 
Arne Leander Larsen og Jørgen 
Løvland sørger Åge Helmersen 
og John Karlstad for å ta ansvar 
for hver sine turer hver sesong. 

Fjellturer i tøft terreng hjelp-
er på formen, det er de ivrige 
”fjellgeitene” i Torrevieja lev-
ende bevis på. 

- Vi har fl ere års erfaring med 
fl ere titalls personer, og vi har 
sett at folk blir i bedre og bed-

Torrevieja

UT PÅ TUR: Det er fi nt å kunne dele turgleden med mange andre, og trygt å gå mange i fl okk i ofte vanskelig terreng.

 TEKST OG FOTO : PER ARNE SKRAMSTAD 

SIKKERHET I FOKUS: På de vanskeligste stedene er det satt opp vaiere 
– det gir ekstra trygghet. Sikkerhet er viktig for fjellgeitene.
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re form. For mange er det en 
stor utfordring å henge med 
sprekingene, noen lar det bli 
med ett eneste forsøk. Mens an-
dre klyver opp bratte fjellsider 
raskere og lettere for hver eneste 
uke, fastslår John Karlstad. 

– Jeg merker det straks jeg er 
borte noen uker og kommer til-
bake. Da blir det tungt i begyn-
nelsen. 

Fjellturene i området rundt Tor-
revieja går som oftest en times 
biltur unna. Bilene fylles opp, 
kompiskjøring er noe av det vik-
tige for det sosiale miljøet. Selve 
fjellturen er på 8-10 kilometer, i 
terreng med høyde forskjeller 
på oppimot 6-700 meter. Noen 
ganger er det ekstra utfordringer 
å forsere for de som vil klatre 
opp på enda høyere topper – 
mens resten nyter sin medbrakte 
niste i et helt spesielt turmiljø. 
På fjelltur er alle på fornavn.

MATPAUSE: Ingrid Karila, Astrid Follestad og Ellen Solbakken nyter vel-
fortjent nistemat halvveis på fredagsturen. Kvinnene er sterkt representert.

PÅ OPPMERKEDE STIER: 
Spanske turstier er godt merket, 
det er lett å fi nne fram. Men i det 
ville og ufremkommelige terrenget 
er det ikke lurt å gå helt alene.

ILDSJELENE: Åge Helmersen og 
John Karlstad er mennene bak fjell-
turene i Torrevieja. 

ULENDT TERRENG: På de vanskeligste stedene er det lurt å ta også 
bakenden i bruk. Det mangler ikke på kreative innslag.

PUST I BAKKEN: Det sosiale er viktig på fjellturene – miljøet er helt 
spesielt, alle er på fornavn og deler både strev og gleder.
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DANISHDESIGN

Tel: (0034) 965 070 114  Fax: (0034) 966 927 429  Mail: info@danishdesign.es  Web: www.danishdesign.es

LEVERANDØR AV SKANDINAVISKE MØBLER PÅ HELE COSTA BLANCA

Poligono Industrial Casa Grande 

Calle Acacio Rebagliato Pamies 
(Next to Mercedes Garage) 

Torrevieja (Alicante)

 GRATIS LEVERING
  GRATIS  MONTERING

EST. 1998
P R E M I E R

COSTA BLANCA’S Nº1 HEATING SPECIALISTSCOSTA BLANCA’S Nº1 HEATING SPECIALISTS
 ECO FRIENDLY SYSTEMS - SAVE ENERGY! SAVE MONEY!

FROM €2995
Gas, Oil or SolarGas, Oil or Solar
* * MODULATING BOILERS MODULATING BOILERS 
DESIGNED FOR SOLARDESIGNED FOR SOLAR
* * UNDERFLOOR HEATINGUNDERFLOOR HEATING
* * CONDENSING BOILERSCONDENSING BOILERS
* * ACCUMULATED SYSTEMSACCUMULATED SYSTEMS
   with instant hot water   with instant hot water

Offi ce 96 686 46 73       Mobile: 677 755 123
www.premierheatingcostablanca.comwww.premierheatingcostablanca.com

CENTRAL HEATING SOLAR SYSTEMS
THE FUTURE OF ENERGY

AL FULLY AUTOMATIC SYSTEMS
* * HOT WATER SYSTEMSHOT WATER SYSTEMS
* * SWIMMING POOL SYSTEMSSWIMMING POOL SYSTEMS
* * ALL PRESSURISED SYSTEMSALL PRESSURISED SYSTEMS
* * 10 YEARS GUARANTEE10 YEARS GUARANTEE

One of the longest
One of the longest

established English
established English

Companies on theCompanies on the

Costa BlancaCosta Blanca
GAS INSTALLATIONS

RENT 10€ PER MONTH
POOL HEATING

* * HEAT PUMPSHEAT PUMPS
* * SOLAR INSTALLATIONSSOLAR INSTALLATIONS
* * POOL COVERSPOOL COVERS
         *          * POOL FILTERSPOOL FILTERS
                         * POOL PUMPS                         * POOL PUMPS
                         *POOL SALT SYSTEMS                         *POOL SALT SYSTEMS

AIR CONDITIONING  PANASONIC

No more carrying No more carrying 
gas bottlesgas bottles

CEPSA, REPSOL EPSA, REPSOL 
& BP & BP 

APPROVED!APPROVED!

Barcelona

El Bulli stenger for godt

Under en pressekonfer-
anse i forbindelse med 
den prestisjefylte kok-

kekonferansen Madrid Fusión 
i januar, sa mesterkokk Ferran 
Adria at hans verdensberømte 
restaurant, El Bulli, skal stenge 
i årene 2012 og 2013, for så å 
åpne dørene igjen i 2014.

Nå ser det imidlertid ut til at 
restauranten, som senest i 2009 
ble kåret til verdens beste av 
Restaurant Magazine, kommer 
til å lukke dørene for godt. I 
et intervju med The New York 
Times i midten av februar, sa 
Adria at han og kollega Juli Sol-
er har tapt rundt 500.000 euro i 

året i den tiden de har drevet El 
Bulli, og at de av den grunn er 
tvungne til å legge ned driften.

Mesterkokken kan for øvrig avs-
løre at han allerede har planene 
klare for årene som kommer. 
Et kokkeakademi som skal til-
trekke seg verdens største kok-
ketalenter begynner å ta form på 
tegnebrettet. Til The New York 
Times sier Adria at akademiet 
skal være et sted hvor det skal 
være plass til nytolkninger og 
ville ideer, som skal kunne vi-
dereutvikles i samarbeid med 
andre kokkeskoler rundt om i 
verden.

LUKKER DØRENE: Ferran Adria har bestemt seg for å stenge El Bulli 
for godt. I et intervju med The New York Times sier han at han og kollegaen 
Juli Soler har tapt rundt 500.000 euro i året.
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FULL TILGANG TIL VÅRT SPA:KUN 12€
Tlf: 966 81 26 00

LUXOR
Hotel Levante Club****
Avda. Severo Ocho 3-B
Benidorm

SPA & FITNESS CENTER
Åpent hverdager 08.00-22.30

Weekend og helligdager: 10.00-20.00

 SPA
Tyrkisk bad
Romersk bad
Aromaterapi
Jetmassage

 SKJØNNHET
Massasje
Peeling
Sjokolade-Wrap
Solarier (vertikal & horisontal)

 Velg mellom tre alternative 
“ruter” gjennom vårt komplett e 
SPA: Relax, Terapeutico eller Sport. 
Kun 12 Euro

 KURBAD
Vi har de komplett e behandlingene 
satt  sammen av profesjonelle! 

 Vi har også større 
behandlinger: For en 
dag, weekend til fem 
dager. Anti-stress,
skjønnhet, balanse, 
rygg/nakke, 
anti-celulitt  m.m.

Mellom Albir og  Levante 
stranden i  Benidorm fi nner du 

Luxor Spa & Fitness senter.

TUR TIL FYRET I ALBIR:  Søndag den 31. januar var en fantastisk fl ott dag og en folkev-
andring av de sjeldne. Det var vel årets første “sommerdag”.

Lesernes blinkskudd:Lesernes blinkskudd:
Har du tatt ett foto i Spania som du synes er spesielt morsomt eller fl ott? Har du tatt ett foto i Spania som du synes er spesielt morsomt eller fl ott? 
Send det til oss i Spaniaposten, pr. epost til red@spaniaposten.no, så publiserer vi det. Send det til oss i Spaniaposten, pr. epost til red@spaniaposten.no, så publiserer vi det. 
Kanskje vanker det en liten premie også!Kanskje vanker det en liten premie også!

Foto: Kari N. Thoresen
Foto: Kari N. Thoresen

Foto: Kari N. ThoresenFoto: Kari N. Thoresen

Alfaz del Pi

Kunstutstilling på Casa de Cultura

Kunstgruppen Costa 
Blanca 93 skal også i år 
stille ut sine verker på 

Casa de Cultura i Alfaz del Pi. 
Årets utstilling, hvor 25 kunst-
nere er representert, begynner 
den 20. februar og varer en uke 
fremover. Dørene er åpne fra 
klokken 11.00 til klokken 20.00 
på hverdager fra klokken 11.00 

til klokken 14.00 på lørdag.

Som i tidligere år vil deltagerne 
være representert med stor 
bredde, fra amatørstadiet til det 
mer profesjonelle. Kunstgrup-
pen har i dag ca 70 medlem-
mer hvorav nesten halvparten 
er kunstinteresserte og resten er 
utøvere. Her fi nnes billedkunst-
nere, glasskunstnere, patchwork 
og kunstveving.

Kunstklubben har også en fast 
møtedag i Den norske klubben 
DNKCB. Den siste torsdagen 
i hver måned fra kl 1300 til kl 
1400. Her blir også månedens 
kunstner presentert samt maleri-
er av denne hengt opp i klubben. 
Kunstgruppen Costa Blanca 93 
har i en årrekke hatt et utmerket 
samarbeid med kommunen som 
stiller lokaler til disposisjon.

TRADISJON: I fl ere år på rad 
har kunstgruppen Costa Blanca 93 
vist sine bilder på Casa de Cultura. 
Her fra fjorårets utstilling. 
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� HER FINNER DU SPANIAPOSTENHER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- ALFAZ DEL PI
- ALBIR

- ALTEA 
  (MONTANAHUD/BELLO HORIZONTE)

- URB. BALCONES
- URB. LOS DOLSES

- ALBIR
- URB. LA MARINA 
  (TORREVIEJA)
- LA ZENIA
  (PLAYA FLAMENCA)

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

- ALFAZ DEL PI

-URB. DONA PEPA (ROJALES)

-URB. QUESADA (ROJALES)

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

Bryllup & konferanser 
ute i det fri eller i ett av våre 

mange konferanserom

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      
Tlf: 96 683 00 00Tlf: 96 683 00 00

Av. Severo Ochoa 3B,Av. Severo Ochoa 3B,
Rincón de Loix. BenidormRincón de Loix. Benidorm www.hotellevanteclub.comwww.hotellevanteclub.com

email: eventos@hlc.grupo-centauro.comemail: eventos@hlc.grupo-centauro.com

Alfaz del Pi

Nytt norsk supermarked i Albir
Fredag den 5. februar åpnet 

et nytt norsk supermarked 
i Albir. Det er Axsel Bor-

sheim og hans samboer og tro-
faste medarbeider, Ann Kristin 
Holtet, som står bak Tema 2000, 
som ligger like ved Bok-Cafe´n 
i Avenida de Albir. Den person-
lige servicen og intimiteten gir 
assosiasjoner til den gode gam-
meldagse kjøpmannen på hjør-
net.  

- Jeg er utdannet kokk og har 
arbeidet med mat stort sett hele 
mitt liv. Først i forskjellige res-
tauranter senere i diverse delika-
tessebutikker, deriblant Smør 
Pettersen i Oslo, forteller Axel 
Borsheim til Spaniaposten.

