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I april skal tretti norske ung-
dommer konfi rmeres i sjø-

mannskirka i Albir. Det har aldri 
tidligere vært en så stor gruppe, 
opplyser sjømannsprest Jo Inge 

Bolstad. Det er ti konfi rmanter 
i sjømannskirka i Torrevieja. 
Konfi rmasjonen er på Palme-
søndag i sjømannskirka.

Rekordmange 
konfi rmanter i år

Får 35 nye 
elevplasser i 
grunnskolen
Den Norske skolen i Roja-

les får utvidet elevtallet i 
grunnskolen. 35 nye elever ek-
stra får nå plass fra kommende 
skoleår av. Bakgrunnen for øn-
sket om å ta inn fl ere elever, 
kommer blant annet av at det er 
stor pågang.

Spania er ikke 
lenger på 
verstingtoppen

Spania er ikke lenger blant 
landene med størst økono-

miske problemer i EU. Det kon-
kluderer Europakommisjonen 
som plasserer landet utenfor 
gruppen av mest bekymrings-
verdige medlemsland. I følge 
kommisjonen er Italia den nye 
verstingen med foruroligende 
høy offentlig og privat gjeld og 
svak konkurranseevne. 
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I følge kommisjonen er Ita-
lia den nye verstingen med 
foruroligende høy offentlig 

og privat gjeld og svak konkur-
ranseevne. Samtidig understre-
kes det at også Spania har for 
høy gjeld og fremdeles befi nner 
seg blant landene som trenger å 
gjøre endringer. Kommisjonen 

trekker frem arbeidsledigheten 
på 26 prosent som spesielt uro-
vekkende og utelukker ikke be-
hovet for nye arbeidsreformer.

EU-kommisjonens visepresi-
dent Olli Rehn kunne onsdag 
5. mars presentere en ny rap-
port der Spania ikke lenger er på 
listen over land med «eksessiv 
økonomisk ubalanse». 

Visepresidenten mener refor-
mene har hjulpet og at landet nå 

opplever forbedringer på en rek-
ke områder. Spania er fremdeles 
ansett for å være i økonomisk 
ubalanse, men ikke lenger på 
samme nivå som for eksempel 
Italia, Slovenia og Kroatia.

Begynnende økonomisk vekst 
og en sterk eksportindustri trek-
kes frem som viktige områder 
med fremgang, mens offentlig 
og privat gjeld samt den høye 
arbeidsledigheten anses som 
bekymringsverdig. Den økono-

miske veksten gir forhåpninger, 
men er foreløpig ikke sterk nok 
til å skape store endringer i den 
høye gjelden og de høye ledig-
hetstallene.

Det påpekes likevel at økonomi-
en ser ut til å gå i riktig retning 
med landets økende eksport 
som en viktig faktor. Det leg-
ges også vekt på utviklingen i 
arbeidsmarkedet den siste tiden 
med tendenser til økt sysselset-
ting. Også banksektoren beteg-
nes som et lyspunkt, med den 
positive effekten av støtten fra 
EU til kriserammede banker og 
svake banker som nå er ute av 
faresonen.

Nivået på både offentlig og pri-
vat gjeld betraktes imidlertid 
som ett problem. Olli Rehn un-
derstreker behovet for å fortsette 
med de økonomiske reformene 
for å sikre en positiv utvikling, 
en oppfatning som støttes av 
Det internasjonale pengefondet 
(IMF). 

EU-kommisjonen anser det 
høye gjeldsnivået blant spanske 
familier som spesielt urovek-
kende, noe som i all hovedsak 
tilskrives boliglånene og prisfal-
let i eiendomsmarkedet de siste 
seks årene. 

Mange har kjøpt hus til priser 
som i dag er langt over markeds-
verdi. I tillegg gjør den høye ar-
beidsledigheten at inntektene i 
mange husstander er forholdsvis 
lav, noe som fører til at nedbeta-
lingen av gjeld går saktere enn 
ønsket. Både EU-kommisjonen 
og IMF mener Spania bør inn-
føre nye reformer som kan sti-
mulere til økt sysselsetting og 
redusere arbeidsledigheten.

Spania

Ikke lenger blant “EU-verstingene»
Spania er ikke lenger blant landene med størst økonomiske problemer i EU. Det konkluderer Eu-
ropakommisjonen som plasserer landet utenfor gruppen av mest bekymringsverdige medlemsland. 
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IKKE LENGER VERST: EU-kommisjonens visepresident Olli Rehn har presentert en rapport som viser at Span-
ia ikke lenger er blant “EU-verstingene”.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Tidligere ordfører i Ali-
cante, tidligere president 
i provinsen og nåvæ-

rende medlem av parlamentet i 
Valencia, Luis Díaz Alperi (PP), 
har vært etterforsket for øko-
nomisk kriminalitet mer eller 
mindre sammenhengende siden 
1990-tallet. Han var ordfører i 
Alicante i tretten år fra 1995 til 
2008. Da han tiltrådte som ord-
fører hadde han allerede en be-
dragerisak gående mot seg.

Saken som nå kommer opp 
for retten gjelder årene 2007 
til 2010. Anklagen går ut på at 
Alperi i denne perioden skal 
ha betalt 682.651 euro for lite i 
skatt (ca. 5,7 millioner kroner). 
Skattemyndighetene mener PP-
politikeren har latt være å føre 
opp inntekter på mer enn én og 
en halv million euro.

Alperi skal blant annet ha 
kjøpt en katamaran for deler 
av pengene verdt et sted mel-
lom 800.000 og 900.000 euro. 

I tillegg til skatteunndragelsene 
står han tiltalt for bestikkelser i 
forbindelse med at denne båten 
i lengre tid har ligget til havn i 
Alicante uten at avgifter eller 
leie av båtplass er betalt. Derfor 
er også sjefen for båthavnen i 
Alicante på tiltalebenken.

For å sikre at ikke alle pengene 
er forsvunnet hvis Alperi blir 
dømt, har dommeren i saken al-
lerede nå avkrevd ham et forelø-
pig erstatningsbeløp på 2,3 mil-
lioner euro. Alperi skal ha fått 
fem dager på seg til å betale inn 
beløpet.

I tillegg de de alvorlige beskyld-
ningen om skattejuks er den 
68 år gamle regionspolitikeren 
også innblandet i en annen stor 
korrupsjonssak, sammen med 
nåværende ordfører i Alicante, 
Sonia Castedo (PP). Saken inn-
går korrupsjonsskandalen kjent 
som Caso Brugal. De to står til-
talt for å ha lekket informasjon 
fra reguleringsplanen for utbyg-
ging i Alicante til entreprenøren 
Enrique Ortiz og skal til gjen-
gjeld ha mottatt bestikkelser i 
form av kontanter, feriereiser og 
gaver. Også denne saken er ven-
tet å komme opp for retten snart. 

Saken skal ha tatt ekstra lang tid 
blant annet grunnet de mange 
klagene og brevene fra Castedo 
som domstolene har måttet ta 
stilling til. Ordførerens advoka-
ter skal det siste året halvannet 
ha anket tiltalespørsmålet hele 
fem ganger.

Både Alperi og Castedo er ek-
sempler på PP-politikere i Va-
lencia-regionen som på tross av 
partiets løfter om opprydning i 
egne rekker fremdeles velger å 
stå i sine stillinger. På den måten 
sikrer de seg inntekt helt frem til 
dom er avsagt, en praksis partiet 
lenge er blitt kritisert for. Presi-
dent i Valencia og regionens par-
tileder Alberto Fabra har varslet 
at PP fra nå av vil operere med 
strengere regler for korrupsjon. 
For få dager siden måtte partiets 
representant Angélica Such som 
er tiltalt i Gürtel-saken trekke 
seg. Det samme er er ventet for 
hennes medtiltalte i saken Mi-
lagrosa Martínez som har fått 
beskjed om at hun utvises av 
partiet dersom hun ikke sier fra 
seg plassen sin i regionsparla-
mentet. Sistnevnte er i tillegg 
ordfører i Novelda kommune.

Spania

PP-politiker må ut med 2,3 millioner
Parlamentsmedlem for Partido Popular i Valencia og tidligere ordfører i Ali-
cante, Luis Díaz Alperi, må ut med 2,3 millioner euro i et foreløpig erstat-
ningskrav til den spanske stat. Alperi står tiltalt for korrupsjon og tre tilfeller 
av alvorlig skatteunndragelse. Aktoratet i rettsaken mot ham har bedt om ni 
år og ni måneders fengsel. Han står i tillegg tiltalt i en annen korrupsjonssak 
sammen med nåværende ordfører i Alicante, Sonia Castedo (PP).

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

MÅ PUNGE UT: Tidligere ordfører i Alicante Luis Díaz Alperi må punge 
ut med 2,3 millioner kroner i erstatning til den spanske stat.
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Nettverket skal ha lurt 
til seg offentlige mid-
ler for fl ere millioner 

euro, penger som skulle gått til 
utviklingsprosjekter i den tredje 
verden.
Caso Blasco, eller Caso de la 
Cooperación som den også he-
ter, regnes som en av Comuni-
dad Valencianas største korrup-
sjonssaker. Hele 28 personer er 

involvert.
De første arrestasjonene ble 
foretatt i februar 2012. I juni 
samme år ble også Rafael Blas-
co siktet i saken. Han var på det 
tidspunktet parlamentarisk leder 
for Partido Popular i Valencia-
parlamentet, en stilling han er 
permittert fra på grunn av saken.
Under Blascos ledelse i årene 
2008 til 2010 skal offentlige 
midler for et sted mellom fi re og 
seks millioner euro ha havnet på 
avveier, penger som det ble sagt 
skulle gå til utviklingsprosjek-
ter i blant annet Nicaragua og 

på Haiti, men som aldri nådde 
frem.
Som leder for regionens ut-
viklingsprogram skal Rafael 
Blasco ha bevilget penger til 
en rekke prosjekter i den tredje 
verden gjennom et fi rma som 
angivelig ble drevet av en av 
hans nære venner, forretnings-
mannen Augusto César Tauroni. 
Sistnevnte regnes som lederen 
for nettverket og er den eneste 
av de tiltalte som så langt er blitt 
varetektsfengslet.

Relasjonen mellom Tauroni og 
Blasco regnes som sentral i sa-
ken. Blasco har hevdet at han 
ikke ble kjent med Tauroni før 
i 2010. Etterforskningen i sa-
ken avslører imidlertid at de to 
kjente hverandre i hvert fall så 
tidlig som i 2001 og 2002 da 
de var involvert i forretninger 
sammen.

Blasco er tiltalt for misbruk av 
offentlige midler, korrupsjon 
og dokumentforfalskning. Han 
skal ha brutt reglene for tilde-
ling av bistandsmidler i eget 
departement (Cooperación y 
Solidaridad) og utøvet press 
overfor sine ansatte om å god-
kjenne prosjekter som egentlig 
ikke oppfylte betingelsene for 
støtte. I følge tiltalen skal Blas-
co, sammen med fl ere aktører i 
det private næringsliv, ha gjort 
avtaler på Valencia-administra-
sjonens vegne der formålet var 
å kanalisere penger over til pri-
vate selskaper. Statsadvokatens 
antikorruspjonsenhet har bedt 
om 11 års fengsel for Tauroni 
og 14 års fengsel for Blasco. De 
andre i saken risikerer dommer 
på mellom fi re og tretten år.

I FENGSEL?: Rafael Blasco risikerer 14 års fengsel for millionsvindel.

Spania

Bistandssvindel kan gi 14 års fengsel
Rafael Blasco fra Partido Popular risikerer 14 års fengsel for millionsvindel med bistands-
midler. Forholdet går tilbake til perioden 2008 til 2010 da den profi lerte Valencia-politi-
keren satt i Francisco Camps regionsregjering. Et svindlernettverk bestående av et tyve-
talls personer står tiltalt i saken med påstander om fengsel på mellom fi re og fjorten år. 

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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I det første utkastet til Ley de 
Protección de la Seguridad 
Ciudadana ble det foreslått 

bøter på opptil 600.000 euro (ca. 
49 millioner kroner) for uan-
meldte demonstrasjoner foran 
nasjonalforsamlingen i Madrid. 

Dette punktet møtte sterk mot-
stand fra så mange hold at boten 
raskt ble justert ned til 30.000 
euro. Saken handler imidlertid 
om langt mer enn størrelsen på 
bøter. 

I følge kritikerne av loven står 
fundamentale demokratiske 
prinsipper på spill, som ytrings-
frihet, samlingsrett og demon-
strasjonsrett.

Da innenriksminister Jorge Fer-
nández Díaz (PP) la frem det 
nye lovforslaget i november 
karakteriserte han loven som 
«helt nødvendig» for å hindre at 

«antisosiale» handlinger skulle 
gå ustraffet hen. Innenriksmi-
nisteren forsvarte behovet for 
en strengere lov ved å vise til at 
antallet protester i gatene i Spa-
nia de siste årene hadde skutt 
i været. I følge departementet 
han styrer ble det gjennomført 
14.721 demonstrasjoner i 2012 
og 7.300 i 2013 (til og med ok-
tober).

Lovforslaget har imidlertid møtt 
massiv motstand fra organisa-
sjoner og institusjoner både i 
og utenfor Spania. Europarådets 
menneskerettskommissær Nils 
Muižnieks advarte i desember 
i fjor Spania mot å begå feilen 
der skylden for sosiale proble-
mer trigget av den økonomiske 
krisen ble lagt på landets borge-
re - underforstått, at det både er 
legitimt og rimelig å forvente at 
folk protesterer i krisetider. 

Muiznieks varslet at han ville 
følge nøye med på den videre 
behandlingen av lovforslaget i 
den spanske kongressen fordi 
retten til å protestere mot myn-

dighetene ”bør respekteres og 
beskyttes”.
Nå har også det øverste rådet for 
de spanske domstolene, El Con-
sejo General del Poder Judicial, 
kommet med kritikk av forsla-
get. I en ny innstilling som rådet 
skal stemme over i mars heter 
det at fl ere av artiklene i loven 
er «uproporsjonale» i forhold til 
den spanske grunnloven.

Det reageres blant annet på at 
politiet skal få en utvidet rett til 
å bryte opp forsamlinger i det 
offentlige rom og at folk skal 
kunne arresteres for forseelser 
og mindre lovovertredelser som 
normalt ikke kvalifi serer til an-
net enn bøter. 

Politiet skal på samme grunn-
lag gis rett til å ransake folk, et 

punkt rådet mener er for løst be-
handlet fordi det ikke defi nerer 
grensene for hvordan slike ran-
sakelser skal foregå.

Det reageres også på forslaget 
om at vaktselskaper i samarbeid 
med politiet skal kunne settes 
inn mot demonstranter. Regje-
ringen har parallelt med loven 
om borgersikkerhet også kom-
met med et forslag til ny lov 
om privat sikkerhet som gir de 
private vaktselskapene en utvi-

det rett til å forfølge, anholde og 
ransake folk på åpen gate.

Domstolsrådet har i sin innstil-
ling konkludert med at fl ere av 
artiklene i det nye lovforslaget 
ikke er i harmoni med grunnlo-
ven. Dersom innstillingen blir 
vedtatt vil PP-regjeringen bli 
forelagt en formell anmodning 
om å endre eventuelt forkaste 
forslaget.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Partido Populars forslag til ny lov om borgersikkerhet er i strid med Spanias 
grunnlov. Det mener det spanske domstolsrådet og anmoder regjeringen om 
å endre forslaget eller forkaste det. Også Europarådet har tidligere kommet 
med kritikk fordi loven anses for å gå på akkord med demokratiske prinsipper.

PPs nye «ordenslov» i strid med grunnloven
Spania
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ORIENTALSKE TEPPER TIL MANGE 
MILLIONER EURO SKAL SELGES UT NÅ!OBS - OBS - OBS

Mitt navn er Hamid 
Jankouk og jeg er 
representant i Spania 
for det internasjonale 
teppehuset Galeria 
Pazyryk. Vi har forretning 
i Denia og jevnlig utstilling 

og salg på 
Hotel LA 
LAGUNA. Vi 
vil aldri ta 
kontakt for 
å prøve å 
selge deg 
tepper, og 
med det 
advarer 
vi mot 

mennesker som utgir seg 
for å representere oss. 
Allle tepper vi selger er 
sertifisert og levereres 
med ekthetsbevis, og du 
kan være 100 prosent 
sikker på aldri å bli ført 
bak lyset.

