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I hovedgata i Albir ligger gull-
smedbutikken Terra Nova.  

Forretningen retter seg inn mot 
det internasjonale markedet som 
preger Albir, men det er ingen 

tvil om at nordmenn er Terra 
Novas aller beste kunder. Majo-
riteten av kundene i den spanske 
gullsmeden er nemlig norske og 
de fl este kjøper diamanter.

Mange nordmenn 
kjøper diamanter

Fogueres - 
klart for spansk 
St. Hansfeiring
Hoguera betyr enkelt og greit 
bål på spansk og i slutten av 
juni feires denne festen over 
hele Spania. Kjent over hele 
Spania er Hogueras i Alicante 
hvor dette er byens viktigste og 
største festival. Enorme fi gurer 
i tre og pappmasje pryder byens 
torg og gater.

Du må til 
Madrid for å 
få nytt pass
Generalkonsulatet i Alicante 

stengte sine dører 8. juni, 
så nå må alle nordmenn som 
skal søke om nytt pass gjøre 
dette via ambassaden i Madrid. 
Slik vil det være inntil videre og 
i hvert fall til etter at sommeren 
er over, men det skal bli noe å få 
seg nytt norsk pass om en stund.
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Grunnen til å være av-
ventende var i følge 
statsministeren behovet 

for å vite hvilken fi nansierings-
ordning man vil bli tilbudt, et 
spørsmål som ikke bare angår 
Spania, men som er av betyd-
ning for hele eurosonen.

VIL UNNGÅ Å ØKE STATSGJELDEN
Regjeringen Rajoy har fra dag 
én ønsket å unngå krisehjelps-
stempelet og holdt fast på kra-
vet om at bankstøtten fra EU 

skal være en separat løsning, 
ulik redningspakkene til for 
eksempel Hellas og Portugal. 
Den spanske regjeringen har 

ikke ønsket politisk innblanding 
utenfra og hele tiden ment at 
hjelpen kun legger forpliktelser 
på bankene.  

Men Spania har bare delvis fått 
gehør for dette bildet av virke-
ligheten. Noe av problemet har 
vært at reglene i valutaunionen 
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Statsminister Rajoy vil ikke gi 
etter for press fra EU og USA
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Krisepakker i EU

FAKTA

Hellas
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Portugal

Irland
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111.500

Tidspunkt Finansiering
Størrelse på 
økonomien (bnp) 
i 2011 i mrd. euro

Andel av 
eurosonens 
økonomi

Mai 2010 og februar 2012

Juni 2012

Mai 2011

November 2011

Bilaterale lån, EFSF og IMF

EFSF

EFSF, EU og IMF

Bilaterale lån, EFSF, EU, IMF

215

1100

171

156

2,82%

11,9%

2,51%

1,59%

Størrelse på krise-
pakken i mrd euroLAND Krisehjelp per

innbygger, NOK

Den økonomiske situasjonen i Europa var et hovedspørsmål under G-20-møtet i Los Ca-
bos i Mexico den 18. og 19. juni. Ved møtets avslutning avviste statsminister Mariano Rajoy 
at Spania var blitt presset på spørsmålet om bankstøtten. På en pressekonferanse holdt 
Rajoy fast på at Spania ikke var blitt bedt direkte om å formalisere søknaden. Han under-
streket samtidig at ikke noe land er mer interessert i en løsning på situasjonen enn Spania.

EFSM er forkortelsen for European Stabilisation Mechanism. Dette er krisefondet til 
EU-kommisjonen. Låner penger i markedet med garantier mot budsjettene til EU.  Det 
fi nnes 60 milliarder euro tilgjengelig.
IMF er lik det internasjonale valutafondet. IMF samarbeider med EFSF/ESM samt EU-
kommisjonen og urolandene.

EFSF er forkortelsen for European Financial Stability og det er Eurolandenes midler-
tidige krisefond. Har for øyeblikket ca. 775 milliarder euro tilgjengelig. Beløpet er 
garantert av de 17 eurolandene minus Estland. 
ESM er forkortelsen for European Stability Mechanism, som er Eurolandenes perma-
nente krisefond. Meningen er at dette fondet skal overta etter EFSM i sommeren.
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TREKKER SEG: Valencia regionens øverste politiker, Alberto Fabra fra 
Partido Popular, trekker seg midlertidig fra stillingen sin.

Valencia regionens øver-
ste politiker, Alberto 
Fabra fra Partido Popu-

lar, trekker seg midlertidig fra 
stillingen sin. 

PP-toppen er i likhet med store 
deler av PP ledelsen i regionen 
nå implisert i korrupsjonskan-
delan ”Gurtel”. Korrupsjons-
nettverket har i korte trekk gitt 
offentlige oppdrag til hundrevis 
av millioner Euros til et nett-
verk av forretningsmenn som i 
tillegg til ”gaver” til politikerne 
har fi nansiert Partido Popular 
sine valgkamper ved gjennom 
fl ere år.

Selskapene til utbyggere har 
fått ”fi ktive” faktura fra selska-
pet ”Orange Market”. Selskapet 
skal på papiret ha ytt tjeneste-

nester til utbyggerne men i rea-
liteten har utbetalingene gått til 
å arrangere valgkamp for Parti-
do Popular i bytte mot at partiet 
sikrer dem lukerative offentlige 
oppdrag.

Orange market har stått bak en 
rekke av Partido Populars store 
valgkamp arrangementer i Va-
lencia og provinsen samtidig 
som selskapet også har fått opp-
drag med å utstillingsvirksom-
het i regi av regionen ved turist-
messer som FITUR i Madrid.

Francisco Correa, den antatte 
lederen for korrupsjons-nettver-
ket Gürtel, slapp tidlig i juni ut 
av fengsel etter tre år og fi re må-
neder i varetekt. Kausjonen var 
satt til 200.000

Valencia

President Alberto 
Fabra trekker seg

DERES DRØMMEBOLIG I 
SPANIA FINNER DU HOS OSS!

Stort utvalg av hus og leiligheter på Costa Blanca!

Villas Alfaz210.000 €
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Tel 96 6868081 | mob 600 057 335 
info@villas-alfaz.com | www.villas-alfaz.com

VI SNAKKER SKANDINAVISK!

tilsier at et slikt lån ikke kan gå 
direkte til banksektoren, men 
må gå via den spanske stat.

Så langt er dette løst ved at man 
lar lånet gå til det statlige sta-
biliseringsfondet for bankene 
(FROB). Likevel gjenstår spørs-
mål om støtten, til nå beregnet 
til maks 100 milliarder euro, 
formelt skal regnes som en del 
av den spanske statsgjelden el-
ler om dette kan unngås.

INTERNASJONALT PRESS
I den grad Spania har vært under 
press fra andre euroland om å få 
på plass en søknad, er det et på-
trykk som det i manges øyne er 
vanskelig å skille fra spørsmålet 
om nye fi nansieringsordninger i 
eurosonen.

USAs president Barack Obama 
sa under G-20 møtet i Los Cabos 
at en løsning på disse spørsmå-
lene vil bidra til stabilitet i det 
europeiske markedet. Presiden-
ten la ikke skjul på at den øko-
nomiske usikkerheten i Europa, 
USAs største handelspartner, 
også påvirker den amerikanske 
økonomien.

Statsminister Mariano Rajoy ser 
imidlertid ut til å være bestemt 
på at Spania ikke skal gi etter 
for ensidig press, verken fra EU 
eller USA. Regjeringen avviste 
også nylig Det internasjonale 
pengefondets forslag om at lan-
det burde sette opp merverdi-
avgiften (IVA). Ved siden av 
lønnskutt i offentlig sektor og 
økt privatisering, var det å øke 
momsen ett av tiltakene IMF 
mente at Spania måtte vurdere, 
dersom de skulle nå målet om å 
redusere landets underskudd.

NYTT HÅP FOR HELLAS
Samtidig med toppmøtet i Me-
xico har valget av ny treparti-
regjering i Hellas, ledet av An-
tonis Samaras, gitt håp om en 
avklaring på grekernes fremtid i 
eurosonen.

Hellas, som siden 2010 har 
mottatt redningspakker på til 
sammen vel 240 milliarder euro, 
har med den nye regjeringen lo-
vet å brette opp ermene og få 
den nasjonale økonomien på 
beina.
Samtidig har partiene gitt signa-
ler om at de ønsker å reforhandle 

betingelsene for redningspakke-
ne og lempe på innsparingstilta-
kene de er pålagt utenfra.

MER FLEKSIBLE ORDNINGER
Angela Merkel og Tyskland, 
som til nå har holdt på en streng 
pengepolitikk, har vært presset 
på spørsmålet om å legge til rette 
for mer fl eksible fi nansierings-
ordninger. Under G-20-møtet 
skal blant annet Italias statsmi-
nister Mario Monti ha foreslått 
at man bør åpne for at det nye 
stabilitetsfondet for eurosonen 
(ESM) kan gå inn og kjøpe stat-
lig gjeld fra de medlemslandene 
som har økonomiske problemer 
- og på den måten tilføre lande-
ne kapital.

Betingelsene for Spanias bank-
støtte og spørsmålet om nye 
fi nansieringsordninger står på 
eurolandenes agenda i dagene 
fremover. Det forventes nå fra 
fl ere hold at landene snart kom-
mer frem til konkrete løsninger. 
De siste dagers økt møtevirk-
somhet vitner om et forsøk på å 
få ferdigstilt et forslag før EU-
toppmøtet i Brussel den 28. og 
29. juni.

LAR SEG IKKE PRESSE: Statsminister Mariano Rajoy lar seg ikke presse på spørsmålet om bankstøtten til 
Spania.



SPANIAPOSTEN  23. JUNI 2012  UTGAVE 13 20124

Francisco Correa, den an-
tatte lederen for korrup-
sjons-nettverket Gürtel, 

slapp mandag kveld ut av feng-
sel etter tre år og fi re måneder 
i varetekt. Kausjonen var satt til 
200.000 euro.

Correa har sittet i fengsel siden 
2009, mistenkt for å ha bestuk-
ket PP-politikere i den hensikt å 
sikre oppdrag og kontrakter til 
forskjellige fi rmaer i det såkalte 
Gürtel-nettverket. Correa har 
lenge hatt mulighet til å slippe 
ut mot kausjon, men kausjons-
beløpet har vært for høyt og 
kontoene hans har vært sperret.

Kausjonen har blitt redusert i 
to omganger, først fra 1 million 
euro til 600.000 og deretter ned 
til 200.000 euro. 

Den siste reduksjonen ble fast-
satt i mai i år og begrunnes med 
at Correa uansett snart måtte 
slippes fri. I februar ville va-
retektsfengslingen ha kommet 

opp i fi re år, som er det lengste 
man kan holde noen i varetekt 
etter spansk lov.

Correa fi kk nylig frigjort en 
konto som står i morens navn 
og som inneholder penger ret-
ten mener ikke stammer fra 
kriminelle handlinger. Dermed 
kunne han med hjelp fra sin 91 
år gamle mor tilslutt slippe ut av 
fengsel.  

Den antatte Gürtel-sjefen er inn-
til videre en fri mann, men kan 
ikke reise utenlands og har dag-
lig meldeplikt.  

Tiltalen mot Correa gjelder en 
rekke forskjellige forhold, deri-
blant korrupsjon og bestikkelse, 
hvitvasking av penger, skat-
teunndragelse og dokumentfor-
falskning.

Forhandlinger i fi skerikonfl ikten
Gibraltar

Spanske fi skere og repre-
sentanter for myndighe-
tene i Gibraltar møttes 

fredag 8. juni i et forsøk på å 
komme til enighet om hvilke re-
gler som skal gjelde for fi sking 
i området. 
Det er første gang partene kom-

mer sammen etter at konfl ikten 
blusset opp for tre måneder si-
den. Et nytt møte er planlagt 
mot slutten av uken.
Fiskere fra Algeciras i Andalu-
cia ønsker nå at Kong Juan Car-
los skal mekle i konfl ikten.

For to måneder siden brøt myn-
dighetene i Gibraltar med avta-
len som ga spanske fi skere rett 
til å fi ske i det aktuelle området. 
Begrunnelsen for det nye forbu-
det skal være at fi skeredskapene 
som de lokale fi skerne bruker 
kan ødelegge det økologiske li-
vet i havet.
Men i følge presidenten i or-
ganisasjonen for fi skere i An-
dalucia, Pedro Maza, handler 
konfl ikten verken om fi sk eller 
økologi, men om politikk. Dette 
ønsket organisasjonen å formid-
le til kongen som 20. juni be-
søkte Guardia Civils politienhet 
i Algeciras.

Planen er å overrekke kongen 
et skriv med en redegjørelse for 
hvorfor konfl ikten har oppstått 
og hvordan situasjonen er for 
øyeblikket.

Gürtel-sjefen er ute av fengsel
BurgosMadrid

OLE C. GLAD
RED@SPANIAPOSTEN.NO
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Ungdomsorganisasjonen 
Segi har annonsert at de 
oppløses etter fl ere år 

med politisk press og fengsling 
av medlemmer. Organisasjonen 
inngikk i den baskiske separa-
tistbevegelsen og anses som en 
ungdomsorganisasjon til ETA.

Segi ble offi sielt stiftet i 2001 
med tilhørighet til Baskerland 
og Navarra i Nord-Spania. 
Gruppen er kjent for sine ur-

bane aksjoner, så kaldt «kale 
borroka» (gatekamp), som blant 
annet går ut på å rasere mini-
banker, angripe lokalene til po-
litiske partier, starte opptøyer i 
demonstrasjoner, brenne søp-
pelcontainere og kaste molotov-
cocktails.

Gruppen, som har vært ulovlig 
siden 2002, skal ha begrunnet 
oppløsningen med interne stri-
digheter.

Den baskiske 
separatistgruppen 
Segi er oppløst

BurgosMadrid

Innenriksministeren vil 
bøtelegge prostituerte

Madrid

Innenriksminister Jorge Fer-
nández Díaz (PP) ønsker å 
få bukt med prostitusjon i 

Spania. En rekke tiltak vurde-
res, blant annet bøtelegging av 
de prostituerte. I følge ministe-
ren gir salget av seksuelle tje-
nester langs veiene inn til byene 
et lite oppbyggende inntrykk av 
Spania.

Sammen med justisministe-
ren vil han nå sette seg ned og 
se på mulighetene for å endre 
straffeloven slik at prostitusjon 
kan behandles som en kriminell 
handling.

Ikke uventet møter forslaget 
motstand hos de prostituerte. 
I følge Cristina Garaizabal fra 

organisasjonen Hetaira er kri-
minalisering nytteløst fordi det 
alltid vil være en stor andel av 
befolkningen som kjøper sek-
suelle tjenester. Det eneste man 
kommer til å oppnå er i følge 
Garaizabal at prostitusjonen 
skjer i det skjulte.

Rocío Nieto fra organisasjo-
nen for rehabilitering og støt-
te av kvinnelige prostituerte 
(APRAMP) mener på sin side at 
man bør gå hardere til verks mot 
de som står bak organiseringen 
av prostitusjon. Samtidig må 
man ta i bruk de ressursene som 
fi nnes for å hindre rekruttering 
og til å redde kvinner fra de kri-
minelle nettverkene.
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Hurtigtogforbindelsen 
(AVE) til Alicante 
skulle egentlig stå fer-

dig i slutten av 2012, men ble 

utsatt til våren 2013. Nylig ble 
det klart at åpningen utsettes 
ytterligere. Nesten alt arbeidet 
skal være gjort, men siste del av 

strekningen vil likevel ikke kun-
ne åpnes før i desember 2013.

Utsettelser og manglende in-

formasjon fra myndighetenes 
side om prosjektet, har skapt 
frustrasjon  blant folk som bor 
langs strekningen. Nylig ble det 
avholdt et møte mellom myn-
dighetene, representanter fra 
prosjektledelsen i jernbanesel-
skapet Renfe og innbyggerne i 
Alicante.

Ett av temaene handler om den 
planlagte boligutbyggingen i de 
områdene som frigjøres ved at 
toglinjene inn til Alicante legges 
i tunnel under bakken. Lokalbe-

folkningen skal ha gjort krav på 
å få ordentlig informasjon om 
hva som kommer til å skje med 
den gamle traseen og bedt om at 
man gjør en offentlig utredning.

I følge Renfe er det planer om 
å bygge 1.500 nye boliger i det 
aktuelle området. Husene vil 
være på syv etasjer der det alle-
rede er bebyggelse, mens det er 
planlagt høyblokker på fjorten 
etasjer i de mer perifere delene 
av traseen.

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

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

betingelser.   Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser

Vi har kontor og showroom sentralt i Alfaz del Pi, Carrer Aragó no 1. 
Rett opp i sidegaten ved Bertomeu-hjørnet. Tlf:  651 182 543 • post@norstil.no

Showroom: Obs!!! Ny Adresse!!!
Calle Ramon Y Cajal 15 (MG) 03178 Benijofar
T: 693 822 488/ 660 562 736, info@casa-interior.com
www.casa-interior.com

casa
service

Vi får ofte spørgsmål
angående gode og

troværdige byggere,
eiendomsmegler,

autoreparatører og
meget mer. Alt hvad

der vedrør daglig livet
i Spania. Vi har nu

samlet det hele på en
hjemmeside, og
kalder det Casa

service. Se mere på

www.casa-service.es

Hurtigtog til Alicante ferdig først neste år
BurgosAlicante

C&G
PRODUKSJON

Produsenter av Costa 
Blancas trolig beste 

sveisede buer

TOPP KVALITET
UPVC VINDUER & DØRER

BYGGET ETTER BRITISK STANDARD MED TYSKE PROFILER
Internt monterte glass • Produsert etter dine mål • Svært sikkert 
låsesystem • 28mm dobbelt glasskammer • Hele sveisede rammer
Persienner og myggnetting • Stor katalog med dører for boliger

Fullt utvalg av farget • Omfattende garanti

For mer info om våre tilbud og for å be om konkret 
GRATIS tilbud ring oss på

966 764 730 eller 679 603 722
Fax: 966 764 158 eller E-post: enquiries@candgfabrications.com

LOVLIG REGISTRERT SPANSK SELSKAP MED PRODUKSJON 
OG INNSTALLASJON PÅ COSTA BLANCA

C.C. Los Dolses 104 • Urb. Villamartin

FORHANDLERE SØKES
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Det tyske selskapet Juwi 
vil investere 450 millio-
ner euro i et solcellean-

legg i Murcia.

