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          Bifrost er et mindre norsk-spansk advoka  irma med fl ere års erfaring fra Spania.

              Kontorfellesskap med spansk regnskapsfi rma Jordan Consul  ng.

                    To fast ansa  e, spanske advokater og te   samarbeid med seriøse spanske
                         rådgivere for din trygghets skyld.

C./Gabriel Mirò 6, Parque Alfaz II, 2.etasje, 03580 Alfaz del Pi 
Tlf/Fax:+34 966 814 500/150    Mobil Rønning: +34 647 056 267

Norsk advokatNorsk advokat

www.bifrostlaw.com

Advokater    Abogados    Solicitors

*

*

*

Kontakt norsk advokat Thomas Rønning. 
Første telefon uforpliktende.

LEIE BIL 
TIL FERIEN ?

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • TorreviejaAlicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

Kundeservice på Norsk!
Kontakt oss på: 

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

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.MI-GARAGE.COMWWW.MI-GARAGE.COM
UTENDØRS / INNENDØRSUTENDØRS / INNENDØRS  

PRISER FRA 
30 €/MND

(Nær Ciudad Quesada – fl yplasservice)

For mer informasjon send mail til: info@mi-garage.com

  636 705 396636 705 396

Vi kan nå tilby alle former for 

reklame og skilt til slik som:  

Fasader, alle typer biler/varebiler, 

samt fl yere, visittkort osv. 

Dette kan bestilles hos 

MI-GARAGE. Mere end 20 

års erfaring. Flere store 

virksomheter i Torreviejaområdet 

på referanselisten.

PARKERINGPARKERING

Se mere på WWW.MI-GARAGE.COM

Vi kan også tilby deg:Vi kan også tilby deg:

1 år utendørs:  325 €1 år utendørs:  325 €
1 år innendørs: 720 €1 år innendørs: 720 €

(Priser ink. IVA & tilbringerbuss til & fra fl yplassen)

Booking/info: Booking/info: (+34) 965 113 823(+34) 965 113 823(09-19:00, Mandag – Søndag) (09-19:00, Mandag – Søndag) 
Tilbringerservice: Tilbringerservice: (+34) 615 426 025 (+34) 615 426 025 (24 timer)(24 timer)

E-mail: E-mail: contact@indoorparking.escontact@indoorparking.es   Web:  Web: www.indoorparking.eswww.indoorparking.es

- Vi snakker skandinavisk

Alicante FlyplassAAAlAAlAAlAAlicciciciiccaanaannannteetetetete FFF F Flyylylylyyyyyypllpplplplpppp aasasasaaassssssss
- Kameraovervåkning - Asfaltert parkering

Utendørs:Utendørs:
1 uke          35 €1 uke          35 €
2 uker        50 €2 uker        50 €
3 uker        60 €3 uker        60 €
1 måned    70 €1 måned    70 €

Innendørs:Innendørs:
1 uke          45 €1 uke          45 €
2 uker        60 €2 uker        60 €
3 uker        75 €3 uker        75 €
1 måned    90 €1 måned    90 €

Innendørs & utendørs parkeringInnendørs & utendørs parkering
Døgnbemannet bevoktningDøgnbemannet bevoktning

Meglerhuset i Alfaz del Pi
ServiceService

TrygghetTrygghet
ErfaringErfaring

Vi gir oss ikke før vi Vi gir oss ikke før vi 
finner ditt drømmehus!finner ditt drømmehus!

Calle Sant Juan 
lokal 8 Alfaz del Pi
(nær Centro de Salud)

www.spanishdreams.comwww.spanishdreams.com

+34 966 814 520
+34 646 421 512

Thai Eiendom AS er et 
norsk selskap som dis-
tribuerer eneboliger og 
leiligheter av meget høy 
kvalitet og luxusfaktor 
for erfarne og seriøse 
norske utbyggere.

Ta gjerne kontakt med oss idag:Ta gjerne kontakt med oss idag:  
Mob: 0047 41 65 60 60 

E-mail: bjoern@thaieiendomas.no
 

www.thaieiendomas.no

Bilbao

Baskerlands største by 
hører ikke hjemme blant 
Spanias mest innby-

dende, men Bilbao har defi nitivt 
sine ting å by på. Det baskiske 
kjøkken er en attraksjon i seg 
selv. Ellers er det spektakulære 
Guggenheimmuseet hovedår-
saken til at stedet bør besøkes 
før eller siden.

Bilbao er ikke særlig gammel i 
spansk sammenheng. Byen ble 
grunnlagt av den lokale adels-
mannen Diego López V de 
Haro i år 1300. Deretter vokste 

den sakte og sikkert til å bli et 
betydelig handelssentrum ved 
Spanias nordkyst. 

De siste 15 – 20 årene har myn-
dighetene i Bilbao arbeidet 
hardt for å omgjøre byens image 
fra industriby til turistsentrum. 
Det fremste eksempelet på disse 
anstrengelsene er Guggenheim-
museet - Museo Guggenheim 
Bilbao - som åpnet dørene i 
1997. Kanadisk-amerikanske 
Frank Gehrys mesterverk reg-
nes som et av tidenes mest spe-
ktakulære byggverk.

Dykking på 
Costa Blanca
Kystlinjen av Costa Blan-

ca og Costa Calida  byr 
på mange gode dykkest-

eder. I den nord-østlige delen av 
kysten er det primært kystlinjen 
fra Altea, via Calpe, Javea og 
Moraira hvor det dykkes mest 
og både delfi ner og store stimer 
av barracuda ses regelmessig. 
En gruppe dykkere så også en 
stor månefi sk her for kort tid 

tilbake. Mange dykkere legger 
også turen til havet utenfor Si-
erra Helada, mellom Alfaz del 
Pi og Benidorm hvor det også 
fi nnes både delfi ner og sunkne 
romerske skip. Lenger syd er 
det høyest aktivitet i området fra 
La Manga (Cabo de Palos), hvor 
det er over tyve dykkbare vrak 
og lenger syd i Murcia regionen.
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SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

KONTAKT / CONTACTOKONTAKT / CONTACTO

E-post:    info@spaniaposten.no
Web:      www.spaniaposten.no
Tlf: +34 966 882 561
Fax: +34 966 882 591

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDADANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD

Tlf direkte:   691 523 870
E-post:   salg@spaniaposten.no

ABONNEMENT / SUSCRIPTORESABONNEMENT / SUSCRIPTORES

Avisen utgis hver annen lørdag 
(hver 14. dag)  og en gang i august. 

Pris for ett års abonnement:
Norge:        595 NOK for ett år
Spania:   69 € for ett år

Pris for halvt års abonnement:
Norge:        349 NOK for halvt år
Spania:   39 € for halvt år

For bestilling, send oss en epost med 
navn/adresse eller kontakt oss på 
telefon eller fax.

POSTADRESSE / DIRECCION POSTALPOSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 199
03590 Altea (Alicante)

KONTOR / OFICINAKONTOR / OFICINA

Åpent Man-Tor 09.00 - 17.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)

Utgiver:  Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag:  10.000-15.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal:  A-155-2002
Trykk:  INDUGRAF OFFSET, S.A.

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

En amparo a la Ley 22/1987 de noviembre, 
de propiedad intelectual (BOE No. 275), 
queda prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación sin autorización 
escrita del editor.

spaniaposten.no

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 interne  

PRISGARANTI
PRISGARANTI
PRISGARANTI

Madrid

Greenpeace: Spanskekysten raseres
Greenpeace skriver i en 

ny rapport at man Span-
ia ødelegger ett kys-

tareale på ca 7.7 hektar daglig. 
Dette tilsvarer åtte fotballbaner. 

Verstingen er Valenciafylket 

hvor Costa Blanca befi nner seg. 
Kysten ødelegges for å gjøre 
plass til nye boligområder, in-
dustrielle og kommersielle om-
råder. Miljøvernorganisasjonen 
har sett på utviklingen siste 20 
årene.

Fra 1987 til 2005 har det blitt 
ødelagt totalt  50.504 hek-
tar tidligere naturområder ved 
kysten. Siste årene har dette 
fenomenet også akselerert i de 
siste bevarte områdene i Mur-
cia, Almeria, Huelva, Rias Baix-

as, Cantabria og Asturias.

Greenpeace fremhever Com-
munidad Valenciana som ver-
stingen i Spania, det er her den 
største raseringen av kystnære 
naturområder har funnet sted.

VÆRST I VALENCIA REGIONEN: Greenpeace fremhever Communidad Valenciana som verstingen i Spania, det er her den største raseringen av kyst-
nære naturområder har funnet sted. Bildet er fra Algeciras like øst for Gibraltar.

Madrid

15 års fengsel for PP-topp
Påtalemyndighetens anti-

korrupsjonsenhet ber om 
15 års fengsel og  2.3 

millioner Euro i bot for presi-
denten i Castellon provinsen 
(Diputación de Castellón), 
Carlos Fabra. De andre som er 
innvolvert i “Fabra saken” Vi-
cente Vilar, Montserrat Vives og 
Maria Amparo Fernández har 
fått fremmet krav om mellom 
fi re og åtte års fengsel. Fabra 
er tiltalt for å ha mottatt bestik-
kelser, “salg av innfl ytelse” og 
skatteunndragelse.

F : V   
Det var en foretningsmann som 
anmeldte Carlos Fabra til Guar-
dia Civil etter at PP politikeren 
hadde bedt om store summer 
svarte penger for å ta politiske 
avgjørelser som skulle være til 
fordel for forretningsmannen. 

Etterforskerne mener at Fabra 
og hans kone i løpet av seks år 
har økt sin private formue med 
3,6 millioner euro på uregle-
mentert vis. Fabra hevder å ha 
vunnet pengene i lotto.

Carlos Fabra innehar samme 
stilling i Castellon som hans 
også korrupsjonsanklagede par-
tikollega Jose Joaquin Ripoll 
som er president for Alicante 
provinsen. Også den regionale 
presidenten for Valencia re-
gionen er under etterforskning 
for korrupsjon.

3.6 : Etterforskerne mener at Fabra og hans kone i løpet av 
seks år har økt sin private formue med 3,6 millioner Euro.
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Da jeg samarbeider med de fl este seriøse eiendomsmeglere i distriktet, kan 
jeg skaffe deg akkurat den boligen du søker. Jeg ordner alt fra A til Å. Jeg 
er også behjelpelig med oppstart av selskaper, banklån, NIE nummer e.t.c. 
Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk 
advokat i Alfaz del Pi, og med Finn.no.

Kurt Aarnes
Eiendom

www.aarneseiendom.com
Din norske privatmegler med 21 års erfaring. Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende eiendomsprat.

Hjørneleilighet i Albir. Bil medfølger! 
Sentral beliggenhet til alt i Albir. Her får du også med en pen, blå Ford 
Escort! Boligen ligger i “norsk” 4. etasje, og har overbygd terrasse på ca. 
15m2, med markise. A/C/varme i alle rom. Hovedsoverommet og stue 
har marmorgulv. Portnertelefonen m/video. Norske TV-kanaler. Flott 
fellesanlegget med stort svømmebasseng og egen palmeøy! En god leilighet 
med gode løsninger. Bofl ate: 80 m2, 2 soverom, 2 bad (et med steamdusj), 
komplett kjøkken, stue/spisestue, garasje og låsbar bod. Sjø/fjellutsikt. 

Mob:  (0034) 607 302 700

Tlf:     (0034) 966 880 708
E-post: kurt@aarneseiendom.com

Pris: 260.000 €

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 FOR UTLEIE!

Pris: € 98.000
Pris: € 89.000Vicente Sendra, S.L.  Calle San Pedro 26, på strandpromenaden i Altea  Tlf: 965 845 176

 DIN ELEKTROFORHANDLER I ALTEA
  Vi leverer produktene hjem til deg
  Vi snakker engelsk!
  Besøk oss i Altea.

!  Husholdningsartikkler
 TV   Telefon   Mobil

 Aircondition ++



  



l S P d 26 å

Ibiza

Nordmann funnet død

En 26 år gammel nord-
mann ble funnet død i ett 
basseng på Ibiza onsdag 

14. juli. Politiet mener så langt 
det dreier seg om en ulykke.

Fire andre skal ha oppholdt seg 
i leieboligen i San Rafael-områ-

det når dette skjedde og de skal 
ha funnet ham litt før klokken 
åtte på ettermiddagen.

De ringte 112 og tilkalte umid-
delbart hjelp. Første på stedet 
skal ha vært Guardia Civil et-
terfulgt av Policia Local fra San 

Antonio. De forsøkte å gjenop-
plive 26 åringen med desfi brila-
tor. Da ambulanse ankom stedet 
fortsatte de gjennopplivings-
forsøkene uten å lykkes, man-
nen skal ha blitt erklært død på 
stedet. Guardia Civil etterfor-
sker fortsatt saken.

3030

Sømløse takrennerSømløse takrenner Huseiere: Pass på nå!

ÅRS ÅRS 
GARANTIGARANTI

Montert på Montert på 
din bolig fra din bolig fra 

250250€€
Salgsrepresentant 

ønskes til 
Costa Blanca

Beskytt 
ditt hjem

NÅ!

Ring for en uforpliktende befaring: 902 879 041 / 692 215 653Ring for en uforpliktende befaring: 902 879 041 / 692 215 653
www.canalonesmabaexva.com  Madrid – Valencia – Sevilla – Barcelona – Alicantewww.canalonesmabaexva.com  Madrid – Valencia – Sevilla – Barcelona – Alicante

Nå er det den rette tiden å installere takrenner på din bolig. 
Disse er produsert i sømløse aluminiumsrør. Få dette gjort 
før september-regnet kommer. Spanske boliger blir sjeldent 
levert med takrenner og folk sier ofte at ”Det regner jo aldri 
her”. Det regner riktignok mindre her enn i Norge, men når 
det først regner så sier man gjerne: ”Det regnet så ille at jeg 
nesten druknet på vei ut i bilen!”.
Ved å installere takrenner rundt boligen din så beskytter 
du ikke bare deg selv for nedbør, men også veggene for 
fuktskader. Du slipper også å male så ofte og du får en god 
samvittighet ovenfor miljøet da du også har muligheten til 
å ta vare på regnvannet og å bruke det til f.eks. vanning. 
Så ikke vent til regnet kommer – ring oss i dag for en 
uforpliktende befaring og for å få en tørrere bolig.

fra Mabaexvafra Mabaexva

FERIERTE: En nordmann på 26 år druket i ett svømmebasseng i San Rafael på Ibiza hvor han ferierte med venner.

SAN 
RAFAEL

Madrid

Kommisjon mot ulovlige utleie

Spanske myndigheter har 
nedsatt en ny kommisjon 
som skal utrede situas-

jonen og eventuelle nye metoder 
for å kjempe mot ulovlig utleie 
av boliger til turister i Spania.

Eiere av hoteller og godkjente 
turistleiligheter har sett seg lei 
på at de betaler sine avgifter, 
kontrolleres av politi, helse og 

skattemyndigheter mens de som 
driver ulovlig ikke kontrolleres i 
det hele tatt.

Det gir også en uheldig konkur-
ransefordel til de ulovlige som 
ofte heller ikke innretter seg etter 
reglement om bruk av bassenger 
offentlig orden, reservasjoner, 
kanselleringer og rettigheter for 
leietaker i den sammenheng.

ULOVLIG: Hotelleierne med fl ere har sett seg lei på ulovlig og useriøs 
utleie av alt fra ferieboliger til leiligheteshoteller. Nå skal utleierne tas.

Elche

Jente druknet i basseng
En nesten tre år gam-

mel jente druknet i ett 
privatbasseng i en bolig i 

Elche. Ulykken skal ha inntruf-
fet klokken syv på ettermidda-
gen mandag 19. juli. Treårin-
gen som bodde i Elche var på 
besøk i boligen med bassenget 

da ulykken inntraff. Hun ble 
forsøkt reddet av sine egne fam-
iliemedlemmer som også raskt 
kjørte den druknede til sykehu-
set i Elche hvor hennes livstegn 
sakte ble svakere og svakere 
grunnet tiden hun hadde ligget i 
vannet. Hun døde på sykehuset.

BLE FUNNET LIVLØST: Den nesten tre år gamle jenta ble funnet livløs 
i bassenget i boligen hvor familen hennes var på besøk. Hun døde senere på 
sykehuset.
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Altea

Byråd går til opposisjonen
Byråd, Carolina Punset, 

fra det uavhengige par-
tiet CIPAL (Ciudadanos 

por Altea), melder at hun vil gå 
ut av koalisjonen som i dag sty-
rer Altea for å gå i opposisjon. 
Da sitter PSOE igjen med åtte 
plasser i bystyret, BLOC har to, 
PP har ni i tillegg til Paca Sevil-
la som er uavhengig. CIPAL har 

altså ett sete i bystyret. PSOE er 
dermed helt avhengig av å søke 
støtte fra ett av opposisjonspar-
tiene fra sak til sak.

Carolina Punset ønsker ikke å 
bidra til noe mistillittsforslag 
mot det sittende PSOE bystyret, 
hun hevder å fortsatt ha ett godt 
forhold til PSOE.

Benidorm

Mange turister men mindre penger
Turistsektoren på Costa 

Blanca melder om ge-
nerelt godt belegg i som-

mer. De fl este hoteller ser ikke 
store endringer i antall bookede 
rom i forhold til foregående år. 
Men hotellene på Costa Blanca 
merker turistene bruker mindre 
penger. Den gjennomsnittlige 
turist brukte i 2009 66 Euro i 
døgnet, mens tallet nå er nede i 
50% Euro.

L  
I gjennomsnitt kostet en ukes fe-
rie med full pensjon 803 Euro i 
2009. Denne sommeren får man 
samme hotell og samme losji for 

bare 700 Euro. For hotelleierne 
er omsetningen tilbake på nivået 
fra 2004. Lavere priser på Costa 
Blanca gjør regionen mer at-
traktiv for turistene, men hotel-
leierne sitter igjen med mindre 
fortjeneste enn tidligere.

B  
Med trangere økonomiske tider 
bruker turistene mindre penger 
utenfor hotellene. Butikkene 
melder om langt lavere omset-
ning, spesielt de som operer i 
det høyere sjikte av markedet. 
Barer og utesteder melder også 
om fortsatt lavere omsetning 
enn tidligere år.