HOTEL “KAKTUS ALBIR” 
C/. PAU CASALS, 4 • 03581 PLAYA DEL ALBIR (ALFAZ DEL PI).
WWW.KAKTUSGRUP.COM • TEL.: 660 394 917 • TEL.: +34 96 686 48 30
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VEKK INNEN TO UKER. VELKOMMEN 
TIL HOTEL KAKTUS ALBIR.
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onsdag

26
mars

10:00 − 19:00

torsdag

27
mars

SISTE DAG!
BENYTT SJANSEN TIL 
UTROLIGE RABATTER.

TUSENVIS AV TEPPER SELGES 
FOR KUN EN  FJERDEDEL AV 
DEN OPPRINNELIGE PRISEN.
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I tillegg skal det være behov 
for politi i området til å kon-
trollere trafi kk, gi bøter og 

generelt opprettholde orden og 
sikkerhet. Den nye basen skal 
samkjøres med politistasjonen 
som for noen måneder siden ble 
opprettet ved Plaza de Capde-
pont ved Paseo de la Libertad.

Det har også blitt spekulert i om 
kommunen på nytt vil gå inn for 
en kommersialisering av hav-
neområdet, noe den politiske 
ledelsen avviser. Den forrige 
PP-ledelsen i Torrevieja skal 
i følge avisen Información ha 
foreslått et slikt prosjekt, som 
endte opp med å bli skrinlagt 
grunnet manglende interesse fra 

kommersielle aktører. Prosjek-
tet skal dessuten ha blitt ansett 
som altfor kostbart, med en pris-
lapp på rundt 70 millioner euro.

Etter alt å dømme vil det ta noe 
tid før den nye politistasjonen 
kommer på plass. Havnen i Tor-
revieja er underlagt regionale 
myndigheter, noe som betyr at 
kommunen først må få planene 
godkjent av Generalitat Valen-
ciana. 

Det nye politikontoret er tenkt 
lagt til bygningen der tollvese-
net (Aduana) holder til i dag. 
Også det nasjonale politiet Gu-
ardia Civil er fra før av repre-
sentert i havnen.

Torrevieja

Ny politistasjon skal 
hindre grøftefyll
Torrevieja kommune vil opprette en ny politistasjon 
i byens havneområde. Poenget med enheten skal 
være å hindre såkalte «botellones», samlinger av 
ungdom og mindreårige som drikker på åpen gate.
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Fra og med juli gis det 
mest sannsynlig klar-
signal for at de såkalte 

«chiringuitos» kan bli dobbelt 
så store som i dag og settes opp 
med mindre avstand mellom 
seg enn før.

I utkastet til de nye bestem-
melsene som avisen El País har 
fått tilgang til heter det at det 
lovlige arealet til serverings-
stedene langs Spanias strender 
skal utvides til 300 kvadratme-
ter. Til sammenlikning tillot den 
gamle kystloven (Ley de Costas 
av 1988) kun 150 kvadratmeter. 
I tillegg skal avstanden mellom 
hvert serveringssted reduseres 
fra 200 til 150 meter og bare 75 
meter hvis det dreier seg om to 
forskjellige typer forretnings-
virksomhet.

Det gjøres imidlertid forskjell 
på bystrender og naturstrender. 

For sistnevnte kategori er re-
glene strengere. Her vil det ikke 
bli anledning til å bygge større 
enn 70 kvadratmeter og det stil-
les krav til at hele strandbaren 
består av deler som kan tas fra 
hverandre og fjernes. I tillegg 
må avstanden mellom serve-
ringsstedene være på minst 300 
meter.

Strandbarer og strandrestauranter langs Costa Blanca 
vil i fremtiden kunne bli både fl ere og større. Regjerings-
partiet Partido Popular ønsker mer forretningsvirksom-
het langs kysten og har med den nye kystlovreformen 
gått inn for en oppmyking av dagens reglement. 

Altea

Varsler fl ere og 
større strandbarer
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Antoni Gaudì sto bak 
byggverk som vekker 
stor oppsikt selv i dag 

– mer enn hundre år etter at de 

fl este av dem ble oppført. Arki-
tekturen er så ekstrem at den er 
nærmest uten sidestykke. 

Hvordan fi kk Gaudì bygget så 
mange helt spesielle prosjekter? 
Hvem var det so fi nansierte byg-
gingen, som må ha koster store 
summer i sin tid. 

Antoni Gaudì er verdensberømt 
for sine arbeider. Sju av hans 
verk er på UNESCOs verdens-
arvliste. Hens helt særegne stil 
er ofte lett å identifi sere, selv 
etter fl ere generasjoner har in-
gen annen arkitekt skapt noe 
lignende. 

Det meste av det Gaudì skapte 
fi nner vi i Barcelona, men han 
sto også for prosjekter utenfor 
Catalonia. 

Mannen selv var like uvanlig 
som det han skapte. Han var 
sykelig og svak, men samtidig 
utrolig sta og pågående. På slut-

ten av sitt liv ble han mer og mer 
en religiøs og tilbaketrukket 
mann.  Hans liv endte tragisk – 
men etter sin død ble han hyllet 
som en nasjonal helt. 

Alt dette er temaet for foredra-
get i Sjømannskirken tirsdag 18. 
mars om kvelden.  

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

Ring oss i dag for avtale!
Tlf: 649 670 743
Calle Vents Vius no 6, Altea
www.alteasalut.com

Godkjent fysioterapaut & podolog
Behandling, trening & rehabilitering

Ryggproblemer, brudd og muskel-
skader, rehabilitering e  er 
operasjoner, revma  sme, graviditet

Fysioterapi, akupunktur, fo  erapi 
(podologi), elektroterapi, massasje, 
spesialist på behandling & 
trening av barn

Moderne klinikk ved gamlebyen i Altea.

Også hjemmebesøk /  behandling i 
Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Pilates, Tai Chi og Yoga m. norsk 
instruktør hver uke.

Fysioterapi i Altea

a Godkjent for refusjon 

via HELFO i Norge.

Torrevieja

Foredrag om Gaudì i Sjømannskirken
Den berømte arkitekten Antoni Gaudì er i fokus i Sjømannskirken i Torrevieja tirsdag 18. mars.  I serien historie- og kulturfo-
redrag, er det Berit Aarvold og Per Arne Skramstad som skal ta for seg mannen som har satt sitt tydelige preg på Barcelona.
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Frivillig Ami Garen fortel-
ler at de fi re hvalpene var 
ti dager gamle. De blir 

reddet av forbipasserende som 
hører klynkene.

-Det er dessverre ikke unikt! 
Hun viser frem før- og etter-bil-
der av hunden Clara som også 
ble funnet i søppelet. Før-bildet 
viser en hund som knapt står på 
de tynne og avmagrede bena. 
Hunden er bare skinn og bein og 
det er knapt hud over ribbeina. 
I dag har Clara et god hjem og 
er en harmonisk hund. På etter-
bildet er ikke Clara til å kjenne 
igjen.

TILPASNINGSDYKTIGE
Ami forteller videre om en hund 
som kom inn med ni hull i hodet 
etter forsøk på drap, antagelig 
med hammer. Også denne har 
fått et godt hjem siden.
-Hvordan oppfører disse hun-

dene seg overfor nye eiere?
-Hunder er tilpasningsdyktige 
og fungerer normalt etter kort 
tid i et nytt og bra hjem.

Hundene er vaksinerte og utstyrt 
med chips når de forlater sen-
tret. De er reiseklare med vaksi-
nasjoner og alle papirer i orden 
om noen ønsker å ta med hund 
til hjemlandet, forteller Ami og 
legger til at hundesentret har 
store utgifter til veterinær. Hun-
den som leveres inn er av alle 
raser og størrelser- alt fra små 
Chihuahua til ulvehunder.

ARRANGEMENT TIL INNTEKT
Ami Garen er ansvarlig for ar-
rangementet og Rita Ringdal 
Spaniahundene som formidler 
nye hjem til hundene. Hunde-
sentret i La Nucia og Spania-
hundene har gått sammen for å 
holde et arrangement til inntekt 
for saken, søndag 30. mars.
- Formålet med arrangementet 
er å skaffe sponsorer, mat, utstyr 
og fosterhjem. På programmet 
står underholdning for voksne 
og barn, leker for barna og lodd-
salg. Salg av pølser og vafl er 

blir det også, sier Ami.
Det blir rene 17.mai-stemnin-
gen, skyter Rita inn og legger til 
at de etterlyser «smålopper» og 
gevinster til arrangementet.
-Disse kan leveres meg på Costa 
Blanca Klinikken i Albir, sier 
hun.

NYTT HJEM
Marit Gjelsten i Alfaz del Pi tok 
over fem uker gamle Carlie for 
to år siden.
-Charlie ble funnet i en søppel-
container sammen med sine to 
søsken. Den ene døde samme 
natt som den ble levert til hun-
desentret, mens Charlie og søs-
teren fi kk hvert sitt adoptivhjem.
Charlie er en blandingsrase av 
uviss opprinnelse.

Også Bente Fossum Silsand i 
Albir har åpnet hjemmet sitt for 
trengende hunder.

De siste tre årene har hun vært 
fostermor for 17 hunder før de 
ble adoptert videre, så det er 
mange som gjør en stor innsats 
på dette området.

TRENGER INNTEKTER: Marit Gjelsten (til venstre) har adoptert hun-
den Charlie. Her sammen med Rita Ringdal som driver SpaniaHundene og 
er en av pådriverene til eventet. 

La Nucia

Arrangement for hjemløse hunder
Hundesentret i La Nucia og Spaniahundene i Albir tar seg som kjent av hjemløse hunder. For øyeblikket holder 200 
hunder til i hundesentret. I forhold til plassen er dette altfor mange. Behovet for mat og et godt hjem til hundene er pre-
kært. Sist uke ble igjen fi re hvalper funnet i en søppelcontainer. Nå skal det skaffes inntekter til de hjemløse hundene.

INGER KRISTIN WESSEL
INGER@SPANIAPOSTEN.ES
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Det har vært noen van-
skelige uker for Den 
Norske Klubben i Tor-

revieja. Etter at Aspestrand sa 
fra seg ledervervet forsøkte 
valgkomiteen iherdig å fi nne 

en ny lederkandidat. Mange ble 
spurt, ingen takket ja. Dermed 
kastet valgkomiteen kortene og 
overlot til styret å fi nne sine et-
terfølgere.  Også det ble en tung 
jobb – men etter hvert kom to 
veteraner på banen. Både Jarle 
Rundhaug og Leiv B. Larsen 
har tidligere ledet Den Norske 
Klubben i Torrevieja.  Men de 
overlot lederklubba til nye kref-
ter. 

Nå var begge tilbake som kan-
didater og det måtte skriftlig 
avstemming til for å velge en 
av dem på årsmøtet torsdag 27. 
februar. 

NYTENKNING MØTER HIN-
DRINGER
Medlemstallet går stadig ned-
over i Klubben, og det blir van-
skeligere å samle folk til aktivi-
tetene. Medlemmene blir eldre 
og eldre, det nytter ikke å hente 
inn yngre krefter. 
- Jeg hadde store forhåpninger 
da jeg tok over som leder. Jeg 
ville gjøre Den Norske Klub-
ben mer attraktiv for yngre 
nordmenn i Torrevieja.  Men 
jeg støtte på så mange hindrin-
ger at jeg ikke orket å gå videre, 
fastslo Ellen-Ane Aspestrand da 
hun takket for seg på årsmøtet. 
- Hun klarte på ett år å få til ny 
internettside, Facebookside og 

betalingsterminal i klubben. 
Men markedsføring i form av 
en ny og mer moderne klubba-
vis fi kk hun ikke til. Stensilavi-
sen ”Stafetten” har hatt samme 
redaktør i over tjue år, den er 
uendret.  

- Ingen kan stå alene om nytenk-
ning når andre kjemper imot, 
mente avtroppende leder.

SKIPPEREN TILBAKE VED RORET
Så var det ingen annen råd – de 
gode gamle kostene måtte hen-
tes fram fra skapet. Den solide 
skipperen Jarle Rundhaug  tyg-
de litt på det før han sa ja. Men 
nå er det han som igjen skal 
skaffe fl ere nye medlemmer og 
større aktivitet i klubben.

I ”kampvoteringen” på årsmø-
tet slo han Leiv B. Larsen med 

Torrevieja

Den Norske Klubben tilbake til det gamle

HYPPIG: Det var mer enn sytten medlemmer på årsmøtet – og de brukte 
stemmesedlene hyppig.

- Jeg hadde mange planer om fornyelse og modernisering da jeg tok over i Den Norske Klubben i Torrevieja. Men tiden var ikke moden, fastslo 
Ellen-Ane Aspestrand da hun takket for seg som leder – etter bare ett år. Nå er alt tilbake til det gamle i klubben – Jarle Rundhaug står igjen ved roret.

PER ARNE SKRAMSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES
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god margin. Den harde kjernen i 
klubben stoler på Jarle. Han har 
klart det før.
- Vi har en jobb å gjøre, nå må vi 
bare brette opp armene, fastslo 
Rundhaug.

Heller ikke til jobben som akti-
vitetsleder var det kandidater på 
årsmøtet. Men da var den sam-
me Larsen sporty og tok dette 
vervet. 

Ellers måtte det skriftlig av-
stemming til også ved valget på  
styremedlemmer.

GODE GAMLE AKTIVITETER
Årsberetningen for Den Norske 
Klubben i Torrevieja i året som 
har gått er ikke så veldig langt 
unna fjorårets. Aktivitetene er 
de samme, selv om noen går litt 
opp og andre ned.  Det blir sta-
dig tyngre å drifte klubben, i fjor 
høst måtte det innkalles bistand 
fra tidligere styremedlemmer 
for å få hjulene i gang.  

Kantinen i klubblokalene er 
selve bærebjelken, den har Syn-
nøve Fagerheim holdt i gang 
med stor innsats. Styret ville 
takke henne med forslag om 
æresmedlemskap. Men det møt-
te også motbør – mange andre 
følte seg tydelig forbigått. Der-
for ble det i stedet foreslått ut-
redning av klare regler for slike 
æresbevisninger. Men til slutt 
fi kk Fagerheim sitt æresmed-
lemskap med 35 mot 23 stem-

mer – 15 stemte blankt.
Aktivitetsplanen for 2014 inn-
varsler ingen store endringer. 
Det er tydelig at den harde kjer-
nen i Den Norske Klubben ikke 
ønsker noen revolusjon. 

Regnskapet ga et godt bilde av 
situasjonen – både inntekter og 
utgifter falt i noenlunde samme 
takt.  Klubben har nesten 160 
000 euro i kapital – så mulighe-
tene er der.

HER ER DET NYE STYRET
Så ble det til slutt et nytt fulltal-
lig styre i klubben i Torrevieja.

STYRET:
Leder: Jarle Runghaug
Nestleder: Oskar Johansen (var 
ikke på valg)
Kasserer: Finn Romundstad
Sekretær: Karl Flesland
Styremedlemmer: Ingrid Karila 
og Elisabeth Moe
Varamedlemmer: Mayfrid Ste-
en, Harald Jensen, Laila Olsen, 
Synnøve Fagerheim og Berit 
Grotmoll.

AKTIVITETSKOMITEEN:
Leder: Leiv B. Larsen

Medlemmer:  Laila Johansen, 
Anne Kjøl, Arne Kinn Bekken, 
Brynjulf Krossøy, Venke Erik-
sen, Rolf Ejder, Karsten Seglan, 
og Carl Bjørgvik.

  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

Har du spørsmål vedrørende din hørsel?
Bestill en time og få gratis hørseltest og informasjon om 

det minste høreapparatet 
med kunstlig intelligens 

som klarer å skille 
mellom støy og tale.

Ring Robert Vanderbeek på:
965 140 413

og få en gratis konsultasjon hos

Centro Médico Internacional: Zona Carrefour. TORREVIEJA

Euro Clinica Albir: Avda. Oscar Espla. PLAYA DEL ALBIR

Clinica Britannia: Avda. Ejércitos Españoles. CALPE

Euro Clinica Javea: Avda. de Estrasburgo. JAVEA

Hjemmevisitt er også gratis og uten forpliktelser. Full service av de fleste høreapparater.
 

DET NYE STYRET I DEN NORSKE KLUBBEN I TORREVIEJA: Fra venstre: Sekretær Karl Flesland, 
styremedlem Ingrid Karila, styremedlem Elisabeth Moe, leder Jarle Rundhaug, nestleder Oscar Johansen , aktiv-
itetsleder Leiv B. Larsen og kasserer Finn Romundstad.
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Det tradisjonsrike super-
markedet i La Nucía 
har det siste året vært 

truet av nedleggelse på grunn 
av økonomiske problemer og 
interne stridigheter. Uenighet på 
eiersiden har stått i veien for en 
løsning, men nå ser situasjonen 
ut til å være avklart. Supermar-
kedet skal overtas av den ene 
av de to brødrene som i sin tid 
startet butikken. I følge lokale 
kilder gjenstår det en del papir-
arbeid, men avtalen om overta-
gelse skal være klar.