Anlegget, som skal ligge i Mula, 
vil bli Spanias største innenfor 
denne typen energiproduksjon.

Det aktuelle landarealet ligger 
sørøst i kommunen, et område 
som skal være ideelt for pro-
sjektet på grunn av mye sol og 
sterk stråling. Anlegget vil være 
på ca. 900 hektar, noe som til-

svarer mer enn tusen fotballba-
ner, skriver avisen ABC.

Fornybar energi dekker i dag 
ca. 22 % av Spanias totale et-
terspørsel etter strøm. Av denne 
andelen kommer ca. 30 % fra 

solcelleparker, noe som gjør 
solenergi til den viktigste av de 
miljøvennlige energikildene.

Spania fi kk nylig kritikk fra EU-
kommisjonen for å gjøre seg 
for avhengig av atomkraft og 

for ikke å satse nok på forny-
bar energi. Det nye prosjektet i 
Mula, som er lagt frem for det 
spanske industridepartementet, 
kommer slik sett på et passende 
tidspunkt.

Investerer 450 millioner i solcellanlegg
BurgosMurcia

Medisiner
blir dyrere
fra 1. juli

Alicante

Helsedepartmentet i Ma-
drid har besluttet å øke 
prisene på medisiner 

fra 1. juli. 600 000 kronisk syke 
i Alicante-regionen vil bli ram-
met av prisøkningen.
 
I første omgang gjelder prisøk-
ningen på 4 000 forskjellige me-
disiner. Blodtrykksmedisiner, 
anti-depessiva og medisiner for 
diabetikere er blant preparatene 
som vil øke i pris. De som bru-
ker medisiner for HIV og Aids 
må også regne med økte priser.
Det anslås at prisene vil øke 
med inntil 56 prosent.

På hver nye resept som skrives 
ut for en eller fl ere av de 4 000 
nevnte medisinene vil resepten 
inneholde et sort merke, slik at 
brukeren kan være forberedt på 
at medisinen har økt i pris.

Har blitt bedre 
på gjenvinning 
av søppel

Las Palmas

Innbyggerne på Kanariøyene 
resirkulerte i fjor 30 588 
tonn søppel og det er 6 pro-

sent mer resirkulert søppel enn 
i 2010.
  
Innbyggerne er blitt mye fl in-
kere med å resirkulere søppel 
og nå øker mengden av søppel 
som resirkuleres år for år, og 
bare i fjor ble det resirkulert 30 
588 tonn søppel på øyene og det 
er en økning på 6 prosent, sam-
menlignet med mengden søppel 
som ble resirkulert i 2010.

Totalt er det utplassert 15 587 
konteinere for resirkulering på 
øyene og 71 prosent av innbyg-
gerne resirkulerer i de grønne 
konteinerne, mens 81 prosent 
resirkulerer i de blå konteiner-
ne.

Og ferske tall fra den kanariske 
regjeringen viser at hver inn-
bygger i snitt resirkulerer syv 
kilo plast, hermetikkbokser og 
kartonger, skriver Canariposten.
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Daglig leder hos Lund-
quist & Nielsen, Mona 
Nielsen har hatt og har 

lange, travle dager. Ønsket om 
å eie egen feriebolig i Spania 
står sterkt og mange nordmenn, 
samt andre nasjonaliteter, rea-
liserer sine ønsker på grunn av 
fall i boligprisene samt at norsk 
krone står sterkt i forhold til eu-
roen.
-I enkelte tilfeller er prisene 
halvert. Det er mulig at media 
krisemaksimerer mer enn den 
nødvendig, men uansett hjelper 
dette oss i salget, for det går 
veldig bra om dagen, forteller 
Mona Nielsen til Spaniaposten.
Mona Nielsen selger fl ere hus 
enn noen gang, men trenden er 
også at folk kjøper større boliger 
enn tidligere. Stadig fl ere går et 
hakk eller to opp på kvalitets-
stigen.
- Vi solgte i årets fi re 
første måneder mange såkalte 
banksalg. Det var litt rimeli-
gere boliger, men når ser vi 

altså en tendens til at kundene 
ønsker å bruke mer penger. Et-
terspørselen etter boliger i den 
høyere prisklassen øker betrak-
telig. Kjøperne har større krav 
til komfort, beliggenhet og stør-
relse, sier Nielsen.

TAR UT PENGER
Et annet åpenbart særtrekk er at 
nordmenn som skal kjøpe bolig 
låner pengene hjemme i Norge 
eller bruker sparepengene sine. 
Få eller ingen låner penge via 
spansk bank.
-Her er vi jo også ved noe av 
problemet for spanske banker. 
Spanjolene ar pengene ut av 
fond og kapitalsparing og bru-
ker eiendomsinvestering som 
tilfl ukt. Valutasparingen går fra, 
pund og euro til såkalt perisfe-
risk valuta som sveitsiske franc, 
canadiske og australske dollar. 
Mye av Spanias problemer er 
nettopp det at pengene tas ut 
av bankene, ut av børs og fond. 
Få vil snakke om det for man 
er redd for at det vil skape enda 
mer engstelse, men etter min 
oppfatning er dette en realitet. 
Netto forsvant det ut av spanske 

banker nesten 67 milliarder euro 
bare i mars i år, hvorav 46 mil-
liarder var deponerte og låneut-
tak. 26 milliarder var avhending 
av aksjer/obligasjoner/fondsin-
vesteringer, så situasjonen har 
vært og er galopperende. Det 
blir spennende ¨se hvordan «lå-
nepakken» til 100 milliarder 
euro vil slå ut.

ER IKKE HELLAS
Samtidig ønsker Mona Nielsen 
å nyansere situasjonen og hun 
vil gjerne få frem at det ikke er 
så dårlig stilt med Spania som 
mange tror og frykter. Nielsen 
sier:
-Spania har turistvekst og er tu-
ristland nummer tre etter Frank-
rike og USA. Eksporten går bra 
og Spania har fi re av verdens 40 
største banker. Fem av de største 
entreprenørene innen statsbygg 
og infrastruktur er inne på topp 
femtilista. Spania er ledende 
innen vindkraft og avsalting av 
vann til ferskvann og rensean-
legg samt størst i verden i byg-
ging av høyhastighetstog. Vi 
kan også nevne at Indra er ver-
densledende og innen fl ysimula-

torer, tredimensjonale radar og 
satelittkommunikasjonstekno-
logi, mens GMV er et ledende 
innen telekommunikasjobn og 
satelittkontroll.

-Men arbeidsledigheten er oppe 
i hele 25 prosent, så utfordrin-
gene er mange?

-Selvsagt er de det, for med høy 
ledighet og en svart økonomi 
som estimeres til 25 prosent 
er det klart at skoen ikke bare 
klemmer over risten, men det er 
viktig å understreke at Spania er 
ikke Hellas. Mye gåtr bra, blant 
annet salget av ferieboliger, sier 
eiendomsmegler, Mona Nielsen.

- Ikke alt i Spania går dårlig!
Burgos

Eiendomsmarkedet er blant de markeder i Spania som er noe preget på grunn av blant annet usikkerheten rundt bankenes virksom-
het, men det er ikke verre enn at eiendomsmeglerfi rmaet Lundquist & Nielsen i Torrevieja ser ut til å få et nytt rekordår. Selv fjorårets 
toppnotering etter 14 års drift kommer etter alle solemerker til å bli slått i 2012, for skandinaver kjøper nemlig ferieboliger som aldri før.

REKORDÅR: Nordmenn kjøper fritidsboliger som aldri før og Mona 
Nielsen hos Lundquist og Nielsen ser ut til å få et nytt rekordår i 2012.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO

MYE BILLIGERE: Al Andalus ved La Floridae. Toppetasje med takterrasse foran basseng og med takterrasse. 
2 soverom, stue kjøkken og bad, syd/østvendty med havutsikt beliggende foran bassenget.  tidligere måtte du 
ut med over 100.000 euro for disse atraktive leilighetene. Nå koster leiligheten 65.000 euro eks. omkostninger.

Torrevieja

ATTRAKTIVT: Bo på golfklubben Mar Menor. 2 soverom 2 bad,  84 m2 
bolig , 20 m2 terrasse og garasjeplass i kjelleren. Før kostet disse leilighe-
tene fra 220.000 euro.  Nå er prisen fra 129.000 euro.
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Mange selgere gjør sitt 
ytterste for å få prise-
ne opp, for eksempel 

engelskmennene som har sett at 
pundet har steget i forhold euro, 
men økes prisene for mye velger 
folk å kjøpe andre steder.
-Folk må aldri glemme at det er 
hva en eiendom omsettes for, og 
ikke minst at den omsettes, som 
betyr noe i denne sammenhen-
gen. Hva eiendommen annonse-
res for betyr ikke noe som helst, 
sier partner og ansvarlig megler 
hos Bullmann Properties, Ole-
Frimann Grøtvedt til Spania-
posten.

Ole-Frimann Grøtvedt sier vi-
dere at det er forholdsvis liten 
konkurranse i markedet siden 
etterspørselen ikke er all verden 
og det er bolig til alle som vil 
kjøpe, men siden nordmenn ut-

gjør en liten andel av det totale 
spanske eiendomsmarkedet be-
tyr det ikke spesielt mye.
-Vi forventer at prisene for-
blir på det nivået de ligger nå i 
uoverskuelig fremtid. I et mar-
ked uten stor etterspørsel er det 
heller ingen hensikt å senke pri-
sene ytterligere da mange eien-
dommer ikke blir solgt uansett. 
Det har etter min mening dannet 
seg et nisjemarked som omfat-
ter bare de mest attraktive eien-
dommene innen hver prisgruppe 
og der vil prisene ligge stabilt på 
dagens nivå ganske lenge, me-
ner Grøtvedt.
-Det blir altså ingen prisopp-
gang i Marina Alta med det før-
ste?
-Prisene vil nok stige langsomt 
og kommer etterspørselen tilba-
ke i «stormarkedet» med span-
joler, tyskere, engelskmenn, 
sveitsere og hollendere, vil pri-
sene kunne rase i været relativt 
raskt.

Den erfarne megleren fra Bull-

mann Properties understreker at 
det spanske eiendomsmarkedet 
er ikke noe for investorer og 
spekulanter. Man må ha et lang-
siktig perspektiv og kkjøpe for å 
trives og bo uten ha fokus på at 
man skal tjene penger.

-De som bare fokuserer på av-
kastning og penger har nok lett 
for å tape i dagens marked rett 
og slett for at eiendommene som 
på papiret kan se ut som den 
«beste dealen» ikke nødvendig-
vis er de mest attraktive. Rådet 
er altså å ha fokus på trivsel og 
man kan like godt kjøpe nå, selv 
om noen analytikere mener at 
markedet skal ned litt til. Om 10 
år eller mer er er markedet uan-
sett endret uten at vi i dag vet 
hvordan det ser ut. De som sitter 
på gjerdet og venter går uansett 
glipp av å nyte den herlige span-
ske livsstilen, det praktfulle lan-
det, de lave leveomkostningene 
og et godt klima. De er taperne, 
sier Ole-Frimann Grøtvedt.

STABILT: Ole-Frimann Grøtvedt melder om stabile boligpriser nord på Costa Blanca.

Stabile boligpriser
Burgos

Prisene på boliger holder seg stabile i Marina Alta, nord på Costa Blanca. Stadig 
fl ere nordmenn kjøper bolig her, men fortsatt er norske kjøpere få i den totale 
sammenhengen, slik at de norske kjøpene påvirker prisnivået i området lite.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO

Javea

Regjeringen ønsker 
ny stimulans i
eiendomsmarkedet

Ett av tiltakene går ut på å 
gi 50 prosent skattefritak 
på gevinst ved salg av ei-

endom som blir kjøpt nå ut året. 
Forutsetningen er at partene 
ikke er i familie.

Regjeringen har også godkjent 
et lovutkast som endrer utleielo-
ven samt rettergang til sivilret-
ten, som skal få oppgang i leie-
markedet. Utleiemarkedet er lite 
fl eksibelt og i mindre omfang 
enn i andre europeiske land. 
Hele 83 prosent av spanske bo-
liger er eid, mens kun 17 prosent 
er leid.

SKAL VÆRE FRITATT
Intensjonen med det nye lovut-
kastet, som også omfatter skat-
telettelser for både fastboende 
og ikke-fastboende, er å stimu-
lere til utleie av leiligheter som 
blant annet tilhører ikke-fastbo-
ende. Tomme hus og leiligheter 
skal ut i markedet. Det kan dreie 
seg om så mye som tre millioner 
boliger. 60 prosent av leieinn-
tektene skal være fritatt for be-
skatning i Spania.

I tillegg skal utleieforskrif-
tene bli mer fl eksible, forbedre 

rettssikkerheten ved å etablere 
enklere og mye kjappere saks-
behandling i utkastelsessaker, 
hvor for eksempel husleien er 
misligholdt. Det skal nå bli bed-
re samsvar mellom huseiernes 
og leietakernes rettigheter.

TIDEN ER OVER
Håper at de nye reglene skal 
gjøre det mer attraktivt for in-
vestorer å bruke penger i utleie-
markedet. Tiden er altså over 
for mange leietakere, som etter 
det gamle regelverket mer eller 
mindre var overbeskyttet, og har 
spekulert i dette ved ikke å be-
tale husleie og ellers ikke over-
holdt vanlige forpliktelser.

KYSTMARKEDENE
Prisene i det spanske eiendoms-
markedet sank første kvartal i 
år med 12, 6 prosent. Kystmar-
kedene klarer seg noe bedre, i 
følge tall fra INE.

-Den siste statistikken viser at 
eiendomsprisene i Spania fort-
setter å synke. Nedgangen kom-
mer først og fremst av at den 
spanske innenlandsmarkedet 
fortsetter å synke. De svenske 
kjøperne øker imidlertid i antall 
og har faktisk gjort det helt si-
den 2009, kommenterer Daniel 
Nilsson, The Real Estate Agen-
cys Spaniasjef.

Den spanske regjeringen har vedtatt en rekke 
tiltak for å få større fart i eiendomsmarkedet. 
Håpet er at tiltakene skal stimulere til fl ere kjøp. 

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO

Torrevieja
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Tradisjonen med store bål 
er størst i de katalansk/
valenciansk-talende de-

lene av Spania, Catalonia og 
Valencia-regionen. Mange kata-

lanske separatister og nasjona-
lister regner derfor 24. juni for 
sin ”nasjonaldag”.

VILLE TENNE PÅ PARLAMENTET
Det hevdes også at feiringen 
med store bål i Spania er inspi-
rert av briten Guy Fawkes som 
ble arrestert i 1605 for sin del-
takelse i et komplott mot myn-
dighetene. 

Fawkes var katolikk og var blant 
annet med i et forsøk på å tenne 
fyr på det engelske parlamentet 
som en protest mot forfølging 
av religiøse grupper i England 
hvor spesielt katolikker ble for-
fulgt av det som den gang var et 
ultra-radikalt høyrestyre. 

BLE FILMATISERT
Guy Fawkes er også mannen 
som har inspirert boken ”V for 
Vendetta” som senere ble fi lma-
tisert hvor det er hans ansikt som 
pryder den nå så kjente masken. 

Han har også inspirert hacker 
gruppen og cyper-aktivistene 
”Anonymous” som har stått bak 
aksjoner mot en rekke websider.
5. november markerer Britene 
”Bonfi re night”, ikke helt ulikt 
spanjolenes Hogueras, nettopp 
til minne om Guy Fawkes.

I Alicante fi kk festivalen dagens 
form i 1928. Den gang ble sankt 
hans feiret over store deler av 
Europa med bålbrenning men 
Jose María Py synes Alicante 
trengte en stor fi esta og han fi kk 

ideen om å kombinere bål-tra-
disjonen med den Valencianske 
tradisjonen ”Las Fallas” som er 
den viktigste fi esta i Valencia-
regionens hovedstad, Valencia 
by. 

LA BARRACA
Mange av byens innbyggere er 
tilknyttet en av de mange ”bar-
racas” hvor man selger rimelig 
mat og drikke. Mange får alle 
sine måltid fra en av de mange 
bodene festival-uken og inn-
tektene går til å fi nansiere fes-

Las Hogueras 20.-24. juni
- St. Hans på spansk!

Alicante

Skandinaviska
Rygg- och

ledinstitutet
Naprapat

Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati
Manuell ortopedisk behandling av rygg og ledd.

Akupunktur og Laserterapi.