Servigroup som driver 8000 ho-
tellsenger og fl ere restauranter 
i området bekrefter tendensen 
med at gjestene bruker mer av 
fasilitetene ved hotellet for å 
spare penger når de bor “all 
inclusive”. Gruppens beste res-
taurant El Emperador ved hotel 
Montíboli, tilbyr nå en lavt pri-
set fri buffet i tillegg til den or-
dinære menyen.

Rafael Gasent, president for 
handelsforeningen i Benidorm, 
bekrefter at strømmen av turis-
ter i feriebyen omtrent er som 
før, men de legger fra seg langt 
mindre penger.

Områdes værste mottak 
for hjemøse dyr ligger 
i Alfaz del Pi, både in-

stallasjonene og dyrene der er 
skitne og ustelte. Mange dyr ser 
ut til å være syke og de deler bur 
med friske dyr. Rått kjøtt, tilten-
kt som mat, ligger i solen og 
råtner. Situasjonen er like dårlig 
for katter og hunder i Alfaz del 
Pi skriver den regionale avisen 
Informacion.

Mottaket ligger i urbanisasjonen 
El Romeral i Alfaz del Pi, like 
ved motorveien A7 på en tomt 
tilhørende kommunen. Råd-
huset har i årevis sagt at de vil 
fl ytte dyremottaket til ett bedre 
sted ett annet sted i Alfaz del Pi 
uten at noe har skjedd. Stedet 

drives av frivillige med lite an-
nen støtte fra rådhuset enn at de 
har stilt tomten til rådighet.

Best står det til i La Nucia hvor 
både burene og dyrene fremstår 
som rene og velstelte. Maten de 
får er tilogmed tilpasset den en-
kelte hunds rase og behov.

Det er ett stort problem på Costa 
Blanca at utlendinger skaffer 
seg hunder og katter som blir 
forlatt når utlendingene vender 
tilbake til sine hjemland.

Ønsker du å besøke mottaket 
i Alfaz del Pi, adoptere ett dyr 
eller hjelpe på annen måte. 
Se: www.aaa-alfaz.org

Alfaz del Pi

Områdets verste dyremottak

TOMME LØFTER: Alfaz del Pi kommune har i årevis sagt de skal fl ytte 
mottaket til ett nytt mer permanent sted. Ingenting har ennå hendt.

  HOS OSS FINNER DU BLANT ANNET
* FERSKE NORSKE BAKEVARER HVER DAG
* HJEMMELAGDE SALATER
* SMURTE BAGUETTER
* GRILLET “NORSKKRYDRET” KYLLING
* 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 08.30-19.30
   SØNDAGER 09.00-14.00Tlf: 966 880 512 / 96 688 2543 - americanpool@telefonica.net

Cuesta de las Narices, 4, bajos - 03590 Altea
Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

I Altea siden 1970: 21 års erfaring i kulde/oppvarming for bolig & basseng. Vi gir råd, 
installerer og vedlikeholder (Vi har egen servicetekniker).  Vi snakker engelsk & tysk!

Utvid bassengsesongen  l høst & vinter?

Ikke la bassenget bli kaldt!
  Bassengtrekk: Spar energi & forleng badesesongen
  Med 20% ekstra gra  s varme sparer du strøm og 
  forlenger sesongen. Vi leverer både myke, harde 
  og motoriserte isolerende bassengtrekk.

Varmepumpe: 28C i bassenget di   året rundt!
Krystallfi lter: By   ut di   sandfi lter med e   av de nye 
revolusjonerende krystallfi lter! AFM - Orginalen! 
Posi  ve og nega  vt ladede par  kler. Tilfører mye 
oksygen og desinfi serer! “Quality Crystal clear water” 
- Uten algevekst og fremmede biologiske par  kler. 
Filteret er evigvarende og gir deg sunnere vann!

Aircondi  on: A+ ser  fi sert energieff ek  ve 
klimaanlegg. Kulde, varme & avfuk  ng i e  .

SOLARhot
varmtvann
ALTHERMA

Dakin varmepumpe

Klorfri   basseng: 
Havsalt elektrolyse 
Svøm naturlig og 
sunnere med salt-
vann i di   basseng.

TIL OPPOSISJONEN: Repre-
sentanten fra CIPAL er ikke imponert 
over det sittende PSOE-bystyret.

LIKE MANGE GJESTER, MINDRE OMSETNING: Rafael Gasent, president for handelsforeningen i Beni-
dorm, bekrefter at strømmen av turister i feriebyen omtrent er som før, men de legger fra seg langt mindre penger.
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Villajoyosa

Domstolene i “ruin”
Situasjonen ved fl ere av 

domstolene i regionen 
lider av underfi nansin-

ering, slitasje og forfall. Ved 
domstolen i Villajoyosa er det 
over 30 grader varmt de fl este 
stedene, provisoriske vifter står 
her og der. Og på en plakat i re-
sepsjonen står det skrevet:

“Jeg har dratt hjem på do. Om 
det er noe du trenger fi nner du 
nærmeste bar over gaten!”

Det skal til og med være man-

gel på toalettpapir og rennende 
vann fl ere steder. Mange av 
domstolenes leverandører har 
sluttet å levere varer på grunn 
av manglende betaling. Selska-
pet som står får renholdet sier 
de ikke har fått betalt av myn-
dighetene på to år og er nå i så 
dårlig økonomisk situasjon at de 
i fem måneder har måtte holde 
tilbake lønninger til de ansatte. 
Verst skal det være i Denia hvor 
domstolen til og med mangler 
papir for å printe og kopiere do-
kumenter.

La Nucia

Dobbeltdrap var trolig narkooppgjør
Natt til mandag litt før 

klokken to fant politiet 
i La Nucia, kroppene til 

to franskmenn i “sol Naciente” 
urbanisasjonen i La Nucia. De 
bar preg av å være skutt. Den 
ene av de drepte skal være “Ber-
nard Colier” som i 1987 skal 

ha deltatt i kidnappingen av 
Melodie Nakachian, og hennes  
mor den korreanske sangeren 
Kimera gift med  milliardæren 
Raymond Nakachian bosatt i 
Marbella.

Den nå drepte Colier skal ha 

blitt dømt til 23 års fengsel for 
kidnappingen, men av ukjente 
årsaker var han fortsatt på frifot 
da han i 2006 ble pågrepet på 
Kanariøyene knyttet til en større 
kokainsak. Politiet hadde funnet 
nesten fi re tonn kokain i båten 
hans. Stoffet skal ha kommet fra 
Venezuela. Bernard Colier ble 
siden løslatt mot kausjon og var 
stevnet til å vitne i narko-saken 
i september. En av teoriene poli-
tiet arbeider utifra er at han ble 
drept av folk knyttet til narko-
saken slik at han aldri skulle  
vitne.

Poliltiet har i denne saken avhørt 
en trolig prostituert kvinne de to 
franskmenne skal ha tatt med 
seg fra bordellet Benimont i La 
Nucia. Hun skal ha vært tilstede 
når drapene skjedde men klarte 
å rømme.

DREPT FØR HAN SKULLE VITNE: En av de drepte skal ha vært en av 
hovedmennene i en støre narkotikaliga. Han var mente å vitne i en rettsak i 
Madrid i høst, noe politiet ser i sammenheng med drapet.

Benidorm

To fl yktningebåter på ett døgn
Kun timer etter at den 

spanske kystvakten 
stoppet en båt med el-

leve fl yktninger på havet mel-
lom Benidorm og Javea dukket 
en ny båt opp denne gangen 
44 nautiske mil utenfor kysten 
av Javea litt lenger nord. Også 
denne gangen var de ombord 
i god form, men en av passas-
jerene hevder å være mind-
reårig. 

De blir alle tatt hånd om av 
Guardia Civil og Røde Kors, 
som sender dem videre til CIE 

(Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros), interneringsenteret 
for immigranter. De vil alle bli 

sendt ut av Spania iløpet av 60 
dager.

AUTOS ESCANDINAVIA

Di   bilverksted som reparerer alle typer bilmerker. 
Mer enn 37 års erfaring i Altea og Sverige. 
Vi snakker di   språk og se  er DEG i fokus!

Ptda. Cap Blanc 98, 03590 ALTEA
Tlf: 692 036 863 - Manolo

AROMA MASSAGE 1 T.

25 €FOTPLEIE

HERREKLIPPP

222E

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 hudpleier 
og fotpleier!

Vi har gavekort, 
den perfekte gave 

til hun / han 
som har alt!

HØYSESONG: Sommeren er høysesong for “Pateras”, de lite sjødyktige 
fartøyene fl yktninger fra Afrika benytter for å krysse middelhavet. Tusener 
dør årlig i det de forsøker å nå Spania i håp om ett enklere liv.

GALGENHUMOR: “Jeg har dratt hjem på do. Om det er noe du trenger 
fi nner du nærmeste bar over gaten!”. Domstolene mangler til og med dopa-
pir, leverandørene har stoppet leveransene på grunn av manglende betaling.

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
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OPRIS  BOMBE!PRIS  BOMBE!
Panasonic Inverter
air-condition

Fra:

Claus Jensen  Tel: 605 519 192
Vi fi nnes på Scandinova (Torrevieja)

695,-€695,-€695,-€
Inkl. montering

Orihuela

Betaler en million euro i renter
De Grønne (Los Verdes) 

i Orihuela har lagt frem 
tall som viser at råd-

huset i byen, under ledelse av 
Partido Popular, har satt seg i 
enorm gjeld og må bare i 2010 
betale rundt en million euro 
bare i renter. Monserrate Guil-
lén fremhever at rådhuset også 
betaler ut  350.000 Euro i forsin-
kelsesgebyr på gjelden sin, dette 
fordi de ikke betaler avdragene 
sine i tide. Guillén fremlegger 
tall som viser at rådhusets gjeld 
til banker er på 42 millioner 
euro i tillegg kommer rådhusets 
gjeld til leverandører.

Rådhuset i Orihuela har tidlige-
re fått kritikk for å være ett av de 
mest lukkede i Spania.

350.000 EURO I FORSINKELSESGEBYR: Rådhuset i Orihuela har 
under ledelse av Partido Popular satt byen i betydelig gjeld.

A
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DANISHDESIGN
Poligono Industrial Casa Grande 

Calle Acacio Rebagliato Pamies 
(Next to Mercedes Garage) 

Torrevieja (Alicante)

GPS:  37.986623 N  0.680729 WTel: (0034) 965 070 114  Fax: (0034) 966 927 429  Mail: info@danishdesign.es  Web: www.danishdesign.es

2 Cardiff  stoler 
+ 

1 krakk i skinn 

 GRATIS LEVERING
  GRATIS  MONTERING

LEVERANDØR AV SKANDINAVISKE MØBLER PÅ HELE COSTA BLANCA
FRA LA MANGA I SYD TIL ALTEA I NORD

€ 899,00

“Vi har det største 
JENSEN-studioet på 

Costa Blanca!”

Torrevieja / Alfaz del Pi

Anmelder “sivilpolitiet”
Organisasjonene CSIF og 

SEP, som representerer 
Policia Local i Torre-

vieja har levert en anmeldelse 
av det frivillige “Protección 
Civil”. Det hevdes ordningen, 
hvor frivillige utfører “lett po-
litiarbeide”, er i ferd med å ut-
vikle seg til å bli en katastrofe 
for Torrevieja. 

Rådhuset har satt elleve frivil-
lige uten relevant utdanning til 
å vokte på strendene. Det of-
fentlige oppdraget deres er å 
være på utkikk etter strandsel-
gere, slosskamper, ekshibis-
jonisme og andre “trusler” mot 
offentligheten. 

CSIF og SEP mener disse ufa-
glærte “politifolkene” ikke har 
den riktige bakgrunn eller ut-
dannelse for å kunne utføre 
dette arbeidet som ellers ville 
blitt utført av Policia Local.

A   P
Også Alfaz del Pi kommune har 
innført en liknende ordning hvor 
frivillige ufaglærte uten politi-
myndighet utfører oppgaver 
som normalt ville blitt utført av 
ordinært politi. 

Ifølge informasjonssiden til råd-
huset i byen er kravene at man 
er over 18 år og har noe ledig tid 
og har lyst til å hjelpe byens in-
nbyggere.

“LEKEPOLITI”: Ifølge infor-
masjonssiden til rådhuset i byen er 
kravene at man er over 18 år og har 
noe ledig tid og har lyst til å hjelpe 
byens innbyggere.

Torrevieja

PP-Torrevieja, vil ikke velge ny leder
Etter en lang tids bitter 

intern konfl ikt i partiet 
utsetter partiledelsen i 

Torrevieja å velge ny leder og 
ordførerkanidat for lokalvalget 
i 2011. Personkarakteristikkene 
og anklagene mellom den sit-
tende ordføreren Pedro Hernán-
dez Mateo og hans opponent  
Domingo Soler. Den sittende 
ordføreren har laget en listen 
på ifølge ham selv 55 “grove og 
svært grove” regelbrudd utført 
av Soler som ønsker å kaste Ma-
teo fra makten i Torrevieja. 

José Joaquín Ripoll leder kom-
miten i Partido Popular som 
håndterer saken, og Monica 
Lorente ha som generalsekretær 
i partiet uttalte at det på ingen 
måte er noe hastverk med å få 
avklart ledersituasjonen for par-
tiet i Torrevieja.

- O    
Domingo Soler Torregrosa har 
tidligere vært partitalsmann ved 
rådhuset i Torrevieja for Partido 
Popular. Han ble i februar 2010 
midlertidig ekskludert av partiet 
etter press fra Torreviejaordfør-
er Pedro Hernández Mateo som 
henvendt seg til partistyret etter 
gjentatte ganger å ha blitt kraftig 
kritisert av Soler. Soler truet 
med å stille som uavhengig ord-
førerkandidat ved lokalvalget 
i 2011, hvis ikke PP opphevde 
hans midlertidige utestengelse 
fra partiet.

- 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.

Domingo Soler Torregrosa men-
er den sittende ordføreren fryk-
ter hans kanidatur innad i partiet 
som ny ordførerkanidat.

Pedro Hernández Mateo er en 
av toppene i Partido Popular 
som har fått anklager om kor-
rupsjon og maktmisbruk rettet 
mot seg. Anklagene skal handle 
om en tomt ordføreren kjøpte 
for en liten sum og få måneder 
senere solgte videre til en lokal 
utbygger med millioner av euro 
i fortjeneste. Tomten var da blitt 
omregulert av Torrevieja kom-
mune hvor Mateo selv satt som 
ordfører også den gangen.

FORSØKT UTESTENGT: Soler 
truet med å stille som uavhengig 
ordførerkandidat ved lokalvalget i 
2011, hvis ikke PP opphevde hans 
midlertidige utestengelse fra partiet.
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Ledelsen i PSOE for Tor-
revieja har lansert Ángel 
Sáez som deres ordfører-

kanidat for det kommende lo-
kalvalget i 2011. 

Partiet har i lang tid vært uenige 
om hvem de vil lansere som kan-
idat men skal nå ha samlet seg 
om Ángel Sáez. Sittende ord-
fører fra Partido Popular Miguel 
Hernandez Mateo velger uansett 
å forholde seg til tidligere parti-

talsmann for PSOE, den nå ut-
støtte Manuel Vera Quiles.

Nordmenn har stemmerett i val-
get dersom de har vært korrekt 
registrert i byens manntall lenge 
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Hos oss får du
de beste prisene!

BILTOG - COLOR LINEBILTOG - COLOR LINE
HOTELLRESERVASJONER OVERHOTELLRESERVASJONER OVER

HELE VERDENHELE VERDEN
FLYBILLETER, BILUTLEIE, DAGSTURERFLYBILLETER, BILUTLEIE, DAGSTURER

Ring oss eller kom innom!
Saga Travel, Lomas Playa III,
Urb. Lomas del Mar.
03188 Torrevieja
Tlf: 966 921 998 
Fax: 966 923 022

ÅPNINGSTIDER
MANDAG 10-14/17-19

TIRSDAG 10-14
ONSDAG stengt

TORSDAG 10-14/17-19
FREDAG 10-14
LØRDAG 10-12

e-post: echristensen@e-savia.net

Looking Good BoutiqueLooking Good Boutique
Quality, Style & Service

Centro Comercial Zenia Golf - 03189 Orihuela Costa
Tel: (0034) 966 760 479 - Fax: (0034) 966 730 253Tel: (0034) 966 760 479 - Fax: (0034) 966 730 253

E-mail: lookinggoodboutique@msn.comE-mail: lookinggoodboutique@msn.com
www.lookinggoodboutique.netwww.lookinggoodboutique.net

SOMMERSLAG!!SOMMERSLAG!!
STARTER LØRDAG 24. JULISTARTER LØRDAG 24. JULI

Åpningstider:Man-Lør 10-19Søndag 10-14

Din motebutikk med klær Din motebutikk med klær 
du ikke fi nner noe annet sted i Spania. du ikke fi nner noe annet sted i Spania. 

CCCCCCCCCCC CCCCCCCC C i li l Z

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

SPANIA  PORTUGAL  FRANKRIKE  ITALIA  CROATIA  HELLAS

 www.royalflytting.no     +47-930 17 600     flytting@royalflytting.no

Vi har ukentlige avganger  l og fra Skandinavia og Spania.
Se våre ne  sider for mer info eller ta kontakt for et fl y  e  lbud.

Vi gjør flytting 
 l en hyggelig 
opplevelse!

Torrevieja

Kommunehuset på La Mata åpnes
Onsdag 21. juli er det 

offi siell åpning av Tor-
revieja kommunes nye 

administrasjonsbygg på La 
Mata. 3.335.310 Euro er brukt 
på prosjektet som har vært fi -
nansiert av staten gjennom 
“Plan E”, Zapatero-regjeringens 
prosjekt for å igangsette nøk-
kelprosjekter rundt om i landet.I 
tilknytning til prosjektet har 
også nærområdet blitt opprustet, 
da spesielt plassen hvor bygget 
ligger samt ett stort areale fortau 
i området.

Det nye treetasjers bygget på 
1.825m2, vil tilby mange av 
de kommunale tjenestene man 
tidligere har måtte dra inn til 
Torrevieja sentrum for å få ut-
ført. Torrevieja har med dette 
tilnærmet seg kravene til store 
spanske kommuner, hvor det å 
ha fl ere bydelsadministrasjoner 
er ett av fl ere krav. Bygget vil 
også inneholde ett lokalkon-
tor til Policia Local i tillegg til 
møterom, kontorer og resepsjon 
for publikum.