La Nucía ble etablert av brø-
drene Enrique og Juan Bauti-
sta Mendoza på begynnelsen av 
1980-tallet og var lenge en av 
de ledende matvarebutikkene i 
Marina Baixa-distriktet. Ned-
gangstider og økt konkurranse 
har imidlertid ført til tap av 
kunder. I oktober i fjor kom det 
frem at bedriften hadde gått fra 
nærmere en halv million kunder 
i 2009 til under fi re hundre tu-
sen i 2012. De ansatte har hele 
tiden ment at uenighet og dårlig 
ledelse var årsaken til proble-
mene. Dette ser nå ut til å ha fått 
en løsning.

Den ene av brødrene som star-
tet butikken, Enrique Mendoza, 
og hans sønn skal nå overta be-
driften. Personalet har de siste 
årene blitt redusert fra en stab på 
rundt seksti til kun et tredvetalls 
ansatte. Mange av de som job-
ber der i dag har fl ere måneder 
med lønn utestående hos eierne. 
En del av den nye avtalen går ut 
på at denne lønnen skal betales 
og at all annen gjeld skal gjøres 
opp.

I følge kilder til avisen Infor-
mación skal butikken kjøpes 
for litt over 2,2 millioner euro 
(ca. 18,2 millioner kroner) pluss 
gjeld til kreditorer for 1,5 mil-
lioner euro. De to brødrene har 
vært uenige om bedriftens frem-
tid og situasjonen skal ha vært 
usikker helt frem til det siste. I 
slutten av januar i år skal imid-
lertid butikken ha blitt lagt ut 
for salg, angivelig med kun en 
interessert kjøper, fi rmaet Aelia 
Invierte som eies av Enrique 
Mendoza og hans familie. Søn-
nen Julián Mendoza som driver 
selskapet sier til lokalavisen at 
arbeidet med det nye La Nucía 
kommer i gang så snart overta-
gelsen er klar.

La Nucia

Reddet av ny avtale
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Et «midlertidig» trafi kklys 
ble satt opp i 2007 for å 
hindre de mange ulykke-

ne på stedet, noe som har ført til 
lange køer i rushtiden. Kommu-
nen har nå sagt at arbeidet vil stå 
klart om seks måneder, et løfte 
mange er skeptiske til fordi pro-
sjektet de siste årene har vært 
lovet ferdig en rekke ganger.

Det nye kjøremønsteret på 
N-332 mellom Altea og Benid-
orm består av to rundkjøringer, 
en ny avkjørsel inn til Alfaz del 
Pi sentrum og en bro over tog-
linjen mellom Benidorm og Dé-
nia. En befaring ble gjennom-
ført på stedet i februar. I følge 
PSOEs kommuneledelse skal 80 
prosent av prosjektet være klart 
og resten gjøres ferdig innen 
seks måneder. Fire år med mye 
frem og tilbake gjør imidlertid 
at mange er skeptiske til kom-
munens løfter. De siste måne-
dene har arbeidet stått på stedet 
hvil. Prosjektet har vært lovet 

ferdig en rekke ganger, men er 
hver gang blitt utsatt på nytt.

Hvorfor arbeidet har tatt så lang 
tid er uklart. Kommunen ga 
klarsignal til utbyggingen al-
lerede i 2005. I påvente av nytt 
kjøremønster ble det satt opp 
trafi kklys ved avkjøringen til Al-
faz del Pi sentrum i 2007. Lyset 
skulle bidra til å øke sikkerheten 
på stedet, en trafi kkert strekning 
som i følge statistikken har hatt 
høye ulykkestall. Trafi kklyset 
har angivelig hjulpet, men har 
samtidig ført til svært lange køer 
store deler av dagen.

Utbedring av veien skal ha vært 
et statlig krav som ble rettet til 
Alfaz del Pi i forbindelse med 
fi re nye eiendomsprosjekter i 
området. Nytt veisystem var 
imidlertid ikke noe staten selv 
ville betale for, men ble i sin hel-
het privat fi nansiert med midler 

fra utbyggerne, en investering 
som skal ha vært på rundt 3 mil-
lioner euro. På et tidspunkt skal 
spanske veimyndigheter ha stilt 
krav om at prosjektet ble sam-
kjørt med fornying av veinettet 
i nabokommunen Altea, et krav 
som senere ble moderert.

Hvorvidt det forklarer fi re år 
med utsettelser er tvilsomt. Pro-
sjektet er i hvert fall nok en gang 
lovet ferdig. I følge kommunen 
gjenstår 20 prosent av arbeidet, 
nærmere bestemt å ferdigstille 
de to rundkjøringene, lage av-
kjørsel i retning Benidorm og 
legge om infrastrukturen for 
vann i området. Skal man tro 
nylige uttalelser fra kommunen 
vil dette ta seks måneder, men 
det er ikke første gangen man 
fra kommunens side har sagt at 
rundkjøringen vil være ferdig 
”om noen måneder”.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Alfaz del Pi

Rundkjøringen som aldri blir ferdig
Arbeidet med rundkjøringen ved N-332 utenfor sentrum av Alfaz del Pi ble påbegynt for fi re år siden men er fremdeles ikke 
ferdig. Rundkjøringen, som skal løse opp i krysset i kommunen hvor det er fl est trafi kkulykker, ble vedtatt bygget allerede i 2005.
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Den Norske skolen i Ro-
jales innviet i fjor ny og 
utvidet skole. Det er ho-

vedårsaken til at skolens ledelse 
søkte Utdanningsdirektoratet 
om å øke elevtallet i grunnsko-
len.
-Utdanningsdirektoratet har gitt 
klarsignal for at vi kan øke elev-
tallet med 35. Det er vi virkelig 
glade for, sier rektor ved skolen 
i Rojales, Signy Munkeby til 
SpaniaPosten.

HÅPER PÅ JA
Rektor Signy Munkeby registre-
rer at elevsøknadene strømmer 
inn. Med 35 nye plasser, så slip-
per skolen å si nei til så mange 
elever som de ellers måtte ha 
gjort.

-Siden vi har fått bedre plass 
ligger til rette for at vi kan ta i 
mot fl ere elever i barne- og ung-
domsskolen, sier Munkeby.

Mens det er stort trykk på plas-
ser i grunnskolen, så er situasjo-
nen litt enklere på videregående 
skole i Rojales. På dette trinnet 
er det også rekordmange søkere, 
men likevel er det i skrivende 
stund noen ledige plasser.

REKORDMANGE FORTSETTER
-Erfaringsmessig vet vi at det vil 
komme søknader helt fram til 
sommeren. Vi har også erfart at 
noen som har søkt av ulike grun-
ner ikke kan ta i mot plassen li-
kevel, og at andre ombestemmer 
seg. Det vil altså fortsatt kunne 
skje endringer i klassene frem 
mot sommeren, understreker 
Signe Munkeby.

Ved Den Norske Skolen i Alfaz 
del Pi er situasjonen den sam-
me som i Rojales. Pågangen til 

Torrevieja

Den Norske Skolen i Rojales kan
ta inn 35 fl ere elever i grunnskolen

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

Den Norske skolen i Rojales får utvidet elevtallet i grunnskolen. 35 nye 
elever ekstra får nå plass fra kommende skoleår av. Bakgrunnen for øn-
sket om å ta inn fl ere elever, kommer blant annet av at det er stor pågang. 
De andre norske skolene på Costa Blanca opplyser også til SpaniaPos-
ten at det er rekordstor interesse for skoleplass for kommende skoleår.

POPULÆRT: Den Norske Skolen i Albir og rektor Likk Bakklund Strøm-
snes har 90 søkere til 60 plasser så langt.
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grunnskolen er meget stor og 
det samme gjelder for videregå-
ende skole. Pågangen er større 

enn noen her også. Så langt er 
det registrert 150 søkere til 105 
plasser!

-Vi har godkjenning for 204 
plasser i grunnskolen og i øye-
blikket har vi da 40 på ventelis-
te. 155 av elevene som går hos 
oss nå ønsker å fortsette neste 
skoleår og dette er fl ere enn nor-
malt, opplyser rektor ved skolen 
i Alfaz del Pi, Knut Lithell.

POPULÆRT I ALBIR
Den Norske Skolen i Albir er 
også populær. Søkerlistene er 
lange og etter fl ere år med stor 
pågang, så toppes populariteten 
i år.

-Vi har i øyeblikket 90 søkere 
til 60 plasser, men av erfaring 
kommer det mange fl ere utover 
våren, sier rektor Lill Bakklund 
Strømsnes til SpaniaPosten.

Rektor Lill Bakklund Strømsnes 
har i ikke full oversikt over hvor 
mange det blir på hvert trinn, 
men det blir altså ingen proble-
mer med å fylle opp plassene i 
år heller.

BEDRE PLASS: Den Norske Skolen i Rojales har fått bedre plass etter 
fjorårets utvidelse og nå kan rektor Signy Munkeby glede seg over at Ut-
danningsdirektoratet har sagt ja til økt elevtall i grunnskolen.

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiestasssstttt

f i k f ik i

€74
pr uke
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Altea nord på Costa 
Blanca har lagd sin 
egen Pharrell Williams 

happy-video og føyer seg der-
med inn i rekken av «glad-byer» 
rundt omkring i verden. Feno-
menet startet med sangen Happy 
til den amerikanske låtskriveren 
og artisten Pharrell Williams, 
som selv har lagd en 24 timer 
lang musikkvideo der folk dan-
ser og er «happy» til sangen. 

Musikken var opprinnelig til-
tenkt animasjonsfi lmen Despi-
cable Me 2 (Grusomme meg 2) 
og ble utgitt i november 2013. 
Etter det har en rekke byer ver-
den over lagd sin egen video, 
blant annet Altea og Benidorm.

Happy-videoene har spredd seg 
siden starten i november i fjor 
og fi nnes nå i utallige versjoner 
fra rundt omkring på kloden. 
Navnet på produksjonen følger 
gjerne teksten ”Pharrell Wil-
liams – Happy – We are from...» 
og så navnet på byen. Først ut i 
Europa var store byer som Paris, 
Berlin og Amsterdam. I Spania 
fulgte Madrid og Barcelona et-
ter, før Benidorm og Altea også 
meldte seg på.

Pharrell Williams singel «Hap-
py» har gått til topps på en en 
rekke musikklister verden over. 
Artisten har nå inngått et sam-
arbeid med med De forente na-
sjoner (FN) i forbindelse med 
organisasjonens «internasjonale 
dag for glede» den 20. mars (In-
ternational Day of Happiness). 
Dagen ble opprettet av FN i juni 
2012 og ble første gang feiret i 
fjor. Formålet med en kalender-
dag til markering av glede er i 

følge FN at glede og det å være 
lykkelig anses som et grunn-
leggende mål for mennesker. 
I budskapet ligger det også en 
oppfordring om endring. Dagen 
er ment å skape økt bevissthet i 
verden knyttet til behovet for en 
mer «inkluderende, likebehand-
lende og balansert tilnærming 
til økonomisk vekst som under-
bygger bærekraftig utvikling, 
kamp mot fattigdom, glede og 
velvære for alle mennesker».

I anledning markeringen av In-
ternational Day of Happiness 
arrangeres det en konkurranse 
der happy-videoene kan sendes 
inn og hvor artisten Pharrell 
Williams sitter i juryen. En vin-
ner fra hver av tidssonene i ver-
den skal plukkes ut.

Altea-videoen kan ses på Yout-
ube. Prosjektet har også en egen 
facebook-side.

Altea nord på Costa Blanca har lagd sin egen Pharrell Williams happy-video 
og føyer seg dermed inn i rekken av «glad-byer» rundt omkring i verden. 

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Divinity
peliqueria hair.     estetica beauty

Altea

«Happy - We are from Altea»
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ETABLERINGSMØTE: Høyre og Karl J. Bugge inviterer til etabler-
ingsmøte i Albir, fredag 21. mars.

Albir

Høyres etablerings-
møte fredag 21. mars
For den som sympatiserer 

med Høyres politikk, så 
kan det være smart å mer-

ke av datoen 21. mars, Denne 
fredagen avholdes nemlig eta-
bleringsmøte for en ny Høyre-
avdeling på Costa Blanca nord.
Møtet avholdes på Albir Playa 
Hotel & SPA.

Som tidligere nevnt i Spania-
Posten håper den lokale Høyre-
ledelsen på at ca. 50 personer vil 
tegne nytt medlemskap i lokal-

laget og at det blir valgt et slag-
kraftig styre. I Torrevieja har 
Høyre ca. 70 medlemmer.
Den nye Høyre-avdelingen på 
Costa Blanca nord vil være en 
selvstendig enhet, men det er 
åpenbart at man skal samarbei-
de med avdelingen lenger sør på 
kysten og ellers forholde seg til 
overordnede strategier.
-Ut fra forhåndsinteressen å 
dømme tror vi på god oppslut-
ning om dette møte, sier Karl J. 
Bugge i Høyre.
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Terroraksjonen i Madrid 
var omfattende og svært 
nøye planlagt. Ti bom-

ber gikk av på fi re forskjellige 
lokaltog under morgenrushet. 
I tillegg ble tre andre bomber 
funnet udetonerte, hvorav den 
siste ble ett av politiets første 
spor i saken. Angrepene ble sett 
i sammenheng med Osama Bin 
Laden som hadde kommet med 
trusler mot Spania på grunn av 
landets militære engasjement 
i Afghanistan og Irak etter ter-
roraksjonen i New York 11. sep-
tember 2001. Trusselen skal ha 
blitt formidlet i et opptak som 
ble sendt på tv-kanalen Al Ja-
zeera bare fem måneder før an-
grepet i Madrid. Etter hvert ble 
det avdekket at en islamistisk 
terrorgruppe med tilknytning til 
al-Qaida hadde stått bak aksjo-
nen.

«KONSPIRASJONSTEORIEN»
Etter terrorangrepet gikk regje-
ringen Aznar (Partido Popular) 
ut og sa at det var ETA som had-
de stått bak handlingen. Uttalel-
sen førte til at de fl este politiske 
partier og spanske aviser til å 
begynne med formidlet det sam-
me. Partido Popular mente ETA 
hadde sprengt bombene fordi 
de ønsket å ramme regjeringen 
foran parlamentsvalget i Spania, 
et valg som skulle holdes bare 
tre dager senere. Teorier om at 

andre personer kunne stå bak 
angrepet ble avfeid, ansett som 
uakseptable og villedende.
Parlamentsvalget i 2004 ble 
holdt den 14. mars. Partido Po-
pular tapte valget og PSOE dan-
net ny regjering med José Luis 
Rodríguez Zapatero som stats-
minister. Enkelte konkluderte 
med at PP hadde tapt valget på 
grunn av sin håndtering av tra-
gedien. Kvelden før valgdagen 
hadde tusenvis av mennesker 
samlet seg ble utenfor PPs ho-
vedkontor i Madrid for å vise 
misnøye med at regjeringen 
fortsatt fremholdt at ETA var 
hovedmistenkt, selv om politi-
ets etterforskning allerede pekte 
i en annen retning.

Selv om det i ettertid gjennom 
politi og rettsvesen er bevist at 
det ikke var ETA som stod bak 
angrepet men en gruppe ytter-
liggående islamister, har enkelte 
medlemmer av Partido Popular 
holdt på den såkalte «konspira-
sjonsteorien». Den 10. mars i år, 
dagen før tiårsmarkeringen av 
terrorhandlingene, mente par-
tisekretær i PP, María Dolores 
de Cospedal, at man fremdeles 
burde holde døren åpen for nye 
fakta og at hun ikke ville uteluk-
ke noe i saken. Også regionspre-
sidenten i Madrid, Ignacio Gon-
zález (PP), skal ha kommet med 
liknende uttalelser.

Madrid

Ti år siden terror-
angrepet i Madrid
Ti år er gått siden Spania ble offer for ett av historiens verste 
terrorangrep i europeisk sammenheng. 191 mennesker ble 
drept og nærmere to tusen ble skadet da bomber gikk av på 
fi re forskjellige lokaltog i Madrid om morgenen den 11. mars 
2004. Den baskiske separatistgruppen ETA fi kk først skylden 
for angrepet. Senere ble det klart at en islamistisk terrorcelle 
med forbindelser til al-Qaida hadde stått bak handlingen.
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TIL COSTA BLANCA: Harald T. Nesvik besøker Reuma Sol på onsdag 26. 
mars. På kvelden er det tid for foredrag i Casa Cultura i Alfaz del Pi. Dagen 
etter holder Nesvik foredrag i Torrevieja. Nærmere bestemt på Hotel Cabo 
Cervera.