FORUM MARE NOSTRUM - C/ CAMINO DEL PINXO,2 03580 ALFAZ DEL PI (ALICANTE)

609 80 36 95
96 687 84 00 www.inscolver.com

Hoguera betyr enkelt og greit bål på spansk og i slutten av juni feires denne festen over hele 
Spania. Kjent over hele Spania er Hogueras i Alicante hvor dette er byens viktigste og største fes-
tival. Enorme fi gurer i tre og pappmasje pryder byens torg og gater og i Alicantes ”Plaza de Toros” 
arrangeres det fortsatt tyrefekting i tilknytning til feiringen som også markerer både midtsommer, 
helgenene Johannes døperen og katolikkenes kamp mot undertrykkelse i England på 1600-tallet.

KIM AMMOUCHE
KIM@SPANIAPOSTEN.NO

VILLE TENNE PÅ PARLAMENTET: Guy Fawkes var katolikk og var med i et forsøk på å tenne fyr på det 
engelske parlamentet som en protest mot forfølging av religiøse grupper i England. Hendelsen har inspirert både 
tradisjonen i Spania, fi lmen ”V for Vendetta” og cyber-aktivistene ”Anonymous”.
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  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

Off entlig godtkjent 
fysioterapaut & 

spesialist

Behandling, trening 
& rehabilitering:

Ryggproblemer
Brudd og muskelskader 

Rehabilitering ett er operasjoner
Revmati sme

Graviditet

 Fysioterapi
Akupunktur

Fott erapi (Podologi)
Elektroterapi

Massasje
Spesialist på behandling & 

trening av barn

Du fi nner klinikken i 
Calle Vents Vius no 6, ved 

Palau i Alteas  gamleby
Tlf: 649 67 07 43

Epost: heather_altea@hotmail.com

www.alteasalut.com

Fysioterapi i Altea

Også hjemmebesøk / behandling 

i Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Mulighet for refusjon via HELFO

tivalen og sosiale måltider som 
arrangeres året rundt i tilknyt-
ning til Hogueras ganske likt 
de ”penyas” spanjolene har i 
tilknytning til festivaler som for 
eksempel Moros y Cristianos.

De fl este spanske festivaler har 
sine ”dronninger”. Unge kvin-
ner og jenter som får ”offi si-
elle” oppdrag, gjerne i løpet av 
et helt år hvor de er med på å 
øke oppmerksomheten rundt 
arrangement og steder. De om-
tales oftest som ”Las Bellezas” 
(skjønnhetene) men det er ikke 
primært noen skjønnhetskon-
kurranse som resulterer i hvem 
som blir årets ”Belleza” (18-25 
år) eller ”Belleza infantil” (9-11 
år). 

TRADISJONELLE BRUDEKLÆR
Totalt 86 ”skjønnheter” velges 
ut av kommisjonen som organi-
serer denne delen av Hogueras 
og hver av dem kan ha to el-
ler fi re ”æresmedlemmer” i sitt 
lille ”hoff”. Dronningene kler 
seg i tradisjonelle brudeklær fra 
Alicante-området (Novia ali-
cantina). Andre jenter kler seg 
opp som ”labradora”, et mer 
tradisjonelt bonde-antrekk mens 
mennenes tradisjonelle antrekk 
heter Zaragüelles. Alle vise de 
seg frem i det mange paradene 
som går gjennom Alicante i lø-
pet av festival-uken. 

Det går fi re forskjellige parader 
gjennom byen: Cabalgata del 
Foc, som representerer kulten 
rundt ilden, barnetoget Coso 
med blomster og konfetti, og til 
slutt en musikkparade. 

NINOTS OG FOGUERES
Enorme fi gurer i tre og pappma-
sje pryder byens torg og gater. 
Figurene brennes mot slutten 
av festivalen 24. juni men de er 
ikke bare dekor og kunst. De re-
presenterer samfunnskritikk og 
er ofte inspirert av politikk og 
samfunn, gjerne lokalt. 

LOKALE HÅNDVERKERE
Høsten året før arrangeres det 
en konkurranse blant og en 
kommisjon velger da ut de som 
skal få være med å lage neste 
års fi gurer. 
I motsetning til Valencias Fallas 
lages ikke fi gurene i Alicante av 
profesjonelle ”falleros”. Det er 
lokale håndverkere og kunstne-
re som i Alicante står for de små 
ninots og de større Fogueres fi -

gurene, stilen er også annerledes 
i Alicante. 

DETALJERT PROGRAM
Figurene brennes på festens 
tredje dag og tradisjonelt skal 
man spise sjokolade, fi ken (ba-
cores), eller coca (en slags piz-
za) med tunfi sk rundt bålene.

For detaljert program se: 
www.hogueras.org

SAMLES PÅ PLAYA POSTIGUET: Folk samles på postiguet-stranden 
i sentrum av Alicante under festivalen hvor det er fyrverkeri hver midnatt. 
Noen at man ved midnatt skal la bølgene skylle tre ganger over føttene for 
hell og lykke i det neste året. Øvelsen skal gjøres baklengs så bølgene går 
over helen først.

FOGUERES: Enorme fi gurer i tre og pappmarche pryder byens torg og 
gater. Figurene brennes på festens tredje dag men er ikke bare dekor og 
kunst. De representerer samfunnskritikk og er ofte inspirert av politikk og 
samfunn, gjerne lokalt. Fredag 24. juni blir de til årets Sankt hans bål.

ÅRETS FOGUERES: Spansk 
St.Hans, Fogueres, arrangeres i 
Alicante fra 20.-24. juni.
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-Jeg har på grunn av tidsnød 
ikke rukket å lage attestene, sier 
Isaksen til Spaniaposten, som 
mener at dette er en storm i et 
vannglass.
Syd Norsk Telemarketing SL 
rekrutterte nye medarbeidere 
fra Norge så seint som i mars-
måned, selv om fi rmaets avde-
ling ble lagt ned i april. Flere av 
disse fi kk, som omtalt i forrige 
utgave av Spaniaposten, aldri 
beskjed om nedleggelsen og 
mannen som ansatte dem, Joar 
Westre fi kk ikke lov til å infor-
mere de nyansatte. Det skulle 
nemlig daglig leder Christopher 
Antonius Isaksen gjøre selv.

BLE SJOKKERT
-Jeg spurte spesifi kt om akkurat 
dette forholdt onsdag 3. mai, 
men fi kk altså klar beskjed om 
at det skulle Isaksen ordne opp 
i, opplyser Joar Westre til Spa-
niaposten.
Joar Westre ble i sin tid ansatt 
som selger i SNT og et halvt 
år etter ansettelsen ble han for-
fremmet til teamleder. Han ble 
like sjokkert som de andre an-
satte om at jobben plutselig for-
svant. 
-Vi hadde riktignok noe fallende 
salg, men fi kk forsikringer om at 
avdelingen likevel skulle bestå 
i minst to år til. Tirsdag 2. mai 
fi kk vi beskjed om at avdelingen 

var avviklet 30. april. Det kom 
mildt sagt overraskende på oss 

alle, forteller Westre.
Joar Westre er opptatt av at av-
viklingen ikke skjedde etter 

boka. Beskjeden om nedleggel-
se kom nemlig uten forvarsel.

HAR PURRET
-Hadde vi bare fått beskjed med 
en måneds varsel, så kunne kan-

LOVER SLUTTATTEST: Christopher Antonius Isaksen i SNT lover at de som mangler sluttattest skal få disse snart. (Faksimile fra forrige utgave).

Teamlederen for telemarketingavdelingen til Syd Norsk Telemarketing SL (SNT) i Alicante som måtte slutte 
da avdelingen ble lagt ned, mangler fortsatt sluttattester og nødvendige ligningspapirer til tross for gjentatte 
purringer overfor daglig leder Christopher Antonius Isaksen. Nå reiser en skuffet teamleder og hans familie 
hjem til Norge. Isaksen lover at sluttattesten skal komme innen to uker – både til teamlederen og andre.

Alicante

Ansatte mangler sluttattest fra SNT

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO
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D

Med bestilt flybillett og hotellreservasjon i handa, fikk unge, norske jenter nærmest ved en tilfeldighet 

vite at selgerjobben de skulle begynne på nå i juni ikke fantes lenger. Selskapet Syd Norsk Telemarket-

ing SL (SNT)i Alicante la nemlig ned sin Telemarketing-avdeling (TM) i mars uten å varsle jentene. Nå 

beklager lederen i SNL, Christopher Antonius Isaksen saken og lover jentene jobb i en annen avdeling 

i selskapet om de ønsker det, men det ser det ikke ut som de ønsker siden de føler seg skikkelig lurt.

Alicante

Norske jenter ble tilbudt selger-  
jobb av SNT som ikke eksisterte 

Daglig leder i Syd Norsk Telemarketing, Christopher Antonius Isaksen beklager at unge norske 

jenter er lovt jobb i en avdeling som er avviklet. Dette bildet er fra 2004, da Isaksen måtte forsvare at selskapet 

han var salgsleder i delte ut rusbrus i premie til en 17-åring (Foto: Telemarksavisa)
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skje fl ere ha skaffet seg annen 
jobb. Nå står fl ere på bar bakke 
og må reise hjem til Norge. Vi 
har for egen del sagt opp skole-
plassen og drar tilbake til Norge. 
Det er synd for alle ansatte og 
eventuelt kommende ansatte å 
få en så dårlig opplevelse. Det 
vil gjøre folk mer skeptiske i 
fremtiden når det gjelder å jobbe 
i utlandet.
Joar Westre har fått lønnen han 
hadde til gode i SNT, men man-
gler fortsatt sluttattestasjon og 
inntektsopplysninger.
-Jeg har prøvd å kontakte Isak-
sen om dette, men foreløpig har 
intet skjedd, sier en skuffet og 
oppgitt Joar Westre.

HELT ANNEN VERSJON
Daglig leder i SNTL SL, Chris-
topher Antonius Isaksen har en 
helt annen versjon av hendelses-
forløpet og saken. Isaksen sier 
dette til Spaniaposten:
-Jeg fi kk vite at en person var 
ansatt i mars, det var en kar i 
Trondheim. Han kontaktet jeg 
og beklaget at vi måtte legge 
ned avdelingen, men utover det 
har jeg ikke fått beskjed at det er 
fl ere, derfor har jeg heller ikke 
kontaktet fl ere. Jeg hadde ingen 
å kontakte.
-Spaniaposten sitter med ar-
beidskontrakter, så det må være 
fl ere?
-Hvis det er tilfelle står vi ved 
kontraktene. Møt opp som av-
talt i følge kontrakten og vi skal 
rydde plass for opplæring og 
salg. Jeg står ved kontraktene, 
men dette er altså helt ukjent for 
meg.

KOMMER SLUTTATTEST
-Men hva sluttattesten?
-Den skal jeg sende innen to 
uker. På grunn av stor reisevirk-
somhet og mye annet å gjøre er 

ikke dette prioritert, men attest 
kommer til alle etter hvert. Alle 
andre papirer er for øvrig i or-
den.
Christopher Antonius Isaksen er 
av den mening at Spaniapostens 
journalistikk er unyansert og er 
ensidig fremstilt. Han er provo-
sert og mener avisa burde grave 
etter det som virkelig er alvor-
lig.
-Jeg har ansatt 1 100 mennes-
ker i de årene jeg har holdt på 
med TM. Noen har måttet slut-
te på grunna av at de ikke har 
oppnådd salgsmålene. Mange 
av disse ønsker sikkert å sverte 
meg og mitt selskap. De har 
nemlig ikke fått sine bonuser og 
provisjoner, men de har da hel-
ler ikke krav på noe så lenge de 
ikke har fått solgt våre produk-
ter. Alle andre har alltid fått sine 
penger etter avtalen. Alt annet 
er løgn, fastslår Isaksen, som nå 
anser seg ferdig med telefonsalg 
etter mange slitsomme år og vil 
bruke tiden på mer fremtidsret-
tede konsepter innen mobiltele-
foni i tiden som kommer.

TRE FIKK NY JOBB
Tre av de som jobbet for SNT 
har skaffet seg selgerjobb hos 
Nordic Marketing SL i Torrevi-
eja. Dette callsenteret ble åpnet i 
2011 og er en samarbeidspartner 
med TM Huset Arendal.
-Det ble litt ekstra pågang da 
SNT avviklet sin TM-avdeling 
og vi engasjerte altså tre av de 
som jobbet der tidligere, opply-
ser daglig leder i Nordic Marke-
ting SL, Stian Nedrebø til Spa-
niaposten.
Nordic Marketing SL selger 
blant annet Norvital helsekost, 
Vesterålens naturprodukter, Ca-
nal Digital og strømabonnement 
for Hafslund.

Alicante

Avviser beskyldninger om 
manglende lønnsutbetalinger

-Det er bare tull og tøys alt 
sammen rundt SNT, sier en 
mann som er bosatt på Costa 
Blanca.

NAV-ANNONSE
Mannen ble forespeilet fast jobb 
og bonusordninger. Han svarte 
på en stillingsannonse han fant 
på NAV sine hjemmesider, men 
det hele endte fatalt og i følge 
ham selv uten at han fi kk noen 
former for lønn og utbetalinger.

-Jeg gjorde noen jobber for SNT, 
men tok dem i løgn hele tiden og 

til slutt orket jeg ikke mer. Jeg 
vet om folk som har reist til Spa-
nia for å jobbe for dem, men de 
har også gitt opp, sier han.

LER AV PÅSTANDENE
Lederen av SNT, Christopher 
Isaksen bare ler av påstandene 
og mener de er så uriktige som 
de kan få blitt.

-Lønn er alltid prioritert og vi 
har alltid betalt ut det vi skylder 
folk. Dette er rett og slett ikke 
sant. Sjekk med vår regnskaps-
fører, så vil man fi nne ut at alt er 

i orden. Påstandene er fullsten-
dig feilaktige og må være basert 
på rykter og feilinformasjon, 
fastslår Isaksen.

VAR IKKE I SPANIA
-Det hevdes også at du har slått 
til en ansatt?
-Det ryktet har jeg selv hørt. 
Dette stemmer heller ikke. På 
det tidspunktet dette skal ha 
skjedd var jeg ikke en gang i 
Spania.

Syd Norsk Telemarketing (SNT) beskyldes også for at de ikke betaler 
ut lønn og godtgjørelsen som avtalt. Lederen av selskapet, Christopher 
Antonius Isaksen tilbakeviser overfor Spaniaposten absolutt alle 
påstander i sakens anledning og karakteriserer alt som uriktig.

Alicante

Norsk kvinne advarer mot  
konkursryttere og lykkejegere
En norsk kvinne i 50-årene, 
som bor i Benidorm, men som 
jobber i Albir, advarer nord-
menn mot å la seg friste av 
det hun kaller lykkejegere og 
konkursryttere. Det skapes et 
bilde av at nordmenn er rede-
lige mennesker som kan tilby 
solide jobber. Sannheten er en 
annen. Det har kvinnen selv 
fått erfare.

-Jeg sa i fjor opp min faste jobb i 
en forretning for å begynne med 
telefonsalg. Jeg ønsket noen nye 
utfordringer, men det skulle jeg 

ikke ha gjort. Jeg har nemlig 
ennå ikke fått en eneste krone 
for jobben jeg utførte, sier kvin-
nen.
I fi re og en halv måned jobbet 
hun for et Telemarketing-sel-
skap med norske eiere. Kvinnen 
solgte bra, men det kom aldri 
noen penger inn på konto og til 
slutt ga hun opp hele greiene. 
Heldigvis fi kk kvinnen butikk-
jobben tilbake.
-Det ble en kostbar lærepenge 
og jeg vil advare andre mot å 
hoppe på slike tilbud. Vær ikke 
naiv og godtroende, mener hun.



SPANIAPOSTEN  23. JUNI 2012  UTGAVE 13 201214

Børsverdien på selskapet 
var i slutten av mai på 
mer enn 43,1 milliarder 

euro (rundt 324 milliarder nor-
ske kroner). I fjor gikk omset-
ningen opp med 10 %. Det ble 
solgt klær for 13,8 milliarder 

euro, som ga en netto fortjeneste 
på 1,9 milliarder - en økning på 
12 % fra året før.

Verdien på aksjene i selskapet 
skal riktignok ha falt noe de 
første månedene i 2012 grun-
net økonomisk usikkerhet i land 
som Italia og Hellas.
Samtidig har selskapet ekspan-
dert i Kina og andre land med 
rask økonomisk vekst. Det har i 

følge ekspertene vært med på å 
begrense de negative utslagene 
- noe tallene fra første kvartal 
også vitner om (en omsetning 
på 3,4 milliarder euro, men en 
fortjeneste på 432 millioner).

Tross vanskelige tider har sel-
skapet også klart å holde stø 
kurs på hjemmebane, hvor ca. 
22 % av salget skjer.  

Mannen bak Inditex, Amancio 
Ortega, eier fremdeles meste-
parten av selskapet, men trakk 
seg fra lederjobben i fi rmaet i 
juli i fjor. I dag står han oppført 
som nummer fem på business-
magasinet Forbes liste over ver-
dens rikeste personer.  

DEN FØRSTE ZARA-BUTIKKEN
Den nå 76 år gamle Ortega, sønn 
av en jernbanearbeider, er opp-
rinnelig fra Busdongo de Arbas 
i León i Nord-Spania. På grunn 
av farens jobb, fl yttet familien 
til naboregionen Galicia, hvor 
Ortega i en alder av 14 år startet 
sin karriere som ansatt i en kles-
forretning i byen La Coruña.

I 1963, 27 år gammel, bruk-
te han alle sparepengene, til 
sammen 5.000 pesetas, til å star-
te opp egen butikk med salg av 
morgenkåper og dameundertøy. 
I starten ble klærne sydd i stua 
hjemme hos ham og kona Ro-
salía Mera (i dag ekskone, mil-
liardær og regnet som Spanias 
mest velstående kvinne).