Orihuela

Partido Popular: Ripoll er uskyldig
Orihuelas ordfører, Mon-

ica Lorente, som også 
er generalsekretær for 

Partido Popular I Alicante re-
gionen, har uttalt at den kor-
rupsjonsmistenkte regionpresi-
denten Jose Joaquin Ripoll, var 

svært takknemlig for all støtte 
han har fått fra partiets leder 
Mariano Rajoy og fra den selv 
korrupsjonsmistenkte partikol-
lega, Francisco Camps som er 
president i Valencia fylket.

Ripoll måtte tilbringe rundt 12 
timer i politets varetekt da de slo 
til mot hans hjem i Alicante og 
fl ere offentlige kontorer i Ali-
cante og Torrevieja i en sak som 
involverer mistanker om bestik-
kelse tilknyttet tildelingen av 
kontrakter for søppeltømming i 
fl ere kommuner syd i Alicante 
provinsen.

Lorente sa også at Ripoll brukte 
sin tale for partiledelsen til å 
fortsette å kreve at hans sak blir 
tatt opp for domstolen i nettopp 
Alicante, hvor han selv er presi-
dent, ikke ett annet sted i Span-
ia. Joaquin Ripoll har ovenfor 
sine partikollegrger hevdet å ha 
alle papirer som beviser hans 
uskyld. 

L  M : Det nye treetasjers 
bygget på 1.825m2, vil tilby mange 
av de kommunale tjenestene man 
tidligere har måtte dra inn til Torre-
vieja sentrum for å få utført.

HAN ER USKYLDIG: Lorente sa også at Ripoll brukte sin tale for partile-
delsen til å fortsette å kreve at hans sak blir tatt opp for domstolen i Alicante, 
hvor han selv er president, ikke ett annet sted i Spania. 

Orihuela

Ángel Sáez blir PSOE’s ordførerkanidat

VALG I 2011: Ángel Sáez er utpekt til PSOE’s kanidat for ordførervervet i 
Torrevieja, etter lengre tids debatt innad i partiet.
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La Parada

Skandinaviske aviser   Ferske brødvarer   Hjemmelaget mat   Bilutleie

Stort utvalg av småretter og salater.

Dagens hver dag fra kl. 13.30 
til kun € 6,50.

Vi leverer gjerne smørbrød/koldtbord  hjem til dere 
på bestilling.

Bra utvalg av skandinaviske varer til rimelige priser.

DET SKANDINAVISKE STOPPESTEDETDET SKANDINAVISKE STOPPESTEDET

Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44

San Miguel de Salinas

Se web side:   
www.la-parada.eu

for nærmere info.

Åpningstider i juli 
mandag – fredag 9-16, lørdag 9-15. 
I august holder vi stengt.

SERVICIOS • INTERNETBAR   •    CAFETERIA  •       •     •   •  • 

Bilbao

Bilbao

Baskerlands største by hører ikke hjemme blant Spanias mest vakreste, den konkurransen er hard, men Bilbao har defi nitivt sine ting å by på. Det 
baskiske kjøkken er en attraksjon i seg selv. Ellers er det spektakulære Guggenheimmuseet hovedårsaken til at stedet bør besøkes før eller siden.

Bilbao er ikke særlig gam-
mel i spansk sammen-
heng. Byen ble grunn-

lagt av den lokale adelsmannen 
Diego López V de Haro i år 
1300. Deretter vokste den sakte 
og sikkert til å bli et betydelig 
handelssentrum ved Spanias 
nordkyst. 

I 1602 erstattet Bilbao Bermeo 
som hovedstad i Biscaya. Et-
ter det fulgte noen århundrer 
med konstant vekst. Den øko-
nomiske oppturen var særlig 
forbundet med store funn av 
jernforekomster i de omkring-
liggende fjellene.  

Bilbao befestet sin posisjon 
som Spanias viktigste fi nansi-
elle sentrum da den industrielle 
revolusjonen nådde den iberiske 
halvøy i løpet av det 19. århun-
dre. Utviklingen var basert på 
gruvedrift, stål- og verftsindus-

tri. På begynnelsen av 1900-tal-
let hadde Bilbao blitt Spanias 
rikeste by.

Under den spanske borgerkri-
gen var den nordspanske byen 
lenge en republikansk bastion. 
Og det var her José Antonio 
Aguirre dannet historiens første 
autonome baskiske regjering. 
Bilbao måtte imidlertid gi tapt 
for Francos beleirende fascist-
tropper den 19. juni 1937. 

Under diktaturet strømmet fat-
tige bønder og arbeidere fra det 
sørlige og det sentrale Spania til 
byen for å ta seg jobber i de utal-
lige fabrikkene. Denne ”folkev-
andringen” la grunnlaget for 
metropolen Bilbao fremstår som 
i dag.    

G
De siste 15 – 20 årene har myn-
dighetene i Bilbao arbeidet 
hardt for å omgjøre byens image 
fra industriby til turistsentrum. 
Det fremste eksempelet på disse 
anstrengelsene er Guggenheim-

museet - Museo Guggenheim 
Bilbao - som åpnet dørene i 
1997. 

Kanadisk-amerikanske Frank 
Gehrys mesterverk regnes som 
et av tidenes mest spektakulære 
byggverk. De lett gjenkjenneli-
ge titankledde fasadene er frie 
for symmetri og rette vinkler, 
noe som ifølge arkitekten selv 
bidrar til at de fanger sollyset på 
sin egen helt spesiell måte. 

Suksessen lot ikke vente på seg 
for Museo Guggenheim Bilbao. 
Det første året mottok museet 
1,4 millioner besøkende. Det 
var tre ganger mer enn forven-
tet, og mer enn de to Guggen-
heimmuseene i New York mot-
tok til sammen i samme periode. 

Gehrys monumentale bygg har 
fått en slik status at det har på-
virket den lokale tidsregningen. 
Det er nå snakk om Bilbao før 
og etter Guggenheim. Trolig har 
intet enkeltbygg i historien spilt 
en like stor rolle for utviklingen 

av en by.   

Guggenheimmuseet inneholder 
imponerende samlinger av mod-
erne kunst. Det betyr for øvrig 
ikke at man må være spesielt 
opptatt av kunst for å avlegge en 
visitt. Arkitekturen alene er god 
nok grunn til å ta turen. Museo 
Guggenheim er for mange 
hovedårsaken til at Bilbao bør 
besøkes før eller siden. 
www.guggenheim-bilbao.es

A  
Det er imidlertid ikke bare Gug-
genheimmuseet som gjelder 
på museumsfronten når man 
først er i Bilbao. For den kun-
stinteresserte kan Museo de 
Bellas Artes være vel så spen-
nende. Her fi nnes omfattende 
samlinger av fl amsk, italiensk, 
fransk og spansk kunst.
www.museobilbao.com

Museo Arqueológico, Etnográ-
fi co e Histórico Vasco – museet 
for baskisk arkeologi, etnografi  
og historie - kan også anbe-
fales. Samlingen, som huses av 
et 1500-talls kloster, tar for seg 
baskiske tradisjoner for hånd-
verk, fi ske og jordbruk.
www.euskal-museoa.org 

For sjøfartsentusiaster og an-
dre med interesse for maritim 
historie, er Museo Maritimo 

de Bilbao obligatorisk. Her er 
utvikling av Bilbaos havneom-
råde og sjøfart rekonstruert helt 
tilbake til middelalderen, med 
særlig vekt på båtbyggerindus-
trien.    
www.museomaritimobilbao.org

G
Til tross for at Bilbao er mest 
kjent for moderne byggverk 
som Guggenheimmuseet, fi nnes 
det også en sjarmerende gam-
leby beliggende øst for sentral-
banestasjonen langs ved elven 
Río Nervión. 

Gå ikke glipp av det bugnende 
matmarkedet El Mercato de la 
Ribera like ved elvebredden. 
Ellers er både det gamle renes-
sansepalasset Palacio Yohn og 
biblioteket og kultursenteret 
Biblioteca Municipal Bidebarr-
ieta verdt å få med seg.

En annen attraksjon er Teatro 
Arriaga, som sto ferdig i 1890, 
og som i sin tid ble regnet som 
selve symbolet på Bilbaos in-
dustrielle velferd. Teaterbygget 
er inspirert av Paris´ berømte 
operahus, og ligger ikke mye 
tilbake for originalen. 

Sist, men ikke minst, bør man 
få med seg katedralen Catedral 
de Santiago når man først er 
i gamlebyen. Bilbaos eldste 

 A : H  P  B
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 Prøv vår populære  Prøv vår populære “Plankstek”“Plankstek”    
 Levende musikk på terrassen Levende musikk på terrassen 

 Onsdager Onsdager : rekeaften 10 €: rekeaften 10 €
 Dagens 5.50 €  Dagens 5.50 € 

A la carteA la carte
Sommeråpent man. – søn. 1300 – sent

Adr: Avenida Albir no. 4  Tlf: 690 011 209

God God 

hjemmelaget mat

hjemmelaget mat

~~C/ Dr. Gregorio Marañon, 41
T

Tlf: 649 84 31 06

Playa AcequiónMarina 
Internacional

VolkswagenBensin-
stasjon

Cartagena

Paseo 
Mari  mo

T  ¤¤ B  ¤¤ S
  H  ¤¤ P  ¤¤ P

L     
: 9.90 €

~ ~
~ ~
~ ~

D  R
 

D  R
 

  

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

Å :
Mandag - Tirsdag:  17 - 22
Onsdag:   S
Torsdag - Søndag:  L  + K

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 

el Buda
Restaurant

Europeisk kjøkken

Her får du mest igjen 
for pengene dine i Albir

Du fi nner oss 
rett ovenfor Bok-Cafe’n

Avenida del Albir, 143
EL ALBIR, Tel. 966 864 764

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

kirkebygg ble påbegynt i 1379, 
og var et av mange opprinnelige 
stoppesteder på pilegrimsveien 
til Santiago de Compostela. 

M  
Det baskiske kjøkkenet er i god 
gang med å avløse det franske 
som verdens fremste, og Bilbaos 
restaurantscene er defi nitivt en 
av Spanias aller beste, selv om 
Michelin stjerne tettheten er noe 
lavere enn i ”mathovedstaden” 
San Sebastian.

I og rundt gamlebyen ligger 
barer og restauranter i alle prisk-
lasser. Deres eneste fellesnevner 
er at alt du får servert holder 
svært høy kvalitet. Enten du er 
ute etter en lett lunsj, tapas eller 
tiretters menyer. 

Aizian, restauranten på Shera-
ton Bilbao, er en av byens beste 
og mest populære spisesteder, 
noe som betyr relativt stive pris-
er. Det samme gjelder restau-
ranten på Guggenheimmuseet 
som driftes av stjernekokken 
Martín Berasategui, som også 
står bak den verdensberømte 
restauranten Restaurante Martín 
Berasategui i Lasarte-Oria noen 
mil øst for Bilbao. 

For de med mer beskjedne reise-

budsjetter anbefales å oppsøke 
en hvilken som helst Sidrería – 
en typisk baskisk siderbar. Disse 
serverer lekkerbiskener i alle 
varianter, som regel til svært 
overkommelige priser. Tradis-
jonen tro skyller man det hele 
ned med nytappet lokal sider.    

S   
I august avholdes årlig en stor 
musikkfestival som trekker 
mange besøkende fra fjernt og 
nær. Tidspunkter og artister 
varierer fra år til år. En tur in-
nom det lokale turistkontoret 
anbefales for nærmere oversikt.

Generelt har Bilbao et fl orer-
ende uteliv. Studenter og den 
yngre garde syntes å foretrekke 
gamlebyen og området rundt 
Calle Licenciado Poza, pop-
ulært kalt Pozas. De litt eldre vil 
kanskje fi nne seg bedre til rette 
ved steder som for eksempel de-
signerpregede Splash & Crash 
eller cocktailbaren på Hotel 
Gran Domine. Ellers er det bare 
å prøve seg frem. Tilbudet er 
like stort som det er variert. 

Når det gjelder shopping tilbyr 
Bilbao vell av kjente og min-
dre kjente varemagasiner og 
kjedebutikker. Er man ute etter 
mer spesielle ting er det nok av 

tilbud også i denne kategorien. 
Ellers er baskiske håndverks-
produkter å få kjøpt på omtrent 
hvert gatehjørne. Hva med for 
eksempel en txapela – de røde 
tradisjonelle baskerluene, som 
regnes som en av baskernes 
fremste nasjonale symboler.    
  
H   B
Spaniaposten bodde på “Silken 
Gran Hotel Domine Bilbao”, en 
del av “The Leading Hotels of 
the World”, noe som på ingen 
måte er tilfeldig. Vi valgte ho-
tellet primært på grunn av dets 
beliggenhet like foran Guggen-
heim museet. Men hotellet i seg 
selv er en attraksjon. Ved restau-
ranten på hotelltaket inntar man 
de mest utsøkte måltider med 
utsikt over Guggenheim museet 
og de grønne åsene som om-
kranser byen.
www.hoteles-silken.com

RADIKALT: Guggenheimmuseet inneholder imponerende samlinger av moderne kunst. Det betyr for øvrig ikke 
at man må være spesielt opptatt av kunst for å avlegge en visitt. Arkitekturen alene er god nok grunn til å ta turen.  

SALVADOR DALI: Denne gigantedderkoppen er å skue på sjøsiden av 
Guggenheim-museet.

MERCADO DE LA RIBERA: Innendørsmarkedet i Bilbao skal være 
Spanias største. Utvalget av fersk fi sk, ost, frukt og grønnsaker er enormt.

PLAZA DE ESPAÑA: I Bilbaos gamle bydel fi nnes byens hoved “plaza” 
her holdes det i helgen det ukentlige “rastro”, antikkmarkedet.
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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

Vi har fl yttet fra det Skandinaviske Vi har fl yttet fra det Skandinaviske 
Center til rett over veienCenter til rett over veien

Ny adress i Torrevieja:
C.Fuensanta 63, bajo 6.
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 ESTETISK BEHANDLING

NY SERVICE

 Generell tannbehandling 
  Este  sk
  Implantater

  Botox 
  Hyaluronsyre

  Fysioterapi 
  Masasje
 Akupunktur
 Hypnosis

 Soriasis
 Generell lege
 Fo  erapi & Pleie
 Pedicur & Manicur

Gratis første 
konsultasjon!

Bilbao

Kunstmuseet ”Museo de Bellas Artes” i Bilbao i Nord-Spania er et av de viktigste museene i landet. I tillegg til 
de faste verkene museet besitter, har de fra i sommer et variert program. De tilbyr nå tilreisende og lokale kun-
stinteresserte: ”Tyren, fra myte til ritual”, moteskaperen Balenciagas  kjoler og Tomás de Acillonas fotografi er.

”T . D    ” 
(Fra 7.juli til 5.september)
”Tyren, fra myte til ritual” er en 
omfattende kunstsamling som 
refl ekterer menneskets forhold 
til tyren. Fra forhistorisk til 
romansk tid har tyren hatt en 
viktig plass i kunst og kultur i 
Middelhavsområdene. Tyren 
har spilt en rolle i mytene, ser-
emoniene, ritualene, lekene og 
festene.

Renessansen tok også opp i 
seg dette ikonografi et, fremfor 
alt mytene fra den greske my-
tologien om vesenet Minotau-
ros som var halvt menneske og 
halvt okse, og myten om Euro-
pa. Den mytiske kvinnen Euro-
pa som kontinentet har sitt navn 
er sterkt knyttet til mytologien 
om den hellige oksen.

Fra og med femtenhundretallet 
begynte kunsten å refl ekterte 
interessen for tyrefekterkunsten. 
Fra da av har noen av de største 
kunstnerne fra det attende, nit-
tende og tjuende århundretallet 
behandlet dette omdiskuterte 
temaet på forskjellig måte.

Initiativet for denne utstillingen 
kommer fra hundreårsjubileet 
til tyrefekterklubben ”Cocheri-
to de Bilbao”, for å vise med 
hvilken  kompleksitet kunsten 
har nærmet seg tyren. Museo de 
Bellas Artes har samlet inn mer 
enn 200 verk; malerier, skulp-
turer, kunst på papir og lerret og 
kunsthåndverk.

På listen står alt fra arkeolo-
giske gjenstander, som blant 
annet iransk terrakotta datert til 
1200 f.K, to greske krukker fra 
sjette og femte århundre f.K ut-
lånt av British Museum, og en 
pompeiansk freske fra det første 
århundre f.K utlånt av det Arke-
ologiske Museet i Napoli. Vi-
dere kan man blant annet fi nne 
malerier av Goya, Zuloaga, 
Gutiérrez Solana, Picasso, Miró, 
Equipo Crónica o Barceló, og 
en imponerende samling trykk 
av Goya og Picasso, utlånt av 
forskjellige museer og samlere 
verden over.

”B . E   
 ”

Fra 10.juli til 26.september
Haute Couture (sømkunst): 
Cristóbal Balenciaga (1895-
1972) fra Baskerland er en av de 
viktigste designerne i motehis-

torien. Distribuert i syv forskjel-
lige områder på museet er kåper, 
kapper, coctail- og kveldsk-
joler og en brudekjole utstilt på 
utradisjonelt vis i lysrør, plastik-
kbobler og i sirkelformasjon av 
lyspærer. Utstillingen består av 
35 plagg utlånt fra samlingene 
til ”Gobierno Vasco”, ”la Fun-
dación Cristóbal Balenciaga” og 
to private samlere. 

”T   A . F -
 1932-1957”

Fra 2.juli til 12.september
Utstillingen er det første trin-
net i innsamlingen av foto-
grafi ene til baskiske Tomás de 
Acillona (1893-1957). Acillona 
var utdannet advokat, men på 
1920-tallet begynte han å eks-
perimentere med forskjellige 
fotografi teknikker sammen med 
musikeren Andrés Isasi (1891-
1940). Utstillingen viser de 
forskjellige sjangrene Acillona 
jobbet med, gjennom tallrike 
verk som gir ham status som 
en fremstående impresjonistisk 
fotograf.

Museo de Bellas Artes

FOTOKUNST: Acillona var ut-
dannet advokat, men på 1920-tallet 
begynte han å eksperimentere med 
forskjellige fotografi teknikker.

MOTE: Distribuert i syv forskjellige områder på museet er kåper, kapper, 
coctail- og kveldskjoler og en brudekjole utstilt på utradisjonelt vis i lysrør, 
plastikkbobler og i sirkelformasjon av lyspærer.

TYREN: Fra forhistorisk til roman-
sk tid har tyren hatt en viktig plass 
i kunst og kultur i Middelhavsom-
rådene.