Det norske samboerparet har 
reist frem og tilbake mellom 
Norge og Costa Blanca i en år-
rekke. Etter hvert oppdaget de 
at det var marked for en spesi-
albutikk med norske og skandi-
naviske matvarer.

- Det fi nnes en god del butikker 
her som tilbyr norske varer, men 
det er få som har alt under ett og 
samme tak. Enkelte steder får 
man for eksempel tak i pølser og 

ketchup, men så må man kanskje 
reise videre til et annet sted for 
å få tak i lomper og pølsebrød. 
Vårt mål er at vi skal være et 
lite og oversiktelig supermarked 
hvor man kan få tak i det aller 
meste. For eksempel fører vi 18 
forskjellige slag akevitt. Det tror 
jeg ikke en gang Vinmonopolet 
hjemme i Norge gjør, sier Axel.

Responsen har ikke latt vente på 
seg for de nybakte butikkeierne 
i Albir. I den korte tiden de har 
holdt åpent, har kundemassen 
økt for hver dag, og tilbake-

meldingene har vært mange og 
positive.

- Det er kjempebra at det endelig 
har kommet en slik butikk her i 
området, det er vi alle enige om. 
Dette har vi virkelig savnet, så 
jeg håper inderlig det går bra 
for dem fremover, sier en kunde 
som ønsker å være anonym.

- Det har vært bra trykk her 
siden vi åpnet dørene så det er 
tydeligvis et behov. En ting vi 
har fått spesielt god respons på 
er produkter av det allergivenn-
lige merket Neutral. Ellers har 
vi alt det er mulig å få tak i av 
norske matvarer i Spania pluss 
en del egenimporterte ting. Når 
det ikke er umulig å få tak i nor-
skprodusert, kjøper vi det som 
ligger nærmest. Tine tillater 
eksempelvis ikke salg av visse 
produkter i utlandet, så smør 
og melk får vi fra Storbritannia, 
forklarer Axel.  

Tema 2000 holder åpent syv 
dager i uken, og innehaverne 
har fremtidsplanene klare. En 
ferskvaredisk med ferdigsmurte 
bagetter og grillet kylling med 
norsk krydderblanding er på 
trappene, det samme gjelder 
en egen avdeling med norske 
bakverksprodukter og en kaf-
femaskin som skal forsyne kun-
dene med Friele kaffe. Så fort 
værgudene tillater det er planen 
å sette ut et par bord og stoler på 
utsiden av butikken, som også 
selger norske bøker, ukeblader 
og aviser.

INNEHAVERE:  Axel Borsheim og hans samboer og trofaste medar-
beider Ann Kristin Holtet, står bak det nye norske supermarkedet i Albir.

SENTRALT PLASSERT:  I Avenida de Albir, like ved siden av Bok-
Cafe´n, ligget det nye norske supermarkedet i Albir, som tilbyr et bredt 
utvalg av norske og skandinaviske varer. 
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DU HAR TILLFÄLLET
VI HAR BLOMMORNA!

 * PLANTERINGAR
 * BUKETTER
 * INNE  UTEVÄXTER
 * LÖSVIKTSTE
 * PRESENTER

Tel./Fax 966 923 966
fl ower.torre@gmail.com

DAM &    HERRFRISÖR
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Tel.:Tel.:  671 048671 048  533

Återförsäljare av 
Redkenprodukter

Local 15

SUGEN PÅ EN TB-RULLE ELLER MOSBRICKA?

I slutet på Februari slår vi upp 
dörrarna ti ll senap&ketchup.

Telefon 685311817

Om kildeskatt på pensjon
1) INNLEDNING 
Den 1. januar 2010 trådte nye 
regler om såkalt ”kildeskatt” 
på pensjoner i kraft i Norge. 
Regelendringen har hjemmel i 
Skattelovens § 2-3 (4) litra a til 
c, og ble tilføyd skatteloven ved 
lovendring i 2009 (Lov nr. 14 fra 
6. mars 2009). 

Den nye skatten er en skatt som 
avkreves i inntektens opprin-
nelsesland (dvs. der inntekten 
stammer fra) istedenfor i skat-
teyters bostedsland (som er det 
normale skatteprinsippet). Dette 
innebærer i utgangspunktet at en 
pensjonist ikke kan ”fl ykte” fra 
norske skattemyndigheter selv 
om han bosetter seg i utlandet, 
så lenge han har inntekter som 
stammer fra Norge. Kildeskat-
ten vil berøre ca. 41.000 norske 
pensjonister.

Det er kun pensjonsinntekter 
som beskattes etter den nye re-
gelen om kildeskatt. Endrin-
gene berører derfor f.eks. ikke 
lønnsinntekter. I skattelovens 
§ 5-1 og 5-40 er de pensjon-
sinntektene som omfattes av 
kildeskatten spesifi sert. Det er 
viktig å forstå at ikke alle pens-
jonsinntekter omfattes av kildes-
katten. Oppsummert kan man 
likevel si at de fl este ”vanlige” 
offentlige og private pensjoner 
er omfattet. De pensjoner som er 
unntatt skatten står i §§ 5-41 til 
5-43. 

Skattesatsen er for tiden 15 % 
av brutto pensjonsinntekt. Skat-
tesatsen skal fastsettes i Stortin-
gets skattevedtak hver høst, så 
%-satsen kan endres årlig. Det 
er en forskuddsskatt, hvor 15 % 

trekkes direkte av pensjonsut-
betaler før utbetaling til pens-
jonisten. Bare hvis utbetaler har 
fått skriftlig beskjed fra norske 
skattemyndigheter om fritak fra 
kildeskatten kan de avstå fra å 
gjøre dette trekket.

2) BEGRUNNELSE OG BAKG-
RUNN FOR KILDESKATTEN 
Kildeskatt er ikke noe nytt. Både 
i Norge og mange andre land 
fi nnes regler om kildeskatt fra 
før. Dog er det først nå at norske 
myndigheter innfører kildeskatt 
for ”vanlige” pensjonsinntekter. 
 
Regjeringens offi sielle begrun-
nelser er ifølge Ot.Prop. nr. 20 å 
hindre skattetilpasninger i en in-
ternasjonalisert verden. Hoved-
argumentet er dog at det bør 
være sammenheng mellom fi -
nansiering av pensjonen og skat-
tleggingen av den. Norske pen-
sjoner anses skapt og oppbygd 
i Norge gjennom aktive spare-
planer og skattefordeler/skatte-
fritak gitt av norske myndighet-
er. Da er kildeskatten en slags 
”utsettelse” av beskatningen (tar 
tilbake skattefordeler som er gitt 
før). De mer underforståtte mo-
tivene til myndighetene er vel at 
de ønsker å opprettholde kontroll 
over norske statsborgere uansett 
hvor de bor. Kildeskatten bør ses 
i sammenheng med andre skat-
teendringer de siste årene. Før 
2004 kunne man bryte skatte-
forbindelsen til Norge straks hvis 
man oppfylte vilkårene. Så kom 
3-årsregelen i skattelovens §2-1 
(3) – som i realiteten innebærer 
fullt brudd med Norge først det 
femte året etter utfl ytting. Nå 
kommer kildeskatten som in-
nebærer at pensjonister aldri 

blir ”kvitt” norske myndigheters 
årlige kontroll av inntekts- og 
bostedsforhold. Man ser et klart 
mønster av tilstramning.  

3) VILKÅRENE FOR 
KILDESKATTEN
Du faller inn under kildeskat-
ten hvis: 1) Du er skattemessig 
bosatt i utlandet. Er du ikke det, 
skattlegges du på vanlig måte et-
ter norske regler. 2) Du mottar 
pensjonsinntekter fra Norge som 
regulert i norsk skattelovs §§ 5-1 
og 5-40. Ikke alle pensjoner eller 
stønader beskattes, så man må se 
på pensjonstypen du mottar for 
å vite om den er skattbar. 3) Du 
bor i et land som ikke har skat-
teavtale med Norge. 

Alle 3 vilkårene nevnt ovenfor 
må være tilstede for å bli pålagt 
kildeskatt. Siden Norge og Span-
ia har en skatteavtale, innebærer 
dette for ”Spania-pensjonister” 
at de bare vil måtte betale kildes-
katt på sine pensjoner til Norge 
hvis de ikke oppnår skattefritak 
fra norske myndigheter. For å få 
slikt fritak må pensjonisten do-
kumentere skatteplikt til Spania. 
Dette innebærer at ”Spania-
pensjonister” som oppfyller 
dokumentasjonskravene norske 
myndigheter stiller, skal betale 
skatt til Spania etter vanlige 
spanske skatteregler istedenfor 
til Norge på sine pensjoner. Men 
forutsetningen for fritaket er som 
nevnt at de kan dokumentere 
skattemessig bosted i Spania. 

4) HVORDAN SØKE OM FRITAK 
– KILDESKATTEN I PRAKSIS
For å oppnå fritak fra kildeskat-
ten på din pensjonsinntekt må 
du dokumentere at du er skat-

tepliktig til Spania. I praksis 
må du sende en søknad om fri-
tak til ditt skattekontor i Norge 
og be om å få fritaksbrev. For å 
få dette innvilget må man i fri-
takssøknaden vedlegge følgende 
papirer: 1) Bostedsbekreftelse 
fra spanske skattemyndigheter i 
original og som ikke er eldre enn 
3 måneder, og den må si at du er 
bosatt i Spania ihht. skatteavtal-
ens art. 4. I vårt område fås dette 
på kontoret til Hacienda i Beni-
dorm. 2) Hvem som utbetaler 
pensjonen(e) dine i Norge.
 
Hvordan får man den helt nød-
vendige bostedsbekreftelsen fra 
spanske myndigheter (”Residen-
cia Fiscal en España. Conven-
io”)? Hvis du allerede har betalt 
skatt til Spania er det enkelt fordi 
da er du innrullert i systemet de-
res. Hvis du aldri har betalt skatt 
til Spania er det litt vanskeligere, 
men det er mulig å få bekref-
telsen hvis du kan bevise å ha 
vært bosatt i Spania minst 183 
dager siste likningsår. Praksis 
er noe ulik på skattekontorene 
i Spania, og ofte kreves at man 
legger frem bekreftede kopier av 
kontoutdrag fra spansk konto, 
strøm- vann- og telefonregn-
inger, padron fra kommunen, 
husleiekontrakt, kvittering på 
betalt husleie, skjøte mm. som 
beviser at du faktisk bor fast her 
nede minst 6 mnd. i året. 

Mange pensjonister som op-
pfyller kravene opplever nå at 
både januar og februar 2010 
trekkes fordi dokumentasjonen 
kom inn for sent. Hvis du er 
blitt uriktig trukket kildeskatt, 
f.eks. fordi du har somlet med 
dokumentasjonen, så kan dette 

kreves tilbakebetalt fra norske 
myndigheter straks du har fått 
fritaksbrevet.

Når det gjelder trygderettighet-
er så får ikke den som betaler 
kildeskatt fulle trygde- og helser-
ettigheter i Norge. Innføringen 
av kildeskatt innebærer ingen 
endring i trygderettigheter mm. 
Dette innebærer at man som fast 
bosatt i Spania er ute av norsk 
folketrygd med mindre man be-
taler for frivillig medlemskap. 
Frivillig medlemskap for pen-
sjonister koster 3 %, og man 
betaler mao. da 18 % som pen-
sjonist hvis man berøres både av 
kildeskatt og trygd.

5. OPPSUMMERING
De ny reglene om kildeskatt vis-
er Norges vilje til å kontrollere 
sine statsborgere uansett hvor i 
verden de bor.  