I 1975 ble den første Zara-bu-
tikken åpnet i  La Coruña. Det 
ble starten på en klesgigant som 
i dag teller 5.618 butikker i 85 
land og mer enn 100.000 ansat-
te. Kleskjeden har åtte forskjel-
lige merker, deriblant Stradiva-
rius, Massimo Dutti, Bershka og 
Pull & Bear. I 2012 er det plan-
lagt åpning av 500 nye Zara-
butikker, omtrent halvparten av 
dem utenfor Europa.

ZARA I NORGE
Den første Zara-butikken i Nor-
ge åpnet i Bogstadveien i Oslo 
i 2006. Senere er det kommet 
to butikker til, én i Karl Johans 
gate og én i Trondheim.

Planene om å åpne butikk i Nor-
ge skal ha vært på plass lenge 
før den første butikken faktisk 
ble åpnet. Men utfordringen 
med å fi nne en egnet bygning, 
skal ha ført til utsettelser. Det 

Mens mange spanske bedrifter sliter i økonomiske nedgangstider, rykker tekstilprodusenten Indi-
tex oppover på listen over store børsnoterte selskaper. Firmaet, som eier kleskjeden Zara, har pas-
sert både Banco Santander og Telefónica i verdi og med det blitt Spanias største selskap.

Madrid

Inditex er største i Spania

OLE C. GLAD
RED@SPANIAPOSTEN.NO

STØRST I SPANIA: Amanico Ortega, mannen bak Inditex, er nå eier av 
Spanias største selskap.
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stilles nemlig spesielle krav til 
bygget butikkene skal ligge i.

I følge nettavisen E24 var for-
klaringen den gang at fasaden 
på butikken måtte være minst 
15 meter høy, det skulle være 
høyt under taket og butikkarea-
let måtte være på mer enn 1.500 
kvadratmeter. I tillegg burde 
bygget være arkitektonisk inter-
essant og ha en sentral beliggen-
het.

I motsetning til mange andre 
kleskjeder satser Inditex mindre 
på reklame og mer på hele tiden 
å endre stil i forhold til moten. 
Målet er å levere god design til 
rimelige priser. Reklamever-
dien av butikkenes innvendige 
framtoning regnes som viktig. 
Verken plassering av klær, lys-
setting, musikk eller hvordan 
det lukter i butikkene skal være 
overlatt til tilfeldighetene.
PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON
Foruten strenge krav til butikk-

byggenes utforming og belig-
genhet, skal noe av hemmelig-
heten bak Zaras suksess være 
knyttet til hvor klærne produse-
res og hvor raske utskiftninger 
man har i vareutvalg og kollek-
sjoner.

Klesproduksjonen er spredt på 
forskjellige steder i verden, med 
én tredjedel av produksjonen 
i Spania, én tredjedel i nærlig-
gende land som Tyrkia og én 
tredjedel i det fjerne østen. På 
den måten blir selskapet mindre 
avhengig av ett bestemt produk-
sjonssted og får laget klærne 
i relativ nærhet til utsalgsste-
dene. I tillegg gjør et effektivt 
distribusjonssystem det mulig å 
endre vareutvalget i butikkene 
raskere enn hos mange andre 
forhandlere.

I Spania, hvor Inditex eier og 
kontrollerer de fl este produk-
sjonsstedene, kan det gå så lite 
som to uker fra selskapet be-

stemmer seg for endringer i pro-
duksjonen til de nye varene er i 
butikkhyllene. Det gjør det mu-
lig for selskapet å tilpasse seg 
et skiftende motebilde, noe som 
regnes som et fortrinn i konkur-
ranse med butikker som har en 
større andel av produksjonen i 
land utenfor Europa.

Videre samarbeides det tett med 
de butikkansvarlige ved utsalgs-
stedene slik at selskapet stadig 
får tilbakemeldinger om hva 
som selger bra og hvor man 
eventuelt kan gjøre endringer.

Ved hjelp av hyppige vareleve-
ringer, blir utvalget i den enkelte 
butikk spesialtilpasset den loka-
le etterspørselen. Det gjør at bu-
tikkene stadig gjennomgår end-

ringer og ser nye ut. Skal man 
tro ekspertuttalelser i The Ob-
server er designen på kleskol-
leksjonene også sterkt inspirert 

av det som til enhver tid skjer på 
catwalken, noe som bidrar til å 
gjøre klærne attraktive verden 
over.

MANGE KONSEPTER: Inditex består av en rekke selskaper innen 
blant annet klesbransjen.
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Bak disken hos gullsmed-
butikken Terra Nova fi n-
ner vi Oddveig Holund. 

Det må norsk betjening til i en 
forretning, der altså brorparten 
av kundene kommer fra Norge.
-Jeg vil anslå at omtrent 80 pro-
sent av kundene våre kommer 
fra Norge, opplyser Oddveig 

Holund til Spaniaposten.
I tillegg til de norske kundene 
er det mange russere, noen ned-
erlendere, enkelte tyskere og 
andre nasjonaliteter som kjø-
per smykker og klokker i Terra 
Nova. Det hender til og med at 
det kommer en spanjol en gang 
i blant!

JOBB VED EN TILFELDIGHET
-Vi er godt tilfreds med utvik-
lingen og så langt i år holder 
vi fjorårstallene våre. Det må 

man være fornøyd med så lenge 
den internasjonale fi nanskrisen 
råder. Heldigvis er ikke vi så 
konjunkturutsatt siden vi har så 
mange forskjellige nasjonalite-
ter som kunder og det går jo bra 
i Norge. Det er selvsagt positivt 
og viktig for oss, sier Holund.
Oddveig Holund reiste til Albir 
for vel åtte år siden. Hun bosatte 
seg i Albir, men ble etter hvert 
lei av å lese bøker og gå lange 
spaserturer. Jobben i Terra Nova 
dukket opp ved en tilfeldighet 

Albir

Nordmenn er gullsmedbutikken
Terra Novas aller beste kunder

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO

I hovedgata i Albir ligger gullsmedbutikken Terra Nova.  Forretningen retter seg inn mot det 
internasjonale markedet som preger Albir, men det er ingen tvil om at nordmenn er Terra 
Novas aller beste kunder. Majoriteten av kundene i den spanske gullsmeden er nemlig norske.

NORSKE KUNDER: Oddveig Holund i gullsmedbutikken Terra Nova i Albir, ekspederer for det aller meste norske kunder.
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og det angrer ikke Sarpsborg-
damen på i det hele tatt.

-Jeg har jobbet med regnskap i 
hele mitt liv, så det var en for-
holdsvis stor overgang å stå 
bak disken og betjene kunder, 
men jeg trives veldig godt. Vi 
har mange faste kunder og alle 
er hyggelige, sier Holund, som 
nå bor i Benidorm. Det er be-
hagelig å bo et annet sted enn 
der man arbeider. Det blir mer 
egentid og ro over fritiden på 
den måten.

BILLIGERE DIAMANTER
I glassmonterne inne i Terra 
Nova glitrer det i diamanter og 
andre smykker. Forretningen 
har et bredt utvalg i alle pris-
klasser. Det er diamanter som 
er den største salgsvaren og som 
følgelig er mest populært blant 
nordmenn å kjøpe, men forret-
ningen i Albir selger også mye 
gull og klokker.
-Prisene på diamanter er noe 
lavere enn i Norge, men hoved-
grunnen til at nordmenn kjøper 
diamanter og gull er at det er 18 
karat gull her i Spania. I Norge 
selges det gull som har 14 karat. 
Det at momssatsen er lavere i 
Spania betyr jo også en del for 
prisen, forklarer Holund.

Kommer man til Terra Nova 
utenom stengetid vil man se at 
butikken nærmest er forseglet. 
Et gitter sikrer forretningen og 
i åpningstiden er døra stengt. 
Man må ringe på også åpner be-
tjeningen døra. Bakgrunnen er 
at Terras Novas eier er engstelig 
for ran og at andre ubudne skal 
besøke forretningen. To ganger 
tidligere har nemlig dette skjedd 
og Oddveig Holund husker situ-
asjonene med gru den dag i dag.

OPPLEVD RAN
-Det er fl ere år siden vi hadde 
ran her, men det var en grufull 
hendelse. Det tok over et år før 
jeg kom meg over dette, for det 
å bli kneblet og utsatt for grovt 
ran er noe jeg ikke en gang vil 
misunne min verste fi ende. Det 

var skikkelig ubehagelig og jeg 
tenker enkelte ganger på denne 
hendelsen fortsatt, så det er bak-
grunnen for at vi har tatt våre 
forhåndsregler.

I tillegg til å selge smykker, så 
selger altså Terra Nova klokker 
og man tar i mot reparasjoner 
av alle slag. Mange nordmenn 
ønsker å skifte batterier i sine 
klokker.
-Det er nemlig mye billigere å 
gjøre det her i Spania, sier Odd-
veig Hollund.
-Kjøp og salg av gull er vel også 
populært i disse tider med høy 
gullpris?
-Noe kjøp og salg er det, men 
ikke så veldig mye. Vi satser 
primært ikke på dette, men tar i 
mot gull om det er ønskelig.

TRIVES PÅ COSTA BLANCA
Oddveig Holund trives altså 
med å selge gullsmedvarer og 
klokker. Trives på Costa Blanca 
gjør hun også, så en snarlig retur 
til Norge blir det ikke.
-Jeg har det veldig bra her i 

Spania. Har lært meg språket 
sånn delvis og fungerer godt i et 
klima som passer meg utmerket. 
Det å reise tilbake til Norge er 

ikke noe tema for meg, under-
streker Oddveig Hollund, som 
forventer en ny type kunder nå 
som sommeren er her. De faste, 

langtidsboende reiser ofte tilba-
ke til Norge nå, men da kommer 
turistene. Turistene kjøper nem-
lig også diamanter!

TRIVES GODT: Oddveig Holund trives godt med å jobbe i Albir og bo i Benidorm. Holund har ingen planer om å 
returnere til Norge med det aller første.

DIAMANTER: Spanske diamanter er den største salgsvaren hos gullsmedforretningen Terra Nova.
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Lederen av høyesterett 
og øverste sjef for dom-
stolene i Spania, Carlos 

Dívar, er beskyldt for å ha be-
talt private reiser med offentlige 
midler. Regningene det er snakk 
om skal være på rundt 30.000 
euro, fordelt på 32 helgeturer 
med opphold på dyre hoteller.

Dívar ser ut til å slippe etterfors-
kning og rettergang, men anses 
nå av mange som en moralsk 
svekket person. Sannsynlighe-
ten for at den 70 år gamle høyes-
terettsdommeren må trekke seg 
har blitt større etter at antallet 
tvilsomme reiser, for bare noen 
dager siden, gikk opp fra 20 til 
32.

Dívar hevder selv at alle utgif-
tene er forbundet med offi sielle 
oppdrag. Det skal imidlertid 
være snakk om få timer med 

møtevirksomhet, mens regnin-
gene gjerne er på både tre og fi re 
overnattinger. 

I tillegg skal dommeren ha hatt 
en tendens til å velge de dyreste 
hotellene på de stedene han har 
reist til. Det oppleves også rart 
at de fl este turene har gått til ett 
og samme reisemål, Marbella.

Anklagen mot Dívar er imidler-
tid avvist både av påtalemyn-
digheten og av hans kollegaer i 

høyesterett. I sistnevnte avgjø-
relse var det riktig nok dissens 
(11 mot 4). Noe av grunnen til 
at saken ble henlagt skal skyldes 
rutinene og reglementet rundt 
tjenestereiser, som for dommere 
i hans posisjon visstnok ikke er 
spesielt klare.

Nå gjenstår spørsmålet om 
dommersjefen av etiske grun-
ner likevel må trekkes seg fra 
stillingen. Forholdet skal opp til 
vurdering i det administrative 

domstolsrådet der han selv er 
leder.

Det ekstraordinære møtet har 
mot hans eget ønske blitt frem-
skyndet og skal holdes i løpet 
av de nærmeste dagene. Dívar 
hadde selv bedt om at møtet ble 
holdt først den 21. juni, som er 
tre dager etter den offi sielle fei-
ringen av høyesteretts 200-års 
jubileum der Kong Juan Carlos 
og en rekke prominente perso-
ner vil være tilstede.

Sjefen for domstolene beskyldes for å ha 
betalt private reiser med offentlige midler

Madrid

OLE C. GLAD
RED@SPANIAPOSTEN.NO
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I snart én måned har syv gru-
vearbeidere i Santa Cruz del 
Sil i León oppholdt seg nede 

i gruven der de jobber til daglig. 
De har verken sett dagslys, fa-
milie eller venner siden midten 
av mai. Slik protesterer de på sin 
måte mot regjeringens foreslåtte 
kutt i subsidier til kullindustrien 
og nekter å komme opp før et 
nytt forslag ligger på bordet.

Rommet der de oppholder seg, 
er på rundt 40 kvadratmeter og 
ligger ca. 3000 meter ned i bak-
ken. De får mat tre ganger om 
dagen, levert av kollegaer, og 
leser aviser for å holde seg ori-
entert om verden utenfor.

Samtidig med fredelige demon-
strasjoner har det kommet til 
kraftige sammenstøt mellom 
politi og streikende i regionen. 
Gruvearbeidere i León og Astu-
rias har de siste tre ukene vært 
i aksjon og blant annet blokkert 
veier som passerer i områdene 
rundt gruvene. Toglinjer er også 
blitt sperret.
En togfører skal ha blitt alvorlig 
skadet da han torsdag 14. juni 
kjørte inn i en av sperringene på 
vei inn til Serín i Gijón.

Stadig mer politi er satt inn for 
å hindre veisperringene og få 
kontroll på situasjonen.

Fredag 15. mai toppet konfl ikten 

seg da over hundre demonstran-
ter møtte politiet med hjem-
melagde skjold, væpnet med 
raketter (fyrverkeri) mot politi-
ets gummikuler. Fire politimenn 
skal ha kommet til skade. Også 
en fotograf ble skadet etter å ha 
blitt truffet i brystet av én av en 
gummikule.

Fagforeningen CCOO har opp-
fordret gruvearbeiderne til å roe 
situasjonen og unngå ytterligere 
konfrontasjoner.   
Bakgrunnen for konfl ikten
Regjeringen ønsker å kutte 

budsjettet for subsidier til kull-
gruvedrift med over 60 %. Den 
23. mai ble forslaget vedtatt av 
Kongressen i første avstem-
ningsrunde. Etter det har samt-
lige gruvearbeidere i Castilla og 
León, Asturias og Aragón vært i 
streik.

Mandag 18. juni vil gruvearbei-
dere over hele landet streike. I 
tillegg er det annonsert general-
streik i fl ere kommuner. Dagen 
etter, den 19. juni, skal budsjett-
forslaget opp til avstemning i 
Senatet.

Gruvearbeiderne protesterer mot subsidiekutt
León

OLE C. GLAD
RED@SPANIAPOSTEN.NO
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JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.NO

Må fortsatt søke om pass via
den norske ambassaden i Madrid

Alicante

Voksne og barn over 12 
år må altså fra nå av og 
inntil videre søke om 

pass via den norske ambassa-
den i Madrid. Bakgrunnen er at 
konsulatet i Alicante og på fl ere 
andre steder i Spania er lagt ned 
og at en nyordning først vil tre i 
kraft om noen måneder.

AMBULERENDE ORDNING
-Inntil vårt ambulerende ambas-
saderåd Anne Normann tiltrer 
sin stilling i juli-måned er det 

ikke avklart hvordan den nye 
ordningen blir, opplyser før-
ste ambassadesekretær, Cecilie 
Svensson ved den norske am-
bassaden i Madrid til Spania-
posten.
Meningen er at Anne Normann 
skal reise rundt til de honorære 
konsulatene i Spania og ta i mot 
søknader om pass og det jobbes 
med at Normann skal være ute i 
felten så raskt som det er prak-
tisk mulig.
-Vi vil legge ut informasjon om 
dette på vår hjemmeside. Aktu-
elle datoer vil også bli presen-
tert, men inn til videre fi nnes 
det ingen annen mulighet enn 
å kontakte oss i Madrid, sier 

Svensson.

KUN KONTANT BETALING
Husk at norske statsborgere som 
skal søke om norsk pass må gjø-
re dette ved personlig fremmøte. 
Ved søknad om pass til barn må 
barnet også være med. Alle som 
skal ha pass må ha norsk per-
sonnummer og har man ikke 
dette, må det søkes først. Hvis 
det er slik at det er tre måneder 
siden passet gikk ut, må annen 
legitimasjon medbringes.
Passgebyret er nå 55 euro og det 
er også verdt å merke seg at am-
bassaden og konsulatene kun tar 
i mot kontant betaling.

Sjekk gjerne www.noruega.
es for ytterligere opplysninger 
knyttet til det å få nytt pass.

Generalkonsulatet i Alicante stengte sine dører 8. juni, så nå må blant annet alle nordmenn på Costa Blanca 
som skal søke om nytt pass gjøre dette via ambassaden i Madrid. Slik vil situasjonen være inntil videre og i hvert 
fall blir det slik til etter at sommeren er over, men det skal bli noe enklere å få seg nytt norsk pass om en stund.
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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

I anledning dronning Elisa-
beth IIs jubileum og prins 
Edwards besøk, ble et stort 

portrett av Hennes Majestet av-
bildet på selve fjellet i Gibraltar. 
Seansen har ikke gått upåaktet 
hen i spanske aviser som onsdag 
13. mai trykket et bilde av den 
ca. 80 meter høye projeksjonen.