 A : S  V
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- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008

  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

Nyhet: 
Dermatologi

hudlege 
fra 20. mai 

(etter avtale) 
Vi tilbyr også 
Oftalmologi

øyelege
(etter avtale)

Allmennpraktiserende leger: Anne Stensholt, Iris Henkel, Patrick Welter
Åpnings tider: mandag - fredag: 09:00 - 14:00 / lørdag: 10:00 - 13:00

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

   966 70 50 83
www.smiledental.es

DAM &    HERRFRISÖR

FR
IS

ÖRSA
LO

NG

Tel.:Tel.:  671 048671 048  533

Återförsäljare av 
Redkenprodukter

Local 15
CC TorreMarina

Madrid

Vil fremtvinge CAM-fusjon
“Banco de España” griper nå 
inn for å forsøke å redde fus-
jonen mellom fi re av Spanias 
sparebanker, hvor CAM banken 
inngår som den største. Stor-
banken med hovedsete i Alican-
te var på vei ut av fusjonen av 
fi re spanske sparebanker.

V     
Det har i lenger tid vært arbeidet 
for å fusjonere blant annet den 
mindre Cajastur (Caja Asturias) 
og storbanken CAM i en avtale 
hvor også  Caja Cantabria  og 
Caja Extremadura inngikk. En 
avtale ble i stor grad utarbeidet 
mot slutten av mai men spare-
bankene skal ha avbrutt forhan-
dlingene blant annet på grunn av 
uenigheter om maktforholdene i 
den nye banken. CAM banken 
ville blant annet ikke godta den 
tidligere direktøren fra Cajastur 
som den nye bankens direktør 

for de neste tolv årene.

K     

Nå legger den spanske sentral-
banken “ Banco de España” 
press på CAM for å gjennom-
føre fusjonen. En talsmann for “ 
Banco de España” sier de vur-
derer å kutte i midlene til spare-
bankene som ikke deltar i kon-
sollideringen.

De fi re bankene hadde fått 
tilkjent ca 1.500 millioner 
Euro fra det spanske fondet 
for restrukturering av banker 
(FROB), opprettet i 2009. 40% 
av disse skulle gå til CAM som 
har ca dobbelt så store innskudd 
og aktive som Cajastur som 
også ville motta samme beløpet. 
Cajastur er en av spanias mest 
solide banker. Caja Extremad-
ura ville motta 11% og de siste 

9% til Caja Cantabria.

 - Det er ikke støtte å gi til spare-
bankene som fortsetter alene, 
uttalte en talsmann for sentral-
banken.

“ Banco de España” har grepet 
inn for å forsøke å løse uenighe-
tene de fi re imellom, sentral-
banken ser på det som helt nød-
vendig med en konsollidering 
av sparebankene i Spania  for å 
gjøre dem mere solide.

Madrid

Santander vil ha 3.5 milliarder euro
Den spanske storbanken 

Santander søker 3.500 
millioner euro i frisk 

kapital for å fi nansiere oppkjø-
pet av 318 fi lialer Royal Bank 
of Scotland (RBS). Spanjolene 
trenger mere penger etter å ha 
kjøpt opp en rekke banker over 

store deler av Europa og USA. 
Siste kjøpet var 173 tyske fi lial-
er fra Svenske Enskilda Banken 
(SEB) for 555 millioner Euro.
Gigantemisjonen vil skje i form 
av nye aksjer som skal utstedes 
til høsten. 

KJØPTE SEB: Santander kjøpte 
tidligere i år 173 tyske fi lialer fra 
Svenske Enskilda Banken (SEB) for 
555 millioner Euro.

Madrid

CAM banken verdensledende
Magasinet “The Bank-

er” har utgitt sin 
årlige liste over de 

verdens  “top-1000” banker. 

Den spanske sparebanken, som 
om dagen strever med å få til en 
fusjon med tre andre sparebank-
er, er nå på plass nummer  133. 

Opp ni plasser fra året før. 
Bransjemagasinet oppdaterer 
listen basert på bankenes soli-
ditet, kredittverdighet og faste 
verdier. Rangeringen benyttes 
av investorer, analytikere og 
fi nansielle institusjoner verden 
over.
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Bilbao

Fiesta med 
skygge av ETA

Den største offentlige festivalen i Bilbao er kjent som ”Aste Nagusia” eller ”Semana Grande”, “Storuka” på norsk. 
Den feires i august hvert år. Festen begynner tradisjonelt lørdagen etter 15.august, som er dagen da helgenen “Vir-
gen de Begoña” feires. Men mange baskeres ønske om større selvstyre fra Madrid setter også sitt preg på festivalen.

“Aste Nagusia” starter offi sielt 
med oppskytingen av raketten 
”el txupin” på teaterplassen ”la 
Plaza del Teatro Arriaga”. Etter 
dette holdes en tale av en utval-
gt, folkekjent utroper og festen 
er i gang.

I den ukes lange folkefesten 
settes det opp stands og boder 
langs elven Nervión i Arenal-

området ved gamlebyen. Hele 
Bilbao fylles med festklare bil-
baínos og tilreisende, mat og 
drikke, musikk og fyrverkeri 
som skytes opp hver kveld. Det 
arrangeres også fl ere konserter 
forskjellige steder i området. 
Her er det noe for en hver smak, 
enten man liker pop, rock eller 
klassisk musikk. For mer infor-
masjon om konsertene 2010:
www.astenagusia.com/concier-
tos

”Marijaia” er det offi sielle fest-

symbolet til Aste Nagusia. Mari-
jaia er en fyldig kvinnefi gur som 
holder hendene i været. Hun 
ble til 19.august 1978, skapt av 
Mari Puri Herrero, som designet 
og laget henne på 5 dager etter 
forespørsel fra festkomiteen. 
I 1997 fi kk hun en egen sang, 
”Badator Marijaia” komponert 
av Kepa Junkera.

H
Helt siden 1978 har man feiret 
Aste Nagusia slik man kjenner 
festen nå til dags. Før den tid var 
det vanlig med sirkus, festbrak-
ker, okseløp, boksekamper og 
tradisjonelle danseshow.

Aste Nagusia blir nå organisert 
i samarbeid mellom byens for-
skjellige festgrupper ”las com-
parsas” (penyas) representert 
av ”la Federación Bilboko Kon-
partsak” og byens rådhus. Bakg-
runnen for dette samarbeidet var 
en idé-konkurranse bystyret 
lanserte i 1978 for å få folk til 
å delta i organiseringen av fes-
ten og på denne måten fornye 
“Aste Nagusia” og forandre 
festen bort fra slik man kjente 
den fra Franco-diktaturets sin 
tid. Konkurransen ble vunnet 
av Txomin Barullo, i dag kjent 
som en av pionerene bak fest-

gruppene. Barullos idé besto av 
en delt organisering mellom by-
styret, ”las comparsas” og for-
skjellige representanter fra den 
epokens politiske grupper.

H  :
• I 1980 bestemte datidens borg-
ermester Jon Castañares (PNV) 
at bystyret alene skulle organ-
isere festen, men på grunn av 
boikotten til festgruppene som 
ikke satte opp standene sine 
eller deltok på noen av festens 
begivenheter, bestemte bystyret 
seg for å ta tilbake den gamle 
festmodellen fra 1978.

•  I 1983 ble festen avlyst på 
grunn av den store oversvøm-
melsen av elven Nervión som 
etterlot store deler av Bilbao 
og de omliggende områdene 
ødelagt.

• I 2009 ble Aste Nagusia valgt 
som nummer 1 blant de 10 kul-
turelle, ulegemlige nasjonals-
kattene i Spania. 

K    
A  N  2010
Tretti år etter konfl ikten i 1980 er 
en tilsvarende debatt på panelet 
i Bilbao. Midt i forberedelsene 
til festen har gruppenes repre-

sentant Bilboko Konpartsak tatt 
opp striden med bystyret i Bil-
bao om en sanksjon som ram-
mer to grupper, ”Kaskagorri” og 
”Txori Barrote”. Disse får i år 
ikke sette opp sine stands fordi 
de i 2009 hengte opp bilder av 
ETA-fanger og symboler relat-
ert til terrorgruppen. Sanksjonen 
er signert av borgermester Iñaki 
Azkuna som forbyr de to grup-
pene å synlig delta på Aste Na-
gusia i minst to år.

Under “Aste Nagusia” i 2009 
måtte politistyrken “Ertzaintza” 
fjerne et stort antall bilder av 
ETA fanger og symboler knyttet 
til terrorgruppen. Festens regle-
ment sier at det er ulovlig å 
bruke plakater og symboler ved 
stands, som kan krenke person-
er, støtte terrorisme og på den 
måten skape splid. Gruppene på 
sin side sier at det ikke er ulov-
lig å stille ut bilder.

I sanksjonen har man vedtatt 
at området der de to gruppene 
holdt til ikke skal erstattes med 
andre verken i 2010 eller 2011. 
Dette for å unngå at de to grup-
pene skal prøve å spotte eller 
gjøre narr av avgjørelsen om å 
forby deres nærvær, enten ved å 
forandre navnet på gruppen eller TRANGT I GATENE: Aste Nagusia blir nå organisert i samarbeid mellom 

byens forskjellige festgrupper ”las comparsas” (penyas) representert av ”la 
Federación Bilboko Konpartsak” og byens rådhus.

 A : S  V
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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 
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lage en ny. Hvis de to gruppene 
ønsker å gjenoppta området sitt 
i 2012 må de og gruppens for-
bund legge frem et dokument 
der de lover å overholde festens 
reglement og respektere loven 
til ”Asociación Víctimas del 
Terrorismo” (Foreningen for 
terrorismens ofre).       

“Bilboko Konpartsak” har gjen-
nom en demonstrasjon ved råd-
huset gjort kjent at de i løpet 
av festen vil holde en kollektiv 
protest mot sanksjonen. Dette 
innebærer blant annet at de vil 
stenge barene og standene sine 
i et døgn og ikke delta på noen 
av festens begivenheter. De op-
pfordrer også andre barer i gam-
lebyen Casco Viejo til å delta i 
protesten. Enkelte restaurant- og 
bareiere  mener at dette forver-
rer deres situasjon i en allerede 

vanskelig tid, men “Bilboko 
Konpartsak” vil på denne måten 
synliggjøre tomrommet de men-
er sanksjonen skaper ved å for-
by de to gruppenes stand.

Gruppene tar ikke til samme eks-
tremitet som i 1980, og stenger 
i 2010 altså bare ett døgn. “Bil-
boko Konpartsaks” talsmann 
Garikoitz Goikoetxea uttalte 
til avisen “El Correo” at ”vi er 
ikke så uansvarlige som Azkuna 
og hans rådgivere”. Goikoetxea 
erkjenner viktigheten ved “Se-
mana Grande” og det økono-
miske aspektet ved festen, men 
sier: ”Det skal være “Aste Na-
gusia” fordi vi mener at det bør 
være det, og fordi folk bør nyte 
godt av festen, men protesten 
vår kommer til å være der”. Han 
uttaler også at i rådhusets sank-
sjon fi nnes det en klar intensjon 

om å ødelegge den populære og 
deltakende festmodellen de har 
jobbet med så mange år.

Azkuna svarer til dette: ”Råd-
huset støtter ikke festen fordi 
gruppene ikke får gjøre som 
de vil? Hvis noen har støttet 
den nåværende modellen er det 
borgermesteren.” Han minner 
om at han i 2009 støttet Sonia 
Polo, søsteren til en ETA-fange, 
og at han derfor ble kalt nesten-
terrorist av diverse politiske par-
tier. ”Men dette er én ting, og en 
annen ting er at man må over-
holde loven. Det fi nnes en fest-
komite, en plan og en bestem-
melse. Og over alt fi nnes en lov 
og den må overholdes”.     

Goikostxea mener at byrådet 
ikke respekterer arbeidet deres, 
og beskylder dem for å frem-
kalle ny splittelse ved å forby de 
to standene. Han mener det er 
et klart brudd på ytringsfriheten 
og sier at alle gruppenes dører 
kommer til å stå åpne for Kas-
kagorri og Txori Barrote.      

Azkuna sier at festens reglement 
forbyr å stille ut symboler som 
støtter terrorismen, og at man må 
overholde dette. Han har derfor 
bedt gruppene om å opptre ans-
varlig i sin protest, slik at dagen 
de velger å stenge ikke får kon-
sekvenser for Aste Nagusia. ”Vi 
støtter festmodellen og vil ikke 
forandre den, men vi kommer 
ikke til å akseptere at de gjør 
narr av rådhuset”. Han sier vi-
dere at gruppene skrev under på 
reglementet som ble enstemmig 

vedtatt i 2004.
Denne delen av regelverket har 
ikke blitt tatt i bruk før nå, og 
kommer på bakgrunn av intens-
iteten ved utstillingen til Txori 
Barrote og Kaskagorri. ”Vi har 
ren samvittighet” fastholder 
borgermesteren. Han hevder at 
de som er fra Bilbao vet at festen 
er for festens skyld, og i forhold 
til gruppene sier han ”spørsmålet 
jeg gjør meg er hvorfor de ikke 
går til retten? Hvis en dommer 
sier, Azkuna du tok feil ved å 
stenge standene, ville jeg an-
erkjenne dommen.” Dommen til 
gruppene vil ikke være synlig i 
domstolen, men i gatene. Til det 
sier Azkuna ”det vil ikke få kon-
sekvenser. Hvis de vil stenge, la 
dem. Det kommer en ny dag og 
festen fortsetter.” Han avslutter 
med at hvis gruppene ikke res-
pekterer avgjørelsen kan det få 
konsekvenser for de kommende 
årene.

MAKE LOVE NOT WAR: Festi-
valens reglement sier at det er ulov-
lig å bruke plakater og symboler ved 
stands, som kan krenke personer, 
støtte terrorisme og på den måten 
skape splid. 

DET SKJER NÆRE ELVEN: Hele Bilbao fylles med festklare bilbaínos og 
tilreisende, mat og drikke, musikk og fyrverkeri som skytes opp hver kveld.

FENGSLEDE ETA MEDLEMMER: Under “Aste Nagusia” i 2009 måtte 
politistyrken “Ertzaintza” fjerne et stort antall bilder av ETA fanger og sym-
boler knyttet til terrorgruppen.
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Museo Guggenheim 
Bilbao har siden de 
åpnet i 1997 samlet 

102 kunstverk av 62 artister, 
fra tidsperioden 1950 til i dag. 
I samlingen fi nnes enestående 
verk fra hele verden, selv om 
museet har hatt et spesielt fokus 
på baskisk og spansk kunst. 

U   G  
B   :
16. Februar 2010 – 2011

I februar 2010 åpnet de den 
første av tre utstillinger med 
verk fra egen samling. Alle de 
tre utstillingene skal vare ett år 
hver, og den nåværende utstill-
ingen som er den første, inne-
holder i hovedsak nordameri-
kanske og europeiske verk fra 
1950-tallet. Utstillingen skilter 
med navn som Mark Rothko, 
Willem de Kooning, Robert 
Motherwell, Clyfford Still, Cy 
Twombly, Andy Warhol, Yves 
Klein, Antonio Saura, Eduardo 
Chillida og Jorge Oteiza. De 
neste to utstillingene i denne 
serien vil være fra henholdsvis 

1960 og 1970-tallet.   

F  : 
I tillegg til det treårige prosjek-
tet som nå er i gang ved Gug-
genheim Bilbao har museet også 
faste installasjoner, som for eks-
empel Richard Serra (1939-) sitt 
kunstverk ”The matter of time” 
(1994-2005). Tittelen refl ekterer 
dette enorme kunstverkets in-
tensjon om å sette materie i per-
spektiv i forhold til tid og rom. 
Installasjonen er av en slik stør-
relse at man kan gå både inn i, 
og rundt det. Det okkuperer det 
største rommet i Guggenheim 
og ble spesiallaget til åpningen 
av museet.  

H  R :
25.mai til 12.september 2010
Hundre år etter den franske 
maleren Henri Rousseaus død 
(1844-1910), har Guggenheim 
Bilbao, i samarbeid med ”Fon-
dation Beyeler Basilea”, dedik-
ert en spesiell utstilling til ham 
hvor de stiller ut rundt 40 av 
verkene hans. I tillegg til hans 
velkjente jungelmotiver, malte 
Rousseau fl ere bilder fra Paris 
og omegn, portretter, allegorier 
og hverdagsscener. 

Rousseau hadde det vi kan kalle 
en naivistisk eller primitivistisk 

malerform, og er etter sin død 
blitt genierklært for sin nys-
kapende stil. Han regnes som 
en av de viktigste forløperne til 
den moderne kunsten og hans 
innfl ytelse har nådd lenger enn 
hans samtids beskrivelse av ham 
som ”bedårende, om enn noe rar 
og naiv”. 

Rousseau banet vei for en ny 
måte å se verden på, og påvirket 
mange unge artister i sin samtid, 
fremfor alt Pablo Picasso. En 
av Rousseaus arbeidsmetoder 
besto av å ”klippe og lime”. Det 
vil si at han kombinerte uavhen-
gige elementer i maleprosessen, 
og laget det vi kan kalle et ”malt 
collage”. Denne unike stilen, 
helt egen for Rousseau, kan man 
gjenkjenne i alle temaene han 
utviklet, enten det dreide seg om 
en jungel, en by eller et portrett. 

Noen av verkene hans er dess-
verre i fare for å bli ødelagt, et-
tersom han noen ganger brukte 
”feil” prosedyre i malepros-
essen, med magre blandinger 
utenpå fete. Denne ”feilen” 
gjorde forøvrig både Picasso og 
Matisse.  

Rousseau likte spesielt godt 
eksotiske reisemotiv, men selv 
forlot han aldri Frankrike. Han 

jobbet i tollvesenet og fi kk der-
for kallenavnet ”tolleren” (Le 
douanier). Han begynte først 
å male da han var 40 år, og da 
han var 49 år ble han kunstner 
på heltid. Han spilte også fi olin 
på gaten og tegnet forsider til 
”Le petite journal”. Rousseau 
fi kk opplæring i grunnleggende 
maleteknikker, men var i hoved-
sak selvlærd.

A  K : 
16.mars til 12.oktober 2010
Internasjonalt blir Anish Kapoor 
(Bombay, 1954-) regnet som en 
av nåtidens mest innfl ytelses-
rike skulptører. Kapoor er fra 
India, utdannet ved ”Londons 
Hornsey College of Art” og 
”Chelsea School of Art”. Han 
fi kk sitt gjennombrudd tidlig på 
1980-tallet, takket være sine ab-
strakte skulpturer, monumentale 
installasjoner og utendørs kun-
stprosjekter. 