Kildeskatten får ingen formelle 
konsekvenser for ”Spania-nor-
dmenn” pga. muligheten for å 
søke om fritak etter skatteavtal-
en. Men reglene vil garantert 
skape mange praktiske vansker 
for pensjonistene i Spania. De-
rimot blir det endringer av mer 
reell betydning for de pensjonis-
tene som bor i Spania og som 
ikke har betalt skatt til verken 
Norge eller Spania. De må nå 
betale skatt til ett av landene. 

Det må forventes at man må søke 
om fritak for kildeskatten hvert 
år, selv om dette ikke fremgår di-
rekte av loven eller forarbeidene. 

Gjestekommentar

BIFROST ABOGADOS SLPBIFROST ABOGADOS SLP er et norsk-spansk advokatfi rma som siden 2004 har drevet praksis fra sitt kontor i sentrum av Alfaz del Pi.  er et norsk-spansk advokatfi rma som siden 2004 har drevet praksis fra sitt kontor i sentrum av Alfaz del Pi. 
For tiden er vi tre fast ansatte advokater (En norsk og to spanske), samt en sekretær. Vi deler kontor med spansk regnskaps- og revisjonsfi rma Jordan Consulting.  For tiden er vi tre fast ansatte advokater (En norsk og to spanske), samt en sekretær. Vi deler kontor med spansk regnskaps- og revisjonsfi rma Jordan Consulting.  
Skribenten er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fl este rettsområder.  Skribenten er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fl este rettsområder.  
For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring +34 966 814 500.For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring +34 966 814 500.
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Alfaz del Pi

Vil ha folkebevegelse mot kildeskatt
Rundt ett femtitalls pens-

jonister og trygdede var 
møtt frem til “Folke-

møte mot kildeskatt”. Blant 
de fremmøtte var store deler 
av Fremskrittspartiets lokal-
lag i Alfaz del Pi, hvis sentrale 
medlemmer også er sentrale i 
etableringen av “Kildeprotest”. 
Arrangementet gikk av stabelen 
på FrP-lokallagets faste møtest-
ed, baren “Pavarotti” i Albir.

Randi Heggertveit er nyutnevnt 
leder for foreningen.. Hun for-
teller til Spaniaposten at hun 
selv er apolitisk og egentlig 
hadde lovet seg selv å ikke bli 
politisk aktiv selv om hun nå 
skal kjempe imot kildekskat-
ten. Heggertveit forteller videre 
at selv om kildeskatten ikke 
gjelder de som skatter til Span-
ia, er man prinsippielt imot den.

- Vi bor her i Spania og det er 
her vi vil betale skatt.

Den nyvalgte formannen hevder 
ett av problemene med den nye 
skatten er at pensjon og trygde-
mottakere årlig må dokumentere 
at de faktisk skatter til Spania.

- De kunne jo bare sjekket di-
rekte med NAV. Der står det jo 
hvor lenger vi har bodd her og 
sånn.

De i overkant femti fremmøtte 
gjorde ingen forsøk på å skjule 
sine avsky for politikere og 
“systemet” i Norge.

OVERLEGNE OG DUMME, 
BRYTER AVTALER
- De er overlegne og dumme, og 
vi gir ikke stemmer til dumme 
mennesker, kunne en av de som 
grep ordet fortelle til stor ap-
plaus fra de fremmøtte.

- Norge bryter bilaterale avtaler, 
ble det hevdet fra en av de andre 
som fi kk komme til orde.

KildeskattTolv av de fremmøtte 
meldte seg inn i foreningen på 
stedet ved å betale sin kontigent.

Ett av de tiltak som vurderes er å 
engasjere en norsk advokat for å 
arbeide mot kildeskatten.

RAMMER IKKE 
SPANIA-PENSJONISTER
Kildeskatten ble innført i Norge 

01.01.2010 men rammer ikke 
Norske pensjonister som skat-
ter til Spania. Den bilaterale 
skatteavtalen mellom Norge og 
Spania ble signert 6. oktober 
1999, det er den som regulerer 
de skattemessige  forhold for 
Nordmenn som skatter til Span-
ia og omvendt. Den nye kildes-
katten gjelder i de land hvor det 
ikke eksisterer noen slik skat-
teavtale.

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer pr utgave, likt 
fordelt mellom Torrevieja- og 
Alfaz-området, er Spania-
posten et unikt verktøy for 
bedrifter som jobber mot det 
skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ? 
Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.nosalg@spaniaposten.no

Torrevieja

Syntes kildeskatten er problemfri
Kravet fra norske skat-

temyndigheter om at 
norske pensjonsmot-

tagere i Spania må dokumentere 
sin skattetilhørighet har medført 
ramaskrik og kraftige protester. 
Spaniaveteraner Brynjulf Kros-
søy, Laila Olsen og Randolf 
Ramstad ved Den Norske Klub-
ben Torrevieja syntes imidlertid 
at kildeskatten er helt problem-
fri.

- Ting fungerer ikke hvis folk 
ikke betaler skatt. Ett eller annet 
sted må man skatte. Kildeskat-
ten er helt riktig etter min me-

ning. Jeg ordnet alt selv med 
skattekontoret her i Spania, og 
møtte ingen problemer. Nå er 
alt levert til NAV og jeg har fått 
svar om at alt er i orden og at 
jeg er fritatt, sier Laila, som har 
mer enn 20 års fartstid på Costa 
Blanca.

De to andre klubbmedlemmene 
har heller ikke hatt problemer 
underveis. I likhet med Laila 
ordnet Brynjulf alt på egenhånd 
og har nå fått svar fra NAV om 
at ting er i orden. Han ble riktig-
nok trukket kildeskatt i Norge i 
januar på grunn av sen saksbe-

handling, men disse pengene 
regner han med å få igjen ved 
første anledning. Kameraten 
Randolf valgte å bruke en ad-
vokat. 

- Jeg benyttet en jurist som jeg 
brukt tidligere når det gjelder 
skattespørsmål. Det gikk helt 
smertefritt. Men jeg vet ikke 
hvordan det hadde gått hvis jeg 
skulle fi kse dette uten hjelp. 
Derfor vil jeg oppfordre de som 
er usikre til å søke profesjonell 
assistanse, så slipper man ube-
hagelige overraskelser. 

KLAGER IKKE: De fi re glade pensjonistene Brynjulf Krossøy, Guro Kros-
søy, Laila Olsen og Randolf Ramstad ved Den Norske Klubben i Torrevieja 
mener det er helt normalt å betale kildeskatt. 

FUNDAMENTAL UENIGHET: Kildeskattmotstanderne hevder at ett av 
problemene med den nye skatten er at pensjon og trygdemottakere årlig må 
dokumentere at de faktisk skatter til Spania.

MIDDELS OPPSLUTNING: Rundt et femtitalls pensjonister og trygdede møtte frem til arrangementet ”Folke-
møte mot kildeskatt” på FrP-lokallagets faste møtested, baren “Pavarotti” i Albir fredag den 5. februar.

 AV: KIM AMMOUCHE    RED@SPANIAPOSTEN.NO
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SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

Markedsføre din bedrift?
Spaniaposten er et unikt effektivt verktøy for bedrifter 
som jobber mot det skandinaviske markdet i Spania. 
Ingen har fl ere lesere, større opplag, eller større og 
bedre distribusjon!

Vårt opplagg er dobbelt så stort som vår nærmeste 
konkurrent. I tillegg har Spaniaposten lavest annonse-

priser av alle de norske publikasjoner!

Kontakt oss i dag for annonsetil-
bud for høsten / vinteren 2009!

Kontakt oss på:Kontakt oss på:
966 882 561 eller966 882 561 eller
salg@spaniaposten.nosalg@spaniaposten.no

Så stor er 

forskjellen!
Størst opplag & lesere, 
lavest annonsepris!lavest annonsepris!
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Guardamar

Samefolkets dag på DNSR

Den 6. februar er samenes 
nasjonaldag. Den ble 
feiret for første gang i 

1917. Grunnen er at det første 
landsmøtet ble holdt den dagen 
og det var første gangen i his-
torien nord-samer og sør-samer 
fra forskjellige områder samlet 
seg i et stort landsmøte for å 
drøfte og belyse felles saker og 
problemer.

Fredag den 5. februar feiret 
Den Norske Skolen i Rojales 
samenes nasjonaldag. Dette ble 
gjort ved at alle klassene fra 1. 
- 10. ble delt inn i grupper og 
plassert på forskjellige poster 
for å lære om samenes historie. 
 
Elevene ble delt opp slik at 
barneskolen var for seg selv 
og ungdomsskolen var for seg 
selv.  Førstnevnte hadde 6 post-
er, der de lærte alt fra å kaste 
lasso til hvordan samene lever, 
mens barneskolen lagde mat og 
samisk inspirerte vesker. 

 TEKST OG FOTO: PATRIK VENØY SAASTAD  DAVID ØVRELID

SAMISK SUPPESPISING:  Fellesmåltid med samisk suppe, tilbredt og fortært av elever fra 1. til 7. klasse.

DET SAMISKE FLAGGET: Elever fra 8. til 10. klasse laget fl ere eks-
emplarer av det samiske fl agget under feiringen av samenes dag.

LASSOKASTING:  Joakim fra 8. kaster lasso på Karoline fra 10.

Paseo de las Estrellas, 11 - 03581 Playa Albir
TEL: +34 96 686 48 30www.kaktusgrup.com

* * * *HOTEL KAKTUS ALBIRHOTEL KAKTUS ALBIR

FOR ALLE DINE ARRANGEMENTER  Bryllup  Konfi rmasjon  Møter

Hotell ligger direkte på stranden i Albir, 
3 km fra Altea, 10 minutt er fra Benidorm og 60 km fra Alicante. 

Hotellet har 203 rom, alle med havutsikt.

Komfort ved sjøen



SPANIAPOSTEN  FEBRUAR 2010  UTGAVE 04-2010 23

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

Har du ikke besøkt oss ennå?
- Ferske nyheter hver dag, hele uken!

Nå ferske Nå ferske 
nyheter hver dag!nyheter hver dag!
WWW.SPANIAPOSTEN.NO

  Daglige oppdaterte nyheter
 Debatt
 Forum
 Kulturkalender
 Valutakalkulator
Tidligere avisutgivelser (PDF)
Og mye mye mer...

 
 
 
 
T

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

“Hva skjer”“Hva skjer”
Oversikt over messer, 
fi estas, konserter og 
mye mere.

ValutakalkulatorValutakalkulator
Vår valutakalkulator 
oppdateres fl ere ganger 
i døgnet.

Spørreundersølelser
Gi din stemme, om 
aktuelle “norsk-spanske” 
tema.

Lesernes kommentarer
Her kan du lese lesernes 
kommentarer på sakene 
i Spaniaposten. Eller selv 
bidra med din kommen-
tar eller spørsmål.

Forum
Forumet er stedet 
for spørsmål og svar, 
meninger og debatt.

Torrevieja

Evas Garn på plass i nye lokaler
Etter seks års drift på 

Skandinavisk Senter i 
Torrevieja er nå Eva Sk-

ogli Pedersen og Evas Garn og 
Mote på plass i nye lokaler i 
Centro Comercial Torremarina 
like nord for Torrevieja sentrum. 
Allerede på åpningsdagen den 
1. februar var det ”fullt hus”.

- Det er herlig å ha kommet i 
gang igjen. Det virker som om at 
alle de gamle kundene har fun-
net veien hit, i tillegg til at jeg 
har fått mange fl ere. Jeg har reg-
istrert mange nye skandinaviske 
kunder, samt at det har vært en 
merkbar økning blant tyskere, 
engelskmenn og spanjoler, for-
teller Eva til Spaniaposten.

Handlesenteret Torremarina 
åpnet for rundt et år siden og 
tiltrekker seg stadig nye butik-
ker. Foreløpig er blant annet 
Mercadona, den skandinaviske 
matbutikken Lillians Skafferi, 
en blomsterbutikk, en aviskiosk, 
et par restauranter og en fi lial av 
CAM-banken på plass.

