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Den norske kolonien på 
Costa Blanca er klar for 

17. mai feiring. Alt er klappet 
og klart, slik at nasjonaldagen 
skal bli mest mulig vellykket 

både for voksne og barn. Det er 
lagt opp til 17. mai-arrangement 
i Torrevieja, Alfaz del Pi og på 
Solgården.

Klappet og klart 
for 17. mai feiring

Little Norway  
legger ned
Etter tre års drift i sentrum av 

Albir stenger nå den norske 
restauranten Little Norway dø-
rene. Eier og daglig leder Axel 
Willi Borsheim sier til Spania-
posten at han har mottatt tilbud 
om å fortsette driften på vilkår av 
at han kjøper lokalet.José Aznar fi kk 

”svart” lønn
José María Aznar skal ha mot-

tatt ulovlige ”bonusutbetalin-
ger” fra Partido Popular mens 
han var statsminister i Spania. 
Pengene skal ha blitt betalt ut 
kontant hver måned. Aznar gikk 
i 2013 til sak mot den spanske 
avisen El País som hadde skre-
vet en artikkel der de hevdet 
nettopp dette.
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De nye anklagene mot 
Soraya Sáenz de Santa-
maría ble presentert av 

opposisjonspartiet PSOE i Kon-
gressen 29. april. PSOE mener 
visestatsministeren har mottatt 
til sammen 600.000 euro i så-
kalte «sobresueldos», en type 
kontant ekstralønn fra partiet 
som skal ha blitt betalt ut svart 
og der det er uklarhet knyttet til 
pengenes opprinnelse. 

Mannen som skal ha hatt ansva-
ret for å distribuere midlene er 
tidligere kasserer Luis Bárcenas 
som i dag sitter i varetekt mis-
tenkt for korrupsjon og skat-
teunndragelse.

I saken mot Bárcenas er det lagt 
frem bevis på at Partido Popular 
har operert med doble regnska-
per siden 1990-tallet. Helt frem 
til saken sprakk i januar i fjor 
skal profi lerte politikere i partiet 
ha mottatt svarte bonusutbeta-
linger fra partiorganisasjonen, 
penger som angivelig kan spo-
res tilbake til konkrete fi rmaer 
og personer innen spansk næ-
ringsliv.

Partiorganisasjonen har hatt alt 
for mye penger i omløp til at 
det kan være snakk om en lov-
lig praksis, mener opposisjonen. 
Flere næringslivsledere som har 
gitt «donasjoner» til PP sitter i 
dag på tiltalebenken sammen 
med Bárcenas. Da den tidligere 
regnskapsføreren ble tatt i janu-
ar 2013, hadde han over 40 mil-
lioner euro på kontoer i Sveits 
(ca. 330 millioner kroner).

Også nylig avgåtte landbruks-
minister Miguel Arias Cañete 

(PP) beskyldes nå for å ha mot-
tatt svarte utbetalinger på rundt 
300.000 euro. Listen over re-
gjeringsmedlemmer som skal 
ha mottatt slike utbetalinger in-
kluderer også partiets forhenvæ-
rende statsminister José María 
Aznar og nåværende statsminis-
ter Mariano Rajoy.

Da informasjonen om PPs kor-
rupsjon og skjulte regnskaper 
ble lekket til pressen i fjor var 
Soraya Sáenz de Santamaría en 
av de første til å benektet at hun 

hadde mottatt penger, noe hun 
har gjentatt etter de nye beskyl-
dingene. Under pressekonferan-
sen dagen etter møtet i Kongres-
sen bedyret hun sin uskyld og 
antydet at hun vurderte å gå til 
sak mot PSOE og partiets parla-
mentariske leder Soraya Rodrí-
guez som kom med påstandene. 
Også Arias Cañete, som nylig 
trakk seg som landbruksminis-
ter etter å ha blitt kandidat til 
parlamentsvalget i EU, skal ha 
truet Rodríguez med rettssak.

Spania

Visestatsministeren bedyrer 
sin uskyld i Bárcenas-saken
Spanias visestatsminister Soraya Sáenz de Santamaría er i hardt vær etter å ha blitt beskyldt av 
opposisjonen for å være blant lederne i Partido Popular som har mottatt svarte lønnsutbetalin-
ger fra partiet. Flere av statsrådene i PPs regjering er nå direkte berørt av bedrageri- og korrup-
sjonsanklagene mot partiet, inkludert statsminister Mariano Rajoy. Santamaría benekter en-
hver kjennskap til saken og truer med å gå til sak mot PSOE som har kommet med påstanden.
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SVARTE PENGER: Tidligere president i USA George W. Bush og tidligere statsminister i Spania, José María 
Aznar før invasjonen av Irak i 2003. Nå er imidlertid Aznar i hardt vær på grunn av påståtte ulovlige “bonusut-
betalinger”.