Verkene hans er i hovedsak lagd 
i store format og spiller på en 
vekselvirkning mellom tilskuer 
og verk. Det hevdes at hensikten 
med verkene hans er å utfordre 
og skape følelser hos tilskueren. 
Flere av Kapoor sine skulpturer 
er lagd i sterke farger, og han 
har brukt industrielle materialer 
som sement, stål, aluminium, 
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Bilbao

Guggenheim sommeren 2010
Museo Guggenheim Bilbao arrangerer hvert år 
fl ere utstillinger i samarbeid med kunstnere og 
kunstinstitusjoner verden over. Sommeren 2010 
tilbyr de Henri Rousseau, Anish Kapoor, Robert 
Rauschenberg, kunstverk lagd av barn, i tillegg 
til et førsteutvalg av museets egen kunstsamling. 

SPANSK FOKUS: I samlingen til Guggenheim Bilbao fi nnes enestående verk fra hele verden, selv om museet har 
hatt et spesielt fokus på baskisk og spansk kunst. 

 A : S  V  
P

K   R : Skulptøren Anish Kapoor regnet som en av 
nåtidens mest innfl ytelsesrike sammen med maleren Rousseau utgjør han 
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voks og harpiks. Verkene gjør 
aktivt bruk av arkitekturen og 
rommet de befi nner seg i, og 
her kan man fi nne alt fra ”om-
vendte” speil til vokssprutende 
kanoner.

R  R : 
”GLUTS” 
13.februar til 12.september 
2010: Robert Rauschenberg 
(1925-2008) hadde evnen til å 
fi nne nye måter å anvende det 
som andre kastet, og gav dermed 
fl ere ”ubrukelige” gjenstander 
nytt liv. I ”Gluts”, som er hans 
siste skulpturserie (1986-95), 
tok han i bruk materialer som 
skulle til opphugging, som ra-
diatorer, sykler og trafi kklys.  

Utstillingen rommer rundt 55 
verk, og gjennom disse ville 
Rauschenberg kritisere den øko-
nomiske situasjonen i sitt føde-
land Texas, som på den tiden 
hadde usannsynlig mye olje. 

Rauschenberg forklarte ”It’s a 
time of glut. Greed is rampant” 
(Det er en overfl odstid. Grå-
digheten er hemningsløs). 
     
L   :
8.juni til 22.august 2010
Guggenheim stiller ut kunst-
verkene til 184 skolebarn mel-
lom 6 og 12 år, som har deltatt 
i kunstprogrammet ”Aprendien-
do a través del arte”. Dette pros-
jektet har bakgrunn i Solomon 
R. Guggenheim Museum, hvor 
Natalie K. Lieberman startet et 
kunstkurs for barn i 1970, etter-
som de da fjernet kunstundervis-
ningen fra de offentlige skolene 
i New York.  

Kurset blir hvert skoleår ledet 
av ni kunstnere og elleve lærere, 
og hensikten med kurset er å 
forsterke undervisningen ved 
skolen med artistiske aktiviteter 
som støtter opp under de an-
dre fagene. Slik lærer barnene 

verden å kjenne på en ny måte. 
Programmet har som mål å op-
pløse grenser, og sette spørsmål-
stegn ved etablerte disipliner. 
Dette oppmuntrer barnene til å 
se verden på en kreativ og per-
sonlig måte. 

Barneskoleelevene er hovedper-
soner i dette kreative eventyret 
som starter med at ”voksne” 
kunstnere kommer til skolene, 
og sammen med lærerne pre-
senterer de prosjekter som de vil 
utvikle parallelt med andre fag. 

Barnene, med sine uuttømmeli-
ge evner til å overraske, glede, 
skape følelser og energi, tar til 
seg disse prosjektene og gjør 
dem sine egne. De har nye in-
nfallsvinkler og snur opp ned på 
ting, så resultatene blir uventede 
og personlige. 

På denne måten åpner kunst-
nerne dører og tilbyr reiser de 
selv ikke vet enden på. Hvert 
år presenteres et nytt prosjekt 
og barnene blir til utforskerne, 
de lager fantasifulle kunstverk 
samtidig som de oppdager 
gleden og stoltheten ved å dele 
sine oppdagelser med resten av 
verden. 

15

PUPPU: Jeff Koons “Valp” domi-
nerer utenfor inngangspartiet til 
Guggenheim-museet i Bilbao.

INDISK: Kapoor er fra India, utdannet ved ”Londons Hornsey College 
of Art” og ”Chelsea School of Art”. Han fi kk sitt gjennombrudd tidlig på 
1980-tallet, takket være sine abstrakte skulpturer, monumentale installas-
joner og utendørs kunstprosjekter.

M   T : Richard Ser-
ra’s kunstverk er en del av den faste 
utstillingen ved Guggenheim.

2 Soverom, 1 Bad, Stua, Garage, 
felles svømmebasseng, Terrasse, 
Kjøkken, Møblert, 30 min.  l fl y-
plassen, Totalt: 78 m2.

Pris: € 120.000

Leilighet i LAS RAMBLAS (Orihuela Costa - Costa Blanca) 

For en visningstur eller info kontakt: Pedro Letelier  Telefon: 644 132 450         Epost: info@servicekontoret.es

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)
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Bungalow i første etasje. 2 soverom, 
2 bad, stor stue med peis, terrasse og-
alarm. Den har grønt-områder og felles 
svømmebasseng. Ligger i et boligom-
råde i umiddelbar nærhet  l tjenester 
som supermarked, restauranter, kaf-
eer, banker, gol  ane, etc. Fem minut-
ters kjøring fra stranden, totalt: 70 M², 
parkeringsplass, 30 min.  l fl yplassen.

Pris: € 110.000

Leilighet i VILLA MARTIN (Torrevieja - Costa Blanca) 

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

400 m2 tomt og 115 m2 boareal, 3 
sov, 2 bad, kjøkken, stue, veranda 
og stor terrasse, utmerket  lstand, 
felles svømmebasseng.

Pris: € 198.000

Enebolig i LOS ALTOS (Torrevieja - Costa Blanca) 

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)

Leilighet har 2 soverom og 2 bad. 
Den har grønt-områder og felles 
svømmebasseng. Ligger i et bo-
ligområde noen minu  er unna 
tjenester som supermarked, res-
tauranter, kafeer, banker, golf-
bane, etc. 5 minu  ers kjøring  l 
stranden, totalt: 62 M²

Pris: € 99.000

Leilighet i VILLA MARTIN (Torrevieja - Costa Blanca) 

(Alle transaksjonskostnader er inkludert i prisen)
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Madrid

Unntakstilstand på spanske fl yplasser

Flygeledernes uvanlig 
høye sykefravær truer 
fremdeles med å fors-

inke fl ytrafi kken på de spanske 
fl yplassene, og regjeringen har 
foreslått å sette inn militære fl y-
geledere til de sivile blir frisk-
meldt igjen. De vil på denne 
måten garantere fl ytrafi kken i 
sommer.

Denne informasjonen gis av 
transportminister José Blanco, 
som også opplyser at han man-
dag 19.juli hadde et møte med 
president José Luis Rodríguez 
Zapatero og forsvarsminister 
Carme Chacón, for å komme til 
en enighet om å erstatte de si-
vile fl ygelederne med militære i 
denne uvanlige situasjonen.

Det at de militære fl ygelederne 
midlertidig overtar denne job-
ben er en unntakstilstand, iverk-
satt ettersom sykemeldingene 
har skapt store forsinkelser på 
fl yplasser landet over den siste 
tiden.

Blanco forsikrer om at kvalifi -
seringen av de militære fl ygel-
ederne vil bli raskt unnagjort, 
og at tiltaket er høyst nødven-
dig. ”Vår plikt er å garantere 
fl ytrafi kken i landet vårt, med 
maksimal sikkerhet ” sier han til 
El Mundo.   

Selv om fl ygelederne nekter for 
at det økte antallet sykemeld-
inger skyldes en skjult streik, 
var det mandag 19.juli 36% 
fl ere sykemeldinger enn vanlig 
på fl yplassen El Prat i Barce-
lona. Tirsdag 20.juli ventes det 
32% sykemeldinger, noe som 
innebærer forsinkelser på rundt 
20 minutter per avgang.

Fagforeningene insisterer på 
at det dreier seg om sykemeld-
inger på medisinsk grunnlag, 
men likevel undersøker Segu-
ridad Social (NAV) hver eneste 
av disse sykemeldingene og tar i 
bruk alle lovlige midler tilgjen-
gelig for å fi nne ut av saken.

Dokumentasjonen sendes til 
statsadvokatene: Regjeringen 
mener det er klare tegn på at 
dette ikke dreier seg om syke-
meldinger på medisinsk grunn-
lag. ”Alle vet at det er to klare 
betingelser for å bli fl ygeleder, 
den ene er et høyt engelsknivå, 
den andre er å være i stand til å 
takle stress”. Nettopp derfor er 
det bekymringsverdig at stress 
er oppgitt som grunn i et fl ertall 
av sykemeldingene. Blanco 
hevder at hvis disse motivene 
gjentar seg vil det sannsynlig-
vis bli iversatt nye prøver for 
fl ygelederne. ”Dette kan handle 
om personer som ikke er i stand 
til å ha denne jobben.” Som 
nevnt undersøker La Seguridad 
Social nå sykemeldingene, og 
transportministeren opplyser 
om at i slutten av uken vil denne 
dokumentasjonen bli sendt til 
statsadvokatene, ”fordi vi tror 

det dreier seg om en overlagt 
handling”.

Blanco opplyser også om at 
fl ere av sykemeldingene er blitt 
skrevet ut av samme lege, som 
har oppgitt samme grunn i alle 
tilfellene. Han mener dette kan 
være et tegn på at det ikke dreier 
seg om ”ekte” sykemeldinger. 
”Det fi nnes klar informasjon. 
Flygelederne jobber ikke mer 
enn i fjor, på El Prat jobber de 
for eksempel 15% mindre. Det 
sykefraværet dreier seg om, er 
at før fi kk de betalt overtid med 
trippel av vanlig lønn, men det 
gjør de ikke nå. Dette får meg 
til å tenke at med mer penger 
ville det være mindre smerter og 
stress.” sier ministeren.

Aena (foreningen for span-
ske fl yplasser og fl ytrafi kk) og 
regjeringen tror at fl ygelederne 
gjennom sykefraværet vil prøve 
å presse frem en ny forhan-
dling. Dette for å forandre be-
stemmelsen som ble vedtatt 
av regjeringen i februar 2010. 
I denne bestemmelsen modi-
fi serte Blanco fl yledernes betin-
gelser og gjorde Aena ansvarlig 
for å organisere arbeidet deres, 
redusere overtid og lønn. Før 
var det fl ygeledernes eget ans-
var å organisere arbeidet. 

Blanco sier om bestemmelsen 
at det ikke kom fellesskapet til 
gode med arbeidsdager der hver 
tredje time var overtid, og hvor 
man betalte det tredoble i lønn. 
”Det er uakseptabelt at et of-
fentlig selskap betaler million-
lønninger. Vi kan ikke betale det 
dobbelte av det som er vanlig 
på europeiske fl yplasser.” Der-
for står regjeringen fast på at de 
ikke har til hensikt å forhandle 
om bestemmelsen igjen, til tross 
for sykemeldingene den siste 
tiden.

De militære fl ygelederne ikke 
kvalifi sert på grunn av man-
glende engelskkunnskaper: 
Siste nytt i saken om fl ygel-
ederne, er at de militære har 
kunngjort at de ikke er kvali-
fi serte til å kontrollere den sivile 
fl ytrafi kken. Dette kom frem et-
ter at José Blanco tirsdag mor-
gen 20.juli presenterte forslaget 
om å la de militære fl ygelederne 
kontrollere lufttrafi kken til de 
sykemeldte fl ygelederne kom-
mer tilbake i jobb.

Mariano Casado ved det 
spanske militæret beklager 
kunngjørelsen til Blanco. Han 
frykter at denne saken kan på-
virke luftsikkerheten, ettersom 
det nå er kommet frem at de 
militære fl ygelederne ikke har 
en felleslisens for å kontrollere 
luftrommet. Et av kravene til 
fl ygelederne er å ha et høyt en-
gelsknivå, men ikke alle de mil-
itære fl ygelederne kan engelsk, 
sier Casado som fi kk høre om 
Blancos planer via radioen.   

Talsmann for fagforeningen for 
fl ygeledere (USCA) Daniel Za-
mit har bekreftet at de militære 
fl ygelederne mangler de prak-
tiske kunnskapene for å gjøre 
denne typen jobber, og at det 
kunne ha gått ut over luftsikker-
heten. ”Det er ikke det samme 
med en militær fl ygeleder som 
en sivil. Bestemmelsen har vært 

overilt og konsekvensene er 
ikke gode” hevder USCA, som 
minner om at i 1973 var det en 
ulykke i Frankrike på grunn av 
et slikt fl ygelederbytte.

Flygelederne forslår for Blanco 
at han tar tilbake de over 57 år, 
som han fjernet fra kontrolltårn-
ene i sin siste bestemmelse. 
”Når ministeren er så bestemt 
på å fi nne en løsning, kan han ta 
tilbake de over 57 år som frem-
deles er fullt kapable til å gjøre 
jobben” sier César Cabo, tals-
mann ved USCA.

Til tross for alt dette fi nnes det 
militære fl ygeledere som jobber 
på sivile fl yplasser, som forek-
sempel i Zaragoza, Talavera la 
Real (Badajoz), Matacán (Sala-
manca), Villanubla (Valladolid), 
Agoncillo (Logroño) og San 
Javier (Murcia). Disse fl ygel-
ederne vil trenge en opplæring 
på minst to måneder for å være 
i stand til å jobbe på store og 
kompliserte fl yplasser som El 
Prat. Forsvarsdepartementet in-
formerer om at de har 250 un-
deroffi serer fra Luftforsvaret 
som jobber som fl ygeledere, og 
at disse kan bli bedt om å er-
statte de sivile fl ygelederne.

Til problemet løses får de ven-
tende passasjerene bare smøre 
seg med tålmodighet. 

 A : S  V
P

VIL ERSTATTE “SYKE” FLYGELEDERE: Regjeringen har foreslått å 
sette inn militære fl ygeledere til de sivile blir friskmeldt igjen. De vil på denne 
måten garantere fl ytrafi kken i sommer.

SYKE: Flere av fl ygelederne ved 
kontrolltårnet i Alicante har meldt 
seg syke. De blir nå bedt om å doku-
menter at de virkelig er syke og ikke 
driver med ulovlige aksjoner.
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Partiet “Los Verdes” (De 
grønne), i Torreiveja 
forteller om positive til-

bakemeldinger fra kommunens 
planavdeling vedrørende de-
res forslag om å tillate instal-
lering av solpaneler i byens 
boområder. Generalplanen har i 
mange tilfeller tidligere ikke til-
latt slike “fremmede” elementer 
på fasader og tak noe som vil bli 
lettere dersom forslaget fra “Los 
Verdes” går igjennom. Partiet 
ønsker at man i kommunen også 
skal lansere en kampanje rettet 
mot innbyggerne for å infor-
mere om fordelene ved bruk 

av solenergi for oppvarming av 
varmtvann og for produksjon av 
elektrisitet.
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MER REN ENERGI: Partiet øn-
sker at man i kommunen også skal 
lansere en kampanje rettet mot in-
nbyggerne for å informere om forde-
lene ved bruk av solenergi når gen-
eralplanen letter tillater det.

Torrevieja

Letter å installere solpaneler

Orihuela

Selger frukt over nettet

Lokale jordbrukere i Ori-
huela har tatt ibruk in-
ternett for å selge sine 

produkter. María Antonia er 
fjerde generasjons  jordbruker 
og satte allerede i 2006 opp en 
nettside som nå har utviklet seg 
til å bli en nettbutikk hvor man 
kan kjøpe de ferskeste frukter 
som appelsiner, mandariner, 
grapefrukt og sitroner. María 
Antonia har til nå solgt over 60 
tonn frukt på denne måten.

Hun forteller mye av hemme-
ligheten bak suksessen er mu-
ligheten direktesalget gir til å 

selge frukten nyplukket og fer-
skest mulig. 
- Vi har fått mange tilbakemeld-
inger på hvor utrolig gode ap-
pelsinene våre er.

Frukte selges kassevis men det 
er også mulig å be om en kasse 
med en blanding av f.eks. grape-
frukt og appelsiner. Fruktene 
selges når det er sesong for de 
enkelte på nettsiden fi nnes det 
en oversikt over når de forskjel-
lige typene frukt og har sesong 
og legges ut for salg:

www.naranjasgourmetdeorihuela.es

ONLINE-SHOPPING: Mye av hemmeligheten bak suksessen er mu-
ligheten direktesalget gir til å selge frukten nyplukket og ferskest mulig. 

God helse begynner med vannGod helse begynner med vann
SPA & FITNESS CENTERSPA & FITNESS CENTERLUXOR

* * * ** * * *
H  K  AH  K  A

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

www.kaktusgrup.com

Komfort ved sjøenKomfort ved sjøen
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Kystlinjen av Costa Blan-
ca og Costa Calida  byr 
på mange gode dykkest-

eder. I den nord-østlige delen av 
kysten er det primært kystlinjen 
fra Altea, via Calpe, Javea og 
Moraira hvor det dykkes mest 
og både delfi ner og store stimer 
av barracuda ses regelmessig. 
En gruppe dykkere så også en 
stor månefi sk her for kort tid 
tilbake. Mange dykkere legger 
også turen til havet utenfor Si-
erra Helada, mellom Alfaz del 
Pi og Benidorm hvor det også 
fi nnes både delfi ner og sunkne 
romerske skip. Lenger syd er 
det høyest aktivitet i området fra 
La Manga (Cabo de Palos), hvor 
det er over tyve dykkbare vrak 
og lenger syd i Murcia regionen.

Middelhavskysten gir enkel til-
gang på dykking året rundt. Det 
fi nnes dykkersentra her i nesten 
hver havn. Spaniaposten tok 
denne gangen turen ned i dypet 
med Greenwich Diving, ett dyk-
kersenter som holder til i lyst-
båthavnen Campomanes, noen 
minutters kjøring nord fra Altea 
sentrum.