- Det bor veldig mange nord-
menn og andre skandinaver her 
i området. Jeg hadde det fi nt på 
Skandinavisk Senter også, men 
angrer ikke på avgjørelsen om 
å fl ytte. Her føler jeg meg mer 
selvstendig. Dessuten er det 
større lokaler, lavere husleie og 
bedre parkeringsmuligheter her, 
sier Eva, som har skiftet navn på 
butikken fra Evas Garn til Evas 
Garn og Mote.

- Jeg har begynt å ta inn en del 
dameklær i tillegg til det jeg 
strikker selv. Jeg har kunder i 
alle aldre og må stadig tilpasse 
meg deres behov og ønsker, 
selv om garn og andre håndar-
beidsartikler fortsatt er basen 
i sortimentet, sier Eva, som 
fornøyd kan konstatere at sta-
dig nye kunder fi nner veien til 
hennes nye butikk.

STORFORNØYD: Eva Skogli Pedersen er godt fornøyd med oppstarten 
i nye lokaler i handlesenteret Torremarina. Alle de gamle kundene har fun-
net veien til den nye butikken, dessuten har hun fått fl ere nye. 

FLOTT UTSIKTSVILLA I CIUDAD QUESADA SELGES
Fantasti sk beliggenhet med utsikt ti l både Middelhavet og saltsjøene. Gåavstand ti l Den Norske Skolen, golfb ane, Fantasti sk beliggenhet med utsikt ti l både Middelhavet og saltsjøene. Gåavstand ti l Den Norske Skolen, golfb ane, 
tennisbane, supermarkeder, barer og restauranter m.m.tennisbane, supermarkeder, barer og restauranter m.m.

Privat Salg. Visning: 

Monica/ Fernando 629 607 508/636 705 396 
Mail: monica@mi-garage.com, fernando@mi-garage.com

Bofl ate ca 220 m2, tomt 800 m2, egen studioleilighet 
på toppen på ca 25 m2 med egen inngang. Boligen 
selges fullt møblert, har gulvvarme og inneholder: 
3 store soverom, 3 bad, stor stue med bar, mindre 
tv-stue, spisestue, kjøkken ++ Flere utganger ti l fl ott e 
balkonger og terrasser. Huset er holdt i en eksklusiv 
spansk/mexicansk sti l, med en liten sjarmerende vin-
bodega. Mye skapplass. Flott  inngjerdet hage med 
elektrisk port, carport, eget stort svømmebasseng og 
barbecue. Huset er ytt erst velholdt og må ses!

Pris: Kun 460.000 €



SPANIAPOSTEN  FEBRUAR 2010  UTGAVE 04-201024

SUDOKO Vanskelig

SUDOKO Medium

SUDOKO Enkel

Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun 
forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.
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MarkederMarkeder

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

TIRSDAG:
 Altea (Blomster, frukt & grønt)
 Jalon
 Benidorm
 Callosa d’en Sarrià 
 (Frukt & grønt)
 Orihuela
 Mil Palmera (17-20)
 Villajoyosa (Cala de Finestrat)

ONSDAG:
 Callosa de Segura
 Santi ago de la Ribera
 Benidorm
 El Campello
 La Mata
 Guardamar
 Torrevieja / La Mata

 Muchamiel
 Ondara
 Polop
 San Miguel de Salinas
 Teulada

TORSDAG:
 Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
 Alicante (Ved Plaza de Toros)
 Gandia
 San Javier
 Jávea
 Pego
 Rojales
 Villajoyosa
 Urb. Marina, San Fulgencio   
(Torrevieja)

FREDAG:
 Alfás del Pi (08.00 - 14.00)
 Finestrat
 Gata de Gorgons
 Dénia (Frukt og grønnsaker)
 Los Montesinos (kveld/natt )
 Moraira
 Oliva
 Pilar de Horadada
 Torrevieja (nære busstasjonen)

LØRDAG: 
 Alicante
 Almoradí
 Torre Pacheco
 Elche
 Benissa
 Calpe
 Callosa d’en Sarrià     
(Frukt & grønt)
 Gandía
 Santa Pola
 Playa Flamenca
Villajoyosa (Cala de Finestrat)
 
SØNDAG:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina (San Fulgencio)
La Manga (Cabo de Palos)

Tips oss om endringer og mangler: 
info@spaniaposten.no

� BRUKTMARKEDER (RASTROS)BRUKTMARKEDER (RASTROS)

ALICANTE:        Daglig kunstmarked 
           ved Paseo Gadeo fra 1200
           Søndager kunst og anti kk fra 0900
BENIDORM:     Søndager jazz, funk og loppemarked
CALPE:           Onsdager fra 0800-1400
DÉNIA:            Fredager fra 0800
GUARDAMAR: Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN:            Lørdag loppe- og anti kkmarked 
           fra 0800-1400
TEULADA:       Søndag stort brukmarked 
         (Flytt et ti l Pedreguer)
LA NUCIA:      Søndager loppemarked
POLOP:          Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og anti kk fra 0900

MYE RART: Rastro er ett marked med fokus på “brukte” gjenstander. Det vil si man fi nner her en fi n blanding av 
hva vi på norsk kan kalle en krysning mellom loppemarked og antikvitetshandler.

Du finner oss midt i Albirs hovedgate!

ALT I FOTO & DIGITALPRINT:
l Fotokopi
l Forstørrelser
l Laminering
l Bokbinderi
l Papirkopi i farge/sv.
l Design ditt eget album (20x30, 15x20, 10x15cm)
l Overføring av  VHS & Super-8 tape til DVD

Egendesignet fotoalbum Kopper & musmatter

Egendesignet fotoalbum

Lag personlige  invitasjoner,

postkort, kalendere m.m.

Minnebok

digitale 
tjenester

Avda. del Albir, s/n
Alfaz del Pi Tlf: 966 867 393

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer pr utgave, likt 
fordelt mellom Torrevieja- og 
Alfaz-området, er Spania-
posten et unikt verktøy for 
bedrifter som jobber mot det 
skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ? 
Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.no
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?
QUIZ

           HISTORIE       POLITIKK  SAMFUNN       GEOGRAFI       LOKALT       KULTUR  UNDERHOLDNING

1) HVILKEN SPANSK GENERAL BLE YDMYKET AV ABD EL-KRIM I 1921?

  a Francisco Franco     b Manuel Fernandez Silvestre     c Damaso Berenguer    

2) HVA HETER PARTIDO POPULARS TALSKVINNE I PARLAMENTET?     
        a Mª Soraya Sáenz     b Mª Dolores de Cospedal     c Esperanza Aguirre  

3) HVOR LIGGER SPANIAS ELDSTE UNIVERSITET?
  a Salamanca   b Madrid       c Sevilla 

4) HVOR LIGGER UTLØPET TIL ELVEN ALGAR?
 a Alfaz del Pi                 b Benidorm      c Altea

 

5) HVILKEN SPANJOL VAR NOMINERT TIL NOBELS LITTERATURPRIS I 2009?
 a Ildefonso Falcones                   b Juan Ramón Jiménez       c Fransisco Ayala   

SVARENE TRYKKES I FØRSTKOMMENDE UTGAVE.
Svar på de aller fleste spørsmålene kan du finne i artikler på våre internettsider www.spaniaposten.no

SVARENE FRA SISTE UTGAVE
SPØRMÅL 1 :

SPØRMÅL 2 :

SPØRMÅL 3 :

b Manuel Azaña

b Alberto Ruiz-Gallardón

c Mulhacén

Politikeren og forfatteren Manuel Azaña var 
president i Den andre spanske republikken fra 
1936 til 1939. Han var også Spanias statsleder 
fra 1931 til 1933. 

Alberto Ruiz-Gallardón (PP) er ordfører i 
Madrid. Tidligere, i perioden fra den 30. 
juni 1995 til den 26. oktober 2003, var han 
Madridregionens president.

Fjelltoppen Mulhacén i Sierra Nevada er fast-
lands-Spanias høyeste med sine 3481 meter over 
havet. Nabotoppen Veleta rager 3398 meter over 
havet.

Rodeohulene - las Cuevas de Rodeo ligger i 
Rojales på det sydlige Costa Blanca. Hulene 
er fl ittig brukt av lokale kunstnere som stadig 
holder utstillinger der.

Lope de Vega er en av de fremste representantene 
for den såkalte gullalderen i spansk litteratur, og 
blir av mange litteraturhistorikere beskrevet som 
Spanias Shakespeare.

HVEM VAR DEN SISTE PRESIDENTEN I DEN ANDRE SPANSKE 
REPUBLIKKEN?

HVA HETER ORDFØREREN I MADRID?

HVA HETER FASTLANDS-SPANIAS HØYESTE FJELLTOPP?

SPØRMÅL 4 :

a Rojales

HVOR LIGGER RODEOHULENE – LAS CUEVAS DE RODEO?

SPØRMÅL 5 :

c Lope de Vega

HVEM BESKRIVES SOM SPANIAS SHAKESPEARE?

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører - Skreddersyr 
interiøret slik du ønsker - Vi sørger for at alt kommer på plass i huset ditt - Konkurransedyktige priser og 

betingelser.   Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser
Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).

Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  post@norstil.no - www.norstil.no

LM
Assessoria

Lola Mengual
Col. 2114

( 619 290 085
Avda. Pais Valenciá, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi COLEGIO DE GRADUADOS

SOCIALES DE ALICANTE

l NIE/Residencia m.m.
l Arbeidskontrakter
l Arbeidsrett
l Seguridad Social
l Skatter / Avgifter
l Regnskap

Hos oss kan du
snakke spansk, 

engelsk eller fransk.

  Alt innen hjemmetjenesterAlt innen hjemmetjenester
24 - timers vakttelefon24 - timers vakttelefon
  Utlån av hjelpemidlerUtlån av hjelpemidler
TolketjenesterTolketjenester
  Blodprøver - INRBlodprøver - INR
  SykehjemSykehjem
  TRYGGHETSALARMTRYGGHETSALARM

Ring oss påRing oss på

619 274 038619 274 038
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Mandag 22.02.2010Mandag 22.02.2010

06.00 OL morgen
07.00 NRK nyheter
07.05 OL morgen
08.00 NRK nyheter
08.05 OL morgen
09.00 NRK nyheter
09.05 OL høydepunkter: 
           Ishockey Canada-USA, menn
11.15 OL høydepunkter: 
           Ishockey Sverige-Finland, menn
12.00 NRK nyheter
12.10 OL høydepunkter: 
           Ishockey Sverige-Finland, menn
13.00 OL høydepunkter: 2er-bob fi nale, menn
14.30 OL høydepunkter: Kunstløp isdans
15.00 NRK nyheter
15.10 OL høydepunkter: Kunstløp isdans
16.30 OL høydepunkter
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Distriktsnyheter
18.20 OL direkte 
18.45 OL direkte: Hopp, lag 
19.00 NRK nyheter
19.03 OL direkte: Hopp, lag 
20.55 Dagsrevyen 
21.30 OL direkte: Langrenn lagsprint fi naler,  
           kvinner og menn 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 OL studio 
00.10 OL direkte: Curling Sverige-Canada, 
           kvinner
02.00 OL direkte: Kunstløp isdans, friløp

Mandag 22. februarMandag 22. februar

06:30 TV 2 Junior
06:31 Planet Grabo
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Norgesmester
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Johan Falk: Våpenbrødre
22:40 Refl ektor: Vandring mot frihet
23:40 Boston Legal
00:35 Kontoret
01:00 The Company
01:55 Numbers
02:45 Eli Stone
03:35 Sportsnyhetene
03:50 Været
04:00 Sonen