I følge avisen El Periódico be-
stod det visuelle showet av en 

serie bilder av dronningen, vist 
sammen med det britiske og 
gibraltarske fl agget. Bildene, 
som bare kunne ses ordentlig fra 
spansk side av grensen, ble vist 
i tre timer fra rundt midnatt og 
utover.

Feiringen skjer samtidig med 
at lokale spanske fi skere og re-
presentanter for myndighetene 
i Gibraltar prøver å komme til 

enighet i den pågående konfl ik-
ten om fi skerettigheter i områ-
det.
Den spanske regjeringen har 
tidligere sagt at de vil tilbake 
til avtalen fra 1999, som fast-
slår at Spania har rett til å fi ske 
i det aktuelle området, så lenge 
de ikke går nærmere kysten enn 
225 meter.

Gibraltar

Dekorerte Gibraltar-fjellet 
med bilde av dronningen

hårbehandling  extensions  manikyr  pedikyr 
ansiktsbehandling/rens  bodywraps  massage 
hårfjerning m. voks  øyebryn  tanning  negler 

(gel & akryl)  tannbleking  semi-permanent 
make-up  “Hair & beauty training academy”

rabatt på alle hår og skjønnhets-behandlinger ved 
fremvisning av denne annonse!
(kun en gyldig pr kunde & gjelder ikke sammen med andre tilbud)20%

Avda. Pais Valencia 40, Alfaz del Pi (vis a vis Supermercado Mendoza) Tlf: 965 841 038 (Eng)

Hår og skjønnhet
for han & henne!
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Servert kald er den blitt 
en av grunnpilarene i det 
spanske kjøkken, og bru-

kes som tilbehør til grillet kjøtt 
og fi sk, til risretter og til fl ere 
sorter grønnsaker (bl.a. asparges 
og poteter).  

Hvitløkmajonesen kan også stå 
på egne ben, og serveres ofte på 
restauranter som en liten aperi-
tiff “på huset”, i godt følge med 
nystekt eller ristet loff. Den hø-
rer også hjemme på et velassor-
tert tapas-bord.

Ordet allioli betyr hvitløk og 
olje på katalansk (all-i-oli), hvil-
ket er de to hovedingrediensene 
i denne anvendelige og velsma-
kende sausen. Majonesen spises 
over hele Spania, men det skal 
være katalanerne som har det 
største innslaget av allioli i kost-
holdet sitt. 

Den originale allioli’n lages kun 
av hvitløk og olje samt store 
mengder tålmodighet ispedd en 
passende porsjon muskelkraft.  

Til nød er det lov å tilsette en li-
ten klype salt. Men i den senere 
tid er det blitt stadig mer vanlig 
å bruke eggeplommer i majone-
sen, denne “forfalskningen” er 
lettere å lage enn den opprinne-
lige. 

For å lage allioli trenger du en 
morter og en pistil, pistil er nav-
net på redskapen du holder i 
hånden når du knuser ingredien-
sene i morteren. Pass på å ha en 
kraftig pistil som er god å holde 
i og som fyller en stor del av 
rommet i selve morteren. 

ORIGINAL ALLIOLI:
3 store fedd hvitløk
1,5 - 2,5 dl olivenolje
En liten klype salt.

Skjær hvitløkfeddene i små biter 
og knus dem sammen med sal-
tet i morteren til en jevn masse.  
Tilsett oljen under stadig omrø-

ring, først dråpevis, deretter i en 
tynn stråle.

“FORFALSKET” ALLIOLI:
3 store fedd hvitløk

1 stor eller to små eggeplommer
2,5 dl olivenolje
En liten klype salt.

Fremgangsmåten er den samme 

som når man lager den originale 
utgaven, men eggeplommene 
røres inn i den mosede hvitløken 
før oljen tilsettes.

Smak av Spania

Ifølge historiebøkene er det den brutale Keiser Nero, blant annet kjent for å ha startet en brann som i 
løpet av tre dager ødela store deler av Roma, som står bak den velsmakende hvitløksmajonesen allioli.

Allioli - velsmakende hvitløksmajones

RIKKE JUELL PRINTZ
RIKKE@SPANIAPOSTEN.NO
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Ønsker du en liten vri på allioli’n 
- for variasjonens skyld - kan du 
tilsette noen dråper presset si-
tron.

For deg som synes du bruker 
nok tid på matlaging, og som 
har morteren stående i hylla kun 
til pynt, så fi nnes det utmerket 
allioli å få kjøpt  på nærmeste 
supermarked.  Den er svært 
holdbar selv etter at pakningen 
er åpnet.

Keiser Nero, som også bl.a. 

hadde morens og brorens liv 
på samvittigheten, la skylden 
for den store brannen han an-
givelig selv hadde startet på de 
kristne, dette resulterte i blodige 
opptøyer, og stadig fl ere vendte 
seg mot den unge keiseren.  Han 
skal angivelig ha tatt sitt eget liv, 
bare 32 år gammel, og mange 
pustet nok lettet ut da han trakk 
sitt siste åndedrag.  Drøye to tu-
sen år senere kan vi vel strekke 
oss til å si at allioli’n hvertfall 
pynter litt på hans ettermæle. 

I LØSSALG NÅ!
Her kan du blant annet få kjøpt 

SpaniaJournalenDIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

VILLAJOYOSA COSTA BLANCA

VISTAMAR -
TURBULENSEN OVER INNBYDENDE

SPANSKE STRENDER

LA NUCÍA

FOTOKUNSTNEREN

VANESSA HALVORSEN

ALFAZ DEL PI GATA DEL GORGOS

APPELSINOASEN
SOM BLE SYKEHJEM EN MIKS AV 

HEST OG FEST

ORIHUELA COSTA

KARISMATISK KUNSTNER

BENIDORM SITGES

POPULÆRE 
TERRA MITICA VENNLIG PERLE

TORREVIEJA

BEHANDLER SMERTE

MED BIESTIKK

 NORSK EVENTYR PÅ SPANSK

KARIUS OG BAKTUS
 EN VENNLIG PERLE

VAKRE SITGES

 SPANIA HAR FLEST

SOL OG SOMMER
 KVALITETSSTRENDER

HEST OG FEST

ORIHUELA COSTA
ROJALES

KARISMATISK
KUNSTNER

FRUKTKONTROLLØRENFRANK OLAV WIVESTAD

LA NUCÌA

FOTOKUNSTNEREN
VANESSA HALVORSEN

SPANIAJOURNALEN 2012

(Demo) 

SOMMEREN  2012
SPANIAJOURNALEN.NONO

 VALL DE CAVALLE I GATA

TERRA MITICA
 ET ELDORADO FOR BARN 
 I ALLE ALDRE

NORGE KR 79,- SPANIA 5€

SOMMEREN
2012

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

SOMMERENS 
BILLIGSTE?: Blir dette 
sommerens billigste «Menu 
del dia»?, spør en av Spania-
postens lesere i Guardamar. 
Ved strandpromenaden i by-
eni ligger restaurantene på 
rekke og rad, og konkurran-
sen er hard, som man vil se 
av de to menytavlene. 6,95 
euro og 6, 70 euro for tre ret-
ter med drikke lar seg høre...

De nye oppdagelsene er 
gjort av et forsknings-
team bestående av for-

skere fra forskjellige universi-
teter i Spania, ledet av Alistair 
Pike fra Universitetet i Bristol, 
og publisert i vitenskapsmagasi-
net Science. 

Bakgrunnen for rapporten skal 
være dateringen av 50 hule-
malerier fra til sammen 11 for-
skjellige huler i Cantabria og 
Asturias, deriblant Altamira, El 
Castillo og Tito Bustillo som 
alle står på UNESCOs verdens-
arvliste. 

Den nye tidsangivelsen har for-
skerne kommet frem til ved å ta 
prøver av kalklagene (kalsitten) 
som ligger oppå hulemaleriene 
og som inneholder spor av ura-

natomer. Ved å tidfeste proses-
sen der uranisotoper brytes ned 
til thorium, så kaldt uran-thori-
um-datering, klarer forskere å 
bestemme alderen på materialet 
i prøvene. 

Fordi det her er snakk et belegg 
som har dannet seg oppå tegnin-
gene, vet man at hulemaleriene 
må være minst like gamle som 
selve belegget. 

De nye funnene har fått for-
skerne til å stille seg spørsmå-
let om hvem som egentlig står 
bak hulemaleriene. Rapporten 
konkluderer med at det fi nnes to 
alternativer. 

Det ene går ut på at tegningene 
er laget av det moderne mennes-
ke (homo sapiens), som man an-
tar ankom nordområdene i Spa-
nia for rundt 41.500 år siden. 

Det andre alternativet er at ar-

beidene stammer fra neander-
talerne som før dette dominerte 
kontinentet. Det vil i så fall kun-
ne gi oss nytt innblikk i denne 
mennesketypens evne til å tenke 
abstrakt og kommunisere gjen-
nom bilder og symboler. Bevis 
for en slik sammenheng vil med 
andre ord kunne bidra til å endre 
perspektivet på hvor avansert 
homo neanderthalensis var og gi 
oss mer kunnskap om mennes-
keartens historie.

I følge forskerne er det imidler-
tid for tidlig å slå fast at hule-
maleriene stammer fra neander-
talmennesket. Skal man være 
sikker, trenger man dateringer 
som går enda lenger tilbake, til 
en tid før det moderen mennes-
ket var kommet til Europa.

Et program for innsamling og 
registrering av data skal allerede 
være i gang, med prøver fra for-
skjellige huler i Spania og Por-

tugal og fra huler andre steder i 
Vest-Europa. De nye dateringe-

ne fra Nord-Spania er de eldste 
man så langt kjenner til i verden. 

Madrid

Ny forskning viser at hulemalerier fra fl ere huler i Nord-Spania er opptil 5.000 år eldre enn tidligere antatt. Ett 
av maleriene skal være mer enn 40.000 år gammelt, noe som betyr at det kan ha blitt lagd av neandertalere.

Hulemalerier kan være eldre enn først antatt

HULEMALERI: Homo sapiens kom til Spania for ca. 35.000 år siden, og 
man har funnet hulemalerier fl ere steder i landet. Nå viser nyere forskning 
at hulemalerier i Spania er opptil 5.000 år eldre enn først antatt.

OLE C. GLAD
RED@SPANIAPOSTEN.NO
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� HER FINNER DU SPANIAPOSTENHER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- ALFAZ DEL PI
- ALBIR

- ALTEA 
  (MONTANAHUD/BELLO HORIZONTE)
- URB. BALCONES
- URB. LOS DOLSES

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

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

- ALFAZ DEL PI
-URB. DONA PEPA (ROJALES)
-URB. QUESADA (ROJALES)

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

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

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

ONSDAG:
 Callosa de Segura
 Santiago de la Ribera
 Benidorm
 El Campello
 La Mata
 Guardamar

 Torrevieja / La Mata
 Muchamiel
 Ondara
 Polop
 San Miguel de Salinas
 Teulada

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

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

 Pilar de Horadada
 Torrevieja (nære busstasjonen)

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

MARKEDER (MERCADILLOS)MARKEDER (MERCADILLOS)

Alicante: Daglig kunstmarked v. Paseo Gadeo fra 1200
 Søndager kunst og antikk fra 0900
Benidorm:  Søndager jazz, funk og loppemarked
Calpe: Onsdager
Dénia:  Fredager
Jalón:  Lørdag loppe- og antikkmarked fra 08-1400
La Nucia: Søndager ”loppemarked”
Polop: Søndager ”loppemarked”
Villajoyosa: Løndager kunst og antikk fra 0900

BRUKT & ANTIKK MARKED (RASTROS) BRUKT & ANTIKK MARKED (RASTROS) 

MARKEDER PÅ COSTA BLANCA: ”Los Mercadillos” (Det lille 
markedet) er ambulerende utendørsmarkeder som holdes i 
de fl este byer frem til kl 14.00 ca. “El Mercado” er innendørs-
markedene som er av en mer permanent karakter, vanligvis er 
de åpne alle hverdager.

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

2
3 8 1

Den tidligere borgemes-
teren i Totana i Murcia, 
Juan Morales (PP), er 

dømt til tre år og seks måneder i 
fengsel for korrupsjon.
Morales, som har vært umulig 
å få tak i siden dommen ble av-
sagt 30. mai, er nå arrestert og 

satt i fengsel i Campos del Río i 
Murcia. Morales skal i en lengre 
periode som borgemester ha tatt 
imot penger i bytte mot bygge-
lisenser.

Straffen for å ha latt seg be-
stikke ble satt til to år. I tillegg 

er Morales idømt ett års fengsel 
som kompensasjon for en bot på 
åtte millioner euro for bestikkel-
sene, samt seks måneder for en 
bot på 133.000 euro for hvitvas-
king av penger.
Forholdet inngår i en større kor-
rupsjonssak kjent som Totem-

saken, som ble offentlig kjent i 
2007 da politiet kunne avdekke 
fl ere tilfeller av bestikkelser ved 
utdeling av konsesjoner for ut-
bygging i Totana. I følge nyhets-
byrået Europa Press skal det ga-
liciske fi rmaet Nuaria på denne 
måten ha skaffet seg lisenser for 

bygging av 5.000 boliger fordelt 
på 2,2 millioner hektar tomt, 
inntil da det største boligbyg-
geprosjektet i kommunen. Et 
tyvetalls personer skal ha blitt 
arrestert i forbindelse med etter-
forskningen av saken.

Murcia

Eks-borgemester må i fengsel etter korrupsjon
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Mandag 25.06.2012

07.05 Bondeknølen 
07.35 Sommerhuset 
08.05 Ut i naturen: Sylan, naturens skattekiste 
08.35 Folk: Modelljakta 
09.05 Sommeråpent
10.10 Skavlan 
11.10 Dallas 
12.00 NRK nyheter
12.10 Sommermatiné: Prinser og prinsesser 
13.20 Folk: Toralv fra Maurstad 
14.00 Kronprinsparets nye hjem 
15.00 NRK nyheter
15.05 Sjukehuset i Aidensfi eld 
16.00 NRK nyheter
16.05 Matador 
17.00 NRK nyheter
17.10 Grønn glede 
17.35 Grønn glede 
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Team Bachstad 
18.40 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
20.20 Øya mi e øya di 
20.45 Kystlandskap i fugleperspektiv: I begyn-
nelsen var Gdansk 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Boardwalk Empire 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Hva skjedde med Sebastian Cole? 
00.55 20 spørsmål 
01.25 Norge Rundt 
02.00 Film: Etter Rubicon 
03.30 Sommeråpent

Mandag 25. juniMandag 25. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:11 Penelope
06:16 Hanas hjelpetelefon
06:26 Sivert og gjengen
06:36 Lauras stjerne
06:46 Gjett hva
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Bonanza
12:40 Tid for hjem
13:10 Supernanny
14:10 Accidentally on Purpose
14:40 Beverly Hills 90210
15:30 2 Broke Girls
16:00 Home and Away
16:25 Dharma & Greg
16:55 Karl og Co
17:25 Karl og Co
17:55 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Touch - Sesongavslutning!
22:40 EM-kveld
23:10 UEFA EURO 2012™: FC Football 
sþeçiale
23:40 The Defenders
00:35 Criminal Minds
01:25 Labyrint
02:15 Rush
03:05 24
03:55 Sonen

Mandag 25. juniMandag 25. juni

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Tangerudbakken borettslag
21:30 Et lite stykke Thailand
22:30 Castle
23:30 GCB: Good Christian Bitches
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI
03:05 48 timer - 48 hours
03:50 Special Victims Unit
04:35 Friday Night Lights
05:25 Steg for steg

Tirsdag 26.06.2012Tirsdag 26.06.2012

07.10 Bondeknølen 
07.40 Sommerhuset 
08.10 Blomstershow i Chelsea 
09.10 Kjøttlandet 
10.10 Skavlan 
11.10 Dallas 
12.00 NRK nyheter
12.10 Sommermatiné: Klassen 
14.15 Verdens største fl y 
15.00 NRK nyheter
15.05 Sjukehuset i Aidensfi eld 
16.00 NRK nyheter
16.05 Matador 
16.50 Billedbrev: Spania - På marked i Sevilla 
17.00 NRK nyheter
17.10 Sommeråpent
18.00 Oddasat - nyheter på samisk 
18.05 Tegnspråknytt
18.10 Team Bachstad 
18.40 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Grønn glede 
20.00 Herskapelig redningsaksjon 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Frå Lark Rise til Candleford 
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ekstremsportveko
23.50 I skotlinja 
00.40 Livvaktene 
01.40 Herskapelig redningsaksjon 
02.25 Grønn glede 
02.55 Frå Lark Rise til Candleford 
03.55 Sommeråpent

Tirsdag 26. juniTirsdag 26. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:11 Penelope
06:16 Hanas hjelpetelefon
06:26 Sivert og gjengen
06:36 Lauras stjerne
06:46 Gjett hva
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Bonanza
12:40 Heder og Hammer
13:10 Sommertid med Katarina og Øyvind
14:10 Accidentally on Purpose
14:40 Beverly Hills 90210
15:30 2 Broke Girls
16:00 Home and Away
16:25 Dharma & Greg
16:55 Karl og Co
17:25 Karl og Co
17:55 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Ekstrem oppdragelse - Sesongstart!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 EM-kveld
23:10 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:40 Brothers & Sisters - Sesongpremiere
00:35 Criminal Minds
01:25 Labyrint
02:15 Rush
03:10 24
04:00 Sonen