Det er ikke spesielt lenge 
siden at Frp-toppen, Per 
Sandberg gjestet Costa 

Blanca. Sandberg trakk fulle 
hus og lokalavdelingene til Frp 
har stor tro på at det blir folk-
somt på møtene denne gangen 
også.
-Jeg kommer til å komme innom 
en rekke politiske temaer under 
mine foredrag, opplyser Harald 
T. Nesvik til SpaniaPosten.

MANGE TEMAER
-Hvilke temaer?
-Pensjoner, helse, eldreomsorg, 
asyl/innvandring, regjeringens 
politikk og integreringsutfor-
dringer, er blant temaene jeg tar 
opp.

Den nye regjeringens politikk 
vil stå sentralt for Harald T. 

Nesvik. Frp gikk til valg i fjor 
høst på slagordet «en enklere 
hverdag» og partiet havnet i re-
gjering for første gang. Så langt 
har det ikke vært så mange kon-
krete resultat å spore, men noe 
er det. 

Nesvik vil sikkert komme med 
skrytelista og ta for seg de uløs-
te oppgavene som er prioritert 
av Erna Solberg-regjeringen. 
Som parlamentarisk leder er 

Harald T. Nesvik bindeleddet 
inn i regjeringen, så han har de 
beste forutsetninger for å si noe 
om dette.

BEHANDLINGSREISER
-Jeg kommer også til å snakke 
om behandlingsreiser til utlan-
det. Det er jeg nemlig opptatt av 
og vil av den grunn besøke be-
handlingsinstitusjonen Reuma 
Sol, sier Frps parlamentariske 
leder.

Albir

Frp-topp kommer på
besøk til Costa Blanca

Reg no. 4406 i
Banco de España

Takst av eiendom i Spania

   Godkjent takst for:
· Bank / fi nans (Ihht ECO/805/2003)
· Skilsmisse, takst av eiendom, løsøre etc
· Arv, takst av boet (Eiendom & løsøre)
· Energisertifi sering

Tlf: 965 845 792 / 902 122 400
Pda. Cap Negret 11, 03590 Altea, Alicante
www.aliatasaciones.com alicante@aliatasaciones.com

“Alia Tasaciones” utfører godkjent takst i hele Spania, på vegne 
av spanske skattemyndigheter, banker, utbyggere, advokater, 
eiendomsmeglere og privatpersoner.

Fremskrittspartiets Harald T. Nesvik besøker Costa Blanca. Både Alfaz dl Pi og 
Torrevieja får besøk av Frps parlamentariske leder. Harald T. Nesvik skal besøke 
Reuma Sol, samt holde foredrag i Alfaz del Pi og i Torrevieja under sitt opphold.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES
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SHOWROOM:
Altea:

Partida El Planet, Local
156 Ctra Nacional 332

Torrevieja:
     Skandinavisk center
      Calle La Loma 37-39.

03182 Torrevieja
T:966 881 129

Casa interior forhandler  køkkener
fra den  største producent i Europa

P
1

   
   

CASA
INTERIOR
DANSK KØKKEN DESIGN
WWW.CASA-INTERIOR.COM

 Altea. 1. Linje Penthouse
196 m2 4 soverom, 2 bad, privat
gym, inde basseng m/jacuzzi, 2

terrasser. 485.000€

 Altea 1. line leilighet
100 m2 4 soverom, 2 bad,

garage, m/udsigt til Albir og
Calpe - 220.000€

 Alfaz del Pi velholdt villa
130m2 villa + 80m anneks, 3

soverom, 3 bad, tomt: 3100m2
tæt på norske skole 420.000€

 Albir. Bungalow
78 m2 2 soverom, 1 bad, med

terrasse. Tæt på strand
170.000€

 Polop -  Penthouse m/
100m²  terrasse

95 m2 3 soverom, 2 bad,
fantastisk udsigt til bjergene.

128.000€

URBAN POLOP

 Calle Miro 17, 03520 Polop,
T: 634 374 346
e-mail: thomas.andersen@urban-polop.com
www.urban-polop.com

 Alfaz del Pi - enderekkehus
215 m2 5 soverom, 2 bad, eget

basseng, 2 terrasser.
300.000€

inmobiliaria

Ikeas varehus i Alfafar, like 
utenfor Valencia, åpner 17. 
juni. Butikken er den første 

i Valencia-regionen og blir den 
nest største i Spania med 37.300 
kvadratmeter og 400 ansatte. 
Det har også vært planer om en 
butikk i Alicante men prosjektet 
har blitt utsatt grunnet politisk 

uenighet og korrupsjonsankla-
ger i kommunen.

I følge avisen El País er Ikeas 
avdeling i Alfafar nå i full gang 
med å ansette medarbeidere et-
ter å ha fått inn rundt 100.000 
jobbsøknader til 400 stillinger. 
Det skal være første gang i den 

svenske møbelkjedens historie 
at de opplever så stor interesse 
for jobbene. Investeringene i 
forbindelse med den nye butik-
ken skal være på rundt 60 mil-
lioner euro.

Butikken vil være en del av Al-
fafar Business park og er utstyrt 
med 2200 gratis parkeringsplas-
ser.

Utvendig skal bygget være mer 
eller mindre ferdig, mens det 
fremdeles jobbes med utformin-
gen innvendig. 350 arbeidere 
skal være involvert i byggingen. 
Når alt står ferdig er det anslått 
at rundt 500 personer har vært 
med på prosjektet. Varehuset er 
det femtende i rekken i Spania 
og blir sammen med butikken 
i Murcia det nærmeste til Cosa 
Blanca.

Det så lenge ut til at Alicante 
skulle bli det første stedet i Va-
lencia-regionen til å få en egen 
Ikea-butikk. Møbelkjeden har i 
fl ere år ønsket å bygge et kjøpe-
senter i Rabasa-området utenfor 
sentrum av Alicante by. Pro-
sjektet har imidlertid blitt stop-
pet av korrupsjon og uenighet 
blant politikerne i kommunen. 
Ikea har vært avhengige av et et 
entreprenørfi rma som ikke har 
klart å få godkjennelse til utbyg-
ging og der eieren Enrique Otiz 
er involvert i fl ere alvorlig kor-
rupsjonssaker. Ordføreren i Ali-
cante, Sonia Castedo (PP) er en 
av de som er innblandet i saken. 
De to står tiltalt for korrupsjon, 
sammen med tidligere ordfører i 
Alicante, Luis Díaz Alperi (PP).

Ikea har likevel ikke gitt opp 
planene i Alicante, men forelø-
pig virker det langt frem til en 
utbygging kan komme i gang. 
Millioninvesteringen varehus-
kjeden ønsker å gjøre i provin-
sen er kjærkommen blant de 
fl este politikere og hos lokalbe-
folkningen. Utbyggingen møter 
riktignok motstand hos lokale 
miljøvernere som mener natur-
områdene i Rabasa trenger bed-
re vern enn det er tatt høyde for 
i prosjektbeskrivelsen. 

Ved siden av korrupsjon og ir-
regulære forhold i byggepro-
sjektet, er dette forhold som det 
må ordnes opp i før en eventuell 
utbygging kan starte. 

Valencia

IKEA Valencia åpner i juni
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Regionale myndigheter i 
Valencia har gjort en av-
tale med SNC-Lavalin 

som i første omgang skal vare 
i tjue år fremover. De første 
ti årene vil selskapet få tilført 
24,5 millioner euro for å drive 
fl yplassen. Etter 2024 er det me-
ningen at selskapet skal begynne 
å betale for bruken av anlegget. 
Når den tid kommer håper man 
at antallet passasjerer per år skal 
ha kommet opp i 1,2 millioner.

Det er knyttet store forventnin-
ger til selskapet. I følge opplys-
ninger fra regjeringen i Valencia 
driver SNC-Lavalin allerede 16 
andre fl yplasser i Europa og skal 
ha hatt til sammen over 58.000 
fl yvninger i fjor.

Dersom alt går i boks vil den nye 
avtalen være som «å våkne fra 
en dårlig drøm» skriver avisen 
El País. Flyplassen i Castellón 
har stått klar til bruk i nærmere 
tre år, men har til nå kun vært 
et pengesluk for det offentlige 
med tap på fl ere titalls millioner 
euro. 

Mangel på både passasjerer og 
fl y har gjort at den kontroversi-
elle investeringen på 150 millio-
ner euro har vært referert til som 
«spøkelsesfl yplassen». Prosjek-
tet har blitt kritisert på grunn av 

beliggenheten, ca. fi re mil fra 
provinshovedstaden Castellón 
de la Plana, og at det ikke er be-
hov for en fl yplass i dette om-
rådet.

Den forrige sjefen for Aeropu-
erto de Castellón, Carlos Fabra 
(PP), skal de siste årene ha brukt 
rundt 50 millioner euro bare på 
å markedsføre fl yplassen. Etter 
at han trakk seg fra stillingen i 
fjor, uten å ha landet en eneste 
avtale, skal løpende utgifter ha 

blitt redusert med over 80 pro-
sent.
Carlos Fabras som regnes som 
drivkraften bak byggingen av 
fl yplassen ble i november i fjor 
dømt til fi re års fengsel for skat-
teunndragelse, forhold som går 
tilbake til perioden da han var 
president i provinsen (1995-
2011). Etter å ha gått av som 
president i 2011 gikk han over 
til å bli sjef for fl yplassen, et 
prosjekt han selv hadde drevet 
frem som politiker.

Den offi sielle åpningen i 2011 
ble av mange sett på som et 
rent PR-stunt i Partido Popu-
lars valgkamp i regionsvalget. 
Åpningen ble offi sielt feiret av 
Fabra og den gang regionspre-
sident i Valencia, Francisco 
Camps. Camps som noen måne-
der senere måtte trekke seg fra 
vervet som president på grunn 
av korrupsjonsanklager, prokla-
merte at åpningen av fl yplassen 
markerte starten på en «sosio-
økonomisk transformasjon» av 

Castellón som provins. Foruten 
korrupsjonsanklagene har PP 
blitt kritisert for en urealistisk 
satsing på provinsen Castellón 
og provinsens økonomiske po-
tensial som reisemål for spanske 
og utenlandske turister. Cas-
tellón er i dag ett av områdene i 
Spania der fl est hus står tomme. 
I følge tall fra spanske myndig-
heter skal provinsen i juni 2012 
ha hatt nærmere 120.000 nye 
boliger til salgs.

Valencia

Castellón endelig klar for fl ytrafi kk
Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar er endelig klar for fl ytrafi kk. Flyplassen skal drives av det kanadiske selskapet SNC-
Lavalin som har bundet seg til en avtale på tjue år. Starten på ordinær passasjertrafi kk vil dersom alt går etter planen være i 
2015. Selskapet skal imidlertid ha satt seg som mål å komme i gang med de første fl yvningene allerede innen fem måneder. 
Den kontroversielle fl yplassen har vært regnet som ett av Partido Populars skandaleprosjekter i Valencia-regionen.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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KONFIRMANT: Karoline Johannesen gleder seg til familiebesøk fra 
Norge.

· HEALTH 
· BEAUTY 
· WELLNESS

Nail extentions
Facial treatments
Body contouring treatments
Massage
Waxing
Nutrition  

Centro de Servicios Alfaz del Sol · Calle Manises, 18 · Alfaz del Pi

Rebecca 633 065 870

clínica

Rebecca 633 065 870

Manuellterapi
Fysioterapi
Osteopati 
Akupunktur
Kosthold

Alfaz del Sol: 966 860 294  -  Albir: 966 868 638  -  Benidorm: 965 861 061

REFUSJON MED HELFO

Rekordstort 
konfi rmantkull

Albir

I april skal tretti norske ungdommer konfi rmeres i sjømannskirka 
i Albir. Det har aldri tidligere vært en så stor gruppe, opplyser sjø-
mannsprest Jo Inge Bolstad. Det er ti konfi rmanter i sjømannskirka 
i Torrevieja. Konfi rmasjonen er på Palmesøndag i sjømannskirka.

10 gutter og 20 jenter er sam-
let til undervisning annenhver 
torsdag. Det er en sammensvei-
set gjeng som sitter eller ligger 
lettere henslengt i sofakroken 
denne torsdag ettermiddagen før 
undervisningen tar til.

Alle synes det er stas å konfi r-
mere seg i utlandet og at det skal 
bli kjekt å få familien på besøk.
De synes at det er topp å kon-
fi rmere seg i Spania og mener 
at mange norske konfi rmanter 
misunner dem i så måte, selv om 
noen mener at det hadde vanket 
mer penger om den fant sted i 
Norge.

Alle konfi rmantene kjenner 
hverandre godt fra før siden de 

er elever ved den norske skolen. 
Karoline Johannesen fra Sta-
vanger har bodd 12 år i Spania 
og gleder seg til besøk fra Norge 
og til selskapet.

-Vi skal spise på restaurant. Det 
kommer mellom 20 og 30 gjes-
ter. Karoline skal i likhet med de 
andre jentene ikke ha bunad. 
-Jeg har fått sydd en fi n kjole, 
sier hun.

Markus Kvingeaalen fra Sogn-
dal har bodd i Spania halvannet 
år og gleder seg i likhet med Ka-
roline til besøk fra Norge. 
-Vi skal spise ute etter seremo-
nien. Jeg gleder meg til å få be-
søk av slekt fra Norge, og det 
blir kjekt for dem å ferie dagen 
min i her i Albir, mener han. 

UNDERVISNING
Konfi rmantene løser seg opp 
fra sofagruppen og setter seg 
sammen i grupper ved ulike 
bord. Presten er ankommet og 
undervisningen tar til.

Siden gruppen skal til London 
hvor de blant annet skal se «Les 
Miserables», innleder Bolstad 
med regler om skikk og bruk i 
teatret. Etterpå vises klipp fra 
fi lmen og Bolstad forklarer un-
derveis om tema og motiv. Noen 
hører etter og spør underveis 
mens andre fi nner det mer inter-
essant å skravle med sideman-
nen eller å taste på smarttelefo-
nen.

Noen av ungdommene har vært 
på teater tidligere og også sett 
«Les Miserables» som står på 
programmet. 

AKTUALISERER
Verdinormene i Les Miserables 
er like aktuelle i dag som da 
det var skrevet på 1800-tallet. 
Skritt for skritt tar Bolstad for 
seg handlingen og dens ingredi-
enser. 

INGER KRISTIN WESSEL
INGER@SPANIAPOSTEN.ES
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Finestrat kommune nord 
på Costa Blanca får ikke 
orden på økonomien. 

Kommunens kontroll med regn-
skapene for 2009, 2010 og 2011 
betegnes som «inadekvat» av 
spanske skattemyndigheter. 

NEST HØYESTE GJELD
Partido Popular som sitter med 
styringen har de siste årene for-
søkt å rette på problemene ved å 
sette opp så å si alle kommunale 
avgifter inkludert eiendoms-
skatten. Likevel ender kom-
munen opp med landets nest 
høyeste gjeld per innbygger. 
Myndighetene i Madrid har nå 
varslet at de kommer til å gripe 
inn dersom kommunen ikke får 
kontroll på økonomien.

Finestrat kommune har de siste 
tolv årene vokst til det tredob-

belte og teller i dag rundt syv tu-
sen innbyggere. Næringsgrunn-
laget var opprinnelig jordbruk, 
med dyrking av mandler, oliven 
og appelsiner. 

Fra rundt 1980 og fremover 
har økonomien blitt gradvis 
mer kommersialisert og sen-
trert rundt turisme. De siste ti, 
femten årene har det vært satset 
stort på boligutbygging og nye 
urbanisasjoner. Kommunen er 
også blitt base for en rekke be-
drifter i provinsen, noe som har 
bidratt til å øke innbyggertallet.

Befolkningsvekst og utbygging 
har satt fart på økonomien, men 
har de siste årene ikke resultert 
i et økonomisk overskudd for 
kommunen. 

I likhet med mange andre kom-
muner har lokaløkonomien vært 
preget av sammenbruddet i bo-
ligmarkedet og de økonomiske 
nedgangstidene. En rapport fra 
spanske likningsmyndigheter 
viser at gjelden per innbygger 

i dag er på 1.841 euro, det nest 
høyeste i landet etter Madrid-
kommunen Parla.