Mandag 22. FebruarMandag 22. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Wipeout
kl 20.30 Ullared
kl 21.30 Cougar Town
kl 22.00 Lykkelig skilt
kl 22.30 Spesialstyrken
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.25 Playbox

Tirsdag 23.02.2010Tirsdag 23.02.2010

06.00 OL morgen
07.00 NRK nyheter
07.05 OL morgen
08.00 NRK nyheter
08.05 OL morgen
09.00 NRK nyheter
09.05 OL høydepunkter: 
           Ishockey semifi nale 2, kvinner
11.10 OL høydepunkter: Kunstløp isdans, friløp
12.00 NRK nyheter
12.10 OL høydepunkter: Kunstløp isdans, friløp
14.00 OL høydepunkter: 
           Fristil hopp kvalifi sering, menn
15.00 NRK nyheter
15.10 OL høydepunkter: 
           Fristil hopp kvalifi sering, menn
15.45 OL høydepunkter
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Distriktsnyheter
18.20 OL direkte 
19.00 Dagsrevyen 
19.40 OL direkte: Kombinert hopp, lag 
20.00 OL direkte: 
          Skiskyting 4x6 km stafett, kvinner 
22.00 OL direkte: 
          Skøyter 10 000 m m/komb. stafett 
22.45 OL direkte: Fristil skicross fi nale, kvinner 
23.20 Kveldsnytt 
23.35 Extra-trekning
23.45 OL studio 
00.35 OL direkte: 
          Curling Storbritannia-Norge, menn
02.00 OL direkte: Ishockey, playoff 2
04.00 OL direkte: Ishockey, 
           playoff 3 + medaljeseremonier

Tirsdag 23. februarTirsdag 23. februar

06:30 TV 2 Junior
06:31 Planet Grabo
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine - Sesongstart!
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar - Episode 2000
20:00 Farmengården 2010
20:30 Sommertid - Tilbakeblikk
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Frustrerte fruer
22:35 Medium
23:30 Mental
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium
01:40 Brothers & Sisters
02:30 Frustrerte Fruer
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Tirsdag 23. FebruarTirsdag 23. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Wipeout
kl 20.30 Verdens sterkeste 3-åring
kl 21.30 CSI
kl 22.30 CSI
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Fredag 26.02.2010Fredag 26.02.2010

06.00 OL morgen
07.00 NRK nyheter
07.05 OL morgen
08.00 NRK nyheter
08.05 OL morgen
09.00 NRK nyheter
09.05 OL høydepunkter: 
          Curling semifi nale, menn
10.30 OL høydepunkter: 
           Ishockey fi nale, kvinner
12.00 NRK nyheter
12.10 OL høydepunkter: 
           Kunstløp friløp, kvinner
14.00 OL høydepunkter: 
           Fristil hopp fi nale, menn
15.00 NRK nyheter
15.10 OL høydepunkter: 
           Fristil hopp fi nale, menn
15.30 OL høydepunkter
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Distriktsnyheter
18.20 OL direkte 
19.00 Dagsrevyen 
19.40 Norge rundt 
19.55 OL direkte: 
           Skiskyting 4x7,5 km stafett, menn 
22.00 Nytt på nytt 
22.30 OL direkte: 
          Alpint slalåm 2. omgang, kvinner 
23.15 Kveldsnytt 
23.30 OL studio 
00.30 OL direkte: Curling fi nale, kvinner
03.00 OL direkte: Skøyter kortbane 500 m 
           menn, 1000 m kvinner, kvartfi naler
03.30 OL direkte: Ishockey semifi nale 2, menn

Fredag 26. februarFredag 26. februar

06:30 TV 2 Junior
06:31 Planet Grabo
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hope & Faith
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Fredag
19:30 Akvariet
20:00 Norske talenter - Høydepunkter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Senkveld med Thomas og Harald
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Golden goal
23:50 Film: The Insider
02:40 Rush
03:30 Film: Mirakel
05:25 Sportsnyhetene
05:40 Været
05:50 Sonen

Fredag 26. FebruarFredag 26. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Hundehviskeren
kl 20.30 Castle
kl 21.30 CSI
kl 22.30 CSI: N.Y.
kl 23.25 The Closer
kl 00.20 Big Bang Theory
kl 00.50 Vampire Diaries
kl 01.40 Hopp i vulkanen
kl 03.35 CSI
kl 04.25 Playbox

Lørdag 27.02.2010Lørdag 27.02.2010

06.00 OL morgen
09.00 OL morgen
12.00 OL høydepunkter: Ishockey semifi naler
           og skøyter kortbane
15.30 OL høydepunkter: 
          4er-bob kvalifi sering, menn
16.30 OL høydepunkter
18.00 OL direkte 
19.00 OL direkte: 
          Alpint slalåm 1. omgang, menn 
19.45 Lørdagsrevyen 
20.25 Lotto-trekning
20.30 OL direkte: 
           Langrenn 30 km fellesstart, kvinner 
22.45 OL direkte: 
          Alpint slalåm 2. omgang, menn 
23.30 Kveldsnytt 
23.45 OL studio 
01.00 OL direkte: Curling fi nale, menn
03.00 OL direkte: Kunstløp, oppvisning
04.00 OL direkte: Ishockey bronsefi nale, menn

Lørdag 27. februarLørdag 27. februar

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Lunar Jim
07:10 Bamse Bjørn og vennene hans
07:16 Nouky og venner
07:21 Ozie Boo
07:35 Benjamin Bjørns hemmelige verden
07:57 Hello Kitty
08:09 Jeg er Eloise
08:34 Lola og Virginia
08:47 Winx Club
09:11 Geronimo Stilton
09:37 W.I.T.C.H.
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:20 Party of Five
13:10 Hundeskolen
14:10 America’s Got Talent
15:00 Refl ektor: Vandring mot frihet
16:00 TV 2 hjelper deg
16:30 Norgesmester
17:30 Farmengården 2010
18:00 Sommertid - Tilbakeblikk
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Hos Martin
20:00 Vil du bli millionær?
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: The Game
00:35 Samantha
01:00 Senkveld med Thomas og Harald
02:05 Film: A Different Loyalty
04:00 Sportsnyhetene

Lørdag 27. FebruarLørdag 27. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.50 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.15 Fresh Prince i Bel Air
kl 07.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 Clueless
kl 10.15 Clueless
kl 10.40 Ullared
kl 11.35 Program ikke fastsatt
kl 12.35 Wildfi re
kl 13.25 Friday Night Lights
kl 14.20 Djevelens løpegutt
kl 15.15 Date My Mom
kl 15.45 10 Things I Hate About You
kl 16.15 Gossip Girl
kl 17.10 Ugly Betty
kl 18.00 Cougar Town
kl 18.30 Lykkelig skilt
kl 19.00 Hundehviskeren
kl 20.00 America’s Funniest Home Videos
kl 20.30 Syltynne kjendismødre
kl 21.30 Miss Undercover
kl 23.40 Spesialstyrken
kl 00.35 About Adam
kl 02.30 Playbox

LEIEBIL TIL LAVPRIS

ALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJA

Leiebil til ferien?
Kundeservice på Norsk!

Kontakt oss på: leiebil@spania.no 
eller       (+34) 966 882 501
(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)


WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Billigst og enklest på internett 

PRISGARANTI
PRISGARANTI
PRISGARANTI
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Onsdag 24.02.2010Onsdag 24.02.2010

06.00 OL morgen
07.00 NRK nyheter
07.05 OL morgen
08.00 NRK nyheter
08.05 OL morgen
09.00 NRK nyheter
09.05 OL høydepunkter: Ishockey
11.10 OL høydepunkter: 
           Kunstløp kortprogram, kvinner
12.00 NRK nyheter
12.10 OL høydepunkter: 
           Kunstløp kortprogram, kvinner
13.00 OL høydepunkter: 
           Bob kvalifi sering, kvinner
14.00 OL høydepunkter: Ishockey
15.00 NRK nyheter
15.10 OL høydepunkter: Ishockey
15.30 OL høydepunkter
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Distriktsnyheter
18.20 OL direkte 
19.00 Dagsrevyen 
19.40 OL direkte: 
           Langrenn stafett 4x10 km, menn 
22.15 OL direkte: Skøyter 5000 m, kvinner 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Vikinglotto
23.20 OL direkte: Skøyter 5000 m, kvinner 
23.45 OL studio 
00.45 OL direkte: Ishockey kvartfi nale 1, menn
01.30 OL direkte: Ishockey kvartfi nale 2, menn
04.00 OL direkte: Ishockey kvartfi nale 3, menn

Onsdag 24. februarOnsdag 24. februar

06:30 TV 2 Junior
06:31 Planet Grabo
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Det store korslaget - Høydepunktene
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Supernanny
22:35 I get that a lot
23:35 60 Minutes
00:25 Svindlertriks
01:00 Penn og Teller
01:35 Grey’s Anatomy
02:30 What about Brian
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Onsdag 24. FebruarOnsdag 24. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Wipeout
kl 20.30 Vampire Diaries
kl 21.30 CSI: N.Y.
kl 22.30 Special Victims Unit
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.45 Special Victims Unit
kl 02.35 Justice
kl 03.25 Playbox

Torsdag 25.02.2010Torsdag 25.02.2010

06.00 OL morgen
07.00 NRK nyheter
07.05 OL morgen
08.00 NRK nyheter
08.05 OL morgen
09.00 NRK nyheter
09.05 OL høydepunkter: 
           Fristil hopp fi nale, kvinner
10.30 OL høydepunkter: 
           2er-bob, fi nale, kvinner
12.00 NRK nyheter
12.10 OL høydepunkter: Skøyter kortbane 
           innledende og fi nale 3000 m, kvinner
14.00 OL høydepunkter: 
           Ishockey kvartfi nale, menn
15.00 NRK nyheter
15.10 OL høydepunkter: 
           Ishockey kvartfi nale, menn
16.00 OL høydepunkter
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Distriktsnyheter
18.20 OL direkte 
19.00 Dagsrevyen 
19.40 OL direkte: 
           Langrenn stafett 4x5 km, kvinner 
21.30 OL direkte: Kombinert langrenn 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 OL studio 
00.30 OL direkte: Curling semifi nale 1, menn
02.00 OL direkte: Kunstløp friløp, kvinner

Torsdag 25. februarTorsdag 25. februar

06:30 TV 2 Junior
06:31 Planet Grabo
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hos Martin
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Criminal Minds
22:35 Numbers
23:30 Rush
00:25 Criminal Minds
01:15 Judging Amy
02:05 Anna Pihl
02:55 Sportsnyhetene
03:10 Været
03:20 Sonen

Torsdag 25. FebruarTorsdag 25. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Wipeout
kl 20.30 Tangerudbakken borettslag
kl 21.30 48 timer
kl 22.30 The Closer
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Søndag 28.02.2010Søndag 28.02.2010

06.00 OL morgen
09.00 OL morgen
12.00 OL høydepunkter: Kunstløp oppvisning
14.00 OL høydepunkter: Curling fi nale, menn
15.00 OL høydepunkter: 4er-bob fi nale, menn
16.00 OL høydepunkter: 
           Ishockey bronsefi nale, menn
17.00 OL høydepunkter
18.00 OL direkte 
18.20 OL direkte: 
           Langrenn 50 km fellesstart, menn 
19.00 NRK nyheter
19.03 OL direkte: 
           Langrenn 50 km fellesstart, menn 
20.55 Søndagsrevyen 
21.35 Miss Marple: Mord som medisin 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 OL direkte: Ishockey fi nale, menn 
23.45 OL studio 
01.00 OL direkte: Kunstløp, oppvisning
02.30 OL direkte: Avslutningsseremoni
04.30 Avslutningsseremoni