H    A
Skotten Geoff Stenhouse driver 
dykkersentere med sin kompan-
jong tyskeren Guido. De overtok 
senteret i 2009 og har opprustet 
det hele vesentlig siden det og 
aktiviteten har økt. Alt av ut-
styret som brukes for kurs eller 
som tilbys for utleie er nytt. Alle 
tanker er nyoverhalte. Det er 
svært høy aktivitet ved sentere, 
her dykkes det hver dag hele 

året opptil fi re dykk pr. døgn. 
Senteret har to dykkerbåter, 
slik kan man sende nybegyn-
nere og mer erfarne dykker til 
forskjellige dykkersteder. Når 
man holder dykkerkurs fore-
går også mye av dykkingen fra 
stranden nesten rett utenfor sen-
teret. Senteret kjører ukentlige  
nybegynnerkurs, PADI Open 
Water, det er ett svært internas-
jonalt klientell så det går oftest 
i engelsk, tysk eller spansk. Det 
er mulig å få kursmateriell også 
på norsk for de som ønsker det. 
Ved Greenwich Diving holder 
de selvsagt også kurs for å op-
pfriske kunnskapene for de som 
ikke har vært i vannet på lenge, 
i tillegg til videreutdanning og 
spesialkurs for erfarne dykkere. 
Senteret leier ut alt av nødven-
dig utstyr og tilbyr også fylling 

av luft på fl asker opptil 200 
bar. For dykkere som vil ha NI-
TROX er Calpe nærmeste sted 
for påfyll.

Fasilitetene er imponerende 
gode, det er garderobe med to-
alett, dusj og rom for å skifte i 
for både menn og kvinner. Og 
alt nødvendig for å vaske og 
rense utstyret etter ett dykk. 
Greenwich Diving ble i 2009 til-
delt en pris av den internasjona-
le dykkerorganisasjonen PADI, 
for kvalitet og høy aktivitet ved 
senteret i Altea.

Vi drar ut fra dykkersenteret 
midt i spansk lunchtid, litt over 
klokken to. En spanjol fra Ma-
drid hopper på i sisteliten og 
får med seg leieutstyr. Han sier 
anpustent at han nettopp kom 

fra hovedstaden og klør etter å 
komme seg i vannet.

D : L  F
Det blåser hard vind med store 
bølger denne dagen Spania-
postens utsendte skal ned i dy-
pet.  Det blir derfor valgt ett 
forholdsvis nært dykkested like 
utenfor “Cabo Toix”, en kort 
tur nord for Campomanes. Det 
mest spesielle ned dette stedet 
rett utenfor de bratte klippene er 
“fontene” som spruter kaldt fer-
skvann ut av fjellet mellom åtte 
og ti meters dyp. På sommeren 
fremstår disse som noen meter-
høye undervannsfontener man 
tydelig ser på grunn av forskjell 
i saltinnhold og temperatur, i 
perioder hvor det har regnet 
mye er trykket på ferskvannet 
fra fjellene langt høyere og store 

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 interne  

PRISGARANTI
PRISGARANTI
PRISGARANTI

 A : K  A
GREENWICH DIVING: Tyskeren Guido hjelper noen studenter med klargjøringen av utstyret før ett “lunch-dykk” utenfor Altea. Dykkesenteret i Cam-
pomanes like nord for sentrum har blitt vesentlig opprustet siste året og mottok i 2009 en pris fra PADI for kvalitet og aktivitet på senteret.

Dykking på Costa Blanca



SPANIAPOSTEN  JULI 2010  UTGAVE 15-2010 21

Trenger du alarm til din bolig eller bedrift i Spania?
Den tryggheten DU trenger i hverdagen

ACTIVA GARANTI
SVAR HANDLING REPARASJON

Vi tilpasser alarmen til ditt behov. 

E-post: alarm@spania.no +34 966 882 501   +34 695 774 742
Tlf dagtid 0900 - 1700, man. - fre.            Tlf etter kl 1700 samt helg

Dekker hele Costa Blanca

Kontakt oss for en 
uforpliktende befaring

Spanias største og beste alarmleverandør
Selskapet med kunden i fokus
Det eneste selskapet med egne vektere
Du får den hjelpen du trenger når du trenger den

“sopper” kan tydelig ses fra un-
dervannskildene.

M   
Las Fuentes er ett ganske grunnt 
dykkersted hvor man ikke kom-
mer under ca 12 meter. Området 
kjennetegnes med fl ere kjemes-
teiner under vann hvor man lett 
fi nner blekksprut som holder til 
i sprekker mens de barrikaderer 
seg med steiner når den synes 
dykkeren blir litt for nærgående. 
Dykkerlykt kan være en god 
idee her, Murener sitter også 
gjemt bort i de mørke sprek-
kene, noen ganger med ett par 
reker som “samboere”.

Rensefi skene har også sine 
stasjoner her hvor man kan se  
besøkende fi sker i vertikal po-
sisjon, slik de signaliserer til 
rensefi sken at den har fredelige 
hensikter og gjerne vil bli kvitt 
litt parasitter fra kroppen.

Noen grotter langs berget lar seg 
utforske under vann her. Det var 
ikke satt av luft eller tid til det 
på dette dykket, men med en 
slik nærhet til gode dykkersted-
er er det lett å dra tilbake.

U ,   -
 

Det er ett utall dykkerstedet å 
utforske innen kort avstand. I 
tillegg til dyre og planteliv har 
årtusener med skipsfart satt sine 
spor på Costa Blanca. Rester av 
skipsvrak fra mange av mid-
delhavets sivilisasjoner ligger 
langs hele kysten og det er ikke 
sjelden romerske amforaer loka-
liseres av dykkere utenfor Altea, 
Alfaz del Pi eller Benidorm.

Utenfor Calpe ble det 28. mars 
1943 sunket en tysk u-båt (U-
77) som det sies skal ha in-
neholdt store mengder gull. Men 
på 80 meters dyp er denne kun 
innen rekkevidde for tekniske 
dykkere. Sportsdykkere besøker 
ofte vraket på dager på god sikt, 
for å betrakte u-båten fra 35-40 
meters dyp. Det fi nnes også to 
kjente nyere vrak litt nord-øst 
for Calpe på ca. 25 meters dyp.

Utenfor Villajoyosa ble det i år 
2000 oppdaget ett seilskip fra 
det første århundre på rundt 25-
30 meters dyp. Lasten var blant 
annet hundrevis av amforaer 
fylt med “garum”, en romersk 
fi skesaus hovedsaklig laget av 
gjærede fi skeinnvoller og blod. 
Skipet som var laget av tre har 
blitt datert til ca år 50 og skal 
være ett av middelhavets vik-
tiste arkeologiske undervanns-
funn.

Kystområdet her er fullt av fort-
satt udokumenterte vrak helt fra 
før romertiden og frem til både 
første og andre verdenskrig. 
Stiftelsen “Fundación Green-
wich de Actividades Subacuáti-
cas” er tilknyttet universitetet i 
Alicante og arbeider blant annet 
for å kartlegge og dokumentere 
de utallige vrak og historiske 
funn gjort utenfor kysten fra 
Cabo de la Nao (Javea) til  Cabo 
Cervera (Torrevieja).

VARIERT OG TILGJENGELIG: 
Ett rikt og variert dyreliv  åpenbarerer 
seg for dykkere utenfor Costa Blanca.  
Godt klima tillater dykking med våt-
drakt året rundt. 

Spesielt for vrakdytkker er området 
helt i verdensklasse, med U-båter, 
skip og gallioner innen kort avstand.

Ett stort antall huler her besøkes 
også regelmessig av dykkere fra hele 
verden.



SPANIAPOSTEN  JULI 2010  UTGAVE 15-2010

Interessen blant nordmenn 
for å kjøpe bolig i Spania 
er nå økende igjen. Lavere 

priser, gunstig valutakurs og 
god økonomi i Norge er fak-
torer som bidrar på kjøpelysten. 
Mange som i årevis har gått med 
planer om kjøp av bolig i Span-
ia, men vært avventende, har nå 
blitt aktive i markedet.

Mange boliger fra de som har 
misligholdt sine boliglån går 
unna til lave priser i Spania. 
En av fordelene med å kjøpe 
boliger bankene auksjonerer 
bort, utenom lave priser, er at 
bankene er svært velvillige til å 
fi nansiere boligene de ønsker å 
bli kvitt.

Her fi nner du mulige bolig-
kupp:

RESER S

RESER spesialiserer seg på 
boligauksjoner og de auksjon-
erer blant annet bort en mengde 
boliger fra sparebanken Caja 
Madrid denne sommeren:
www.salaretiro.com

CAM B
Sparebanken med hovedkontor 
i Alicante har en rekke boliger 
langs kysten for salg. CAM 
banken tilbyr også en rekke 
boliger for utleie med kjøpsop-
sjon. De har laget en egen net-
tside for salg av boliger:
www.oportunidadescam.es

B
Sparebanken Bancaja har sitt 
hovedkontor i Valencia. Også de 
sitter på ett stort antall boliger 
langs kysten, inklusive Alfaz del 
Pi og Torrevieja.
www.bancajahabitat.es

A  T
Skattemyndighetene, Agencia 
Tributaria arrangerer en rekke 
nesten daglige auksjoner over 

alt fra anleggsmaskiner og biler 
til boliger. Å se nettsiden krever 
at man godkjenner sikkerhets-
sertifi katet og for å delta i auk-
sjonene kreves spesiell autenti-
sering.
www2.agenciatributaria.gob.es
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Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- A   P
- A

- A  
  (M /B  H )

- U . B
- U . L  D

- A
- U . L  M  
  (T )
- L  Z
  (P  F )

- C  R
- P   L  H , 
  M  P

- A   P

-U . D  P  (R )

-U . Q  (R )

S

S
- L  M

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

- A

Lesernes blinkskudd:Lesernes blinkskudd:
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. 
Kanskje vanker det en liten premie også!

Foto: Arne Brandstrup

GOOOOOOOL: Foto fra da Spanien scorede til 1-0 mod Tyskland.

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

SALG!: Spanske banker selger ut 
mye boliger til lave priser om dagen.  
La Cala de Finestrat (Bildet) er ett av 
områdene hvor mye er til salgs.

Alicante

Boliger på konkurssalg
 A : K  A
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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”
Oversikt over messer, 
fi estas, konserter og 
mye mere.

Valutakalkulator
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.

En norsk advokat som nylig kjøpte en eiendom 
på Costa Blanca ble ganske sjokkert da han fant 
ut at mange av tilbyderne er uregistrerte, ikke 
har ansettelse eller på annen måte er tilknyttet 
fi rma/megler/utbygger/kontor og ikke underlagt 
noen forsikringsordninger. De er uten noen form 
for relevant utdannelse eller erfaring innen eien-
dom i Spania. Ikke en gang kan språket og langt 
mindre betaler de skatt eller avgifter til Spania. 
Til alt overmål tilbyr de “hjelp” på norske nettst-
eder og annonserer boliger mens de hever trygd 
fra Norge.

Dette lander jo på de seriøse etter hvert som må 
rydde opp, i tillegg til fl ere oppdrag for advoka-
ter og skatterepresentanter som senere får jobb 
med dette men likevel er lei av amatørvirksom-
het som sviner til markedet, naturlig nok.

Vet folk fl est egentlig hva det koster et seriøst 
eiendomsmeglerfi rma å drive forsvarlig? Hva 
som “egentlig” kreves av ekspertise, tid, penger, 
kriterier, hjemmel, kunnskap, kyndighet og hva 
det koster å sikre kundene?
 
De med rent mel i posten betaler faktisk ikke rent 
lite for forsikringer, medlemskap i foreninger, 
laug, registre, abonnementer m.m. Men likevel, 
det lønner seg - for kunden!
 
Og altså det eneste de betaler er ikke  forsikring-
er, foreninger,  laug, registre, HMS, LOPD, etc 
 
I Spania, i motsetning til i Norge, legger ikke 
megler inn markedsføringspakke i prospekterin-
gen men hever honorarer etter endt oppdrag (no 
cure no pay!). Av de honorarene skal det betales 
18% IVA (moms),  lønninger, personlig skatt, 

lønnstagers skatt med sykelønnsordning og ar-
beidsgiveravgift,  biler med bensin, veiskatt 
og forsikring, lokale med leie, mobiltelefoner, 
datautstyr, kontorrekvisita, strøm, vann, reiser, 
bredbånd, reklame, markedsføring og prospe-
ktering etc. Og blir det noe igjen etter dette skal 
det betales 35 % selskapsskatt på overskuddet.
 
Det betales masse penger for å selge hus i 
Spania, det KOSTER å drive seriøs butikk, alle 
er tjent med at det skjer nettopp innen seriøse 
ordentlige rammer. Det er klart at seriøse reg-
istrerte aktører blir misfornøyd dersom uregis-
trerte og pirater sniker seg unna samfunnsplik-
tene sine, men aller verst er det for kunden. 
Burde det ikke ringe en bjelle hos huskjøperen 
når pirattaxisjåføren selger hus og vaskehjelpen 
som selger pølser i kiosken også arrangerer vis-
ningsturer?
 
Ingen vil helst pirke i denne så altfor kjente 
problemstilling. Å legge seg ut med noen i en 
liten andedam er ikke så behagelig!

Konsekvensen er utallige historier om kjøpere 
som har blitt ”lurt”, ofte har en klønete ”megler” 
og en godtroende kjøper fi nnet hverandre. Prob-
lemer som aldri hadde oppstått om man hadde 
brukt fagfolk vi ellers sverger til i de fl este sam-
menhenger.
 
I det minste burde folk få rede på at kvaliteten 
ikke koster kunden, men fi rmaet. Kunden betal-
er samme pris, og ofte mindre, ved å handle via 
et registrert fi rma med garantier og valget er de-
res om de vil bidra til et sunt eiendomsmarked.

L.M.

Leserinnlegg

Gambler nordmenn når 
de kjøper bolig i Spania?

Burde det ikke ringe en bjelle hos boligsøkende når pirattaxisjåføren sel-
ger hus, vaskehjelpen er visningsassistent og megler eller pølseselgeren 
også arrangerer visningsturer? Ville du kjøpt bolig i Norge på den måten?
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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

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

T :
 Altea (Blomster, frukt & grønt)
 Jalon
 Benidorm
 Callosa d’en Sarrià 
 (Frukt & grønt)
 Orihuela
 Mil Palmera (17-20)
 Villajoyosa (Cala de Finestrat)

O :
 Callosa de Segura
 San  ago de la Ribera
 Benidorm
 El Campello
 La Mata
 Guardamar
 Torrevieja / La Mata

 Muchamiel
 Ondara
 Polop
 San Miguel de Salinas
 Teulada

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

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

L : 
 Alicante
 Almoradí
 Torre Pacheco
 Elche
 Benissa
 Calpe
 Callosa d’en Sarrià      
(Frukt & grønt)
 Gandía
 Santa Pola
 Playa Flamenca
 Villajoyosa (Cala de Finestrat)
 
S :
 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)
 Elche (Ved Estadio de Fúltbol)

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

A :         Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
            Søndager kunst og an  kk fra 0900
B :      Søndager jazz, funk og loppemarked
C :            Onsdager fra 0800-1400
D :             Fredager fra 0800
G :  Søndager (Mas y Mas)
J :             Lørdag loppe- og an  kkmarked fra 0800-1400
T :          Søndag stort brukmarked (Fly  et  l Pedreguer)
L  N :         Søndager loppemarked
P :             Søndager loppemarked
V  :    Søndager kunst og an  kk fra 0900

M  : 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.

BRUKTMARKEDER (RASTROS)BRUKTMARKEDER (RASTROS)

MARKEDER (MERCADILLOS)MARKEDER (MERCADILLOS)

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.

SUDOKO Enkel SUDOKO Medium SUDOKO Vanskelig

8 2
4
6 1

8 5
6

7

2

6 3

9 5

5 1

3 6

2 9

8

3
2

9 4

4 1
6

5 7

2 9
6

3 5

9

7

5
1 8 4

6
2 4
8 3 1
5 9

6
1 2 5
7

8

4

6 1
7

3 8

3
4 8

6 9

8
6

7

6

9 8
3

7 5

1

5

6 8
2
5 1

6

5
2

8

3 4
9 1

2

Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.
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Mandag 26.07.2010Mandag 26.07.2010

08.00 Migrapolis: Morgendagens stjerner 
08.30 I sørhellinga 
09.00 Camilla Plum i hagen 
09.30 Ekstremfi ske 
10.20 Par i hjerter 
11.10 Hund i huset 
11.40 Folk: Dynamittgubben - Lornts Mørkved 
12.10 Dynastiet 
13.00 Dynastiet 
13.50 Rally for miljøbiler
14.20 Drivhusdrømmer 
14.50 Smaken av Danmark 
15.20 Ut i naturen: Norges eldste fjell 
15.50 Poirot: Den tilslørte damen 
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 Kroppen: Hukommelse 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Doktoren på hjørnet 
20.00 Menneskets store vandring 
20.50 Glimt av Norge: 
          Skattejakt under Eidangerfjorden 
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Damenes detektivbyrå nr. 1 
23.15 Kveldsnytt 
23.30 Krøniken 
00.30 Millionær i forkledning 
01.20 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 26. juliMandag 26. juli

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Byggmester Bob
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted - Premiere!
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Tid for hjem
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Uskyldig dømt
22:35 Refl ektor: Hulken
23:35 Boston Legal
00:30 Kontoret
00:55 Numbers

Mandag 26.juliMandag 26.juli

KL.06.00 Playbox
KL.06.35 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.00 America’s Funniest Home Videos
KL.07.25 Familietrøbbel
KL.07.45 Gossip Girl
KL.08.35 One Tree Hill
KL.09.25 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkarskvinnen
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Verdens strengeste foreldre
KL.21.30 The Family
KL.22.30 Lykkelig skilt
KL.23.00 Hotell i særklasse
KL.23.40 Grensevakten
KL.00.10 Cougar Town
KL.00.35 Lykkelig skilt
KL.01.05 The Big Bang Theory
KL.01.30 CSI
KL.02.25 CSI: Miami
KL.03.15 City Homicide
KL.04.05 Playbox

Tirsdag 27.07.2010Tirsdag 27.07.2010

08.00 EM friidrett
12.45 Ut i nærturen
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1984 
14.20 Drivhusdrømmer 
14.50 Smaken av Danmark 
15.20 Ut i naturen: Sandvikselva 
          - fi skeeventyret i byen 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 EM friidrett
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Pinlige sykdommer 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Extra-trekning
23.30 Hva skjedde med Margaret Reid? 
00.20 Kattedilla 
00.45 Damenes detektivbyrå nr. 1 
01.40 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 27. juliTirsdag 27. juli