Avisen la frem bevis for 
at Aznar i 1996 fi kk ek-
strabetalinger ved siden 

av vanlig lønn, noe en statsmi-
nister ikke har anledning til etter 
spansk lov. Aznar svarte med å 
kreve avisen for 100.000 euro 
for ærekrenkelser. 

I dommen som nå foreligger har 
avisen fått medhold og slipper å 
betale erstatning.

“PP betalte ekstralønn til Aznar 
da han var sjef for regjeringen» 
var overskriften som stod på 
trykk i El País 10. mai i fjor. 

På bakgrunn av avsløringene 
rundt eks-kasserer Luis Bárce-
nas skrev avisen om muligheten 
for at PP, fra nåværende stats-
minister Mariano Rajoy og helt 
tilbake til Aznars regjeringstid, 
hadde operert med ekstra lønns-
utbetalinger på opptil 10.000 
euro i måneden, penger som 
skal ha blitt delt ut kontant kon-
volutter til medlemmer av parti-
ets ledelse. 

Luis Bárcenas, som i dag sitter 
i varetekt mistenkt for korrup-
sjon og skatteunndragelse, skal 
ha hatt ansvaret for å distribuere 
pengene.

G -   
  A  

Forholdet El País skrev om i 
artikkelen gikk ut på at den tid-
ligere PP-lederen og statsminis-
teren i Spania fra 1996 til 2004 
var en av de som nøt godt av de 
tvilsomme bonusordningene i 
partiet. Avisen påstod at Aznar 
hadde mottatt minst tre slike ek-
strautbetalinger i 1996 mens han 
var regjeringssjef. 

I følge spanske lov (Ley de In-
compatibilidades) har ikke lan-

dets statsminister anledning til å 
motta slike bonuser ved siden av 
vanlig lønn. 

Dommeren har nå gitt avisen 
medhold i saken fordi informa-
sjonen som ble lagt frem i artik-
kelen anses som troverdig. Det 
vises blant annet til at avisen har 
dokumentert sine påstander med 
tall fra PPs egne regnskaper. 

Aznar som i tillegg til å tape sa-
ken er idømt saksomkostninger 
har varslet at han anker dom-
men.

Spania

Aznar (PP) fi kk “svart” lønn
José María Aznar skal ha mottatt ulovlige ”bo-
nusutbetalinger” fra Partido Popular mens han 
var statsminister i Spania. Pengene skal ha blitt 
betalt ut kontant hver måned. Aznar gikk i 2013 
til sak mot den spanske avisen El País som hadde 
skrevet en artikkel der de hevdet nettopp dette. 

O  C. G
@ .



SpaniaPosten  10. MAI 2014  UTGAVE 10 20144

Samtidig er det optimisme 
å se grunnet veksten i 
økonomien og at man nå 

står foran den travle sommer-
sesongen som tradisjonelt betyr 
mer turisme og fl ere jobber.

  
Økonomien har vært i vekst det 
siste tre kvart året i Spania. Li-
kevel står ledighetstallene mer 
eller mindre på stedet hvil. 

Partido Populars strategi har 
vært en arbeidsreform der færre 
plikter for arbeidsgiverne over-
for de ansatte skal stimulere 
ønsket om å ta inn fl ere folk. Så 
langt har man ikke sett den store 
effekten av dette og mange er 
kritiske til reformen. 

 
Samtidig har Det internasjonale 
pengefondet (IMF) bedt Spania 
om å få på plass økonomiske 
incentiver som gjør at fi rmaer 

ønsker å ansette fl ere folk og at 
man endrer byråkratiske regler 
slik at det blir lettere å starte opp 
nye bedrifter.

Lite bevegelse i arbeidsmar-
kedet i starten av 2014 betyr 
likevel ikke at ledigheten nå er 
på vei oppover. Selv om hele 
184.600 jobber i følge det na-
sjonale statistikkbyrået INE 
gikk tapt i årets første kvartal, 
er tallet det laveste for denne 
perioden siden starten på ned-
gangstidene i 2008. 

 
Januar, februar og mars er tra-
disjonelt en vanskelig periode 
på jobbmarkedet. I tillegg falt 
påsken i april i år. Dette er en 
høytid som man av erfaring vet 
har en positiv effekt på det span-
ske jobbmarkedet blant annet på 
grunn av økt turisme. 

Kombinert med klare tegn til 
bedring i økonomien og at man 
står ved inngangen til den nor-
malt så innbringende sommer-
sesongen gir håp om bedre tider.