Søndag 28. februarSøndag 28. februar

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapapa
07:49 Lille Brunbjørn
07:52 Milo
07:57 Den magiske karusellen
08:09 Noddy
08:20 Toot og Puddle
08:31 Vennebyen
08:42 Elias
08:52 Moby Dick
09:15 Pokemon
09:36 Skyland
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:20 Party of Five
13:10 Film: Hans og Grete
14:50 Party of Five: A Family Album
15:50 Film: SvampeBob Firkant
17:30 Hjelper hjerne
18:00 Gudene vet
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Glee
20:00 Historien om Michael Jackson
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Beck: Gribben
23:40 Hack
00:35 God kveld Norge
01:15 Kredittnasjonen
02:15 Mysteriet bak tårnenes fall
03:10 60 Minutes
04:00 Sportsnyhetene

Søndag 28. FebruarSøndag 28. Februar

kl 06.00 Playbox
kl 06.50 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.15 Fresh Prince i Bel Air
kl 07.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 Clueless
kl 10.15 Clueless
kl 10.40 Clueless
kl 11.05 Wildfi re
kl 12.00 Hus til salgs
kl 13.00 Date My Mom
kl 13.30 Cougar Town
kl 14.00 Cougar Town
kl 14.30 Cougar Town
kl 15.00 Cougar Town
kl 15.30 Cougar Town
kl 16.00 Cougar Town
kl 16.30 Cougar Town
kl 17.00 Cougar Town
kl 17.30 Cougar Town
kl 18.00 Tett på Courteney Cox
kl 19.00 Syltynne kjendismødre
kl 20.00 America’s Funniest Home Videos
kl 20.30 Sporløst forsvunnet
kl 21.30 Sporløst forsvunnet
kl 22.30 Fra sjel til sjel
kl 23.30 Hessdalsfenomenet
kl 00.30 City Homicide
kl 01.30 Rødt hav
kl 03.35 Fornemmelse for mord
kl 04.30 Playbox

Eksperter på Solenergi

www.sunenergy.es

TOPP KVALITET & KONKURANSEDYKTIGE PRISER
SunEnergy designer og installerer systemer for å produsere SunEnergy designer og installerer systemer for å produsere 
GRATIS varme og elektrisitet, året rundt, ved å bruke den nyeste GRATIS varme og elektrisitet, året rundt, ved å bruke den nyeste 
teknologien basert på ren, effektiv og fornybar energi. teknologien basert på ren, effektiv og fornybar energi. 
MULIGHET FOR ØKONOMISK STØTTE VED INSTALLASJON
Vårt team av ingeniører, teknikere og representanter kan tilby deg Vårt team av ingeniører, teknikere og representanter kan tilby deg 
prosjektering av alle typer anlegg slik som varmtvann for hjem / prosjektering av alle typer anlegg slik som varmtvann for hjem / 
basseng, gulvvarme og større elektriske strømforsyningsanlegg.  basseng, gulvvarme og større elektriske strømforsyningsanlegg.  

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAGKONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

ALTEA     avda. Co avda. Comunidad Valenciana, 6 munidad Valenciana, 6 
    Tlf. 966 885 876 - 608 551 605Tlf. 966 885 876 - 608 551 605
DENIA   avda. Marguesado, 3    avda. Marguesado, 3 
    Tlf. 966 427 750Tlf. 966 427 750 
GANDIA avda. República Argentina, 109  avda. República Argentina, 109 
    Tlf. 680 580 783Tlf. 680 580 783

Vi selger ikke bare, men reparerer også ! Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Bernd Adler14år i Spania
CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.
Snakk med vår norske tekniker hver tirsdag fra 09.00 til 14.00

Nå også i Torrevieja!

Etter lang tids etterspørsel gjør vi 
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfi rma • Bilvask

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30
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Mandag 01.03.2010Mandag 01.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Avslutningsseremoni
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Berulfsens konspirasjoner 
13.40 Pappa tar gull 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Bedre puls
20.15 Klasse 10 B 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Steinhuggeren 
22.30 Hjernevask 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Poirot: Den åpne graven 
01.10 Nytt på nytt 
01.40 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 1. marsMandag 1. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen - Premiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Johan Falk: Fiendeland
22:40 Refl ektor: De fredløse
23:40 Boston Legal
00:35 Kontoret
01:00 The Company
01:55 Numbers
02:45 Eli Stone
03:35 Sportsnyhetene
03:50 Været
04:00 Sonen

Mandag 01. MarsMandag 01. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 71º nord - Norges tøffeste kjendis
kl 22.00 Cougar Town
kl 22.30 Lykkelig skilt
kl 23.00 Spesialstyrken
kl 23.55 Big Bang Theory
kl 00.20 Cold Case
kl 01.20 CSI: Miami
kl 02.10 Special Victims Unit
kl 03.05 Justice
kl 03.55 Playbox

Tirsdag 02.03.2010Tirsdag 02.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Bedre puls
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Urix
13.30 Den grønne heisen 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Ut i naturen: Magasin 
20.15 Bygdeliv 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.30 Bokprogrammet: Djevler og demoner 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Film: De andres liv 
01.30 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 2. marsTirsdag 2. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Sporløs - Premiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Frustrerte fruer
22:35 Medium - Sesongavslutning!
23:30 Mental
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium
01:40 Brothers & Sisters
02:30 Frustrerte Fruer
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Tirsdag 02. MarsTirsdag 02. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Politiet
kl 21.30 CSI
kl 22.30 CSI
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Fredag 05.03.2010Fredag 05.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Schrödingers katt 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Kattedilla 
13.05 Urix
13.25 V-cup kombinert: Hopp
14.30 Folk: Bob Benoni - et fyrverkeri i nord 
15.00 NRK nyheter
15.10 Norge rundt 
15.25 V-cup kombinert: Langrenn
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.40 Norge rundt 
20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Skavlan 
22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Etter katastrofen 
00.20 Robbie Williams - Let him entertain you 
01.20 Takk Gud, det er fredag! 
01.45 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 5. marsFredag 5. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hope & Faith
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Fredag
19:30 Akvariet
20:00 Norske talenter - Sesongpremiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske talenter - fortsetter
22:15 Senkveld med Thomas og Harald

Torsdag kveld fra Nydalen
00:20 Golden Goal
00:50 Film: Employee of the Month
02:40 Rush
03:30 Film: Runaway Train
05:30 Sportsnyhetene
05:45 Været
05:55 Sonen

Fredag 05. MarsFredag 05. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Hundehviskeren
kl 20.30 Castle
kl 21.30 CSI
kl 22.30 CSI: N.Y.
kl 23.30 Big Bang Theory
kl 00.20 Bortførte barn
kl 01.45 Head Of State
kl 03.35 CSI
kl 04.25 Playbox

Lørdag 06.03.2010Lørdag 06.03.2010

07.15 Disneytimen 
08.10 Ut i naturen: Magasin 
08.40 Folk: Hav, himmel, høst og hummer 
09.10 Mannen og svartbjørnane 
10.00 NRKs sportslørdag
10.00 Sport i dag
10.40 V-cup langrenn: Dobbeljakt, kvinner
11.30 V-cup alpint: Utfor, menn
12.50 Snøbrett: TTR-serien: Arctic Challenge, 
semifi naler slopestyle
13.40 V-cup langrenn: Dobbeljakt, menn
15.05 Sport i dag
15.25 V-cup kombinert: Langrenn
16.00 Sport i dag
16.15 V-cup hopp
18.00 Barne-tv
18.00 Kometkameratene 
18.29 Krem Nasjonal 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester 
20.55 Topp ti - Melodi Grand Prix 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.10 Fakta på lørdag: Et dukkehus 
22.35 Viggo på lørdag 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Nattkino: Mr Brooks 
01.15 Trygdekontoret 
01.45 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 6. marsLørdag 6. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Lunar Jim
07:10 Bamse Bjørn og vennene hans
07:16 Nouky og venner
07:21 Ozie Boo
07:35 Benjamin Bjørns hemmelige verden
07:57 Hello Kitty
08:09 Jeg er Eloise
08:34 Lola og Virginia
08:47 Winx Club
09:11 Geronimo Stilton
09:37 W.I.T.C.H.
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:25 Party of Five
13:20 Hundeskolen
14:20 America’s Got Talent
15:10 Bare for moro skyld
15:25 TV 2 hjelper deg
15:55 Sporløs
16:55 Norske talenter
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Hos Martin
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Spellemann 2009
23:40 Film: Hekta på deg
01:50 Samantha
02:15 Senkveld med Thomas og Harald
03:20 Film: Et besværlig kyss
05:15 Sportsnyhetene
05:30 Været

Lørdag 06. MarsLørdag 06. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.50 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.15 Fresh Prince i Bel Air
kl 07.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 Clueless
kl 10.15 Clueless
kl 10.40 Åttling-mamma
kl 12.35 Wildfi re
kl 13.25 Verdens høyeste barn
kl 14.20 Djevelens løpegutt
kl 15.15 Date My Mom
kl 15.45 10 Things I Hate About You
kl 16.15 Gossip Girl
kl 17.10 Ugly Betty
kl 18.00 Cougar Town
kl 18.30 Lykkelig skilt
kl 19.00 Hundehviskeren
kl 20.00 America’s Funniest Home Videos
kl 20.30 Ja, vi elsker Hollywood
kl 21.30 U.S. Marshals
kl 00.15 Spesialstyrken
kl 01.10 Djevelsk spill
kl 03.00 Playbox

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN
Tips oss! Vi vil gjerne ha fl ere tips fra våre lesere. Har du en nyhet, tips om et  nytt arrangement, en 

forening som fortjener oppmerksomhet, har du hatt en positiv eller negativ hendelse du tror andre vil ha nytte 

eller glede av å lese om, eller vet du om en ny bedrift som etablerer seg? Nøl ikke, tips oss i dag!

Noe på hjertet?
Det beste tipset hver måned belønnes 
med tre fl asker utmerket Spansk vin!

Ring oss på  966 882 561, eller...
 Besøk oss på vårt kontor i Altea: Cuesta de Las Narices 34
 Send oss en epost på red@spaniaposten.no
 Benytt kontakt skjema på vår webside, www.spaniaposten.no
 Eller ta direkte kontakt med en av våre jounalister ute på oppdrag.
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Onsdag 03.03.2010Onsdag 03.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Ut i naturen: Magasin 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Urix
13.30 Filmavisen 1959
13.40 Aldri annet enn bråk 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 FBI 
20.15 Folk: Hav, himmel, høst og hummer 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 House 
22.25 Migrapolis: Ta sjansen 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Lydverket
23.45 Stein Baggers bedrag 
00.45 Pornoeksplosjonen 
01.35 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 3. marsOnsdag 3. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Supernanny
22:35 Californication - Sesongpremiere!
23:10 60 Minutes
00:00 Svindlertriks
00:35 Penn og Teller
01:10 Grey’s Anatomy
02:00 What about Brian
02:45 Sportsnyhetene
03:00 Været
03:10 Sonen

Onsdag 03. MarsOnsdag 03. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Ja, vi elsker Hollywood
kl 21.30 CSI: N.Y.
kl 22.30 Special Victims Unit
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Torsdag 04.03.2010Torsdag 04.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen
10.50 FBI 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Urix
13.30 Cirkus Fandango 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Tid for tegn 
17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Schrödingers katt 
20.15 Fotballkrigen: Fenerbahce-Galatasaray 
20.45 Glimt av Norge: Familien på Merdø 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Debatten 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Store følelser i kjelkehockey 
00.00 Solstorm 
01.40 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 4. marsTorsdag 4. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Lurt av Karlsen - Premiere!
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene

Torsdag kveld fra Nydalen - Sesongpremiere!
22:40 Numbers
23:35 Rush
00:30 Criminal Minds
01:20 Judging Amy
02:10 Anna Pihl
03:00 Sportsnyhetene
03:15 Været
03:25 Sonen