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Byggmester Bob
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Tid for hjem
20:00 Joe Labero i Drammens teater
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Frustrerte fruer - Sesongavslutning!
22:35 Privat praksis
23:30 Three Rivers - Premiere!
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium

Tirsdag 27.juliTirsdag 27.juli

KL.06.00 Playbox
KL.06.35 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.25 Familietrøbbel
KL.07.45 Gossip Girl
KL.08.35 One Tree Hill
KL.09.25 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkarskvinnen
KL.13.15 Superhemmelige kjendisbryllup
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Premiere: Tornado Road
KL.21.30 CSI
KL.22.30 CSI: Miami
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox

Fredag 30.07.2010Fredag 30.07.2010

08.00 Migrapolis: Alle snakker norsk 
08.30 EM friidrett
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1987 

Fredag i hagen 
14.50 Landgang 
15.20 Krumt nebb og skarpe klør 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.25 EM friidrett
22.15 Detektimen: Tause vitner 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Detektimen: Tause vitner 
00.10 Christina Aguilera - live i Australia 
01.10 Little Britain USA 
01.40 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 30. juliFredag 30. juli

08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
15:55 Home and Away
16:25 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Tid for hjem
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Mord og mysterier
23:40 Film: Schindlers liste
03:20 Harper’s Island
04:10 Film: Saw 2
05:55 Sportsnyhetene
06:05 Været
06:15 Sonen

Fredag 30.juliFredag 30.juli

KL.06.00 Playbox
KL.06.35 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.25 Familietrøbbel
KL.07.45 Gossip Girl
KL.08.35 One Tree Hill
KL.09.25 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 So You Think You Can Dance
KL.21.30 Club Paradise
KL.23.25 Grensevakten
KL.23.55 Castle
KL.00.50 Hamlet
KL.03.15 CSI: Miami
KL.04.10 Playbox

Lørdag 31.07.2010Lørdag 31.07.2010

07.30 Disneytimen
08.25 Doktoren på hjørnet 
08.55 Ut i nærturen
09.10 Sommeråpent
10.00 EM friidrett
12.45 Sommeråpent
13.35 Hagevandring med dronning Sonja 
14.05 Glimt av Norge: 
           Da norske barn var fl yktninger 
14.20 Film: Solen var vitne 
16.15 Norsk attraksjon 
16.45 4-4-2: Tippekampen: 
          Lillestrøm-Kongsvinger
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Lotto-trekning
19.40 EM friidrett
22.00 Med lisens til å glede 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Nattkino: En geishas memoarer 
01.35 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 31. juliLørdag 31. juli

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Byggmester Bob
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 Ocean Girl
11:30 Melrose Place
12:25 Kamp i kulissene
12:50 America’s Got Talent
14:30 Film: Sønner av Norge kjøper bil
16:30 Sommerspillet
17:30 Sommerspillet
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Allsang på grensen
20:00 Sommerspillet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film: Kalde føtter
23:15 Samantha
23:40 Film: Alfi e
01:50 Bror mot bror
02:50 Sportsnyhetene
03:05 Været

Lørdag 31.juliLørdag 31.juli

KL.06.00 Playbox
KL.07.15 Eve
KL.07.40 Clueless
KL.08.05 Sister, Sister
KL.08.30 Under samme tak
KL.08.55 Girlfriends
KL.09.20 Girlfriends
KL.09.45 Megaquiz
KL.11.35 Ekstrem rengjøring
KL.12.10 Jamies matrevolusjon
KL.13.15 Smallville
KL.14.10 Friday Night Lights
KL.15.10 The Celebrity Apprentice
KL.16.10 Mitt hemmelige tenåringsliv
KL.17.05 The Family
KL.18.05 Surviving Suburbia
KL.18.30 Lykkelig skilt
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 So You Think You Can Dance
KL.20.30 Undercover Boss UK
KL.21.30 Hestehviskeren
KL.00.50 48 timer
KL.01.55 Enemy of the State
KL.04.35 Beyond Tomorrow
KL.05.30 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 interne  

PRISGARANTI
PRISGARANTI
PRISGARANTI
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Onsdag 28.07.2010Onsdag 28.07.2010

08.00 Migrapolis: Alt om min mor 
08.30 I sørhellinga 
09.05 Sommeråpent
09.55 EM friidrett
12.30 Patioer i Cordoba 
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1985 
14.20 Drivhusdrømmer 
14.50 Smaken av Danmark 
15.20 Ut i naturen: Det ville Norge 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 EM friidrett
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 House 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Vikinglotto
23.30 Hva skjedde med Margaret Reid? 
00.15 En luksuriøs togreise 
00.45 Pinlige sykdommer 
01.30 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 28. juliOnsdag 28. juli

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Byggmester Bob
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Tid for hjem
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Brutte løfter
22:35 Brothers & Sisters
23:30 60 Minutes
00:20 Svindlertriks
00:55 Penn og Teller

Onsdag 28.juliOnsdag 28.juli

KL.06.00 Playbox
KL.06.35 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.25 Familietrøbbel
KL.07.45 Gossip Girl
KL.08.35 One Tree Hill
KL.09.25 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Färjan
KL.21.30 Castle
KL.22.30 Special Victims Unit
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox

Torsdag 29.07.2010Torsdag 29.07.2010

08.00 Migrapolis: Kort lunte 
08.30 I sørhellinga 
09.00 Camilla Plum i hagen 
09.30 Billedbrev fra Latin-Amerika: 
          Arven fra slavene 
09.40 Sommeråpent
10.30 EM friidrett
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1986 
14.20 Drivhusdrømmer 
14.50 Smaken av Danmark 
15.20 Krumt nebb og skarpe klør 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 EM friidrett
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Pressa 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Vår aktive hjerne 
23.50 Rebus: Et spørsmål om ære 
00.55 Dynamittgubben - Lornts Mørkved 
01.25 Blues jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 29. juliTorsdag 29. juli

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Byggmester Bob
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Lola og Virginia
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:55 Fotball: Vålerenga - Barcelona
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Allsang på grensen
22:40 FlashForward - Siste episode!
23:35 Dollhouse
00:30 Criminal Minds
01:25 Judging Amy
03:05 3rd Rock from the Sun
04:05 Sportsnyhetene

Torsdag 29.juliTorsdag 29.juli

KL.06.00 Playbox
KL.06.35 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.00 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.20 Familietrøbbel
KL.07.45 Gossip Girl
KL.08.35 One Tree Hill
KL.09.25 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Undercover Boss UK
KL.21.30 The Celebrity Apprentice
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox

Søndag 01.08.2010Søndag 01.08.2010

07.00 Handy Manny
07.25 Dyreklinikken 
07.55 Ut i nærturen
08.10 Sommeråpent
09.00 Krøniken 
10.00 EM friidrett: Maraton, menn
12.30 Film: Funny Lady 
14.50 Med lisens til å glede 
15.50 4-4-2: 1. div.: Fredrikstad-Moss
18.00 Dyreklinikken 
18.30 Åpen himmel: Tid for stillhet 
19.00 Dagsrevyen 
19.25 EM friidrett
22.10 Poirot: Den forsvunne gruven 
23.00 Kveldsnytt 
23.20 BlackJack 
00.50 Armstrong og Miller 
01.20 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 1. augustSøndag 1. august

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Boblins
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 Ocean Girl
11:30 Melrose Place
12:25 Party of Five
13:20 Kamp i kulissene
13:50 Bare for moro skyld
14:05 Film: Maskens sønn
16:00 Sommerspillet
18:00 Sigvart Dagsland - helt ærlig
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: Brann - Molde
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Hack
00:40 Medisinsk marihuana
02:25 60 Minutes
03:15 Været

Søndag 01.augustSøndag 01.august

KL.06.00 Playbox
KL.06.45 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.10 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.35 Timon & Pumbaa
KL.08.00 Timon & Pumbaa
KL.08.25 Sonnys sjanse
KL.08.45 Magikerne på Waverly Place
KL.09.05 Girlfriends
KL.09.35 Megaquiz
KL.11.25 71° nord
KL.12.55 So You Think You Can Dance
KL.14.50 So You Think You Can Dance
KL.15.55 Tiger Cruise
KL.17.55 Verdens strengeste foreldre
KL.19.00 Ja, vi elsker Hollywood
KL.20.00 America’s Funniest Home Videos
KL.20.30 Sporløst forsvunnet
KL.21.30 48 timer
KL.22.30 CSI: NY
KL.23.30 Ylvis møter veggen
KL.00.30 Alien Raiders
KL.02.20 CSI
KL.03.15 Playbox

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.

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

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

Ja, send giro på 69 Euro for e   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 349.- NOK for 1/2 år / 12 utgaver.

Ja, send giro på 39 Euro for halvt år / 12 utgaver.
Tilsendt adresse i Spania.

GAVEABONNEMENT. AVIS SENDES:

NAVN

ADRESSE

POSTSTED





SPANIAPOSTEN  JULI 2010  UTGAVE 15-201028

Mandag 02.08.2010Mandag 02.08.2010

08.00 Migrapolis: Et nytt liv 
08.30 I sørhellinga 
09.00 Camilla Plum i hagen 
09.30 Ekstremfi ske 
10.15 Sommeråpent
11.05 Når storken svikter 
11.35 Folk: Fisker’n i Oslofjorden 
12.05 Billedbrev fra Europa: Guds arkitekt 
12.15 Dynastiet 
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1988 

Fredag i hagen 
14.50 Landgang 
15.20 Krumt nebb og skarpe klør 
15.50 Poirot: Den forsvunne gruven 
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Doktoren på hjørnet 
20.00 Menneskets store vandring 
20.50 Glimt av Norge: Fridykkeren 
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Damenes detektivbyrå nr. 1 
23.15 Kveldsnytt 
23.30 Krøniken 
00.30 Livet er jævlig deilig 
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 2. augustMandag 2. august

07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Kamp i kulissene
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Norway Cup 2010
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Jakten på kjærligheten - Presentasjon
22:40 Refl ektor: Åtte barn på en gang
23:40 Boston Legal
00:35 Kontoret
01:00 Numbers
01:45 Twin Peaks
02:35 3rd Rock from the Sun
03:35 Sportsnyhetene
03:45 Været
03:55 Sonen

Mandag 02.augustMandag 02.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 America’s Funniest Home Videos
KL.07.55 Familietrøbbel
KL.08.20 Gossip Girl
KL.09.10 One Tree Hill
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Premiere: Amish
KL.21.30 The Family
KL.22.30 Lykkelig skilt
KL.23.00 Hotell i særklasse
KL.23.40 Grensevakten
KL.00.10 Cougar Town
KL.00.35 Lykkelig skilt
KL.01.05 The Big Bang Theory
KL.01.30 CSI
KL.02.25 CSI: Miami
KL.03.15 City Homicide
KL.04.05 Playbox

Tirsdag 03.08.2010Tirsdag 03.08.2010

08.00 Migrapolis: Ta sjansen 
08.30 I sørhellinga 
09.00 Camilla Plum - Boller av stål 
09.30 Sommeråpent
10.20 Par i hjerter 
11.10 Når storken svikter 
11.40 Folk: De tre søstrene Askepott 
12.10 Billedbrev fra Europa: 
          Flamenco - “Spanias blues” 
12.20 Dynastiet 
13.05 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 80-tallet: 1989 

Fredag i hagen 
14.50 Landgang 
15.20 Ut i naturen: Forsvinninga 
           som gav DNT nytt liv 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Grønn glede 
20.00 Abora - sivbåt i havsnød 
20.50 Extra-trekning
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Pinlige sykdommer 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Hva skjedde med Jonathan Carlisle? 
00.05 Verdens villeste krysstokt 
00.35 Damenes detektivbyrå nr. 1 
01.30 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 3. augustTirsdag 3. august

07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Norway Cup 2010
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Norway Cup 2010
20:00 Broom - Live: Høydepunkter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy - Sesongpremiere!
22:35 Privat praksis
23:30 Three Rivers
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium
01:45 What about Brian
02:35 Frustrerte fruer
03:25 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Tirsdag 03.augustTirsdag 03.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.55 Familietrøbbel
KL.08.20 Gossip Girl
KL.09.10 One Tree Hill
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Tornado Road
KL.21.30 CSI
KL.22.30 CSI: Miami
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox

Fredag 06.08.2010Fredag 06.08.2010

08.00 Migrapolis: A la carte-muslim 
08.30 Frilandshagen 
09.00 Camilla Plum - Boller av stål 
09.30 Sommeråpent
10.20 Par i hjerter 
11.10 Når storken svikter 
11.40 Folk: Kristine blir blind 
12.10 Dynastiet 
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 90-tallet: 1992 

Fredag i hagen 
14.50 Landgang: Sjømannens favoritt 
15.20 Ut i naturen: Ansikt til ansikt med elgen 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Riksarkivet
19.55 Friidrett: Diamond League: DN-galan
22.00 Landsskytterstevnet: 
           Texas på Landsskytterstevnet
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Dettektimen: Tause vitner 
00.55 Little Britain USA 
01.20 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 6. augustFredag 6. august

07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Norway Cup 2010
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Norway Cup 2010
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Mord og mysterier
23:40 Film: Zoolander
01:25 Harper’s Island
02:15 Skulk med stil
04:15 Sportsnyhetene

Fredag 06.augustFredag 06.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.55 Familietrøbbel
KL.08.20 Gossip Girl
KL.09.10 One Tree Hill
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 So You Think You Can Dance
KL.21.30 Tango & Cash
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Castle
KL.00.55 Strip Search
KL.02.40 CSI: Miami
KL.03.40 Playbox

Lørdag 07.08.2010Lørdag 07.08.2010

07.30 Disneytimen
08.25 Doktoren på hjørnet 
08.55 Grønn glede 
09.25 Munter mat 
09.55 Sommeråpent
10.45 Sommeråpent
11.35 En luksuriøs togreise 
12.05 Friidrett: Diamond League: DN-galan
14.10 Film: The Weatherman 
15.50 Abora - sivbåt i havsnød 
16.45 4-4-2: Tippekampen: 
          Sandefjord-Rosenborg
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Lotto-trekning
19.40 Hvilket liv! 
20.10 Med lisens til å glede 
21.10 Sjukehuset i Aidensfi eld 
22.00 Fakta på lørdag: Skjønnheitsprinsesser 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Nattkino: Monstertorsdag 
00.55 Armstrong og Miller 
01.25 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 7. augustLørdag 7. august

07:00 TV 2 Junior
07:01 Boblins
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 Ocean Girl
11:30 Melrose Place
12:25 Kamp i kulissene
12:50 America’s Got Talent
14:30 America’s Got Talent
15:00 Norway Cup 2010
15:30 Norway Cup 2010: Finaler
18:10 Norway Cup 2010 - Oppsummering
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Allsang på grensen
20:00 Sommerspillet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film: Iron Man
00:10 Samantha
00:35 Film: The Italian Job
02:40 Sammensvergelsen
03:30 Sportsnyhetene
03:45 Været

Lørdag 07.augustLørdag 07.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.30 Eve
KL.07.50 Clueless
KL.08.15 Sister, Sister
KL.08.40 Under samme tak
KL.09.05 Girlfriends
KL.09.30 Girlfriends
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Ekstrem rengjøring
KL.11.45 Ekstrem rengjøring
KL.12.15 Jamies matrevolusjon
KL.13.15 Smallville
KL.14.10 Friday Night Lights
KL.15.10 The Celebrity Apprentice
KL.16.10 Mitt hemmelige tenåringsliv
KL.17.05 The Family
KL.18.05 Surviving Suburbia
KL.18.30 Lykkelig skilt
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 So You Think You Can Dance
KL.20.30 Byggebransjens cowboyer
KL.21.30 Den innerste sirkel
KL.00.50 48 timer
KL.01.50 Englenes by
KL.04.00 CSI
KL.04.55 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.