Tirsdag 26. juniTirsdag 26. juni

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Sinnasnekker’n Sverige
21:30 CSI
22:30 Castle
23:30 CSI: Miami
00:25 Special Victims Unit
01:20 CSI
02:15 48 timer
03:05 Special Victims Unit
03:50 Friday Night Lights
04:35 Til skrekk og advarsel
05:25 Steg for steg

Fredag 29.06.2012Fredag 29.06.2012

07.15 Bondeknølen 
07.45 Sommerhuset 
08.15 Glimt av Norge: Sommerfuglmannen 
08.25 EM friidrett
12.00 NRK nyheter
12.10 EM friidrett
13.30 Postkort fra Norge 
14.00 Danmark fra kyst til kyst 
15.00 NRK nyheter
15.05 Sjukehuset i Aidensfi eld 
16.00 NRK nyheter
16.05 Matador 
16.55 EM friidrett
17.00 NRK nyheter
17.10 EM friidrett
18.35 Oddasat - nyheter på samisk 
18.40 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen
19.30 EM friidrett
21.30 VG-lista Topp 20 fra Rådhusplassen
23.00 Kveldsnytt
23.15 Ekstremsportveko
23.35 Tudors 
00.25 a-ha - for aller siste gang
01.35 VG-lista Topp 20 fra Rådhusplassen
03.05 Bitt av naturen 
03.35 Tilbake fra de døde 

Fredag 29. juniFredag 29. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:11 Penelope
06:16 Hanas hjelpetelefon
06:26 Sivert og gjengen
06:36 Lauras stjerne
06:46 Gjett hva
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Bonanza
12:40 Heder og Hammer
13:10 Supernanny
14:10 Accidentally on Purpose
14:40 Beverly Hills 90210
15:30 2 Broke Girls
16:00 Home and Away
16:25 Dharma & Greg
16:55 En moderne familie
17:25 En moderne familie
17:55 En moderne familie - Sesongavslut-
ning!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Allsang på grensen
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Mord og mysterier
22:45 EM-kveld
23:15 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:50 Film: Fantastic Four
01:55 Film: Kunsten å tenke negativt
03:20 Seriemorderne
04:10 Sonen

Fredag 29. juniFredag 29. juni

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 Byggebransjens cowboyer
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Sesongstart: Wipeout
20:30 Sesongremiere: So You Think You Can 
Dance
22:30 The Graham Norton Show
23:30 Skrik
01:30 CSI: Miami
02:25 Love Happens
04:30 Missing
05:15 CSI

Lørdag 30.06.2012Lørdag 30.06.2012

07.35 Solens mat 
08.05 Sommeråpent
08.50 Sommeråpent
09.35 Folk: Jan på Hytjanstorpet
10.15 EM friidrett
14.15 Flukten fra DDR 
14.55 Danske slottsfruer 
16.00 Fysikk på roterommet 
16.10 Den store reisen 
16.55 Mesternes mester 
17.55 EM friidrett
19.00 Dagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.45 EM friidrett
21.40 Sommeråpent
22.40 London 2012
23.10 Kveldsnytt
23.30 Ekstremsportveko
23.50 Nattkino: Mr Brooks 
01.45 Dansefot jukeboks m/chat

Lørdag 30. juniLørdag 30. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Penelope
06:06 Noddy
06:40 Thomas Toget og vennene hans
07:02 Lauras stjerne
07:13 Pusekatten Poppy
07:25 Babar
07:47 Geronimo Stilton
08:10 Unger og katter
08:31 Lou Lou fra Montmartre
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Farlige følgesvenner
13:00 Fifth Gear
13:30 Sport & Spill V75
14:00 Før Tour de France
14:30 Tour de France: Prolog
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Kolibriens ukjente liv
20:00 Hovedkampen: Viking - Rosenborg 1. 
omgang
20:50 Hovedkampen: I pausen
21:00 Hovedkampen: Viking - Rosenborg 2. 
omgang
22:00 Nyhetene og Været
22:15 Trude
22:45 EM-kveld
23:15 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:50 Film: Hvordan bli dumpet på 10 dager
02:00 Film: Loving Leah
03:55 America’s Got Talent
04:45 Sonen

Lørdag 30. juniLørdag 30. juni

06:00 Nikki
06:20 Nikki
06:45 Steg for steg
07:10 Steg for steg
07:35 What I Like About You
08:00 Will & Grace
08:25 Will & Grace
08:50 Happy Endings
09:15 Happy Endings
09:40 Happy Endings
10:05 Veronica Mars
10:50 So You Think You Can Dance
11:40 So You Think You Can Dance
13:30 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
14:00 America’s Funniest Home Videos - 
America’s funniest Home Videos
14:30 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
15:00 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
15:30 So You Think You Can Dance
17:30 Undercover Boss
18:30 Ullared
19:30 America’s Funniest Home Videos
20:00 America’s Funniest Home Videos
20:30 Premiere: Sommerfesten
22:00 Kontakt
00:40 Castle
01:30 Body of Proof
02:25 The Walking Dead
03:20 Hilary and Jackie
05:05 Steg for steg

Den Norske Bokhandelen
ved kirkeplassen i Alfaz del Pi

Man-Lør 10-14, Tlf 965 889 880
bokhandel@pilmin.net

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser Filmer 

Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...
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Onsdag 27.06.2012Onsdag 27.06.2012

07.15 Bondeknølen 
07.45 Sommerhuset 
08.15 Hurtigruten - ett år etter 
08.45 EM friidrett
12.00 NRK nyheter
12.05 EM friidrett
14.00 Danmark fra kyst til kyst 
15.00 NRK nyheter
15.05 Sjukehuset i Aidensfi eld 
16.00 NRK nyheter
16.05 Folk: Lammehjelpen 
16.45 EM friidrett
17.00 NRK nyheter
17.10 EM friidrett
18.35 Oddasat - nyheter på samisk 
18.40 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Tinas sommerkjøkken 
20.15 På vei til Sel 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Lov og orden: London 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Ekstremsportveko
23.40 Kalde føtter 
00.30 Lovesikh: Lovesikh: Veien til Agra 
00.55 Boardwalk Empire 
01.50 I skotlinja 
02.40 EM friidrett

Onsdag 27. juniOnsdag 27. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:11 Penelope
06:16 Hanas hjelpetelefon
06:26 Sivert og gjengen
06:36 Lauras stjerne
06:46 Gjett hva
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Bonanza
12:40 Heder og Hammer
13:10 Supernanny
14:10 Accidentally on Purpose
14:40 Beverly Hills 90210
15:30 2 Broke Girls
16:00 Home and Away
16:25 Dharma & Greg
16:55 Karl og Co
17:25 Karl og Co
17:55 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Criminal Minds - Sesongavslutning!
22:45 EM-kveld
23:15 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:45 Touch
00:40 60 Minutes
01:30 Criminal Minds
02:20 Rush
03:10 24
04:00 Sonen

Onsdag 27. juniOnsdag 27. juni

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Den store overraskelsen
21:30 Premiere: Missing
22:30 Castle
23:25 CSI: Miami
00:20 Special Victims Unit
01:15 CSI
02:10 48 timer
03:00 Special Victims Unit
03:45 Friday Night Lights
04:30 Til skrekk og advarsel
05:25 Steg for steg

Torsdag 28.06.2012Torsdag 28.06.2012

07.15 Bondeknølen 
07.45 Sommerhuset 
08.15 Glimt av Norge: Nybyggerne i skogen 
08.25 Ferieparadiset Maldivene 
08.55 Folk: Klaus Hagerup og lykken i 
Piemonte 
09.25 EM friidrett
12.00 NRK nyheter
12.10 EM friidrett
13.00 Florence Karlssons siste reise 
14.00 Danmark fra kyst til kyst 
15.00 NRK nyheter
15.05 Sjukehuset i Aidensfi eld 
16.00 NRK nyheter
16.10 EM friidrett
17.00 NRK nyheter
17.10 EM friidrett
18.35 Oddasat - nyheter på samisk 
18.40 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Kalahari - naturen tørster 
20.25 Postkort fra Norge 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent
22.15 Tilbake fra de døde 
23.05 Kveldsnytt
23.25 Ekstremsportveko
23.45 Kalde føtter 
00.35 Tinas sommerkjøkken 
01.20 EM friidrett
03.45 På vei til Sel 
04.15 Sommeråpent

Torsdag 28. juniTorsdag 28. juni

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:11 Penelope
06:16 Hanas hjelpetelefon
06:26 Sivert og gjengen
06:36 Lauras stjerne
06:46 Gjett hva
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Bonanza
12:40 Heder og Hammer
13:10 Sommertid med Katarina og Øyvind
14:10 Accidentally on Purpose
14:40 Beverly Hills 90210
15:30 2 Broke Girls
16:00 Home and Away
16:25 Dharma & Greg
16:55 Karl og Co
17:25 Karl og Co
17:55 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Allsang på grensen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Wallander: Hevnen
22:45 EM-kveld
23:15 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:45 Suits
00:35 Criminal Minds
01:25 Labyrint
02:15 Rush
03:05 24
03:55 Sonen

Torsdag 28. juniTorsdag 28. juni

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
14:15 William og Kates første bryllupsdag
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Undercover Boss
21:30 Special Victims Unit
22:30 Castle
23:30 CSI: Miami
00:25 Special Victims Unit
01:20 CSI
02:15 48 timer
03:05 Special Victims Unit
03:50 Friday Night Lights
04:35 Til skrekk og advarsel
05:30 Steg for steg

Søndag 01.07.2012Søndag 01.07.2012

07.20 Cornelis og kjærligheten 
07.55 Sommeråpent
08.40 Sommeråpent
09.25 Drømmen om det uendelige, en reise 
tilbake til Husøyvær 
10.25 Skavlan 
11.25 Postkort fra Norge 
11.55 Ei reise over Island 
12.25 Sommeråpent
13.25 Grønn glede 
13.55 Niklas’ gourmetreise 
14.25 Bondeknølen 
14.55 EM friidrett
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sportsrevyen
19.45 Første sommer mot Nordpolen 
20.55 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 
21.25 Miss Marple: Mot nullpunktet 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Legendariske kvinner: Indira Ghandi 
00.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
01.00 London 2012
01.30 Miss Marple: Mot nullpunktet 
03.05 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 
03.35 Sommeråpent

Søndag 1. juliSøndag 1. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Toppen sykehus
06:21 Koalabrødrene
06:41 Sivert og gjengen
07:01 Boblins
07:11 Byggmester Bob
07:21 Familien Stor
07:32 Elias
07:42 Oktonautene
07:53 Tatonka
08:04 Vennebyen
08:15 Pokemon
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 America’s Got Talent
12:55 Den rosa panteren
13:15 Trude
13:45 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 1. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Villdyrlegen
20:00 UEFA EURO 2012™: Fotballfest
20:25 UEFA EURO 2012™: Før fi nalen
20:40 UEFA EURO 2012™: Finale 1. omgang
21:35 UEFA EURO 2012™: I pausen
21:45 UEFA EURO 2012™: Finale 2. omgang
22:50 EM-kveld
23:20 UEFA EURO 2012™: FC Football sþeçiale
23:50 Film: Hide and Seek
01:50 Hack
02:45 60 Minutes
03:35 Sonen

Søndag 01. juliSøndag 01. juli

06:15 Nikki
06:40 Nikki
07:05 Steg for steg
07:30 Steg for steg
07:55 What I Like About You
08:20 Will & Grace
08:45 Will & Grace
09:10 Happy Endings
09:35 Happy Endings
10:00 Cougar Town
10:25 Cougar Town
10:50 Cougar Town
11:15 Cougar Town
11:40 Cougar Town
12:05 Ungkaren
14:00 Sommerfesten
15:30 Sinnasnekker’n Sverige
16:30 Et lite stykke Thailand
17:30 Tangerudbakken borettslag
18:30 Den store overraskelsen
19:30 Byggebransjens cowboyer
20:30 Castle
21:30 Body of Proof
22:30 The Walking Dead
23:25 CSI: NY
00:20 The Bank Job
02:25 The Butterfl y Effect 2
03:55 Castle
04:40 Castle
05:25 Steg for steg

Vi selger ikke bare, men reparerer også !
Tel. 965 887 352

Fax: 965 889 442

Bernd Adler

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

Internett & telefon til lavpris!
Mulighet for redusert pris når du er bortreist. Dekningsområde for tjeneste 
er: Benidorm, Alfaz del Pi, Albir, Altea, La Nucia og Benidorm.

Siden 
1994

Scandigo
Supermercado

Calle Fuensanta 54 - 03182 TorreviejaCalle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281Tel: 965 718 281

Mandag - Fredag/Lørdag: 09 - 19/15  Mandag - Fredag/Lørdag: 09 - 19/15  
www.scandigo.es

Velkommen innom! 

Størst på 

skandinaviske 

matvarer 

i Torrevieja!
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Mandag 02. juliMandag 02. juli

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 What I Like About You
08:30 Will & Grace
08:55 Will & Grace
09:20 Christine
09:45 Den syvende himmel
10:35 Hundehviskeren
11:25 Byggebransjens cowboyer
12:15 Ekstrem rengjøring
12:45 4-stjerners reise
13:35 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Tangerudbakken borettslag
21:30 Et lite stykke Thailand
22:30 Castle
23:25 CSI: Miami
00:20 Special Victims Unit
01:10 CSI
02:00 48 timer
02:45 Special Victims Unit
03:30 Friday Night Lights
04:20 Byggebransjens cowboyer
05:10 Steg for steg
05:35 Steg for steg

Mandag 2. juliMandag 2. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Familien Stor
09:12 Baby Looney Tunes
09:34 Tom & Jerry
10:00 Bonanza
11:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
12:00 Tid for hjem
12:30 Kontoret
13:25 Kontoret
13:50 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 2. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Dallas - Premiere!
22:55 Hawaii Five-O
23:50 The Defenders
00:45 Criminal Minds
01:35 Labyrint
02:25 Rush
03:15 24
04:05 Sonen

Mandag 18. juniMandag 18. juni

06:00 Bill & co
06:25 Bill & co
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Tangerudbakken borettslag
21:30 Et lite stykke Thailand
22:30 Castle
23:30 GCB: Good Christian Bitches
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI
03:05 48 timer
03:50 Special Victims Unit
04:35 Friday Night Lights
05:25 Steg for steg

Tirsdag 03. juliTirsdag 03. juli

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:45 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 What I Like About You
08:30 Will & Grace
08:55 Will & Grace
09:20 Christine
09:45 Den syvende himmel
10:35 Hundehviskeren
11:25 Byggebransjens cowboyer
12:15 Ekstrem rengjøring
12:45 4-stjerners reise
13:35 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Sinnasnekker’n Sverige
21:30 CSI
22:30 Castle
23:25 CSI: Miami
00:20 Special Victims Unit
01:10 CSI
02:00 48 timer
02:45 Special Victims Unit
03:30 Friday Night Lights
04:20 Byggebransjens cowboyer
05:10 Steg for steg
05:35 Steg for steg

Tirsdag 3. juliTirsdag 3. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Familien Stor
09:12 Baby Looney Tunes
09:34 Tom & Jerry
10:00 Bonanza
11:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
12:00 Heder og Hammer
12:30 Kontoret
13:25 Kontoret
13:50 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 3. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Ekstrem oppdragelse
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Grey’s Anatomy
22:45 Privat praksis - Sesongstart!
23:40 Brothers & Sisters
00:35 Criminal Minds
01:25 Labyrint
02:15 Rush
03:10 24
04:00 Sonen

Tirsdag 19. juniTirsdag 19. juni

06:00 Bill & co
06:25 Bill & co
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Sinnasnekker’n Sverige
21:30 CSI
22:30 Castle
23:30 CSI: Miami
00:25 Special Victims Unit
01:20 CSI
02:15 48 timer
03:05 Special Victims Unit
03:50 Friday Night Lights
04:35 Hus til skrekk og advarsel
05:30 Steg for steg

Fredag 06. juliFredag 06. juli

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 What I Like About You - What I Like 
About You
08:30 Will & Grace
08:55 Will & Grace
09:20 Christine
09:45 Den syvende himmel
10:35 Hundehviskeren
11:25 Byggebransjens cowboyer
12:15 Ekstrem rengjøring
12:40 Til skrekk og advarsel
13:35 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Wipeout
20:30 So You Think You Can Dance
22:30 The Graham Norton Show
23:30 Skrik 2
01:35 CSI: Miami
02:25 Stone
04:15 Missing
05:00 CSI

Fredag 6. juliFredag 6. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Familien Stor
09:12 Baby Looney Tunes
09:34 Tom & Jerry
10:00 Bonanza
11:00 Supernanny
12:00 Heder og Hammer
12:30 Kontoret
12:55 Kontoret
13:25 Kontoret
13:50 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 6. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Allsang på grensen
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Mord og mysterier
22:50 Dallas
23:55 Film: The Italian Job
02:00 Film: Little Big Man
04:30 Sonen

Fredag 22. juniFredag 22. juni

06:00 Bill & co
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 Byggebransjens cowboyer
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Wipeout
20:30 Total Blackout
21:30 The Librarian 3
23:20 The Graham Norton Show
00:20 CSI: Miami
01:15 Kondomjakten
02:50 48 timer
03:45 CSI
04:30 Outlaw Biker Woman
05:25 Steg for steg