Søndag 07.03.2010Søndag 07.03.2010

07.00 Handy Manny 
07.25 Norge rundt 
07.55 NRKs sportssøndag
07.55 Vasaloppet
10.50 V-cup alpint: Super-G, menn
12.10 V-cup langrenn: Stafett, menn
13.50 V-cup hopp: Lag
16.00 Snøbrett: TTR-serien: Arctic Challenge, 
fi nale slopestyle
17.30 Åpen himmel: Skaperglede 
18.00 Barne-tv
18.00 Fugleveien 3
18.10 Med bestefar i lomma 
18.25 Pingu
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen
20.10 Himmelblå 
20.55 Ingen grenser 
21.45 Lille Dorrit 
22.40 Sangskatter med Tonje Unstad
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Rally: NM-runde fra Numedal
23.55 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
00.45 Nurse Jackie 
01.15 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 7. marsSøndag 7. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapapa
07:49 Lille Brunbjørn
07:52 Milo
07:57 Den magiske karusellen
08:09 Noddy
08:20 Toot og Puddle
08:31 Vennebyen
08:42 Elias
08:52 Sonic X
09:15 Pokemon
09:36 Bakugan
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Ja, kjære
11:55 Spellemann 2009 - Helt fra begynnelsen.
12:55 Spellemann 2009
15:00 Farmen
18:00 Pastor på prøve - Sesongpremiere!
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Superfi nale: Aalesund - Rosenborg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Farmen - sammendrag
22:45 FotballXtra: Før seriestart
23:45 Hack
00:35 Senkveld med Thomas og Harald
01:10 Svindlertriks - Spesial
02:15 Mysteriet bak tårnenes fall
03:10 60 Minutes
04:00 Sportsnyhetene
04:15 Været
04:25 Sonen

Søndag 07. MarsSøndag 07. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.50 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.15 Fresh Prince i Bel Air
kl 07.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 Clueless
kl 10.15 Clueless
kl 10.40 Clueless
kl 11.05 Wildfi re
kl 12.00 Hus til salgs
kl 13.00 Date My Mom
kl 13.30 Date My Mom
kl 14.00 Wipeout USA
kl 15.00 4-stjerners middag
kl 16.00 4-stjerners middag
kl 17.00 4-stjerners middag
kl 18.00 4-stjerners middag
kl 19.00 Jakten på verdens laveste mann
kl 20.00 71º nord - Norges tøffeste kjendis
kl 21.30 Jakten på den 6. sans
kl 22.30 Fra sjel til sjel
kl 23.30 Politiet
kl 00.30 City Homicide
kl 01.30 Cop Land
kl 03.30 Fornemmelse for mord
kl 04.20 Playbox

Torsdag 04. MarsTorsdag 04. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 Hundehviskeren
kl 07.45 America’s Funniest Home Videos
kl 08.10 Megaquiz
kl 09.50 One Tree Hill
kl 10.40 Familietrøbbel
kl 11.10 The War at Home
kl 11.40 What I Like About You
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Tangerudbakken borettslag
kl 21.30 Die Hard i New York
kl 00.00 Big Bang Theory
kl 00.30 Cold Case
kl 01.25 CSI: Miami
kl 02.20 Special Victims Unit
kl 03.15 Justice
kl 03.30 Playbox

ALT I DITT HJEMALT I DITT HJEM
SERVICES M & ASERVICES M & A

Innkjøp.
Matlaging.
Rengjøring. 

Hagearbeide.

(Også IKEA)

PRISVENNLIG  ANSVARSFULLT

...

 634 511 517
(Vi arbeider i: Albir, Alfaz del Pi, Altea, 
La Nucia, Benidorm, Villajoyosa m.m.)

Reparasjoner.
Malerarbeider.

Tilsyn med din bolig.

...

...

SPANSKKURSSPANSKKURS

Påmelding og betaling Påmelding og betaling 
mandag 22. Februar mandag 22. Februar 
i Hotel Kaktus Albiri Hotel Kaktus Albir
Fra 17:30 til 18:30Fra 17:30 til 18:30

Spanskkurs i Alfaz del PiSpanskkurs i Alfaz del Pi
(Hotell Kaktus i Albir)(Hotell Kaktus i Albir)

Oppstart 01. Mars 2010Oppstart 01. Mars 2010
Pris: 95 Euro95 Euro pr deltaker, materiell inkludert.

Info: 678 743 897678 743 897 

spansk@spania.nospansk@spania.no
(fra 18:00 til 20:00)
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 BOLIG SØKESBOLIG SØKES BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR



DIVERSEDIVERSE
LØSØRE M.M.LØSØRE M.M.

 BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

 BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

�� NØDNUMMERNØDNUMMER

Ambulanse    112Ambulanse    112

Bomberos (brannvesen)  112Bomberos (brannvesen)  112

Guardia Civil    062Guardia Civil    062

Policia Local    092Policia Local    092

AUDI A8 QUATRO SELGES
Audi A8 Quatro 3.0 TDI selges.
Des.2005-mod, 85000km. 
32500 Euro.
Tel. 662533723 e. kl. 17.00

1999 BMW Z 3, 1,8
1999 BMW Z 3, 1,8, selges for 
Euro 4.000, gått ca 103.000. 
Bilen er ITV godkjent til de-
sember 2010. Bilen står i Dream 
Hills, ca 5 km utenfor Torre-
vieja. 
Norsk mobil 0047 906 24 101.

BIL ØNSKES KJØPT
Ønsker å kjøpe liten “konebil” 
i Alfaz. Rimelig, med AC, ikke 
eldre enn 2000 og med godkjent 
ITV. Tlf: 0034 655 780 372

MERCEDES  280 CDI  2005
Mercedes  280 cdi  2005 modell
Kun 35.000 km mye extra utstyr
Selges Euro 27.000 

Tfn. 966860316 
mobil 665093802

RENAULT LAGUNA 1,8 - 1994
Renault Laguna 1,8 - 1994 mod. 
Hvit og i god stand, 114.000 km
Siste ITV, april 2009, € 2.300
Ring: 677 006 751 (Albir)

SEAT ÄLDRE ÄN 15 ÅR
Seat äldre än 15 år. Spanskregis-
trerad. Obesiktigad. Kan använ-
das för Plan 2000. Endast 220 
euro. Ring: 677 831 547 

BRUKT-BIL / SECOND HAND CAR
Brukt-bil i rimelig god teknisk 
stand ønskes kjøpt. Er i Torre-
vieja 20/2 til 27/3
Wanted second hand car in fairly 
good technical condition. Will 
be in Torrevieja 20/2 till 27/3

Vennligst ring Terje på 
tlf. +34-645 291 622 

eller norsk 974-17754
Please call Terje 

tel. +34-645 291 622 
or norwegian +47-974-17754

SØKES: SOLRIK LEILIGHET 
I ALBIR

Rolige pensjonister ønsker å 
leie varm,solrik og hjemme-
koselig leilighet i Albir. Må ha 2 
soverom og solrik uteplass.Nor-
skt TV og internett.Leie er fra 
januar til påske 2011. Kontakt 
oss på email:ab@mauland.no

ALBIR - ALFAZ  I  VÅR
Vi er et ektepar i 60årene som i 
mars, april og mai i år ønsker å 
leie “et hjem” = en romslig og 
velutstyrt leilighet i høy stan-
dard. Eller gjerne et tilsvarende 
hus. Vi er medlemmer i Den 
norske klubben og i Costatrim-
men og lover å ta godt vare på 
sakene dine. tlf: +47 91335569 
email:smebyco@gmail.com

HUS TIL LEIE I ALFAZ DEL PI
I Col. Escandinavia for skoleåret 
2010/11. 3 soverom, eget bas-
seng, stor uteplass, aircond, 
norsk TV,m.m. Fullt møblert. 
Flott utsikt og skjermet parker-
ingsplass.Gåavstand til skolen. 

tel. 0034676042527,
004748219700

ALFAZ DEL PI, HUS TIL LEIE
I Col. Escandinavia for skoleåret 
2010/11. 3 soverom, eget bas-
seng, stor uteplass, aircond, norsk 
TV,m.m. Fullt møblert. Flott 
utsikt og skjermet parkeringsplass.
Gåavstand til skolen.
tel. +47 48219700

PANORAMA UTSIKT
Polop “paradis” et sant paradis!! 
Med utsikt utover middelhavet, 
og fjellene.Flott beliggenhet ved 
parken, og basseng med fossefall.
Gå avstand til søndagsmarked, en 
av de største i vårt område.2.5 km 
til kjøpesenter, 2.5 km til svømme-
hall. Kort vei til syd - Europas Dis-
neyland, Terra Mitica i Benidorm, 

LEILIGHET I URB.CABO CERVERA
Flott leilighet i urb.Cabo Cer-
vera selges. Leiligheten ligger 
i 1. linje ved La Mata stranden. 
Panoramautsikt over havet. 2 
soverom, 1 bad, amerikansk 
kjøkken og stor salong.Tilsam-
men 6 sengeplasser.  Stor takter-
rasse. TV med nordiske og euro-
peiske kanaler lett tilgjengelig. 
Tennisbane og pool på området. 
Sentral beliggenhet med alle 
faciliteter i umiddelbar nærhet. 
Bussholdeplass like utenfor 
døren. Selges møblert.
Kontakt :elaspe@hotmail.com 
Tlf: +34 659143682 
eller +34 966921744

BOLIG PÅ LA ZENIA
Nydelig og romslig bolig i 
vel utbygget urbanisasjon på 
La Zenia selges.  Boligen har 
3 soverom, 2 bad, stor og lys 
stue, separat kjøkken, stor patio 
og et stort arbeidsrom for kon-
torarbeid eller syrom.   Stor og 
fi n uteplass samt en fl ott solter-
rasse.  Eiendommen er i sin hel-
het presentert på nettstedet
http://lazenia.no Boligen sel-
ges fullt møbelert med alle 
hvitevarer,  og har videre nors 
TV og trådløst internett. AC på 
soverom og i stue. Ta kontakt på 
telefon 90968170 for å avtale en 
visning.

PROPERTY FOR SALE
Entre naranjos. 3 bed 2 bath 
quad furnished,south fac-
ing, overlooking community 
pool, very pleasant outlook, 
100metres from vistabella golf 
course,views from terraces and 
solarium,€115,000
tel;965003445
mobile; 628644109

REKKEHUS I TORREVIEJA
Tilsalgs i Altos de la Bahia. 
Stue, kjøkken, toalettrom, pa-
tio i 1.etg. 2 soverom og bad i 
2. etg. Solarium m/panoram-

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

For å annonsere helt gratis på denne 
siden, send en kort annonse på e-post:

rubrikk@spaniaposten.norubrikk@spaniaposten.no
*Gratistilbudet gjelder kun ikke-kommersielle annonser for privat-personer. Annonsen trykkes kun en 
gang, ønsker du fl ere innrykk, må du sende annonsen på nytt. Siste frist er mandagen samme uken 
avisen kommer ut. Rubrikk-annonser over telefon eller levert til vårt kontor i Altea koster 25 Euro pr. 
innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.

HUND ØNSKER NY EIER
Min store, snille hund, 1 år, øn-
sker ny eier som forstår hund, 
er glad i  å gå tur, har ikke små 
barn, og kan ta seg av henne.  
Hun er vennlig mot   barn og 
hunder, men ikke så glad i kat-
ter. Jeg har fått noen sykdom-
mer som  gjør meg treg og ikke 
kan ta skikkelig vare på henne. 