SPANIAPOSTEN  JULI 2010  UTGAVE 15-2010 29

Onsdag 04.08.2010Onsdag 04.08.2010

08.00 Migrapolis: Bygdedyret 
08.30 Frilandshagen 
09.00 Camilla Plum - Boller av stål 
09.30 Tilbake til 90-tallet: 1990 
10.00 Landsskytterstevnet
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Munter mat 
20.00 Landsskytterstevnet
20.20 Luftambulansen 
20.50 Vikinglotto
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 House 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Hva skjedde med Jonathan Carlisle? 
00.00 Ukulele - større enn du tror 
01.00 Pinlige sykdommer 
01.45 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 4. augustOnsdag 4. august

07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Norway Cup 2010
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Norway Cup 2010
20:00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Brutte løfter
22:35 Brothers & Sisters
23:30 60 Minutes
00:20 Svindlertriks
00:55 Penn og Teller
01:30 Grey’s Anatomy
02:20 Melrose Place
03:10 Sportsnyhetene
03:20 Været
03:30 Sonen

Onsdag 04.augustOnsdag 04.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.55 Familietrøbbel
KL.08.20 Gossip Girl
KL.09.10 One Tree Hill
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Färjan
KL.21.30 Castle
KL.22.30 Special Victims Unit
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox

Torsdag 05.08.2010Torsdag 05.08.2010

08.00 Migrapolis: Pappajentene 
08.30 Frilandshagen 
09.00 Camilla Plum - Boller av stål 
09.30 Sommeråpent
10.20 Par i hjerter 
11.10 Når storken svikter 
11.40 Folk: Evas vågestykke 
12.15 Dynastiet 
13.00 Dynastiet 
13.50 Tilbake til 90-tallet: 1991 

Fredag i hagen 
14.50 Landgang 
15.20 Ut i naturen: 
          Ansikt til ansikt med kronhjorten 
15.50 Sommeråpent
16.40 Duften av nybakt 
17.05 30 Rock 
17.30 330 skvadronen 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat 
18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Landsskytterstevnet: Kongelaget
20.30 Uten minne 
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommeråpent
22.20 Pressa 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Vår aktive hjerne 
23.50 Rebus: Bitter død 
01.00 Munter mat 
01.30 Blues jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 5. augustTorsdag 5. august

07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 QuizShow
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Judging Amy
13:05 Norway Cup 2010
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 3rd Rock from the Sun
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Better Off Ted
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Norway Cup 2010
20:00 Allsang på grensen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Criminal Minds
22:35 Wired - Premiere!
23:30 Dollhouse
00:25 Criminal Minds
01:20 Judging Amy
02:10 Judging Amy
03:00 3rd Rock from the Sun
04:00 Sportsnyhetene
04:10 Været
04:20 Sonen

Søndag 08.08.2010Søndag 08.08.2010

07.00 Handy Manny
07.25 Dyreklinikken 
07.55 Film: Sigurd Drakedreper 
09.25 Billedbrev fra Latin-Amerika: 
          Fotball for livet 
09.35 Krøniken 
10.35 Sommeråpent
11.25 Sommeråpent
12.15 Hvilket liv! 
12.45 Med lisens til å glede 
13.45 VM orientering: Sprintfi nale, 
           kvinner og menn
15.50 4-4-2: 1. div.: Sarpsborg-Sogndal
18.00 Sykkel: EM utfor
18.30 Åpen himmel: På opprørt hav 
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Sportsrevyen 
19.45 Norsk attraksjon 
20.15 Naturens undere 
21.05 Mestermøte i Püttlingen
21.55 Poirot: Mysteriet i Cornwall 
22.45 EM rallycross
23.10 Kveldsnytt 
23.30 BlackJack 
01.00 Luftambulansen 
01.30 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 8. augustSøndag 8. august

07:00 TV 2 Junior
07:01 Boblins
07:11 Bamse Bjørn og vennene hans
07:17 Nouky og venner
07:22 Noddy
07:33 Thomas Toget og vennene hans
07:43 Lunar Jim
07:52 Den magiske karusellen
08:03 Fem minutter mer
08:09 Cotoons
08:17 Milo
08:22 Sivert og gjengen
08:33 Woffy
08:39 Hello Kitty
08:52 Unger og katter
09:14 Pokemon
09:36 Moby Dick
10:00 Bonanza
11:00 Ocean Girl
11:30 Melrose Place
12:25 Party of Five
13:20 Kamp i kulissene
13:50 Bare for moro skyld
14:05 Film: Emil i Lønneberget
16:00 Sommerspillet
17:00 Broom - Live: Høydepunkter
18:00 Kjærlighetens vei
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: Aalesund - Tromsø
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Hack
00:40 Mario Cantone: Laugh whore
02:25 60 Minutes
03:15 Været

Søndag 08.augustSøndag 08.august

KL.06.00 Playbox
KL.06.50 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.20 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.40 Timon & Pumbaa
KL.08.05 Timon & Pumbaa
KL.08.30 Sonnys sjanse
KL.08.50 Magikerne på Waverly Place
KL.09.10 Girlfriends
KL.09.40 Girlfriends
KL.10.05 Megaquiz
KL.11.20 Bolle i ovnen
KL.11.50 Verdens strengeste foreldre
KL.12.55 So You Think You Can Dance
KL.14.50 So You Think You Can Dance
KL.16.00 Halloweentown High
KL.17.55 Amish
KL.19.00 Ja, vi elsker Hollywood
KL.20.00 America’s Funniest Home Videos
KL.20.30 Sporløst forsvunnet
KL.21.30 48 timer
KL.22.30 CSI: NY
KL.23.30 Ylvis møter veggen
KL.00.30 The Goodbye Girl
KL.02.35 CSI
KL.03.30 Playbox

Torsdag 05.augustTorsdag 05.august

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.55 Familietrøbbel
KL.08.20 Gossip Girl
KL.09.10 One Tree Hill
KL.10.00 Megaquiz
KL.11.15 Airline USA
KL.11.45 Glamour
KL.12.15 Ungkaren
KL.14.15 Veronica Mars
KL.15.10 One Tree Hill
KL.16.05 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Lykkelig skilt
KL.20.00 Cougar Town
KL.20.30 Sesongstart: 
               Byggebransjens cowboyer
KL.21.30 The Celebrity Apprentice
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Cougar Town
KL.00.30 Lykkelig skilt
KL.01.00 The Big Bang Theory
KL.01.25 CSI
KL.02.20 CSI: Miami
KL.03.10 City Homicide
KL.04.00 Playbox
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 BOLIG SØKESBOLIG SØKES

 BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR  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

G  A
Altea garasjeplass til leie, sen-
tralt Balcon de Altea. 40€/mnd. 

Tlf 667 410 267. 
E-mail: asborgs@yahoo.no

SSANGYONG MUSSO  
Stor hvit jeep  2000 mod.,  aut.,  
Mercedes motor 2,9 turbo die-
sel, A/C , radio/stereo, mobiltlf 
innstallering, start sikkerhets 
kontroll, ABS,cruise kontroll,  
Ekstra deler inkludert dekk, lyk-
ter osv. Spansk registrert. 

Pris 5400€. 
Tlf 627751765 - 667410267 
freecowboy1@hotmail.com

FIAT DUCATO AUTOCAMPER
Årgang 1995, 115.000 kilome-
ter, i god stand, spanske plader.
Pris.: 8800,00 euro, kan ses i 
Ciudad Quesada
Telf. aften.: 966 716 286

AUDI A8 QUATRO SELGES
Audi A8 Quatro 3.0 TDI selges.
Des. 2005-mod, 85000km. 
27000 Euro.

Tel. 662533723 e. kl. 17.00 

V  C70 2.0  
2000 mod, automat, el. cab., 
A/C, radio/CD, el.vindu/speil, 
tiltratt, alarm, cruise con-
trol, kjørecomputer,sentrallås. 
126500km. Blå m/svart topp. 
Nylig service. Pris 8500€.
Telf. 965887447. 
Mob. 689779297  
Mail: jamag5@msn.com
 
C    
Fiat Ducato,meget god stand, 
spansk registrert, innvendig 
renovert, 2 dobbelsenger med 
mulighet for 2 ekstra soveplass-
er.Dusj/toalett. Solpanel  lader 
batterier.Varmt/kaldt vann. 
Centralt heating/cooling sys-
tem, aircondition  12 volt. Per-
fekt teknisk stand, nye dekk og 
bremser. PRIS 6500€, 

tlf 667 410 267- 627751765. 
freecowboy1@hotmail.com.

L !
Møblert leilighet med to soverom 
ønskes leid for skoleåret 2010-
2011 i området Albir- Alfaz del 
Pi. Det er ønskelig med norsk TV 
og internett. Husleie maks 800€ 
inkl. strøm og vann. Kontakt Siv 
på tlf. 0047 45260952 eller mail: 
siv-strommen@hotmail.com

P   /
Pensjonist søker leie/kjøp stu-
dioleilighet sentralt i Benidorm 
ev. nov.-jan.eller feb. med norsk 
TV, tel. 4790589073

Ø   
3 venner (menn på 40+ år) med 
5 barn i alderen 10-12 år øsnker 
å leie villa/leilighet med minst 4 
soverom fra 8.8 til 18.8. i Albir.
Ta kontakt snarest.
E-post: ronny@jensen.vg

   
Unge jente på 33 år med en liten 
hund fra Oslo søker/ønsker noen 
å dele bolig i spania fra nov 
2010 til april 2011. 
E-post: nellefjell@gmail.com

LA ZENIA 
2 bed ground fl oor apartment, 
wheelchair accessable, air con, 
fully furnished, alarm,garden 
to front, covered patio to rear. 
Close to bars restaurants, shops, 
banks etc 5 min stroll to the 
beach,large community pool 
which is solar heated and has  
baby pool. €77.000 bargain 
contact julie on 965003445 
house, mobile 628644109

B ,C  R
Leilighet 2 soverom,bad 
stue,vaskerom. Grunnplan, ter-
rasse og hage. Den er sydvent 
med mye sol. Felles stort svøm-
mebasseng og tennisbane i inn-
elukket urbinasasjon. 300 m til 
stranden, resturanter  og butik-
ker. Til leie høsten 2010.

einar.mosfjell@tele2.no 
Telef. 004790228973  

004791131308

R   
i Pilar de la Horadada, ca. 15 km 
syd for Torrevieja. Skønt ræk-
kehus med eget solar opvarmet 
svømmebassing, stor have og 
garage, 3 soveværelser, 2 bad, 
stor spise stue/opholdsstue. 
Boliger er bygget i 2001 og er 
i 2 etager og er i fl ot stand. Bill-
eder kan rekvireres. Henvend. 

Boie Hansen 
tel+34 636 88 63 42

tel i DK+45 40 95 71 06
e-mail hansen@fowof.com - 

boie@promail.dk

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.

O  C  1.4
Ska du fl ytte hjem til Norge men 
har for mye ting at ta med og for 
litt for at bruke fl ytte bil??Vi har 
enn Opel Combo 1.4l årsavgift 
betald,Norsk registrert.Ettersom 
vi ikke har tenkt at fl ytte heri-
fra og har kjøpt Spansk bil så 
vil vi gjerne ha bilen “hjem”til 
Norge igjen innen årsavgift ut-
går. Så noengang i August så vil 
vi gjerne kvitte oss med våres   
trotjenere, har aldrig hvore noe 
problemer med bilen,kjørte fra 
Oslo til Altea på 3 døgn uten 
problem,bruker bilen hver dag 
uten noe som helst problem.
Ring og gi oss et bud på bilen...
martin.norge@hotmail.com
Mov:+34672596011
Martin



DIVERSEDIVERSE
LØSØRE M.M.LØSØRE M.M.

*S * 
K   C  

 F
Flott Kennel med luftegårder 
– Vår Ekstraervice inkluderer 
Turer med hundene – leking & 
agility i store inngjerdede leke-
områder - Koselig ”Cattery” 
for din katt med lekeområder 
og “Woodland Cattery”. Følg 
CV758 bak Terra Natura mot 
Finestrat.

www.shieldaigkennels.com
Tlf: Steve eller Denise 

96 587 8284
Angelique 690650990

HERRESYKLER
To herresykler med aluminium-
sramme, 21 gir til salgs. Kun 10 
mnd gamle og meget pent brukt. 
Pris € 120 pr stk. 
Kontakt Ola 693 262 109 
eller Kjetil 691 956 044

M  I
Spesialist på SOVESOFAER, 

25 modeller fra 195 € !!!
Vi har alle typer møbler. Gratis 
& Rask levering over hele Costa 
Blanca. Adresse: El Planet 183,  
N 332 – km 155, Rett ovenfor 
Juguetilandia 1 km sør for Altea. 

Tlf: 965 844 306

  
2 ekte shih tzu guttevalper sel-
ges meget rimlig, reg. i spansk 
kennelklubb. info 669268542  
tanja

-
På ferie i La Vila Joyosa så jeg 
på stranden et fabelaktig bade-
hjelpemiddel for bevegels-hem-
mete. Det virket som en slags 
båt (med hjul under), men helt 
stødig og godt, og en pleier gikk 
ved siden av brukeren for at 
denne skulle føle sikkerhet,- og 
at båten/stolen ikke skulle drive 
ut fra stranden.Er det noen av 
avisens lesere som kan gi meg   
opplysninger om hvordan/hvor 
man kan skaffe en slik? Ta kon-
takt:  

olaugs@gmail.com 

F    A
Nyoppusset leilighet i gamle-
byen leies ut fra høsten av.  Per-
fekt for norsk pensjonistpar, to 
soverom, moderne kjøkken og 
stue. Fantastisk privat solrik ter-
rasse med utekjøkken og pan-
oramautsikt over bukten. Svært 
høy standard (Klima, internet, 
gulvvarme). 750 Euro pr. mnd. 

Tlf: 627 816 569 
E-post: piteres@spania.no

A    
 

In a nice and quiet 
complex,swiming pool ,gar-
dens... Spanish owner (Carlos) 
I am looking for a person who 
wants to spend the holidays in 
August,(September posible) at 
a affordable price, only 300 € /
month, sharing the apartment 
with me. 

viajeroceanus@gmail.com

L    
Trenger du en trygg plass å bo 
mens du går på skole i Spania?
Vertsfamilie i Alfaz del Pi har  
ledig plass til en skoleelev. Du 
vil bli en del av en familie og 
du vil ha noen å støtte deg til i 
hverdagen. 

Tlf: 695 774 742
Mail: steinar@dreamlife.no 

F  A

Direktesalg fra eier i privat bo-
ligomrade (Florida albir). In-
neholder ett soverom,stue,fullt 
utstyrt kjokken,bad,terrasse og 
vaskerom. Aircondition med 
kjole-og varmessystem. Sol hele 
dagen. Stille og rolig omrade 
med supermarked (LIDL albir) 

og restauranter i umiddelbar 
naerhet. Leiligheten ligger ved 
hjorne i forste etasje med utsikt 
over hageanlegg med svom-
mebasseng. Pris 155.000 euro 
parkerings og lagerplass 12.000 
euro

tf . 697 107 847
apt50b@hotmail.com
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� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

P   , ?
Bekämpning av kakelackor, 

parasiter, getingar, etc.
Proffessionell top service.

Muli Top: 630 775 763
www.multitoppers.eu

K     
  A

Internasjonalt og skandinavisk 
kjøkken. Snarlig ansettelse. 
Deltidsstilling med mulighet 
for fast ansettelse fra september. 
Tlf: 0034 690 011 209

TOLKETJENESTE
Profesjonell oppfølging til syke-
hus og lege. Norsk sykepleier 
med spansk godkjenning, lang 
erfaring fra det spanske helse-
vesen. Asborg Segaard 
667 410 267. 
E-mail: asborgs@yahoo.no

TAROT READING
Advice and insight in business, 
emotional and health situations.
Therapies and treatments. 35 
years of experience in teaching 
and practise. (Alfaz del Pi)
Robert 627 751 765. 

L  
Jeg kjøre til Spania (Albir) fra 
Göteborg med lastebil 26. juli 
og har plass til noen m3 fl yt-
tegods. Kjører tilbake til Göte-
borg fra Albir 1. eller 2. august 
og da kan jeg ta med 46 m3 
tilbake.  Nås lettest på e-post: 
john.w.antonsen@gmail.com 
eller tlf: +47 41384612

J   
I Alfaz del Pi, skoleåret 2010/11. 
Kun seriøse henvendelser. Kon-
takt meg: Sandroyv@online.no

R    -
  . .

Reparation av diskmaskiner, 
tvättmaskiner, torktumlare, vat-
tenberedare och all elektronik. 

Proffs från Holland. 
24h service!

William: 630 775 763
www.multitoppers.eu

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.

ER DU GLAD I DYR?

Animal Shelter La Nucia trenger 
sårt din hjelp!
De har hundrevis av hjemløse 
katter og hunder som trenger 
mat, medisiner, vaksiner m.m. 
Alt arbeidet gjøres på frivil-
lig basis, men de trenger hjelp. 
Om du har mulighet til å do-
nere et lite beløp så er det vel-
dig mange dyr som blir glade! 
Pengene settes inn på konto: 
IBAN ES55-2090.0069.7600-
40274126 BIC CAAMES2A 
eller du kan levere dem i bøssen 
på Moritz Bakeri i Albir. Om 
du har lenker, halsbånd eller 
annet utstyr til hund/katt så 
kan det leveres på samme sted 
eller du kan ringe Steinar på 695 
774 742. Om du vil komme og 
hjelpe til med å lufte hunder 
så er du selvsagt hjertelig vel-
kommen til det. Om du ønsker å 
adoptere en av dem så ordner vi 
selvsagt dette også! http://www.
protectoraanimaleslanucia.com 

Takk for hjelpen!

God helse begynner med vannGod helse begynner med vann
SPA & FITNESS CENTERSPA & FITNESS CENTERLUXOR

F  

HP Laserjet 2840. Fargelaser 
(18 sider pr min) med fax, kopi 
og skanner (1200x1200dpi) 
med arkmater. Nettverk/USB. 
Fremstår som ny. 
Selges for 450 Euro eller bud: 

Tlf: 627 816 569 (Altea)

K   
 50/60

Kjøper vinylplater fra 50/60 og 
tidlig 70-åra. Ønsker ikke sene-
re enn 1975, ikke jazz/klassisk. 
Og ikke stenkaker, 78-plater.
gjerne norske artister. Henter. 
Tlf. 966769956 / 695313070. 
wholsen.goldies@hotmail. com

 
Utepeis m. mulighet for gril-
linnsats selges. Blå og hvite 
fl iser. 1,40x0,80, 2 m. høy. Min-
imalt brukt. Nypris ca. 600 euro. 
Selges for 150 euro. Må hentes. 
Tl.: 966769956 / 695313070. 
Wholsen.goldies@hotmail.com

  
Power Plate (new generation) 
treningsapparat tils. Ny pris 
12.000 euro selges for 2.500 
euro. Tlf 966 87 41 31, 
mob. 69 34 88 759.

B   
Biljardbord ca 180-100 cm 
kurvbord.samt 2 køer, kuler.
trkant og pressening. selges bil-
lig i torrevieja ca 200 euro

tlf.966707646

  
3 seters pent brukt  skinnsalong, 
helst beige, ønskes kjøpt snar-
est. Ring Lise Lotte på 
telefon 966 700 585 
eller mobil 645 292 666.



LEIEBIL TIL lavpris
D   , D   , 

        

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

FRI KM. & VEIHJELP
INGEN FLYPLASSGEBYRINGEN SKJULTE KOSTNADERAIRCONDITION I ALLE BILEREGNE FLYPLASSKONTORALICANTE & MURCIA











WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBILD

Telefon:Telefon:  (+34) 966 882 501(+34) 966 882 501
E-post:E-post:  leiebil@spania.noleiebil@spania.no  

NORSKNORSK
  

TELEFON & EPOSTTELEFON & EPOST

GRUPPE A   GRUPPE A   GRUPPE A1   GRUPPE A1   GRUPPE B   GRUPPE B   

GRUPPE C   GRUPPE C   GRUPPE D   GRUPPE D   GRUPPE E   GRUPPE E   

GRUPPE F2/F3   GRUPPE F2/F3   GRUPPE F4   GRUPPE F4   GRUPPE I   GRUPPE I   

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBILU

3  D3  Dørerører
Ford KAFord KA

€ 174 174
7 dager7 dager

3  D3  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 180 180
7 dager7 dager

VW PoloVW Polo

5  D5  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 185 185
7 dager7 dager

5  D5  Dørerører
Ford FocusFord Focus

€ 299 299
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Fiesta TrendFord Fiesta Trend

€ 196 196
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI

€ 310 310
7 dager7 dager

Stasjonsvogntasjonsvogn
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI
Ford FocusFord Focus

€ 343 343
7 dager7 dager

5  5  dører storbildører storbil
Ford CMAX TrendFord CMAX Trend

€ 359 359
7 dager7 dager

Minibuss 9 seterMinibuss 9 seter
Mercedes VitoMercedes Vito

€ 549 549
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

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)