ØKE KONTROLLEN?
I rapporten som nylig ble lagt 
frem av opposisjonen fremgår 
det at PP ikke klarte å få regn-
skapet til å gå opp hverken i 
2009, 2010 eller 2011. I 2012 
skal kommuneledelsen ha for-
søkt å øke inntektene ved å sette 
opp satsene på kommunale av-
gifter. 

Likevel endte Finestrat opp som 
landets nest mest gjeldstyngede 
kommune. Likningsmyndighe-
tene har nå varslet at dersom 
gjelden fortsetter å øke og kom-
munen ikke klare å betjene lø-
pende utgifter vil sentraladmi-
nistrasjonen intervenere og øke 
kontrollen med midlene kom-
munen mottar fra Madrid. 

Finestrat har tradisjonelt vært 
en PSOE-ledet administrasjon, 
men har siden 2007 vært styrt 
av PP.

Les Miserables av Viktor Hugo 
er beskrevet som en av verdens 
ti største romaner, men den fi kk 
negative kritikker da den kom 
ut i 1862. «Les Miserables»- 
de elendige – beskriver livets 
kunstige helvete på jorden. Per-
sonlighetene representerer kon-
trastene. Elementene er urettfer-
dighet og rettferdighet, godhet 
og ondskap, fordømmelse og 
makt, tilgivelse og forsoning. 
Romanen tar også for seg stu-

dentopprøret og den politiske 
situasjonen i Frankrike på den 
tiden.

Etter en pause med pizza fortset-
ter undervisningen hvor Bolstad 
knytter fi lm og livets realiteter 
sammen. 

Om få uker skal disse ungdom-
mene prege historien i Albir 
som det første og største kullet 
av konfi rmanter.

KONFIRMANT: Markus Kvingeaalen er en av de 10 guttene som konfi r-
meres i sjømannskirka

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Finestrat

På gjeldstoppen i Spania
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ANSVARLIG: Bård F. Førre er ansvarlig for mesterfagskolen i Spania.

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 667689587
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

Vi gjør profesjonelt arbeid innen:

• Muring, støping og utgraving

• Flis -og steinlegging

• Vegg -og takplater i PLADUR®

• Gips (tak, vegger, møbler, dekor…) 

• Snekring

• Maling

• Aluminiumsprodukter

• Vinduer, dører og porter

• Rørlegging, kraner og armatur

• Strøminstallasjon

• Utsmykning og renovering mm.

Har du hus?  Vi har håndverkerne. 
Installasjon, reparasjon eller  

full renovering… 
-CBBS er alt du trenger.

• Alt-i-ett-service 

• Profesjonelle håndverkere 

• Garantert kvalitetsarbeid

• Lave spanske priser 

• Gratis prisoverslag 

• Norsk kundeservice

-alt innen bygg og renoveringCosta Blanca Bygg Service

-Vi snakker norsk!

Ta kontakt  -Vi snakker norsk!    Tlf.: 693 80 22 50       E-mail: kontakt@costablancabygg.com

Mesterbrevutdanningen 
foregår i lokalene til 
Den Norske skolen i 

Alfaz del Pi. Det tilbys fi re kurs 
– alle på 11 uker.

-Del 1 til mesterbrevet gjelder 
etablering og ledelse. Del 2 er 
faglig ledelse. I tillegg tilbyr vi 
etablererskole for de som ikke 
har fagbrev og vi har også en 
egen bedriftslederskole for de 
som ønsker å lære mer innen 

økonomi, ledelse og markeds-
føring, opplyser Bård R. Førre 
hos Mesterfagskolen til Spania-
Posten.

FOLKEUNIVERSITET
For å kunne ta mesterbrevet kre-
ves godkjent norsk fagbrev. Så 
langt er det altså over 200 nord-
menn som har benyttet seg av 
tilbudet i Spania. Folkeuniver-
sitet i Haugesund samarbeider 
med Mesterfagskolen. 

I tillegg til Bård F. Førre un-
derviser Gunnar Isdahl, Ådne 
Bratthammer og Alf Kristian 
Kvalevåg ved skolen.

-Hele 99,8 prosent av de som 
har gått på vår skole har bestått 
eksamen, sier Førre.

GOD KVALITET
Det er maksimalt 16 studenter 
per kurs. Mesterfagskolen øn-
sker ikke fl ere av gangen, slik at 
de til enhver tid har full oversikt 
og kan tilby undervisning av god 
kvalitet. Det er skole fem dager i 
uka, fra klokka åtte om morgen 
til sju om kvelden. Det er siesta 
mellom klokka 13.00 og 15.00.
-I helgene tilbyr vi sosiale akti-
viteter og mange reiser på egen-
hånd og utforsker alt hva Spania 
kan tilby. Vi tilbyr et intensivt, 

Alfaz del Pi

Mesterfagskolen kan i år feire10 årsjubileum i Spania. I løpet av disse 
ti årene har over 200 fagfolk tatt mesterbrev. Nå inviterer skolen både 
tidligere og nåværende elever, samt en rekke andre personer, til stor jubi-
leumsfest i Albir 28. mars. Jubileumsfesten avvikles på Hotel Sol Palace.

Mesterfagskolen i Spania har 10 årsjubileum
-over 200 fagarbeidere har tatt mesterbrev

GIGANTISK SLUTTSALG 
AV ORIENTALSKE 
HÅNDLAGDE TEPPER.

HOTEL “KAKTUS ALBIR” 
C/. PAU CASALS, 4 • 03581 PLAYA DEL ALBIR (ALFAZ DEL PI).  
TEL.: 660 394 917 • TEL.: +34 96 686 48 30 • WWW.KAKTUSGRUP.COM

AVVIKLINGSALG FREDAG

mars
14

10:00 −19:00
åpent daglig

SALGSTART
VARELAGER FRA KONKURSSALG I HAMBURG!

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

FRA 
14. - 27. 

MARS



SpaniaPosten  15. MARS 2014  UTGAVE 06 2014 27

MESTERBREV: Her er noen av de 200 som har tatt mesterbrev i Spania de siste ti år.

men godt kurs, mener Bård F. 
Førre.

FORDELENE I SPANIA
-Hvilke fordeler er det for elev-
ene å ta Mesterfagskolen i Spa-
nia fremfor å ta utdanningen i 
Norge?

-Det er mange fordeler ved å ta 
utdanningen i Spania. Du arbei-
der intenst i to ganger 11 uker i 
stedet for to år. Du arbeider med 
prosjektoppgaver og hjemmear-
beid i grupper. Du slipper å ten-
ke på lange arbeidsdager hjem-
me og så skole om kvelden, og 
på toppen av det hele kommer 
klimaet. Man unnslipper kulde, 
snø og lave temperaturer.

Det er mulig åta mesterbrev 
innen 72 forskjellige fagområ-
der. De fl este velger å ta mester-
brevet innen tømrer, rørlegger, 
maler- og murerfaget. 

Frisør, gullsmed og blomster-
dekorasjoner er andre populære 
fagretninger. I tillegg til norske 
elever har skolen hatt svensker 
og dansker.

Nye kurs starter 7. januar 2015.
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Aktiviteten på eiendoms-
markedet blant uten-
landske innbyggere i 

Spania er desidert størst i Ali-
cante. Med 3.442 salg i 2013 
ligger provinsen langt foran de 
neste provinsene som er Mála-
ga (1.922), Barcelona (1.086), 
Balearene (1.020) og Tenerife 
(822). 

Salget til utenlandske innbyg-
gere var totalt på 13.629 boliger, 
et marked som har vært i vekst 
de siste to og et halvt årene.

Det totale salget av boliger, 
spanske og utenlandske kjøpere 
sett under ett, gikk imidlertid 
ned. 300.349 boliger ble solgt 
i Spania i 2013, en nedgang på 
17,4 prosent sammenliknet med 
2012. Salget til utenlandske kjø-

pere utgjør 15,8 prosent av mar-
kedet.

Noe av årsaken til den store for-
skjellen mellom 2012 og 2013 
skal være endringer i betin-
gelsene for skatter og avgifter 
innført 1. januar i fjor. Økning 
i blant annet merverdiavgiften 
skal ha gjort at mange ønsket 
å få kjøpt bolig innen utgangen 
av 2012. Dermed fi kk salget en 
voldsom vekst på slutten av året. 
Dersom det ikke hadde vært for 
avgiftsøkningen, ville sannsyn-
ligvis mange av disse kjøpene 
først ha skjedd utover i 2013 og 
forskjellen mellom årene hadde 
vært tilsvarende mindre.

Bare én region i Spania opp-
levde vekst i eiendomsmarkedet 
i fjor, nærmere bestemt Kanari-
øyene der salget gikk opp med 
1,4 prosent. I resten av landets 
regioner gikk salget ned.

De regionene som hadde den 
prosentvis laveste nedgangen 

var Catalonia (-9,6), Comunidad 
Valenciana (-10,3) og Madrid 
(-11,2). Den største nedgangen 
i landet var til sammenlikning i 
regionene Asturias (-37,7), Ex-
tremadura (-36,3) og Cantabria 
(-33,7).

Selv om nedgangen i Comuni-
dad Valenciana var på hele 10,3 
prosent opplevde provinsen 
Alicante og Costa Blanca kun 

en nedgang på 1,5 prosent, den 
lavest blant provinsene der sal-
get gikk ned. Bare to provinser 
kunne vise til positive tall, Santa 
Cruz de Tenerife med en økning 
i salget på 2,4 prosent og Las 
Palmas med en økning på 0,6 
prosent.

Salgstallene fra siste kvartal i 
2013 gir en indikasjon på hvor 
markedet står for øyeblikket. 

Av byene på Costa Blanca er 
det Torrevieja som for tiden kan 
vise til de høyeste tallene. Her 
var salget av boliger i oktober, 
november og desember i fjor 
totalt sett på 1063 enheter. På 
landsbasis var det bare Madrid 
(8.451), Barcelona (2.946), Va-
lencia (1.444) og Sevilla (1.307) 
som hadde fl ere salg.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Benidorm  965 859 577  ·  Calpe  965 835 367  ·  Guardamar  965 083 273 
Jávea  966 463 420  ·  Torrevieja  966 927 249   

Bestil en synsundersøkelse online på specsavers.es eller ring din lokale Specsavers

Progressive glass   ordinær pris 69€, nå GRATIS

Bifokale glass   ordinær pris 59€, nå GRATIS

Fargeskiftende glass   ordinær pris 79€, nå GRATIS

Tynne og lette glass   ordinær pris 69€, nå GRATIS

Antirefleks behandling   ordinær pris 40€, nå GRATIS

Farge- og UV-filter   ordinær pris 30€, nå GRATIS

Eller 25% avslag på utvalgte briller med enstyrkeglass

MYE Å SPARE 
PÅ LINSER

Få en av disse glassbehandlingene gratis når du kjøper briller fra 75 €:

Når du kjøper briller for 75 euro eller mer, får du nå en oppgradering GRATIS.

SALG: Tilbudet gjelder 1.5 ripebeskyttet enstyrke glass, hvis ikke progressive/bifokale ekstrabehandlinger er valgt. Ved valg av andre glass eller glassbehandlinger tilkommer ekstra kostnader. Progressive: Standard progressive, ordinær pris 69 euro. Bifolkale: Standard bifokale, ordinær pris 59 euro. Fargeskiftende glass, ordinær pris 79 euro. Ekstra tynne og 
lette glass, ordinær pris 69 euro. Antirefleks behandling (ultra klar): ordinær pris 40 euro. Fargede glass med UV beskyttelse, ordinær pris 30 euro. For 25% avslag på utvalgte innfatninger, vennligst se briller med rød prislapp. Tilbudet kan ikke benyttes sammen med andre tilbud. Tilbudet varer til og med 30. mars 2014. ©2014 Specsavers. All rights reserved.

GRATIS SYNSUNDERSØKELSE  Bestiller du en synsundersøkelse før 30. mars 2014 hos Specsavers gir vi deg testen GRATIS. 
Husk å ta med verdisjekken når du bestiller timen. Kun én verdisjekk per kunde. Kan ikke byttes mot kontanter eller brukes sammen andre verdisjekker. 

Skynd deg!
Gjelder tom 30. mars

Alicante

Provinsen Alicante med Costa Blanca som hovedområde selger fl est boliger til utenlandske innbyggere. Det viser 
tall fra spanske myndigheter for 2013. Statistikken gjelder for salg til ikke-spanske kjøpere som allerede står regis-
trert med bopel i Spania. Med over 3.400 slike salg i fjor distanserer provinsen seg betraktelig fra resten av landets 
provinser. Salget av boliger i Spania totalt sett gikk imidlertid ned med 17,4 prosent i 2013 sammenliknet med 2012.

Costa Blanca selger fl est boliger
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Den spanske risretten pa-
ella regnes for å ha sin 
opprinnelse i Valencia-

regionen. Det fi nnes forskjellige 
varianter av retten, men visse 
ingredienser må være med. 
Samtidig fi nnes det en grense 
for hva det er «lov» til å putte 
i risen hvis man ønsker å kalle 
det paella. Det mener i hvert fall 
initiativtakerne til den nylan-
serte internettsiden Wikipaella, 
et prosjekt som har til formål å 
bevare og videreføre den tradi-
sjonelle retten i sin opprinnelige 
form.

Internettprosjektet Wikipaella 
ble startet opp allerede i 2013, 
paellaens år. Det var imidlertid 
først den 20. februar i år at nett-
siden ble lansert. I dag kan de 
som måtte ønske det gå inn på 
Wikipaella.org og fi nne ut hva 
en autentisk oppskrift innehol-
der og hva som er de mest ut-
bredte variantene.

Primus motor for prosjektet 
er tre menn fra Valencia, Paco 
Alonso, Guillermo Navarro og 
José Maza, som fi kk ideen til 
prosjektet etter å ha sett seg lei 
på retter som ble presentert som 
paella, men som i følge dem 
ikke var det. 

Med et ønske om å bevare tra-
disjonen og unngå en utvanning 
av begrepet, har de tre paella-
entusiastene samlet inn opp-
skrifter fra 170 etablissementer 
i Valencia-regionen. Oppskrifte-
ne er hentet inn fra regionens tre 
provinser Castellón, Valencia og 

Alicante og inneholder forskjel-
lige former for paella.

På bakgrunn av informasjonen 
som er samlet inn er det presen-
tert tre akseptable hovedvarian-
ter av den populære retten. Den 
ene er den tradisjonelle Paella 
Valenciana, som regnes for å ha 
sitt opphav i Albufera like uten-
for Valencia by. I tillegg kom-
mer den såkalte Arroz a Banda 
(Senyoret) og Paella med kanin 
og snegler.

Det skal være oppgittheten over 
det som anses som en løsslup-
pen omgang med oppskriften i 
Valencia-regionen som først og 
fremst har motivert initiativta-
gerne til å lage den nye infor-
masjonssiden. «Vi fordømmer 
offentlig overtredelsene som 
blir gjort med paellaen. Spesielt 
mye i Comunidad Valenciana», 
heter det i manifestet.

Det reageres imidlertid også på 
hvordan retten presenteres i ut-
landet.

Deilig norsk mat 

Bestill bord 
på tlf:
966867423

Velkommen til Den norske Bok-Cafe`n. Solfylt 
terrasse i Avenida del Albir. Frokost, lunsj, midd-

aviser & ukeblader, bøker & egne postkort etc.
Forruten a la carte, har vi følgende “dagens”:
Mandag: Karbonadesmørbrød

Onsdag:  Hjemmelaget kjøttsuppe
Torsdag: Lettsaltet torsk med bacon
Fredag:   Kjøttkaker i brun saus
Lørdag:   Risengrynsgrøt. Rikholdig salatbuffet
Søndag:  Hjemmelaget lasagna med salat

Valencia

Ønsker å “redde” 
den ekte paellaen
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FLYTTET: Terrence Kerr har fl yttet Meta Bike kafé til nye lokaler vis a vis 
Mendoza i Albir.

Terrence Kerr tar i mot 
i kafeen i første etasje.  
På bordet i sofahjørnet 

ligger en rekke magasiner som 
alle handler om sykkelsport. Fra 
en stor tv-skjerm kan man følge 
sykkelritt.

Her er det sykkel som gjelder, 
for fra kafeen selger og leier 
Kerr ut sykler og utstyr. Herfra 
selger han også antrekk. Kjøp 
av disse gir automatisk medlem-
skap i klubben.

UTVEKSLE ERFARINGER
-Sykkelinteresserte kommer hit 
for å utveksle erfaringer og råd 
over en kopp kaffe. Han slår 
hånden ut mot gaten hvor det er 
også er plassert bord og stoler 
for dem som vil sitte ut, fortel-
ler Kerr.