T. 966 7733 46 eller  
mob. 6666 70573, Andrea

LEILIGHET I VARA KOMMUNE 
I SVERIGE 

2.r.leil.på 65.kva. i et norsk bo-
rettslag til salgs fra mai 2010. 
Fellesutg. S.kr. 1868,-pr.mnd. 
Selges for N.kr. 110 000.
opplys. telf 00 46 51 29 31 09
   “         “   Spa.         95 53 28 200

BLANDEMASKIN  
Ny maskin for et halvt år siden 
selges etter fullført byggepro-
sjekt i Torrevieja. Halv pris 170 
euro.Telefon 608 446 764

ELDRE PAR
Fornøyd eldre par med barn og 
barnebarn i Norge vil gjerne 
være reservebesteforeldre av 
og til.(Barn eldre enn 5 år).Vi 
savner mer kontakt med yn-
gre mennesker og ønsker oss 
koselig kontakt her i Spania.Vi 
er glad i kunst,litteratur og spill-
er litt bridge.Kanhende “fi nner” 
vi hverandre i trivelig og gjensi-
dig vennskap?Ring 687209507 
,så snakkes vi .Kanskje møtes vi 
også?

BEKJENTSKAPBEKJENTSKAP

2 golfbaner i Sierra Cortina mellom 
her og Benidorm ca. 4.5 km.Det er 
greit med offentlig kommunikas-
jon. Innhold: tomt 246 m    Bofl ate: 
75m Soverom: 2  Bad: 2    Kjøk-
ken: komplett    Stue: m/ vedpeis.   
Sentralvarme: Ja.   Hagestue: m/ 2 
køyeplasser.   Terrasse: Ja.   Felles 
basseng:  Ja.   Sjøutsikt:  Pan-
orama.   Fjellutsikt:  Ja.   Carport: 
Ja.   Parkeringsplass: Ja.      Senge-
plasser 6.   Boligen er 4 år gammel, 
med pen hage, og er velholdt.  Telf.  
Aase, og Tor. 0034 666736640   
Mail: polopivers@yahoo.no 

LEILIGHET TIL LEIE I ALFAZ
Leilighet til leie i Alfaz fra 18. mars
Vi ønsker å leie ut vår topp-leilighet 
i sentrum av Alfaz på uke-eller 
mnd-basis. Stor, lys og nyoppuset 
leilighet i sentrum av Alfaz, 180 
kvm, 2 soverom, 2 bad, kontor, 
vaskerom, norsk tv, sydvendt ter-
rasse , nært til alt. Fullt møblert og 
utstyrt. Tlf:637 953 255

ROM TIL LEIE I ALBIR.
Rom til leie i koselig hus med stor 
hage i rolige omgivelser, 15 min 
gangavstand fra Albir sentrum. 
Felles kjökken, bad og stue. inter-
nett. 325 euro/mnd. tlf 610477365

SENTRALT ALBIR
Sentralt Albir. 3 min fra stranden. 
Nyere møblert leilighet ledig for 
langtidsleie 1/10-10 til 31/3-11.Ve-
lutstyrt kjøkken, vaskerom, stue, 2 
soverom, 2 bad, sydvendt terrasse, 
innb. terrasse fra soverom. Norsk 
TV, mulighet internett, garasje i 
underetg. Heis til leilighet, norsk 3. 
etg.. Felles basseng og innendørs 
oppvarmet basseng. Sentralvarme 
radiatorer, A/C fof heating og  
kjøleanlegg.Nærmere opplysninger 
Telf. Norge 0047 456 16 242 
Spania 0034 6872 18 944.

HUS TIL LEIE I ALFAZ DEL PI
I Alfaz del Pi, like ved sentrum.
Fra Februar til August. Sjarmer-
ende solrikt hus, med 2 sovrom, 
1 sovrom/kontor, stue, 2 bad, stor 
terrasse, takterrasse med panoram-
autsikt og liten hage.

 Tel. 607 467 404 Etter kl. 15.00
E-mail: guniellis@gmail.com

autsikt på toppen. Sydvendt. 
3 a/c, inkl. hvitevarer, møbler. 
Bod under trapp. Innglassert ve-
randa. Felles svømmebasseng. 
Gåavstand til Mercadona, andre 
butikker og restauranter.
Tlf. (N ip) 0047 745 105 36
Sp. mobil 0034 646 135 638
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� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

PLAGET AV KAKELAKKER, UDYR?
Bekämpning av kakelackor, 

parasiter, getingar, etc.
Proffessionell top service.

Muli Top: 630 775 763

TRENGER DU HJELP
Trenger du i hjelp i huset eller i 
hagen? Kanskje du trenger hjelp 
til å ordne offentlige papirer? 
Jeg kan bli med deg til legen, 
tannlegen, frisøren elle butik-
ken. Viss du ønsker hjelp av 
meg, kan du ringe Flor, 
tlf. 617436775, La Florida.
Jeg snakker spansk, engelsk og 
litt norsk. Ref. oppgis etter øn-
ske.

REPARASJON  AV HUSHOLDNINGS-
MASKINER ELEKTRONIKK M.M.
Reparation av diskmaskiner, 

tvättmaskiner, torktumlare, vat-
tenberedare och all elektronik. 

Proffs från Holland. 
24h service!

William: 630 775 763

SNAKKE SPANSK
Vil du øve deg i å snakke spansk? 
Vi snakker spansk mens vi lager 
og spiser en enkel spansk lunsj. 
Nybegynnergruppe og gruppe 
for viderekomne fortsetter i Tor-
revieja i februar og mars. Maks. 
5 deltakere pr. gruppe.
 Tlf. Berit 691970313

ØNSKER JOBB FRA AUGUST
Ønsker jobb innen mote/søm og 
IT programmering fra august 

Bredbånd Internet
Telefoni tjenester

over WiMAX

Du trenger ingen fasttelefon fra 
Telefonica for å få ubegrenset 

Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!

Dekning

Ingen dekning

Planlagt dekning

For informasjon

Tel 902.347.328 - www.aeromax.es
*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.

LAS COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB

Due to its continuous growth and expansion, 
is recruiting a:

SALES EXECUTIVE – SCANDINAVIA

Position: Experienced Sales Person to 
support sales activities and brand awareness in 
Scandinavian countries

Profi le: Excellent commercial attitude, driven 
by objectives, motivated, professional, sales 
experience in real estate, dynamic, professional 
focused attitude, team player

Requirements: Spanish and English mandatory; 
IT skills

Duration: Seasonal/Annual

How to Apply: Please send your detailed CV to 

info@lascolinasgolfresort.com

Our company is recognized 
as synonymous of quality 
and reliability.

Our properti es range 
from the most presti gious 
detached villas to luxurious 
semidetached houses 
and apartments. We also 
provide a wide range of 
services to owners as well 
as golf, sports and leisure 
faciliti es.

www.aworldapart.es

STILLING LEDIG

“Søkes skandinavisk kokk 
og servitør til Skipperstuen”

Telf: +34 645 296 400
Epost: post@skipperstuen.net

Skipperstuen Alfaz del Pi, 
Calle Ferreria, 15.

Skipperstuen
Alfaz del Pi

SKRIVER KOPIMASKIN
epson skriver kopimaskin for 
pc, lite brukt selges for 40 euro. 
telf. 966799168 - oo4792246040

REISE OXSIGEN
Til salgs Reise oxsigen med 
setifi kat og reise bag ikke brukt 
tele. 628402242

BETALER OPPTIL 
100 EURO PR. PLATE.

Skal dere til Norge en tur. Kikk 
etter på loft eller i kjeller. Inter-
essert i singles/EP’s med Bea-
tles og andre 60-talls-artister, 
også norske. Norske utgivelser 
med billedomslag. Henter. Tlf. 
966769956/695313070. whol-
sen.goldies@hotmail. com

SVERIGE
Nyoppusset, stor 2 roms leil. 
til salgs. Nær skjærgård/
badestrand, golfbane og 10 min. 
til Lysekil. Ypperlig sommer-
bolig eller helårsbolig. Møbler 
kan følge med hvis ønskelig.
Prisantydning: NOK 400.000,-
Tlf. 966769956/695313070. 
wholsen.goldies@hotmail.com

LCD-SKJERM TIL SALGS
ViewSonic VX2245WM 22 tom-
mers LCD-skjerm. Integrerte ste-
reohøyttalere og subwoofer. Dock 
for iPod ®, 8-i-1 kortleser, 4x USB,
integrert mikrofon og hodetelefo-
nutgang. Vakkert piano-svart, glan-
set utførelse. Pris: 99,- €

Gunnar Hagen: 675 973 106
E-post: lghagen@telefonica.net

2010. Jeg er ei norsk jente på 22 
år som er nyutdannet kjole- og 
draktsyer i juli 2010. Jeg og min 
samboer ønsker å etablere oss i 
Spania, og jeg søker derfor jobb 
innen søm eller klesbutikk fra 
juli-august 2010. Jeg har tidligere 
jobbet i både brudesalonger og 
med å sy prototyper i designbu-
tikk, samt erfaring fra matbu-
tikker. Min samboer søker jobb 
innen IT programmering. Han 
har bachelorgrad i IT og fl ere 
års erfaring. Vi søker begge fast 
jobb. Tlf +4741236949 og mail: 
christina.h.bye@gmail.com
Erik: Tlf +4741223066 og 
email: erik@bergh.me

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN
Journalist / SkribentJournalist / Skribent
Vi utvider vår redaksjonelle 
satsning og søker derfor en 
erfaren skribent for snarlig 
ti ltredelse.

Kontakt på epost for info:
red@spaniaposten.nored@spaniaposten.no



LEIEBIL TILLEIEBIL TIL lavpris lavpris
DE BESTE BILENE, DE BESTE BILENE, 
BILLIGST OG ENKLEST PÅ INTERNETBILLIGST OG ENKLEST PÅ INTERNET

ALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJAALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJA

FRI KM. & VEIHJELP
FRI KM. & VEIHJELP

INGEN FLYPLASSGEBYR
INGEN FLYPLASSGEBYRINGEN SKJULTE KOSTNADER

INGEN SKJULTE KOSTNADERAIRCONDITION I ALLE BILER
AIRCONDITION I ALLE BILEREGNE FLYPLASSKONTOR

EGNE FLYPLASSKONTORALICANTE & MURCIA
ALICANTE & MURCIA
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Telefon:Telefon:  (+34) 966 882 501(+34) 966 882 501
E-post:E-post:  leiebil@spania.noleiebil@spania.no  

NORSKNORSK
KUNDERSERVICE PÅKUNDERSERVICE PÅ

TELEFON & EPOSTTELEFON & EPOST
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBILU

3  D3  Dørerører
Ford KAFord KA

€ 81 81
7 dager7 dager

3  D3  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 85 85
7 dager7 dager

VW PoloVW Polo

5  D5  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 90 90
7 dager7 dager

5  D5  Dørerører
Ford FocusFord Focus

€ 108 108
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Fiesta TrendFord Fiesta Trend

€ 94 94
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI

€ 117 117
7 dager7 dager

Stasjonsvogntasjonsvogn
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI
Ford FocusFord Focus

€ 125 125
7 dager7 dager

5  5  dører storbildører storbil
Ford CMAX TrendFord CMAX Trend

€ 130 130
7 dager7 dager

Minibuss 9 seterMinibuss 9 seter
Mercedes VitoMercedes Vito

€ 270 270
7 dager7 dager

Ford FusionFord Fusion
Peugeot 207Peugeot 207
VW PoloVW Polo

Kia CeedKia Ceed
Mazda 3Mazda 3
Peugeot 307Peugeot 307
VW GolfVW Golf

Opel Corsa CDTIOpel Corsa CDTI
Peugeot 207 HDIPeugeot 207 HDI
VW Polo TDIVW Polo TDI

Kia Ceed CRDIKia Ceed CRDI
Peugeot 307 HDIPeugeot 307 HDI
Seat Leon TDISeat Leon TDI

Peugeot 307 Stv. HDIPeugeot 307 Stv. HDI VW Touran AdvanceVW Touran Advance VW Transporter TDIVW Transporter TDI

WWWWWWWWWW