Lørdag 07. juliLørdag 07. juli

06:10 Nikki
06:35 Nikki
07:00 Steg for steg
07:25 Steg for steg
07:50 What I Like About You - What I Like 
About You
08:15 What I Like About You - What I Like 
About You
08:40 Will & Grace
09:05 Will & Grace
09:30 Happy Endings
09:55 Happy Endings
10:20 Happy Endings
10:45 Veronica Mars
11:30 So You Think You Can Dance
13:10 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
13:35 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
14:05 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
14:35 America’s Funniest Home Videos
15:00 America’s Funniest Home Videos
15:30 71° nord
17:00 America’s Funniest Home Videos
17:30 Undercover Boss
18:30 Sekslinger
19:30 America’s Funniest Home Videos
20:00 America’s Funniest Home Videos
20:30 Sommerfesten
22:00 A.I. Artifi cial Intelligence
00:40 Castle
01:25 Body of Proof
02:15 The Walking Dead
03:00 New York City Serenade
04:40 CSI: NY
05:30 Steg for steg

Lørdag 7. juliLørdag 7. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Fifth Gear
12:35 Fifth Gear
13:15 Sport & Spill V75
13:45 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 7. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Dyrepasserne
19:30 Hver gang vi møtes
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:30 Tour de France: I kveld
21:40 Trude
22:10 Eventyrlige nordmenn
22:40 Film: All The King’s Men
01:10 Blodige diamanter
02:10 Blodige diamanter
03:05 Film: The Transporter
04:55 America’s Got Talent
05:45 Sonen

Lørdag 23. juniLørdag 23. juni

06:15 Nikki
06:40 Nikki
07:05 Steg for steg
07:30 Steg for steg
07:55 What I Like About You
08:20 Will & Grace
08:45 Will & Grace
09:10 Happy Endings
09:35 Happy Endings
10:00 Happy Endings
10:25 So You Think You Can Dance - So You 
Think You Can Dance
11:15 So You Think You Can Dance - So You 
Think You Can Dance
12:55 So You Think You Can Dance - So You 
Think You Can Dance
14:00 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
14:30 America’s Funniest Home Videos
15:00 America’s Funniest Home Videos - 
America’s Funniest Home Videos
15:30 America’s Funniest Home Videos
16:00 America’s Funniest Home Videos
16:30 Undercover Boss
17:30 Ullared
18:30 Wipeout
19:30 America’s Funniest Home Videos
20:00 America’s Funniest Home Videos
20:30 Marriage Ref
21:30 Outbreak - I faresonen
23:50 Castle
00:45 Body of Proof
01:40 Falling Down
03:50 The Walking Dead
04:45 CSI: NY
05:30 Steg for steg

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 - 21.00
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Onsdag 04. juliOnsdag 04. juli

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 What I Like About You
08:30 Will & Grace
08:55 Will & Grace
09:20 Christine
09:45 Den syvende himmel
10:35 Hundehviskeren
11:25 Byggebransjens cowboyer
12:15 Ekstrem rengjøring
12:45 4-stjerners reise
13:35 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Bingobanden USA
21:00 Valens frokost-tv
21:30 Missing
22:30 Castle
23:25 CSI: Miami
00:20 Special Victims Unit
01:10 CSI
02:00 48 timer
02:45 Special Victims Unit
03:30 Friday Night Lights
04:20 Byggebransjens cowboyer
05:10 Steg for steg
05:35 Steg for steg

Onsdag 4. juliOnsdag 4. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Familien Stor
09:12 Baby Looney Tunes
09:34 Tom & Jerry
10:00 Bonanza
11:00 Supernanny
12:00 Heder og Hammer
12:30 Kontoret
13:25 Kontoret
13:50 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 4. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Criminal Minds
22:45 Blue Bloods - Sesongstart!
23:40 60 Minutes
00:30 Criminal Minds
01:20 Labyrint
02:10 Rush
03:00 24
03:50 Sonen

Onsdag 20. juniOnsdag 20. juni

06:00 Bill & co
06:25 Bill & co
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Den store overraskelsen
21:30 GCB: Good Christian Bitches
22:30 Castle
23:30 CSI: Miami
00:25 Special Victims Unit
01:20 CSI
02:15 48 timer
03:05 Special Victims Unit
03:50 Friday Night Lights
04:35 Hus til skrekk og advarsel
05:30 Steg for steg

Torsdag 05. juliTorsdag 05. juli

06:00 Nikki
06:25 Nikki
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 What I Like About You
08:30 Will & Grace
08:55 Will & Grace
09:20 Christine
09:45 Den syvende himmel
10:35 Hundehviskeren
11:25 Byggebransjens cowboyer
12:15 Ekstrem rengjøring
12:45 4-stjerners reise
13:35 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Undercover Boss
21:30 Special Victims Unit
22:30 Castle
23:25 CSI: Miami
00:20 Special Victims Unit
01:10 CSI
02:00 48 timer
02:45 Special Victims Unit
03:30 Friday Night Lights
04:20 Byggebransjens cowboyer
05:10 Steg for steg
05:35 Steg for steg

Torsdag 5. juliTorsdag 5. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Familien Stor
09:12 Baby Looney Tunes
09:34 Tom & Jerry
10:00 Bonanza
11:00 Sommertid med Katarina og Øyvind
12:00 Heder og Hammer
12:30 Kontoret
12:55 Kontoret
13:25 Kontoret
13:50 Før Tour de France
14:10 Tour de France: 5. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Heder og Hammer
19:30 En bit av Norge
20:00 Allsang på grensen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:35 Tour de France: I kveld
21:45 Wallander: Skylden
22:45 Wallander: Skylden
23:45 Suits
00:35 Criminal Minds
01:25 Labyrint
02:15 Rush
03:05 24
03:55 Sonen

Torsdag 21. juniTorsdag 21. juni

06:00 Bill & co
06:25 Bill & co
06:50 Steg for steg
07:15 Steg for steg
07:40 What I Like About You
08:05 Will & Grace
08:30 Will & Grace
08:55 Christine
09:20 Den syvende himmel
10:10 Hundehviskeren
11:00 Hus til skrekk og advarsel
11:50 Ekstrem rengjøring
12:20 4-stjerners reise
13:20 Slankekrigen
15:15 One Tree Hill
16:10 Lykkelig skilt
16:40 Happy Endings
17:05 Cougar Town
17:35 Christine
18:00 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
20:30 Undercover Boss
21:30 Special Victims Unit
22:30 Castle
23:30 CSI: Miami
00:25 Special Victims Unit
01:20 CSI
02:15 48 timer
03:05 Special Victims Unit
03:50 Friday Night Lights
04:35 Hus til skrekk og advarsel
05:30 Steg for steg

Søndag 08. juliSøndag 08. juli

06:25 Nikki
06:50 Rita rocker
07:15 Steg for steg
07:40 Steg for steg
08:05 What I Like About You - What I Like 
About You
08:10 What I Like About You - What I Like 
About You
08:55 Will & Grace
09:20 Will & Grace
09:45 Happy Endings
10:10 Happy Endings
10:35 Cougar Town
11:00 Cougar Town
11:25 Cougar Town
11:50 Cougar Town
12:15 Cougar Town
12:40 Ungkaren
14:15 Sommerfesten
15:35 Sinnasnekker’n Sverige
16:30 Et lite stykke Thailand
17:30 Tangerudbakken borettslag
18:30 Bingobanden USA
19:00 Valens frokost-tv
19:30 Byggebransjens cowboyer
20:30 Castle
21:30 Body of Proof
22:30 The Walking Dead
23:25 CSI: NY
00:20 Blades of Glory
01:50 Butterfl y Effect 3 - Revelations
03:15 Castle
04:10 Castle
04:55 Steg for steg
05:20 Steg for steg

Søndag 8. juliSøndag 8. juli

06:00 TV 2 Junior
06:01 Boblins
06:31 Penelope
06:36 Byggmester Bob
06:46 Hanas hjelpetelefon
06:56 Sivert og gjengen
07:06 Lauras stjerne
07:17 Gjett hva
07:25 Tatonka
07:47 LazyTown
08:12 Geronimo Stilton
08:35 Smurfene
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 America’s Got Talent
12:00 Trude
12:30 Før Tour de France
13:00 Tour de France: 8. etappe
17:35 Etter Tour de France
18:00 Tour de France: I dag
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Villdyrlegen
20:00 Hovedkampen: Rosenborg - Molde 1. 
omgang
20:50 Hovedkampen: I pausen
21:00 Hovedkampen: Rosenborg - Molde 2. 
omgang
22:00 Nyhetene og Været
22:15 Fotballkveld
23:45 Film: The Transporter
01:35 Blodige diamanter
02:30 Blodige diamanter
03:25 Hack
04:20 60 Minutes
05:10 Sonen

Søndag 24. juniSøndag 24. juni

06:15 Nikki
06:40 Nikki
07:05 Steg for steg
07:30 Steg for steg
07:55 What I Like About You
08:20 Will & Grace
08:45 Will & Grace
09:10 Happy Endings
09:35 Happy Endings
10:00 Cougar Town
10:25 Cougar Town
10:50 Cougar Town
11:15 Cougar Town
11:40 Cougar Town
12:05 Ungkaren
14:00 America’s Funniest Home Videos
14:30 America’s Funniest Home Videos
15:00 America’s Funniest Home Videos
15:30 Sinnasnekker’n Sverige
16:30 Et lite stykke Thailand
17:30 Tangerudbakken borettslag
18:30 Den store overraskelsen
19:30 Byggebransjens cowboyer
20:30 Castle
21:30 Body of Proof
22:30 The Walking Dead
23:25 CSI: NY
00:25 Michael Jackson - ett år etter
02:20 In the Name of the People
03:55 Castle
04:40 Castle
05:25 Steg for steg

Skandinaviska
Rygg- och

ledinstitutet
Naprapat

Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati

FORUM MARE NOSTRUM - C/ CAMINO DEL PINXO,2 03580 ALFAZ DEL PI (ALICANTE)

609 80 36 95
96 687 84 00 www.inscolver.com

LM
Asesoria

Lola Mengual
Col. 2114

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

Autonomo (enkeltmannsforetak)

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

Hos oss kan du 
snakke spansk, 

engelsk eller fransk.
COLEGIO DE GRADUADOS

SOCIALES DE ALICANTE
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BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR

SUZUKI VITARA V6 -97 4x4, 5 
sits, drag, besiktigad.juni -12,
Mikael i Alfaz, Tfn; 606702151

CHRYSLER LE BARON Cabriolet 
9091 Lite kjørt og god stand. 
Skinnsæter nye dekk 2.900 € 
Tlf. +34 33336311

PORSCHE BOXSTER ‘S’ Tiptronic
01/2001 = 44,800km – 1 eier
Masse ekstra ustyr – nydelig !
Spanske  import avgifter betalt
ITV 2013. Siste 8 aar service 
Centro Porsche Girona. Pris  
Nkr. 239.000 – betaling I Norge 
/ utlandet etter avtale. Tel:  +34 
6900 64 233 / +44 1903 88 4060
peter@angloscan.com

VELHOLDT SEAT LEON. MO-
TOR: 1.9 TDI – 110 CV. Regis-
trert slutten av 2003. KM: 145 
000. Sølvgrå med sorte skinnse-
ter, musikkanlegg med CD-skif-
ter for 6 CD-er, A/C, elektriske 
speil, etc. Pris: € 5000
Henv. tlf. 675123248

BLÅ PEUGEOT 106 KID 1.1 Mod 
1996 Km under 55000, pris 1000 
euro, fi nnes i Alfaz del Pi, mob 
646333645 

MERCEDEZ TIL SALGS: (Spansk 
registrert i Qusada). E 200 CDI  
T Avantgarde hvit stasjonsvogn 
aut. ITV godkjent. Mod 2008. 
Km 89500. 17000 €. tlf: 635 299 
914. mail: sb-john@online.no

SØLV/SVART YAMAHA TZR 50cc 
selges! moped, 2004 modell, 
kjørt bare 11000 km, i god tek-
nisk stand. Kan hentes i LoCris-
pin (Quesada)
PRIS: 890 euro. Tlf: 634132423

NISSAN PRIMERA 1.8, 2000 mo-
dell selges pga fl ytting.
Nye bildekk, i god teknisk stand, 
ITV godkjent i Nov.
Kjørt bare 77000 km! Pris: 
2500;- (kan diskuteres ved rask 
avgjørelse) Tlf: 603200080

NETT, HVIT CITROEN C3 

DIVERSE &DIVERSE &
LØSØRE, DYRLØSØRE, DYR

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

FABRIKS NYT SIEMENS Ameri-
kaner køleskab sælges billigt. 
Aldrig brugt! Normal pris: 
2435€    NYPRIS: 1748€. Ring 
til Thomas på 634 374 346

BABYRESESÄNG inkl extrama-
drass 20 euro och IKEA barn-
matstol, vit 5 euro.  Torrevieja 
96 692 25 21 el 639 506 705 

IKEA KYL-/FRYSSKÅP ALBIR
 FROSTIG BCF201/65. Inbygg-
nadsskåp: Höjd:177,0, Djup: 
54,5, Bredd: 54,0 cm. Netto-
volym: Kyl 201, frys 65 liter. 
Säljes pga felköp. Oanvänd.
IKEAPRIS: 549 € Nu: 349 €
evamonicalarsson@hotmail.com

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

For å annonsere gratis her, send kort 
komplett annonsetekst på e-post til:
rubrikk@spaniaposten.norubrikk@spaniaposten.no Maks 30 ord!
*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.

Inkludert overskrift og kontakt info!

BOLIG LEDIG for 2 skoleelver 
midt mellom skolen og Alfaz 
del Pi. TlF: 695774742 Mail: 
steinar@storsteinnett.no

ALTEA SALG HUSET, gamlebyen 
2 rom 1 toalett, kjøkken, stue. 
Rustikt og sjarmerende €70.000 
telefon. 654107051 

LA NUCIA SPECIAL OPPOR-
TUNITY FROM THE BANK.!! 
New Independent Villas for 
sale unfi nished,only 79,000 
euros!! A Finished Villa is worth 
295,000!. Each Villa is 160sqm 
build 500sqm plot Sea Views. 
The cost to fi nish the building 
work is 65,000 euros. Buy a 
New Villa for Half Price!! www.
dealfi nders.es 629503569

ALFAZ DEL PI. Lys og trivelig 
leilighet med tre soverom til leie 
sentralt i Alfaz del pi. Stor privat 
takterasse. Langtidsleie.
For mer informasjon ring 
607882534

CHALET PRESIOSO EN PUNTAAL-
BIR, 3 hab, 2wc cocina y salon, 
jardin y garage piscina comuni-
taria, el la playa del Albir, recien 
reformado muy luminoso.
precio 240.000 euros llamar a 
Ana 693508193

LEILIGHET TIL LEIE I ALBIR.
1 soverom, fullt møblert , stor 
innglasset terrasse.. fjellutsikt, 
sentralt, nært til strand og alle 
butikkker. Til leie for hele året 
fra september. Pris pr. mnd. 
490€. Tlf. 0034 678241362
e-mail aquilisol07@gmail.com

TERRASSE LEILIGHET TIL LEIE i 
Altea la vella. 2 soverom, 2 bad, 
stor solrik terrasse med hav-
utsikt, felles svømmebasseng, 
garasje.Korttids-og langtidsleie. 
Tlf; 661155880. 

GASSVARMER M/GASSBE-
HOLDER (oransje) ønskes kjøpt. 
Helst i omr. Torrevieja/Villamar-
tin +/- kenrik55@gmail.com

VINYLPLATER KJØPES.
Kjøper vinylplater. LP’s, EP’s 
og singles. Ikke steinkaker (78 
plater) eller klassisk.Kjøper også 
musikkaviser/blader, engelske 
og norske fra 60-tallet. Email. 
wholsen.goldies@hotmail.com. 
Tlf. 966769956/695313070

BEATLES. BEATLES. BEATLES.
Kjøper alt av The Beatles. 
Tyggegummikort, fanbilder, 
kulepenner etc. Vinylplater med 
billedcover kjøpes for 5 euro 
stk. hvis bra kvalitet. Email. 
wholsen.goldies@hotmail.com. 
Tlf. 966769956/695313070

LYNX GASHÄLl med elugn säljes 
pga byte till bara el. Nästan oan-
vänd. Nypris: 499€   NU: 199€
Finns i Albir. Monica/ 
evamonicalarsson@hotmail.com

AQUAZZI SPA for 2-3 personer 
selges. Kjøpt i februar 2012. 
Kun brukt 15 ganger. Pris 
€3000. Nypris vel €5000. Kan 
hentes i Torrevieja. Kontakt 
telf.634319706.

VI HAR EN 2ÅR GAMMEL 
SOVESOFA til salgs,lysgul med litt 
brunt mønster. 190x120 (utslått). 
Vi bor på Horizonte/Playa Fla-
menca.Telef.0034690262466.
(Reiser til Norge 14.juni)

DYKKERDRAKT M/TILBEHØR 
SELGES. Våtdrakt 7mm (fulldrakt 
+ vest m/hette) for mann 173-183 
cm / 70-88 kg. Dykkebag, hansker 
og sokker, svømmeføtter, dykke-
maske m/snorkel.  Alt i utmerket 
stand. Brukt 20 dykk.  Pris: ? 
220,- Inge, tlf. 689 398 065

SELGES:   DVD spiller (Tompson) 
EUR 75. Tape recorder EUR 50, 
Gis bort: Lap top (Toshiba, gam-
mel) Tlf. 965 325 037

SIEMENS MIKRO-OVN - nesten 
ubrukt – selges EUR 150
Tel. Altea la Vella 96 584 74 36

HØYRYGGET SKRIVEBORDSTOL i 
sort skinn - selges EUR 100
Tel. Altea la Vella 96 584 74 36

SELGES: 4 sykler(3 Vivanti, 1 
TopBike) 264Y. Eur 75,- pr stk 
eller samlet EUR 200. Tlf 965 
325 037. E-post: egilped@hot-
mail.com MBS Atom 90 Moun-
tainboard. ikke brukt. 190eur. 
Selges for 120eur. email: emil.
fi ske@gmail.com tlf: 647229648

VISCO MADRASS 20cm tykk 
Bredde 135 Lengde 190 lite 
brukt ca to mnd er som ny.Ny 

2007modell i perfekt stand, byt-
tet lykter, olje, batteri. Diesel. 
Bruker, veldig lite drivstoff, kjørt 
107.000km, pris: 4.500 euro.Al-
tea tlf: 693508194. 