I andre etasje står og henger 60 
sykler av ypperste kvalitet og 
laget av karbon. Noen ligger 
fremdeles i esker. Terrence Kerr 
setter nemlig sammen syklene 
selv. 

En del av andre etasje skal bli 
snart bli massasjekrok. Inneha-

Annerledes sykkel-
butikk i nye lokaler

Albir

Innehaveren av Meta Bike kafé, Terrence Kerr har brukt de siste 
månedene på å pusse opp nye lokaler vis a vis Mendoza i Albir. Tid-
ligere holdt Meta Bike kafé til i Albir Garden. Kerr har bodd 13 år i 
Spania og har i løpet av den tiden gjort hobbyen sin til levebrød.

INGER KRISTIN WESSEL
INGER@SPANIAPOSTEN.ES

De operainteresserte kan 
notere seg fredag 28. 
mars i kalenderen. Da 

er det nemlig klart for operet-
tekonsert i teateret i Torrevieja. 

Arrangørene lover en fargespra-
kende konsert med baroner, gre-
vinner og prinsesser.

De operainteresserte kan notere 
seg fredag 28. mars i kalende-
ren. Da er det nemlig klart for 
operettekonsert i teateret i Tor-
revieja. Arrangørene lover en 
fargesprakende konsert med ba-
roner, grevinner og prinsesser.

Det tas utgangspunkt i kjente og 
kjære operetter som Den Glade 
Enken, Csardafyrstinnen, fu-
glehandleren og mange andre. 
Flere av sangnumrene vil bli 
ledsaget av dans.

Den kjente fi olinisten Rimma 
Gotskosik er kapellmester og 
initiativtaker til konserten. I 
tillegg vil pianisten Jan-Erik 
Sandvik spille en sentral rolle. 
De to sangsolistene er sopranen, 
Maria Matyazova og tenoren 
Mats Carlson. De to syngende 
danserne er Annika Listen og 
Tilda Henriksson.

Torrevieja

Klart for farge-
sprakende operette
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veren har knyttet til seg fysiote-
rapeut som skal ta seg av sliten 
kropper etter sykkelrittene.

Klubben har medlemmer fra uli-
ke land. Mange av medlemmene 
er nordmenn. Kerr har hjemme-
side hvor man kan melde seg på 
turer. Han har også egen Face-
book-gruppe.

YPPERLIGE SYKKELFORHOLD
Det er ikke tilfeldig at Kerr star-
tet et slikt møtested i nettopp 
Albir.
-Nettopp på Costa Blanca har 
vi de fl otteste sykkelforhold. 
Kanskje de beste i verden. Se 
for deg turen fra fyret i Albir og 
over fjellene til Guadalest.  Her-
fra er det en fantastisk utsikt i et 
unikt landskap. 

Kerr beskriver en slik tur som 
utfordrende, men at man kan til-
passe turene etter sitt eget nivå 
og helse. Andre turer går etter 
veier hvor forholdene er gode 
for sykling. Turene er guidede.

ENGELSKSPRÅKLIG TILBUD
-Formålet med klubben er å gi 
medlemmer fra alle verdens-
hjørner et engelskspråklig til-

bud. Dette er det eneste i sitt 
slag her omkring, forteller Kerr 
og legger til at mellom tjue og 
tretti av medlemmene er nord-

menn. De tilreisende leier syk-
kel og utstyr av meg.
Klubben arrangerer sykkelritt 
både om våren og sommeren for 

medlemmene. I mars står cam-
pus på agendaen.
-Akkurat nå er forresten er span-
ske Alberto Contador, som vant 

Tour de France i 2006), her med 
en gruppe unge syklister, skyter 
Kerr inn.  

ANNERLEDES BUTIKK: Innehaveren av Meta Bike kafé, Terrence Kerr, driver en annerledes sykkelbutikk. I tillegg til salg og utleie av sykler, så er 
det mulig å slappe av med en kaffekopp og TV-titting.

Ekstremvær er tema for 
den nye fotoutstillingen 
«Entre llampos, borias 

y levantás» i kultursenteret Vir-
gen del Carmen i Torrevieja. Ut-
stillingen åpner fredag 14. mars 
og inneholder bilder av forskjel-
lige værfenomener slik de kan 
oppleves på Costa Blanca. Både 

fotografi er tatt av profesjonelle 
og amatører stilles ut.
På utstillingen, som grunnet 
fjorårets suksess arrangeres for 
andre år på rad, vil man også få 
anledning til å studere observa-
sjonsbilder fra spansk meteoro-
logisk institutt AEMET, grafi kk 
og fakta om naturfenomener. 

Den informative delen innehol-
der også historier og reportasjer 
fra avisene, med eksempler på 
hvordan Torrevieja-området 
opp gjennom årene har vært 
rammet av uvær med alt fra hagl 
og snø, til storm, regn og fl om. 
Utstillingen er gratis og varer 
frem til 6. april.

Torrevieja

Ekstremvær på utstilling
Fem personer er arrestert 

av spansk politi for for-
søk på organhandel. De 

fem arresterte, som alle er av 
utenlandsk opprinnelse, skal ha 
havnet under etterforskning i 
2012 etter å ha forsøkt å skaffe 
en leverdonor blant papirløse 
immigranter. 
En privat klinikk i Valencia-re-
gionen skal ha havnet i søkely-

set etter å ha gjennomført tester 
av fl ere personer. 

Leveren skulle selges til en vel-
stående politiker fra Libanon 
som hadde reist til Spania etter 
tips om at spanske klinikker var 
gode på denne typen operasjo-
ner. Det skal være første gang 
en slik sak er avslørt i Spania.

Valencia

Ulovlig organhandel avslørt
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BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR

BRENDERUP TILHENGER. Norsk 
reg henger selges BILLIG KUN 
250e Alluminium dobbel karm-
høyde nytt reseverhjul styrehjul 
parkeringsstøtte 750kg 1520 
bredde 3530 lengde pressening 
kan ikke reg på spansk skilt 
Ring/SMS 608909251. €250

ESKLUSIV GRAND CHEROKEE 
SRT8. Hvit 07mod, 55.000 km, 
èn eier, alle servicer. , 6,1l., 
HEMI V8, 420 HK. 0-100 på < 5 
Komfort., trygg og morsom SUV. 
€26 500. Telefon:687515181

VETERANBIL TILSALGS. Merce-
des E190 2,3L 27år 1987 Mod. 
130 000km Alle servicer fulgt. 
Spansk. 0 rust. I meget god 
stand. Er veteranbil i Spania. ve-
teran i Norge 2017. Gi Bud.
Tel:680929010

HARLEY DAVIDSON ELECTRA Gli-
de Screaming Eagle selges. Pris 
red. til €19.900 Denne sykkelen 
har alt utstyr: Varme i håndtak 
og sete, cruicekontrol, Screamin 
Eagle race tuner for max motor 
effekt. Garmin GPS. Screaming 
Eagle regntrekk. Supertrapp ek-
sos. €19 900. Tel: 618574507

BMW TAKBOX. Takbox + nya 
rails Original BMW. Aldrig an-
vänd. Mått takbox: 39 x 64 x 
191. Pris i Sverige 6700 SEK. 
Säljes för 550 euro eller ge bud. 

DIVERSE &DIVERSE &
LØSØRE, DYRLØSØRE, DYR

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

BEDRIFT FOR SALG. Norstil Art 
SL og Costa Blanca Handverk & 
Interiør, retter seg begge inn mot 
det skandi-naviske markedet på 
Costa Blanca Nord. Attraktiv 
beliggenhet i Alfaz del Pi. www.
fi nn.no FINN-kode: 46401545

CHIHUAHUA VALPER. De kom til 
verden 4 januar og er leverings-
klare 6 mars. Moren og faren 

ALTEA LA GALERA DE LAS PALM-
ERAS. Vakre hus 190m2. Stor 
stue og spisestue, 2 soverum, 2 
bad, amerikansk kjøkken, WI-
Fi. 3 terraser. Basseng og privat 
parkering. 360 grades utsikt med 
havet Tilgjengelig: 01.05.14
Ring: 699 344 496

HJØRNEBUNGALOW til leie i Al-
faz del Pi. Ligger i nærheten av 
Den Norske Skolen i Belmonte. 
3 sov., 2 bad (in suite), toalett, 
stue og romslig kjk, to etasjer, 
priv. hage og fellesbasseng. Me-
get velh. og solrik! 700 / € mnd 
for langtidsleie. Tlf: 60731 6815 
www.principado-properties.com

LEI LEILIGHET I ALBIR (ALFAZ DEL 
PI). Å leie: Ett roms leilighet med 
garasje, bod og svømmebasseng. 
Jeg snakker engelsk og spansk. 
Mobiltelefon: 0034 644441959
€450. Telefon:644441959

FLOTT LEILIGHET 1.LINJE I ALTEA
Leil. m/ 2 sov, med direkte ad-
gang til stranden. Minimalistisk, 
nyoppusset og praktisk leilighet 
for kortidsleie. http://www.fi nn.
no Ref:46875962. €450

REKKEHUS TIL LANGSIKTIG LEIE I 
ALBIR ÅSEN. Rekkehus leies ut i 
Albir åsen: 2 sov, 1 bad, stor ter-
rasse og garasje. Felles basseng. 
Ledig 1/03. Pris:650€/mnd.
Telefon:694416578

HUS MED STOR TOMT TIL LEIE 
nær Villajoyosa. 550 euro per 
mnd. Huset ligger i et naturom-
råde ved landsbyen Orcheta. 10 
min fra strendene i Villajoyosa, 
30 min fra Alfaz del Pi. Huset har 
2 soverom, L-stie, kjøkken,bad, 
terrasse. Ta kontakt på 0047 
98999729. €550

4 ROMS HJØRNELEILIGHET SEN-
TRALT I ALBIR. Vakker 4 roms 
hjørneleilighet i 4 etage til utleie 
sentralt i Albir, 3 sov,stue, 2 bad, 
kjøkken med spiseplass,lukket 
garage, svømmebasseng, umø-
bleret, fl ott utsikt mot hav og 
fjell.Helårsutleie. €875
Telefon: 683607874

FIN RADHUSLÄGENHET TIL LEIE.
Fin radhuslägenhet nära Alfaz 
med 2 sovrum, vardagsrum med 
kök. 2 stora terasser med utsikt 
mot Albir och Altea 2 st pooler. 
Tel +4630218221. €400. Tele-
fon:030218221

HUS TIL SALGS. Flott Enebolig i 
Alfaz del Pi, San Rafael til salgs. 
3 soverom, 2 bad, garasje, salt-
vannspool og delvis møblert fi n 
frukthage. Ring Mai 616325683
€375 000. Telefon:616325683

LEILIGHET TIL SALGS I ALTEA
4 soverom, 2 bad og lagerrom. 
Sentral beliggenhet, nyrenovert, 
A/C. Ligger i Avenida Rei Jaime 
I. 674 693 551 eller 616 314 114 
(spansk/engelsk)

FAMILIEBOLIG TIL LEIE I ALFAZ 
DEL PI. Boligen ligger i sentrum 
rett ovenfor Casa Cultura. 3 so-
verom, 1 bad. Stor solrik patio. 
500 € / mnd. Tlf: 607 31 68 15 
www.principado-properties.com

LITEN ENEBOLIG FOR UTLEIE, 
Alfaz del Pi, La Capitana. Liten 
enebolig leies ut fra okt-2014 til 
apr.2015.2 sov, stue/spisestue, 
kjk, bad, terr. Internett/Norske 
TV kanaler inkl. i leie-Strøm,gass 
og vann ekskl. Parkering.Euro 
800.-/md. Tel: 965887962

LEILIGHET I ALTEA. Praktfull før-
stelinjeleilighet med 180 graders 
utsikt. Nyrenovert og elegant 
innredet, 5 sengepl. Norske TV-

Bilder fi nnes Finns nära Torrevi-
eja annikarode@msn.com
€550. Telefon:627154722

MERCEDES 280 SL. Meget strø-
ken 280SL, står i Malaga på 
norske skilter, nylig vært på stor 
service. Koster kr 1700 pr år i 
forsikring. Dette er en bil som 
folk stopper for å se på, det er 
ikke så mange av de i Spania.
€17 500. Telefon:91324026

ØNSKER KJØPE BIL. Hei :) Ønsker 
kjøpe liten praktisk bil med auto-
mat og skyvedører begge sider. 
Som rullestolbruker er dette en 
praktisk bil. Telefon:95166027

SEAT LEON LEÓN 2.0TDI CR 
Sport til salgs/2011 modell. 
Seat Leon 2.0 Sport TDi 140cv. 
Brukt kun til transport til og fra 
jobb, ikke røyker, i meget god 
stand. 5 seter, ABS, Airbag, A/C, 
Alarm, Handsfree osv.2011 mo-
dell Email eller telefon/norsk 
nr(0047). €12 800. Tel:97716426

 Callosa d’en Sarrià,  San Pedro 
del Pinatar,  Santa Pola,  Elche,  La 
Nucia,  San Pedro

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

 Callosa de Segura,  Benidorm
 La Mata,  Guardamar,  Torrevieja 
/ La Mata,  Polop,  San Miguel de 
Salinas,  Teulada

 Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
 Alicante (Plaza de Toros)
 Rojales,  Villajoyosa,  Urb. Marina 
(San Fulgencio)

Alfaz del Pi,  Finestrat,  Gata de 
Gorgos,  Los Montesinos (kveld/

Torrevieja

 Alicante,  Almoradí,  Torre Pacheco
 Elche,  Benissa,  Calpe,  Callosa 
d’en Sarrià  (Frukt & grønt),  Santa 
Pola, Playa Flamenca,  Cala de 
Finestrat.
 

 Alicante (Plaza de Toros),  Benid-
orm,  Ciudad Quesada (Zuco),  La 
Nucia,  Campo Guardamar,  Albir
 Benidorm El Cisne,  Urb. Marina 
(San Fulgencio),  La Manga (Cabo 
de Palos),  Elche (Ved Estadio de 
Fúltbol)

-
ger, Dénia fredager, Jalón lørdager, La Nucia søndager, Polop søndager 
og Villajoyosa lørdager. Alle steder ca 09-14.00

BRUKT, ANTIKK OG LOPPEMARKED (RASTROS) 

 (Det lille markedet) er 
ambulerende utendørsmarkeder som hol-

MARKEDER (MERCADILLOS) � 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. LA MARINA
   (LOS MONTESINOS)- ALBIR

- LA ZENIA
- GRAN ALACANT

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

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

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

- TORREVIEJA

allerianallerian
Skandinavisk shopping Senter

- TORREVIEJA

- BENIDORM

Scandigo
Supermercado

- ANNA´S SEGUNDA MANOS 
Y MAS - BENIJOFAR

bor sammen med oss, så kan ses 
underkjøp. De er renrasede, men 
det følger ikke med stamtavle. 
Selges til hjem hvor de blir en d
€300

LAGERSALG! GARASJESALG!
Starter fredag 7/3 og varer til det 
er tomt. Ikke gå glipp av denne 
muliheten! Man.-fre. 0900 til 
1800, helg 09 til 14. FOTOVOL-
TAICA EUROPA’S WAREHO-
USE. Llanterner 1, Benissa (Nær 
Citroen). Tlf: 966 494 017

ÖNSKAS KÖPA. Sittförhöjning till 
toalettstol . Telefon:966784730

ØNSKER KJØPE dame + herre-
sykkel med stor ramme - ca. 64 
Cm -. Min. 3 Gir - bagasjebrett / 
kurv - skjermer - bor sør for Tor-
revieja. Henv. 645- 29 31 69

MOBIL HTC ONE, ulåst/ubrukt til 
salgs. Har en ubrukt ulåst HTC 
ONE til salgs 350€! En av mar-
kedes mest avanserte Adroid 
telefoner med 8 megapixel ka-
mera. Mer informasjon og bilder 
kan sendes per mail. €330. Tele-
fon:671124857

HEMMABIO (surroundanlägg-
ning). SONY DAV- S500, med 
stativ för högtalare Köpt i Sve-
rige. Pris 55 euro. Finns nära 
Torrevieja Tel: 627 154 722 an-
nikarode@msn.com. €55. Tele-
fon:627154722

INNBO ØNSKES KJØPT. Vi ønsker 
å kjøpe innbo til vårt nye hus i 

Quesada. Senger, sofa, TV, vas-
kem etc etc. Vi fl ytter inn 15/3. 
mvh Janiete. Vennligst kontakt 
meg på epost 456@123.no, el 
+4793293291