FÆRRE JOBBER: Til tross for vekst i den spanske økonomien, har det blitt færre jobber.

Spania

Færre jobber tross vekst i økonomien
Spansk økonomi er i vekst og regjeringens prognoser for 2014 og 2015 ser stadig lysere ut. Likevel går omtrent like mange 
jobber tapt som det blir skapt i Spania. Etter årets tre første måneder er arbeidsledigheten på 25,9 prosent, to desimaler 
mer enn ved utgangen av 2013. Den økte sysselsettingen som regjeringen har forespeilet lar med andre ord vente på seg.

O  C. G
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Tendensen i økonomien er 
imidlertid positiv og gjel-
der generelt for hele EU. 

I følge Europakommisjonens 
nye rapport om den økonomiske 
situasjonen i EU går det i riktig 
retning med spansk økonomi. 
Kommisjonen betegner situa-
sjonen i Spania som en «svak 
tilbakekomst» til økonomisk 
vekst. Landets bruttonasjonal-
produkt (BNP) vil øke med 1,1 
prosent i 2014 og 2,1 prosent i 
2015. 

Dermed legger kommisjonen 
seg en desimal under Spanias 
regjering for i år som er på 1,2 
prosent, men tre desimaler høy-
ere for neste år der regjeringen 
Rajoy opererer med en prog-
nose på 1,8 prosent. Kommisjo-
nen mener også at ledigheten i 
Spania nå er på vei nedover, 
men tror det vil ta lengre tid enn 
det den spanske regjeringen har 
forespeilet.

I dag ligger arbeidsledigheten i 
Spania på 25,9 prosent. Landets 
regjering har sagt at tallet skal 
ned til 23,3 prosent til neste år. 
EU-kommisjonen mener på sin 
side at ledigheten ikke vil kom-
me under 24 prosent før etter 
2015.

Kommisjonen er også skeptiske 
til at Spania skal klare å nå må-
lene for redusert offentlig un-
derskudd. Dersom landet ikke 
gjør nye innsparinger vil under-

skuddet komme til å være på 6,1 
prosent av BNP ved utgangen 
av 2015 mener kommisjonen - 
langt unna målet på 4,2 prosent 
som Spania har bundet seg til 
overfor EU.

Stort underskudd og beskjeden 
økonomisk vekst vil også føre 
til at landets gjeld vil øke til 
over 100 prosent av BNP, fryk-
tes det. I følge kommisjonen vil 
gjelden være på 100 prosent al-
lerede i år og på 104 prosent i 
2015. Til sammenlikning er tal-
lene fra den spanske regjeringen 
på henholdsvis 99,5 prosent og 
101,7 prosent.

Tross justeringen av prognosene 
er det en positiv rapport EU nå 
leverer om unionens økonomi. 
Det snakkes riktignok om et 
skille mellom nord og syd i EU 
- der Tyskland er i størst vekst, 
mens Frankrike, Spania og Italia 
henger etter. Likevel er det en 
generell optimisme å se i Brus-
sel med vekstprognoser for hele 
unionen på 1,6 prosent i år og 

2,0 prosent til neste år. 
Etter å ha opplevd økonomisk 
tilbakegang i form av to runder 
med resesjon siden 2008, ser 
man nå tegn til en reell øko-
nomisk fremgang. I følge EU-
kommisjonens pressemelding 
mandag 5. mai er de gode re-
sultatene i ferd med å gjøre seg 
gjeldende. Underskuddene hos 
medlemslandene har gått ned, 

investeringene er på vei tilbake 
og man ser tegn til økt sysselset-
ting. 
Det konkluderes med at refor-
mer og innsparinger har hjulpet 
og at dersom landene fortsetter 
å overholde sine forpliktelser vil 
den positive tendensen fortsette 
fremover, også når det gjelder 
Spania.

ADVARER: EU-kommisjonen er bekymret for den høye arbeidsledigheten i Spania.

Spania

EU advarer mot høy arbeidsledighet
EU-kommisjonen er bekymret for den høye arbeidsledigheten i Spania. Kommisjonen støtter den spanske regje-
ringens spådommer om vekst i økonomien, men advarer mot ledigheten som for øyeblikket er på 25,9 prosent. 
Ledighets-prognosene for 2015 som den spanske regjeringen har lagt frem er i følge kommisjonen for optimistiske. 