STOR OG ROMSLIG AUDI A6 1.8T 
-99 til salgs. Nylig blitt ITV god-
kjent frem til mai-13. Motor og 
det tekniske er i god stand. Au-
tomatgir. Pris: 5000 Euro. Altea: 
693508194

RACER/LANDEVEISSYKKEL SELG-
ES. Battaglin Veloce Compagno-
lo. Str XL. Pent brukt. Ny pris i 
2008 1100 euro. Selges 450 euro 
inkl endel utstyr. Altea. jan-k-j@
online.no Tlf:618259791

HASTESALG!!  Helt strøken Hon-
da shadow 750cc.vinrød , mye 
crom,topp stand ,2003 mod kun 
11000miles selges 2950 Euro m 
utstyr tlf 646382604 

SELGER KOMPLETT FORD ESCORT 
1996 ITV testet nov, m henge-
feste og feu vert 500 tilhenger 
pent brukt selges samlet 750 € 
Tlf  646382604

GOD RIMELIG LITEN BIL øn-
skes kjøpt. Spanskregistrert og 
itv godkjent, max  400€. Flyt-
ter ned til Spania sommer/høst. 
004797171512

LETTER ETTER BIL med norske 
skilter gjerne familie bil, har 
spansk bil som kan tas som inn-
bytte hvis int. tel 685 341 161 e-
mail shellbygt500@hotmail.com

LETER ETTER BILLIG BIL i hvilken 
som helst stand, gjerne 4x4  tel : 
698 320 940 

STRØKEN TRIUMPH MC. Tri-
umph Rocket Roadster 2300cc. 
ABS, 2010 mod. 157 hk. 
7500km. Selges 15000 Euro Det-
te er verdens største serieprodu-
serte mc. Elling tlf: 634325420 
- 966717381

MERC. CABRIO CLK 200K Sel-
ges. 4 siddepladser, Km 97000, 
årg. 2005, sølvfarvet, service 
udført, spanske plader, velholdt, 
er i Altea. Jeg kan hjælpe med 

omregistrering. EUR 17500. Tlf. 
600 945 625

TILL SALU VW-GOLF  95 års mod. 
bra skick,nyrenoverad,besiktigad 
i maj 2012, pris 800 euro,fi nns i 
Altea tel:697129636 

BYTTE MOTORSYKKEL? jeg har 
Piaggio 180cc i good stand men 
ønsker en 50cc moped. Vi bor i 
Alfaz. email: emil.fi ske@gmail.
com tlf: 647 229 648

2001 AUDI A6 2.4  stasjons 
vogn,mork bla,210 000 km ser-
vice og itv 4000 euro.
Torrevieja tlf.685 341 161

MAXUM DAYCRUISER (Ameri-
can) 2400SD MerCruiser 260HP 
sterndrive – bygget 2006 - lite 
brukt meget eksta utstyr – super 
stand – norsk ejer - også båtplass 
Campomanes - SELGES
Henvendelse: Hans EURONAU-
TICA tel.  656 972 856

pris €400,- tilsalgs €100,- Kon-
takt Tlf: 686862081

MUNDOSPAS Super salg på 
utstillingsmodeller opptil 30 %
Brukte modeller: Spa 3 personer 
3000 €, 6 personer Spa 3500  €
Reparasjon av alle merker Spas 
Saunas Basseng. 5kg klor kun 
19,95 €. Like bak Carrefour Beni-
dorm, C.C. 
La Marina Finestrat
Tel 902 44 55 40 
www.mundospas.com
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BOLIG SØKESBOLIG SØKES

HOLL.PAR.ØNSKER Å LEIE HUS 
m/2sov i Urb.Foya Blanca.Mini-
mum 2 u.fra midt i Okt. Henv.på 
engelsk til:pietencorrie@live.nl

ØNSKER Å LEIE HUS/LEILIGHET 
fra 24.9.i Albir eller omegn. Kan 
ta mindre  oppussing/maling/
hagearbeid. Ikkerøkere og ingen 
husdyr. Solrik terasse og parke-
ring ønskes. Tlf. +47  91520554 
email. jhestnes@aol.com

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

REKKEHUS TIL LEIE 3km fra Que-
sada. 3 soverom, 2 bad, stor 
takterrasse. Felles grøntområdet 
med utrolig fi n basseng! Lang-
tidsleie 400,-eur pr mnd., kor-
tidsleie 450,- pr uke inkl.strøm. 
Tlf: 603200080

� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

ER DU GLAD I DYR? Hundesen-
teret i La Nucia har nesten 200
hunder som trenger et hjem. De
trenger også donasjoner, brukt 
utstyr til hunder, hjelp med 
turgåing osv. Ring: 648 100 640 
(engelsk) / 655 780 372 (norsk)

JAG KÖR DIN BIL TILL SVERIGE 
till självkostnad. Kontakta tho-
mas@gut.se

ALBIR CONFORT, vi søker en 
norsk resepsjonist for et selskap 
som leier ut leiligheter ved Playa 
del Albir. Søker må snakke 
og skrive: norsk, engelsk og 
spansk. Vanlige arbeidsoppgaver 
i henhold til stillingen. Interes-
serte kan sende CV til: rrhh@
albirconfort.es

SCANDINAVISK AA GRUPPE har 
møte i Torrevieja hver tirsdag og 
fredag kl.1930 Adr.; caballeros 
de Rodas , ved kirken .AA på 
ringeklokken. Kontakt telefon.: 
659 779 222. Du er velkommen.

LÆRE SPANSK I ALTEA? For deg 
som er helt nybegynner eller 
allerede snakker litt. Erfaren 
spansk-lærer i Altea! Har job-
bet mye med nordmenn! Ring 
Nelly, Tlf: 652 456 539 (Snak-
ker også engelsk).

IMAGINE HAIR  BEAUTY SALON 
i Albir søker en erfaren frisør og 
skjønnhetspleier som snakker 
engelsk. Begge stillingene er 
deltid. For info kontakt Val eller 
Kayleigh på 965 841 038 eller 
690 786 003 / imaginehairand-
beauty@yahoo.com

COSTA BLANCA PHYSIOTHERAPY 
søker fysioterapeuter, resepsjo-
nister og salgskonsulenter for 
sine klinikker i Albir og Albir 
Garden Resort. Søkeren må 
snakke norsk, engelsk og ha noe 
spansk kunnskap. Send søknad 
med CV til: stilling@cbphysio.
es. Merk søknaden med ref. nr. 
2012-1105-1221.

ARBEID UTFØRES: Repara-
sjon av vaskemaskiner, tørke-
tromler, oppvaskemaskiner, 
varmtvannsbereder,gassbrenner 
till vann. 24-timer service
de-monteur@hotmail.nl
+34 609 002 752 (hollandsk & 
engelsktalende)

SALON MARGARETHA’S 
24 ÅR I TORREVIEJA.
HÅRPERUK SPECIALIST
FÖR MEDICINSKA BEHOV.
HÅRERSÄTTNINGAR,
PERUKER, TOP-FILLERS &
TUPEER. ÄVEN FASHION
PERUKER&POSTISCHER
C/SEGOVIA 2 LOMAS
PLAYA 3. BESTÄLL TID M.
MARGARETHA 96692 18 46.
www.salongmargaretha.com

*SHIELDAIG*KENNELS  
CATTERY IN FINESTRAT Den 
perfekte plass for din katt eller 
hund med masse tilleggsak-
tiviteter og store luftegår-
der. Følg CV 758 bak Terra 
Natura mot Finestrat. www.
shieldaigkennels.com. Ring: 
965878284/690650990

Spaniaposten SL er det ledende skandinaviske mediebedriften i Spania 
med lengst historie. Siden 2002 har vi har gitt ut avisen Spaniaposten 
og magasinet SpaniaJournalen siden 1987. På nettet driver vi nettavis, 
online forum m.m. Vi er ambisiøse på egne vegne og fornyer oss. Vi 
har nye satsninger og trenger nå  ere ambisiøse medarbeidere som 
ønsker å bli med for å aktivt utvikle oss og seg selv videre.

Nyhetsleder / Journalist / Frilansere
Vi vil styrke vår redaksjon ytterligere og søker personer som har 
erfaring som skribent/journalist og kunnskap om Spania med ønske 
om å utvikle seg faglig. Du bør ha nyhetsteft, innsikt i spanske tema 
og gjerne aktiv i nærmiljøet. 

Vi kan tilby fast stilling eller tilknytning som fast freelancer. Vi til-
byr gode betingelser for rette vedkommende og svært gode person-
lige utviklingsmuligheter med mulighet for utvidet ansvarsområde. 
Arbeidssted er Torrevieja og/eller Alfaz del Pi med områdene rundt.

Art Director / Grafi ker
Vi søker en gra  ker/designer/AD for å jobbe med med gra  sk for-
mgivning/ombrekking av avis/magasin og annonseutforming. Søker 
bør ha relevant erfaring med programmer som InDesign, QuarkEx-
press m.m. Noe opplæring kan gis. Arbeidssted er vårt kontor i Al-
tea stillingen kan eventuelt tilpasses søker og utføres på heltid eller 
deltid.

Søkere forventes å bo i Spania på søketidspunktet. Vil du søke eller 
ønsker mer informasjon om stillingene, send oss en e-post på:

stilling@spaniaposten.nostilling@spaniaposten.no

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

SpaniaPosten
EL PERIODICO NORUEGO DA LA COSTA BLANCA

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART
SpaniaForum.no

stilling@spaniaguiden.no

LEILIGHET ALBIR TIL SALGS  
140.000 €. Direktesalg fra eier.
Ett soverom,stue, bad, terrasse, 
vaskerom. Første etasje med 
utsikt over hageanlegg med bas-
seng. Solrikt og rolig. Parke-
rings og lagerplass 9.000 €
(34) 697 107 847
albirsommer@gmail.com

I DEN FLOTTE D’OR-DALEN, 
EL CAMPELLO. Høytliggende 
uavhengig villa, stor stue, kjøk-
ken, 4sov. 3bad, 1600m2tomt. 
Svømmebasseng, gjestehus, 
terrasser, vid utsikt Alicante, 
hav og fjell.Norskeiet, ønskes 
solgt.  Langtidsutleie disku-
teres. Tlf 0034965699701 
/ 0034636270417 / 
004767136695 / 004790642566

UTHYRES,lägenhet 3 sov.  2 bad 
stora rum kök,stor balkong.10 
min.gångväg till kyrkan i Altea,i 
korta perioder.tel:697129636 

BOLIG. Skal du fl ytte tilbake til 
Norge? Flott enebolig i Arendal 
til salgs. Se  fi nnkode: 31660589

BOLIG LEDIG for 2 skoleelver 
midt mellom skolen og Alfaz 
del Pi. TlF: 695774742 Mail: 
steinar@storsteinnett.no  

ALFAZ DEL PI -leil. med 3 sov og 
2 bad, sentral bel.het, møblert og 
solfylt. €500 pr.mnd inkl. gara-
sje. Tlf. 965888787/699226222 
(Spansk/Engelsk).

HYRES UT I ALFAZ-DEL-PI
Lägenhet, nedre delen av villa
i vackert lugnt omráde, uthyres 
vintern. 2012-2013. 100m2, 2 
sovrum, 2 badrum, kök, var-
dagsrum, terrass, trädgárd,utsikt 
och pool. Eva 637254154

UTLEIE AV KONTORPLASS for de-
ling. Rett ved Universidad Palau 
Altea. 200 euro per måned.
Tlf. 683-537-437

SKADEDYRBEKJEMPELSE Utryd-
der alle typer skadedyr, termit-
ter, insekter ect. 24-timer service
+34 620 012 999 (hollandsk & 
engelsktalende)

AAS FYSIKALSKE INSTITUTT
v/Fysioterapeut & Akupunktør 
Egil Aas Calle Galicia 60, Ciu-
dad Quesada. Tlf: 649 368 373

HJEMMEHJELP! Nedvask helge-
vask!Er utdannet frisør !Hjelper 
deg og handle! Ser gjerne etter 
ditt hus mens du er borte! Gode 
referanser! Spansk og engelsk 
talende! Område: Guardamar/Tor-
reveja. Naomi:tel.0034698287226

KOSELIG FERIEHUS TIL LEIE I 
GRAN ALACANT. Barnevenn-
lig. 10min fra Alicante fl yplass. 3 
sov. 2 bad. 30m2 Terrase m/Grill. 
felles grøntområde med svøm-
mebasseng. Komplett innredet.
Mer informasjon castanuelas.
granalacant@yahoo.es 

ATICO M. INNGLASSET STOR BAL-
KONG Til leie. 2 sov, bad, stue, li-
ten kjøkken. Flott utsikt. 2 min til 
strand, nær Marina International.  
C.a. 425 €/ mnd, kan diskuteras 
For mer info. tlf: 693 729 891

LEILIGHET  SØR FOR TORREVIEJA 
til leie. Solrik terasse. Stort svøm-
mebasseng. 2 soverom, 2 bad. 
Kort avstand til sjøen, restauran-
ter, butikker. Norske TV-kanaler.
Ring +47 37048063/48191099
Mail: herbolle@online.no

EKSLUSIVE ALDEA DEL MAR, PLA-
YA LOS LOCOS! Strøken sydvendt 
leilighet med 2 soverom og fl ott 
veranda, norsk TV, ledig for ut-
leie. Telefon (engelskspråklig) 
+34 625 295 071

REKKEHUS VILLAMARTIN. 2 so-
verom 2 bad med hage/parke-
ring, nær villamartin plaza, norsk 
tv, ledig for langtidsutleie, 400 
euro pr mnd. Telefon (engelsk-
språklig) +34 625 295 071

VELUTSTYRT TOPPLEILIGHET tor-
revieja sentrum! Fin sydvendt lei-
lighet med 2 soverom, norsk TV, 
ledig for langtidsutleie, 400 euro 
pr mnd alle regninger inklusive! 
Tlf (engelsk) +34625295071

STRANDLEILIGHET PÅ LA-
MANGA LEIES UT. 54 m2 med 
1 soverom og dobbel sovesofa 
på stue. 20 m fra Mar Menor og 
fi n havutsikt fra terassen. Fult ut-
styrt til et vellykket opphold.
Realf Ottesen mobil +47 900 12 
430. realf.ottesen@gmail.com

REKKEHUS PÅ LA MATA (TORRE-
VIEJA) TIL LEIE. 100 m fra stranden 
og 2 sov. (5 sengeplasser). Norsk 
tv,drikkevann,aircondisjon på 
alle rom,Internett, Fult møbelert 
og godt utstyrt. Realf Ottesen 
mobil: +47 900 12 430
Mail: realf.ottesen@gmail.com

QUESADA - VILLA. 2 bedrooms 
and 2 bathrooms (potential to ex-
pand), garage, community pool, 
excellent condition. Reduced to 
125,000€ Private sale. Email: 
golfvilla@hotmail.com or tlf: 
(0034) 696 43 1903

RÆKKEHUS TIL SALG SYD 
FOR TORREVIEJA – STORT 
PRISAFSLAG. Luksus række-
hus m/ egen pool og garage, 3 
soveværelser,  2 badeværelser,   

indbo medfølger,  internet og 
fri telefon til hele Europa kan 
overtages , +45 40 95 71 06. 
www.husispanien.mono.net

FINCA Gjestehus og halvpart av 
bolig til leie paa fi nca mellom 
Los Montesinos og Algorfa.
150-200 euro pr mnd + vann/
strom. Helaarsleie. Flott utsikt.
mer info 004797171512 Marita
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Kundeservice på norsk i Spania!

leiebil@spania.no 
(+34) 966 882 501
Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris!
De nyeste bilene, billigst og enklest booking på internett uten kredittkort!

 NYE BILER

 INGEN SKJULTE KOSTNADER

 KASKO FORSIKRING INKL. 

 FRI KM. & VEIHJELP

 INGEN FLYPLASSGEBYR

 EGNE FLYPLASSKONTOR

 AIRCONDITION I ALLE BILER

 CD/RADIO I ALLE BILER

Du blir du ikke avkrevd noen 
kredittkortopplysninger når
du reserverer på websiden!
Enkelt og sikkert for deg!

€113
pr uke denne sommeren
med moms, fri km & forsikring!

K

l
(
TT

som mest populæresom mest populære
 norske utleier i Spania norske utleier i Spania

2001-20112001-2011

1010årår

NYHET!
Nå også leiebil i Barcelona & 

mulighet til å kjøre leiebilen til 
Portugal, Frankrike og Andorra!

ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA

Hvert år blir mange stående uten leiebil i ferien eller betaler 
unødig høy pris. Reserver din leiebil i dag!

Ingen kanselleringsgebyr og ingen kredittkortb-
elasting = Ingen risiko for deg!

Fra