TV TILSALGS. OKI fl atskjerm TV 
20” i god stand. Svingbart vegg-
feste medfølger. Pris € 40,00
€40. Telefon:679083474
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BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

REKKEHUS TIL LEIE I DONA PEPA, 
QUESADA. Pent rekkehus til leie i 
Quesada. Inneholder 3 soverom, 
2 bad Kort vei til den norske sko-
len i Rojales. Pris ca kr 400 euro 
i uka. Telefon:91844214

MINDRE REKKEHUS, LÅNGTID-
SLEIE, TORREVIEJA. Två sov-
rum. Allrum kobinerat med kök. 
Grovkök (patio) med tvättmas-
kin. Stor solig terrass i sydväst. 
Tidigare hyresgäst hade rullstol, 
därför inga trösklar eller bad-
kar. AC och WiFi. €375. Tele-
fon:699388309

REKKEHUS LEILIGHET TIL LEIE I 
LA SIESTA TORREVIEJA. Rekke-
hus leilighet med 2 soverom til 
leie kortid og langtid Meget bra 
utstyrt og liggeplass for 6. 500 
euro i måneden på langtid og 250 
i uken på kortid. Tel:51212565

TORREVIEJA SENTRUM. 50kvm 
leiglighet beliggende i torrevi-
eja sentrum leies ut for fra 1500-
2500 pr uke, ink vann og strøm 
norske kanaler. Intressenter bes 
kontakte meg på mail: spaproff@
hotmail.no. €200. Tel:45060627

PENT REKKEHUS I VILLAMARTIN, 
SÖR TORREVIEJA. To soverum, 
to bad, separat kök og stort var-
dagsrum. Norsk TV, Wifi , el, 
vatten, AC samt citroner ingår. 3 
km fra hav og Boulevard. Rim-
lig leie (ej barn el. hund, takk). 
Maila, ring Eva +46739319729

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

UTBYGGERFIRMA I SAN MIGUEL 
søker person for salg og kon-
torarbeide. Pers. som er norsk, 
engelsk og spansktalende vil 
bli fortrukket. Må ha Bilsert. og 
pc-kunnskap. +34 616 493 487 - 
taylor4prop@aol.com

RØRLEGGER SOM KOMMER 
PÅ DAGEN: Reparasjoner, in-
stallasjoner generelt, oppussing 
av bad kjøkken, montering av 
dusjkabinett, automatisk drypp-
vanningsanlegg m.m. Området 
Altea-Alfaz-Benidorm-Villajo-
yosa. Tlf: 965 889 832- E-post: 
a.fonsdiaz@hotmail.com

LÆR SPANSK ved Albir Idiomas.
Gruppetimer og privattimer 
på alle nivåer. Vi søker også 
språklærere m/ norsk el. svensk 
som morsmål for provinsene 
Alicante, Valencia og Murcia.
Tel: 966864726
 
KVALIFISERT pianostemmer og re-
paratør. 607 346 658 / 654 155 470. 
info.pianoman@gmail.com

EKSPEDITØR SØKES I ALBIR
Voksen, skandinavisk, represen-
tabel kvinne søkes til deltidsjobb 
i veletabl. butikk i Albir. Må 
kunne fl . engelsk. En fordel om 
man kan noe spansk, men det er 
ikke noe krav. Tlf: 966 866 178

KOKK SØKES. Palmen Bar & Re-
staurant i Albir søker kokk. Ring 
Karen på telefon 865676306 
eller 695074885.

HUSH - HAIR, BEAUTY, NAILS
Vi søker frisør med minimum 5 
års erfaring og som snakker en-
gelsk. Konkurransedyktig lønn 
og arbeidskontrakt. Email CV til 
hushsalon@hotmail.com Eller 
ring Jane - 966868159.

PRIVATLÆRER I NORSK SØKES
av 3 spanske damer ansatt i 
norsk/spansk fi rma 1-2 ganger i 
uken. Fleksibel undervisnings-
tid, for-eller ettermiddag i fi rma-

ets lokaler eller hjemme hos 
læreren. Torrevieja/Quesada/
Orihuela Costa. Tel: 966701233

RØRLEGGER OG ELEKTRIKER. 24 
timers service. Bassengtjeneste. 
Ring: 0034 628 480 226. Kontor i 
Benidorm og Torrevieja. Vikings-
ervice SL. Vi snakker norsk. 

VIKINGFLYTTING. Flytting og 
varetaxi på hele Costa Blanca.
Ring: 0034 628 480 226

*SHIELDAIG*KENNELS 
CATTERY IN FINESTRAT
Den perfekte plass for din katt
eller hund med masse tilleggsak
tiviteter og store luftegårder.
Følg CV 758 bak Terra Natura
mot Finestrat i 3 km. Ta av tvers 
ovenfor El Pages Restaurant.
www.shieldaigkennels.com.
Ring: 965878284/680562745

ARBEID UTFØRES: Reparasjon
av vaskemaskiner, tørketromler,
oppvaskemaskiner, varmtvanns-
bereder, gassbrenner till vann.
24-timer service. de-monteur@
hotmail.nl. +34 626 828 974/
+34 648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)

ER DU GLAD I DYR? Hundesente-
ret i La Nucia har mange hunder 
og katter og de trenger sårt mat 
eller penger å kjøpe mat for til 
dyrene! Mange trenger også et 
hjem. De trenger også donasjo-
ner, brukt utstyr til dyr, hjelp 

www.SpaniaPosten.no
EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA

Rubrikk-annonser kan også leveres på vårt kontor i Albir. 
25 Euro pr. innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.

Sett inn din rubrikkannonse her gratis på:
www.spaniaposten.no/rubrikk

Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7

ES-03581 Albir, Alfaz del Pi
Åpent Man-Fre 09.00 - 17.00

BOLIG SØKESBOLIG SØKES

ÅREMÅLSLEIE I ALFAS/ALBIR/AL-
TEA. Voksen dame 65 år ønsker 
leie en hyggelig leilighet sentralt 
til alt. €600. Telefon:90794998

kanaler og internett. Se http://
goo.gl/gr0pDh Ledig fra oktober. 
Priser fra: €950. Tel: 91626363

LEILIGHET TIL LEIE. Koselig, liten 
leil. til leie nederst i Alfaz sen-
trum. To sov, sentral og rolig bel.
het. Norsk TV og internett. For-
trinnsvis langtidsleie. Ledig fra 
15.7. Kontakt: eli.eidem@hot-
mail.no. €475. Tel: 645295652

med turgåing osv. 648 100 640 
(engelsk) / 655 780 372 (norsk)

HASTER! Vi har mange hunder 
og katter som SNAREST trenger 
nye hjem. Kan du ikke adoptere, 
så trenger vi også beredskaps-
hjem mens dyrene venter på 
“nye” eiere. Rita på Spaniahun-
dene: (0034) 636 245 239

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

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr,
termitter, insekter ect. 24-timer
service +34 626 828 974/ +34
648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)

Man with 
a Van

Flytte på Costa Blanca?
Vi bærer ut, kjører fl ytte-
lasset og bærer inn for deg! 
Trygt, raskt og rimelig!

Ring i dag for 
prisoverslag!
Tlf: 633 331 677
Epost: fl ytting@spania.no

VI TRENGER LOPPER! Hunde-
senteret i La Nucia og Spa-
niahundene i Albir arrangerer 
stort veldedighetsarrangement/
loppemarked på Restaurante 
El Poli i Alfaz del Sol 30/3. Vi 
trenger også frivillige, sponso-
rer, lotteripremier +++. 
Tlf: 655 780 372   
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Mandag 17.03.2014Mandag 17.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Ungdom - nå til dags 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Havørnen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Verdens nordligste trikk 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Møter i naturen 
17.55 Aust-Afrikas ville hjarte 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane 
22.30 Det gode bondeliv
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 
00.45 Musketerene 
01.40 Film: Exit 

Mandag 17. marsMandag 17. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Vårt Lille Land
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Truls - oppdrag Hurtigruten
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 På tur med Dag Otto
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Det tredje øyet
22:40 Mordene i Sandhamn - Siste episode!
23:40 Truls - oppdrag Hurtigruten
00:40 Beck: Siste vitnet
01:40 Beck: Siste vitnet
02:40 Vendetta
03:30 The Gates
04:15 Damages
05:00 Alarm 112 - På liv og død

Mandag 17. marsMandag 17. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:40 Cougar Town
16:05 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Brille
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Revolution
00:25 Castle
01:25 CSI: Miami
02:20 Special Victims Unit
03:10 CSI: NY
03:55 CSI: Miami
04:45 Rookie Blue
05:30 Hank

Tirsdag 18.03.2014Tirsdag 18.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Ungdom - nå til dags 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Grevlingen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: Reinhekla magi 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Tragedien på Folla 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Møter i naturen 
17.55 Aust-Afrikas ville hjarte 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: Skogsvandreren 
20.15 Solgt 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt: Frykten han skapte
22.30 Krøll på hjernen 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet

Tirsdag 18. marsTirsdag 18. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 På tur med Dag Otto
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Tid for hjem
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:35 Else
23:35 The Good Wife
00:30 Beck: Ekstrem tilstand
01:30 Beck: Ekstrem tilstand
02:30 Vendetta
03:20 The Gates
04:05 Damages
04:50 Alarm 112 - På liv og død
05:35 Alarm 113

Tirsdag 18. marsTirsdag 18. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Special Victims Unit
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:20 CSI: NY
03:10 CSI: Miami
03:55 Real Housewives of Orange County
04:45 Rookie Blue
05:35 Hank

Fredag 21.03.2014Fredag 21.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Eldreboomen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Møte med hjorten 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 V-cupfi nale hopp: Stor bakke
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag: Høydepunkter v-cupfi nale 
hopp
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 QuizDan 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Skavlan 
22.25 Tause vitner 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Tause vitner 
00.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet 
00.55 Film: The Beaver 
02.20 Musketerene 
03.10 Tause vitner 

Fredag 21. marsFredag 21. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Matagentene
13:35 TV 2 hjelper deg
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Else
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Kollektivet
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Oppgrader!
19:30 Oppgrader!
20:00 Norske Talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - fortsetter
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Samurai Sikkerhet
23:50 Eurojackpot
00:05 Else
01:05 Film: National Treasure: Book of Secrets
03:15 Film: Exorcist: The Beginning
05:05 American Idol

Fredag 21. marsFredag 21. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Costa del Kongsvik
20:00 Neste sommer
20:30 Typisk deg med Petter Schjerven
21:30 Brille
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Following
00:00 Hannibal
01:00 The Graham Norton Show
02:00 Castle
02:55 CSI: Miami
03:35 CSI: NY
04:20 CSI: Miami
05:05 Rookie Blue

Lørdag 22.03.2014Lørdag 22.03.2014

06.30 Debatten
07.30 Puls
08.00 Norge Rundt 
08.25 Krøll på hjernen 
08.55 NRKs sportslørdag
08.55 V-cupfi nale hopp: Kvinner
10.30 Skiskyting Young Star
10.55 V-cupfi nale hopp: Laghopp 1. omgang
11.45 Vinterstudio
12.00 V-cupfi nale hopp: Laghopp 2. omgang
13.00 V-cupfi nale skiskyting: Jaktstart kvinner
13.45 Vinterstudio
14.05 Skøyter: VM allround: 500 m menn og 
kvinner
14.45 Skøyter: VM allround: 3000 m kvinner
15.15 Vinterstudio
15.30 V-cupfi nale skiskyting: Jaktstart menn
16.15 Vinterstudio
16.55 Skøyter: VM allround: 5000 m menn
17.30 V-cup telemark: Parallell sprint
18.30 Vinterstudio
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Monsen på villspor 
20.55 Underholdningsavdelingen
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1: Sivert Høyem
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Mad Money 
00.55 QuizDan 
01.45 Dansefot jukeboks m/chat
04.15 Thåström - Du ska va president 

Lørdag 22. marsLørdag 22. mars

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Horseland
08:08 Wendy
08:32 Winx Club
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Hotell Helvete
13:00 Restaurant SOS
14:00 Kjærlighet uansett
15:00 Smartere enn en 5. klassing?
16:00 Det sterkeste kjønn
17:00 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Solsidan
20:00 Hver gang vi møtes
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Hver gang vi møtes - fortsetter
22:15 God kveld Norge
22:45 Himmelhytta
23:15 Film: The Women
01:15 Senkveld med Thomas og Harald
02:20 Film: Ghost
04:50 American Idol

Lørdag 22. marsLørdag 22. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:05 Melissa & Joey
11:35 Friends
12:10 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Friends
14:10 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:05 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 Two and a Half Men
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 The Girl with the Dragon Tattoo
00:40 Special Victims Unit
01:30 CSI: NY
02:25 CSI: Miami
03:20 Real Housewives of Orange County
04:20 Rookie Blue
05:05 V

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

Fax: 965 889 442

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via internett

IP Box fra 199 €

Abonnement pr. mnd. 35 €

Kan parkeres i ditt fravær

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax

Priser fra 14.99 € pr. mnd. for 6 mbps.

SPESIAL-
TILBUD!
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Onsdag 19.03.2014Onsdag 19.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Isfuglen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 Yttersia 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Svart kjærlighet 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Møter i naturen 
17.55 Aust-Afrikas ville hjarte 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene
20.15 Typen til: Ezinne Okparaebo
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout
22.20 Trygdekontoret
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet
23.45 Lulu og Leon 
00.25 Lewis 

Onsdag 19. marsOnsdag 19. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Tid for hjem
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Det sterkeste kjønn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Truls - oppdrag Hurtigruten
22:40 Kjærlighet uansett
23:40 Tid for hjem
00:40 Beck: Jenta i jordkjelleren
01:40 Beck: Jenta i jordkjelleren
02:40 Vendetta
03:40 The Gates
04:25 Damages
05:10 Alarm 112 - På liv og død

Onsdag 19. marsOnsdag 19. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Åndenes makt
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:20 CSI: NY
03:10 CSI: Miami
03:55 Real Housewives of Orange County
04:45 Rookie Blue
05:35 Hank

Torsdag 20.03.2014Torsdag 20.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
10.55 V-cupfi nale hopp: Kvalifi sering
12.10 NRK nyheter
12.20 Vinterstudio
12.30 V-cupfi nale skiskyting: Sprint kvinner
13.40 Kollektivets gleder 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.15 Vinterstudio
15.30 V-cupfi nale skiskyting: Sprint menn
16.50 Glimt av Norge: Sundbåten i Kristian-
sund 
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag: Høydepunkter v-cupfi nale 
skiskyting
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt 
20.15 Værbitt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge: Veivalg
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Solgt 
00.25 Walkabout
01.05 Trygdekontoret
01.45 Værbitt
02.25 Lulu og Leon 
03.05 Detektiv Aurelio Zen 
04.35 Debatten

Torsdag 20. marsTorsdag 20. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Det sterkeste kjønn
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Matagentene
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Samurai Sikkerhet
22:15 Criminal Minds
23:15 På tur med Dag Otto
00:15 Hawaii Five-0
01:10 Beck: Gribben
02:10 Beck: Gribben
03:00 The Gates
03:45 Damages
04:30 Alarm 112 - På liv og død
05:15 Alarm 112 - Luftambulansen

Torsdag 20. marsTorsdag 20. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Morgan og Ola-Conny i Europa
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:40 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:35 Cougar Town
16:00 Friends
16:35 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Person of Interest
23:55 Castle
00:50 CSI: Miami
01:45 Special Victims Unit
02:40 CSI: NY
03:30 CSI: Miami
04:20 Real Housewives of Orange County
05:10 Rookie Blue

Søndag 23. marsSøndag 23. mars

06:00 TV 2 Junior
06:01 Pusekatten Poppy
06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 60 Minutes
13:00 Disaster Guy
14:00 Eventyrlig seilas
14:30 Eventyrlige nordmenn
15:30 Vårt Lille Land
16:30 Hver gang vi møtes
18:00 Reisen hjem - Sesongpremiere!
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Truls - oppdrag Hurtigruten
20:00 Eventyrlige nordmenn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Vårt Lille Land
22:45 Det tredje øyet
23:45 God kveld Norge
00:15 Himmelhytta
00:45 Senkveld med Thomas og Harald
01:50 The Killing
02:45 The Killing
03:40 Vikings

Søndag 23. marsSøndag 23. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:05 Friends
11:35 Friends
12:05 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:35 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 Den siste viking
19:00 Den siste viking
20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 Åndenes makt
23:30 Mistresses
00:25 Rizzoli og Isles
01:20 Person of Interest
02:20 CSI: NY
03:10 CSI: Miami
04:00 Real Housewives of Orange County
04:45 Rookie Blue
05:30 Hank

Søndag 23.03.2014Søndag 23.03.2014

07.15 Lindmo
08.15 Ut i naturen: Skogsvandreren 
08.45 Værbitt
09.25 Monsen på villspor 
10.25 NRKs sportssøndag
10.25 V-cupfi nale hopp: 1. omgang
11.30 Vinterstudio
11.45 V-cupfi nale hopp: 2. omgang
12.30 Vinterstudio
13.00 V-cupfi nale skiskyting: Fellesstart 
kvinner
13.45 Vinterstudio
14.00 Skøyter: VM allround: 1500 m menn
14.45 Vinterstudio
15.30 V-cupfi nale skiskyting: Fellesstart menn
16.15 Vinterstudio
17.00 Skøyter: VM allround: 10 000 m menn
17.30 Vinterstudio
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Værbitt
20.55 Sanger om Norge
21.35 Musketerene 
22.30 Gutter er gutter 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza
23.45 Monsen på villspor 
00.45 Sanger om Norge
01.25 Værbitt
02.05 Lindmo
03.05 Skavlan 
04.05 Status Norge: Veivalg

Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Avda. Pais Valencia, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi

Kom innom i Alfaz del Pi for en uforpliktende prat. 

· Firmaetablering (Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, trygderettigheter
· Skatter / avgift  / selvangivelse / IVA etc
· Regnskap for aksjeselskaper / autonomos
· Åpningslisens (Licencia de apertura)
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse for EØS-borgere
  og ikke EU/EØS borgere

“Jeg kan løse det meste 
av papirarbeide nærings-
drivende og arbeidstakere 
kan måtte utføre i Spania. 
Alt utføres profesjonelt. 
Du sparer tid, penger og 
unngår potensielle 
problemer i fremtiden.”

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Skredder siden 1997

Pda, Cap Blanc, 64 03590 ALTEA. TLF. 965843671 www.juannarro.com

Herre- og damemote i din størrelse.
Konfeksjon i tøy, strikk og skinn.
Arbeidsuniformer.
Reparasjoner og omsyinger.

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

f i k & f ik i

€58
pr uke

Fiat 500 L
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Mandag 24.03.2014Mandag 24.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Eldreboomen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Natteravnen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Skatten under isbreen 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Ei kaldblodig verd 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane 
22.25 Det gode bondeliv
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 
00.45 Musketerene 
01.40 Film: Red Rock West 
03.15 Yttersia 

Mandag 24. marsMandag 24. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Vårt Lille Land
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Truls - oppdrag Hurtigruten
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 På tur med Dag Otto
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Det tredje øyet
22:40 Mordene i Sandhamn
23:40 Truls - oppdrag Hurtigruten
00:40 Uskyldig dømt
01:40 Criminal Minds
02:40 Numbers
03:25 Chaos
04:10 Damages
05:00 Alarm 112 - På liv og død

Mandag 24. marsMandag 24. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 The Real Housewives of Miami
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Brille
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:55 Real Housewives of Orange County
04:45 Rookie Blue
05:35 Hank

Tirsdag 25.03.2014Tirsdag 25.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Eldreboomen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Reven 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: Lykken er en lyngshest 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen: Bergen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Ei kaldblodig verd 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen magasin
20.15 Solgt 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt: Tause torsketunger
22.30 Krøll på hjernen 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet
23.45 Underholdningsavdelingen

Tirsdag 25. marsTirsdag 25. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 På tur med Dag Otto
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Vinn på minuttet
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hjem igjen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:35 Else
23:35 The Good Wife
00:35 Lærkevej - Sesongstart!
01:35 Criminal Minds
02:35 Numbers
03:20 Chaos
04:05 Damages
05:05 Alarm 112 - På liv og død

Tirsdag 25. marsTirsdag 25. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:10 The Real Housewives of Miami
10:00 Millionær søker kjæreste
10:50 Millionær søker kjæreste
11:40 The Big Bang Theory
12:05 The Big Bang Theory
12:30 Happy Endings
12:55 Melissa & Joey
13:25 Den syvende himmel
14:20 Ullared
15:20 Cougar Town
15:50 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Special Victims Unit
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:10 CSI: Miami
03:55 Real Housewives of Orange County
04:45 Rookie Blue
05:30 Hank

Fredag 28.03.2014Fredag 28.03.2014

10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Eldreboomen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Danmarks fl otteste hjem 
12.45 Jan i naturen: Kronhjortkalven 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 NM alpint: Super-G, kvinner og menn
16.01 NM skiskyting: Sprint 7,5 km kvinner
16.00 NRK nyheter
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 NM skiskyting: Sprint 10 km menn forts.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 QuizDan 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Skavlan 
22.25 Tause vitner 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Tause vitner 

Fredag 28. marsFredag 28. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Matagentene
13:35 TV 2 hjelper deg
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Else
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Kollektivet
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Oppgrader!
19:30 Oppgrader!
20:00 Norske Talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - fortsetter
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Samurai Sikkerhet
23:50 Eurojackpot
00:05 Else
01:05 Film: Flashbacks of a Fool
03:10 Film: From Hell

Fredag 28. marsFredag 28. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Costa del Kongsvik
20:00 Neste sommer
20:30 Typisk deg med Petter Schjerven
21:30 Brille
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Graham Norton Show
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 CSI: NY
02:45 CSI: Miami
03:35 Real Housewives of Orange County
04:25 Rookie Blue
05:10 Marriage Ref

Lørdag 29.03.2014Lørdag 29.03.2014

07.10 Debatten
08.10 Puls
08.40 Forbrukerinspektørene
09.10 Krøll på hjernen 
09.40 Norge Rundt 
10.05 Dialektriket 
10.45 Den ville skogen 
11.35 Schrödingers katt 
12.05 Ut i naturen: Naturopplevelser 
12.25 VM halvmaraton
14.00 Glimt av Norge: Preikestolen 
14.10 QuizDan 
15.00 V-cup telemark: Sprint parallell
16.00 NM alpint: Storslalåm. kvinner og menn
17.00 NM skiskyting: Fellesstart kvinner
18.00 NM skiskyting: Fellesstart menn
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Monsen på villspor 
20.55 Underholdningsavdelingen
21.35 Lindmo
22.35 Studio 1: Ingrid Olava
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Shanghai 
01.00 QuizDan 
01.50 Dansefot jukeboks m/chat
04.20 Pop & rock-perler fra 70-tallet 

Lørdag 29. marsLørdag 29. mars

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Mademoiselle Zazi
07:53 Mademoiselle Zazi
08:00 Ski Classics 2014: Før start
08:30 Ski Classics: Årefjällsloppet
12:30 Ski Classics 2014: Oppsummering
13:00 Restaurant SOS
14:00 Kjærlighet uansett
15:00 Smartere enn en 5. klassing?
16:00 Det sterkeste kjønn
17:00 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Solsidan
20:00 Hver gang vi møtes
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Hver gang vi møtes - fortsetter
22:15 God kveld Norge
22:45 Himmelhytta
23:15 Film: Jernkvinnen
01:25 God kveld Norge - Reisespesial
01:50 Film: Hoffa
04:05 Senkveld med Thomas og Harald

Lørdag 29. marsLørdag 29. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
10:25 Melissa & Joey
10:55 Melissa & Joey
11:25 Friends
11:55 Friends
12:25 Friends
13:15 Friends
13:45 Friends
14:15 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 Red
23:30 Special Victims Unit
00:30 CSI: NY
01:25 CSI: Miami
03:20 Boston Public
04:10 Real Housewives of Orange County
05:00 Rookie Blue

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  

Har du bolig i Spania eller planer om å kjøpe? 
Lær spansk og en ny verden vil åpne seg for deg! 

¡SíJa! er et unikt språkkurs som tilbyr online privatundervisning i spansk språk og kultur.

Hvorfor velge ¡SíJa!? Vi tilbyr:
- Privatundervisning tilpasset ditt behov
- Lærehefter med ferdig konstruerte setninger som kan tas i bruk umiddelbart!
- Tilhørende lydfiler på spansk og norsk
- ¿Ya hablas un poco de español? Vi tilpasser oss ditt nivå!
- Fleksibel timeplan

Online privat undervisning

Spansk språkkurs – 2014

For mer informasjon se: www.spansknorsk.com
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Onsdag 26.03.2014Onsdag 26.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
11.50 Glimt av Norge: Vrakdykkerne 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Fuglenes hemmeligheter 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 Yttersia 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Sherpafolket i Sogn 
16.20 Glemte helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Ei kaldblodig verd 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene
20.15 Typen til: Sandra Borch
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout
22.20 Trygdekontoret
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet
23.45 Lulu og Leon 
00.25 Lewis 

Onsdag 26. marsOnsdag 26. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Hjem igjen
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Vinn på minuttet
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Det sterkeste kjønn
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Truls - oppdrag Hurtigruten
22:40 Kjærlighet uansett
23:40 Elementary - Nye episoder!
00:40 NYC 22 - Premiere!
01:40 Criminal Minds
02:40 Numbers
03:25 Chaos
04:10 Damages
04:55 Alarm 112 - På liv og død

Onsdag 26. marsOnsdag 26. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Åndenes makt
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:20 CSI: NY
03:10 CSI: Miami
03:55 Real Housewives of Orange 
County
04:45 Rookie Blue
05:30 Hank

Torsdag 27.03.2014Torsdag 27.03.2014

06.30 Niklas’ mat 
07.00 Det gode bondeliv 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Status Norge: Eldreboomen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Jakten på det perfekte livet 
12.45 Jan i naturen: Dyret fra urtiden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959 
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Sånn er jeg, og sånn er det 
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: Toralv fra Maurstad 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Nybyggerne i skogen 
16.20 Fjellfolk 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Den ville skogen 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt 
20.15 Værbitt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge: Veivalg
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Solgt 
00.25 Walkabout
01.05 Trygdekontoret
01.45 Værbitt
02.25 Lulu og Leon 

Torsdag 27. marsTorsdag 27. mars

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Tid for hjem
12:40 Fikse eller fl ytte?
13:10 Baronessen fl ytter inn
14:05 Hus til salgs
14:30 Hus til salgs
15:00 Det sterkeste kjønn
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Vinn på minuttet
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Matagentene - Sesongavslutning!
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Samurai Sikkerhet
22:15 Criminal Minds
23:15 På tur med Dag Otto
00:15 Hawaii Five-0
01:10 Californication
01:40 Criminal Minds
02:40 Numbers
03:25 Chaos
04:10 Damages
04:55 Alarm 112 - På liv og død

Torsdag 27. marsTorsdag 27. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New York
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:45 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Person of Interest
23:55 Castle
00:50 CSI: Miami
01:45 Special Victims Unit
02:40 CSI: NY
03:30 CSI: Miami
04:20 Real Housewives of Orange County
05:10 Rookie Blue

Søndag 30.03.2014Søndag 30.03.2014

06.50 Lindmo
07.50 Ut i naturen magasin: I fjellelgens fotefar 
- magasin 
08.20 Jakten på det perfekte livet 
08.50 Status Norge: Veivalg
09.20 Den vidunderlige kysten 
10.20 Dialektriket 
11.00 Sanger om Norge
11.40 NM skiskyting: Stafett 3 x 6 km kvinner
12.40 Min idrett: Twintip 
13.10 NM skiskyting: Stafett 4 x 7,5 km menn
14.45 Glimt av Norge: Løypekøyraren på 
Sognefjellet 
15.00 NM alpint: Slalåm, kvinner og menn
16.00 Et herskapelig liv 
17.00 Monsen på villspor 
18.00 Underveis: De siste dager skal være gode 
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Værbitt
20.55 Sanger om Norge
21.35 Musketerene 
22.30 Gutter er gutter 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza
23.50 Monsen på villspor 
00.50 Sanger om Norge
01.30 Værbitt
02.10 Lindmo
03.10 Skavlan 
04.10 Status Norge: Veivalg
04.40 Den vidunderlige kysten

Søndag 30. marsSøndag 30. mars

06:00 TV 2 Junior
06:01 Pusekatten Poppy
06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 60 Minutes
13:00 Disaster Guy
14:00 Eventyrlig seilas
14:30 Eventyrlige nordmenn
15:30 Vårt Lille Land
16:30 Hver gang vi møtes
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Sarpsborg 08 - Brann 1. omgang
19:50 I pausen
20:00 Sarpsborg 08 - Brann 2. omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Vårt Lille Land
22:45 Fotballkveld
23:45 Det tredje øyet
00:45 God kveld Norge
01:15 Himmelhytta
01:45 Senkveld med Thomas og Harald
02:50 The Killing
03:50 Vikings

Søndag 30. marsSøndag 30. mars

06:00 Phineas og Ferb
06:20 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:20 Friends
13:45 Two and a Half Men
18:00 Den siste viking
20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 Åndenes makt
23:30 The Librarian
01:20 CSI: NY
02:20 Person of Interest
03:10 CSI: Miami
04:00 Boston Public 
- Boston Public, år 1
04:45 Rookie Blue
05:30 Hank

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...

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiestasssstt

f i k f ik i

€74
pr uke

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

Afhængighedsproblemer? Se her

ÆDRU!
Vores succesfulde metoder hjælper dig med

at få kontrol over dit liv og bringer
dig et lykkeligt liv i nærmeste fremtid.

 Ring 
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DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

ALBIR

GJESTFRI KERAMIKER

 
TORREVIEJA

ØNSKER MER FART I DEN NORSKE KLUBBEN

UNESCO I SPANIA PROFILEN

GAMLEBYEN I AVILA DIEGO VELÁZQUEZ

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

BIL OG TRAFIKK

LÆRER BORT MC-SIKKERHET I OLIVENLUND

LES MER OM DETTE I DENNE UTGAVEN:

I LØSSALG NÅ! 5 €

HER KAN DU BLANT ANNET FÅ 
KJØPT SPANIAJOURNALEN:

 GAMLEBYEN I ÀVILA
UNESCO-ARVEN

 IMPORTER 

 DRØMMEBILEN

IMPORT AV 

BIL TIL SPANIA

 TEMA: SPANSK FØRERKORT, OPPLÆRING, EU-KONTROLL...BIL OG TRAFIKK

EIENDOMSMARKEDET

ALBIR TORREVIEJA

GJESTFRI KERAMIKER ØNSKER MER FART I 
DEN NORSKE KLUBBEN

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

SPANIAJOURNALEN 2014

(Demo) 

VINTEREN  2014

SPANIAJOURNALEN.NONO

 MARKEDET SNUR, PRISØKNING NOEN STEDER

GLEMTE BYER
 NORD PÅ COSTA BLANCA

NORGE KR 79,- SPANIA 5€

VINTEREN 2014

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

VÅREN KOMMET: Nå har våren for alvor 
kommet til Costa Blanca. Brit Rolstad har vært 
ute på tur og fanget inn en rekke motiver som 
bekrefter at våren har ankommet. Bildene er 
tatt i Alfaz del Pi og Albir.
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris!

mest populære
 norske utleier i Spania

13år

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Prisene er alt inklusive. Det vil si forsikring, moms, flyplass-avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. Pris eksempelet i annonsen gjelder for bil reservert 
på vår webside ca. 15. Mars, utlevert på Alicante flyplass ca. 22. Mars. Merk at prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer fra destinasjon til destinasjon. 
Du kan bestille på vår webside eller på telefon. Bestillinger gjort på telefon belastes med et servicegebyr på €5 Euro. Fri km fra de fleste hentesteder langs kysten, inkludert 
Alicante og Malaga flyplass. Enkelte andre hentesteder som Madrid kan ha km. begrensninger, se vår webside for detaljer.
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Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona
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Pal

€77
pr uke

€71
pr uke

€69
pr uke

€74
pr uke

Fiat Panda Plus Ford Focus Seat IbizaFord Fiesta

€58
pr uke

Fiat 500 L

€132
pr uke

€126
pr uke

€149
pr uke

€132
pr uke

Fiat Fiorino TDI Ford Focus stv VW Beetle CabFord Focus Cmax

€82
pr uke

Audi A3

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: kundeservice@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

€219
LEIEBIL I 28 DAGER

FRA KUN

Enkelt, raskt og billig leiebil i hele Spania!

Lavpriskampanje

på langtidsleie!

Se vår webside

FRI KM. & VEIHJELP

INGEN FLYPLASSGEBYR

EGNE FLYPLASSKONTOR I ALICANTE M.M.

INGEN SKJULTE KOSTNADER

AIRCONDITION I ALLE BILER