O  C. G
@ .
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For andre år på rad ar-
rangerer Monroe’s Rock 
Cafe i Torrevieja Rock-

fest. Maratonfestivalen går av 
stabelen lørdag den 14. juni i 
Eras de la Sal. Primus motor for 
festivalen er Neil Wyatt.
-Seks band vil gå på scenen i 
løpet av festivalkvelden, og vi 
har forsøkt å gjøre dette til et 
familiearrangement. Det vil si, 
vi har forsøkt å sette sammen 
et program med musikk for alle 
aldre. De første gruppene vil 
spille ”lettere” musikk, og så vil 
vi gradvis skru opp intensiteten 
litt etter litt. Vi har valgt punk-
bandet Sensa Yuma til å avslutte 
kveldens konsertrekke.

På scenen denne kvelden vil pu-
blikum kunne oppleve Heroes 
de Leyenda, Sensa Yuma, Ebo-

ny Code, Black Thunder, The 
Cages og Kolted.
 -Jeg tror folk vil like bandene 
vi har valgt ut til årets festival. 
De som møter opp vil få åtte ti-
mer med nonstop musikk. Blant 
høydepunktene under årets fes-
tival er Black Thunder, som er et 
AC/DC-tribute band, og Heroes 
de Leyenda, som er en hyllest til 
det legendariske spanske rock & 
roll bandet Heroes del Silencio.

Forhåndssalget av inngangsbil-
lettene foregår hos Monroe’s, 
billettluken ved teateret og 
Blackbugs/Trastornados Tattoo. 
Forhåndskjøpte billetter koster 
åtte euro, mens det koster 12 
euro i døra. Dørene åpner kl. 
17:00 og siste band går på sce-
nen kl. 01:00.

Torrevieja

Rockefestival i 
Torrevieja i juni
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Castedo som har vært 
ordfører for Partido Po-
pular i Alicante siden 

2008 står tiltalt for å ha lekket 
informasjon fra reguleringspla-
nen for utbygging i kommunen 
til entreprenøren Enrique Ortiz. 
Dette skal ha skjedd på et tids-
punkt da planen ennå ikke var 
godkjent. 

Ordføreren skal også ha gjort 
endringer for å tilpasse planen 
etter utbyggerens ønsker. Til 
gjengjeld skal hun ha tatt imot 
bestikkelser i form av penger, 
gaver og feriereiser. Medtiltalt 
i saken er hennes forgjenger 
og politiske mentor Luis Díaz 
Alperi som trakk seg fra regi-
onsparlamentet i april.
Også Milagrosa Martínez har 
trukket seg. Martínez tviholdt 
lenge på plassen, men måtte gå i 
mars etter at ledelsen i partiet ba 
henne trekke seg. 

Den profi lerte PP-politikeren 
som også er ordfører i Novelda 
er tiltalt for korrupsjon fra tiden 
da hun hadde ansvaret for tu-
risme i Valencia (2004 til 2007) 
og skal ha vært med på å skaffe 
kontrakter til det korrupte nett-
verket Gürtel. Hennes etter-
følger Angelica Such som står 
tiltalt i samme sak trakk seg i 
februar.

På et tidspunkt stod mer enn ti 
av Partido Populars represen-

tanter ved parlamentet i Valen-
cia tiltalt for korrupsjon. Le-
delsen i partiet har i løpet av en 
toårsperiode klart å få ned tallet 
til fi re. De fi re som gjenstår er 
Vicente Rambla, Ricardo Costa, 
Yolanda García og David Serra. 
Alle står tiltalt i Caso Gürtel, 
en sak som har vært under et-
terforskning siden 2009 og som 
handler om omfattende korrup-
sjon og ulovlig fi nansiering av 
Partido Popular.
Regionspresident og partileder 

for PP i Valencia, Alberto Fa-
bra, annonserte nulltoleranse for 
korrupsjon da han tok over etter 
korrupsjonsmistenkte Francisco 
Camps i 2011. Partiet har etter 
det forsøkt å overtale alle som 
står tiltalt for korrupsjon i parti-
et til å si fra seg plassen som fol-
kevalgt ved regionsparlamentet. 
Partiets «kampanje» mot kor-
rupsjon anses som den direkte 
årsaken til at Castedo nå trekker 
seg. Hovedpersonen selv mener 
imidlertid noe annet.

Da Castedo trakk seg for noe 
dager siden lot hun lokalpres-
sen formidle nyheten, uten først 
å informere ledelsen i partiet. 
Forholdet til partiledelsen skal 
ha vært anstrengt over lengre 
tid. Castedo hevder selv at hun 
ikke har gitt etter for press, men 
at hun trekker seg for å kunne 
konsentrere seg bedre om ordfø-
rerjobben i Alicante. 

Det er ventet at hun vil være 
tilbake i jobb som ordfører i 

juni etter å ha vært ute i svan-
gerskapspermisjon de siste må-
nedene. Partikollega Andrés 
Llorens som har vært hennes 
stedfortreder i ordførerjobben, 
står selv tiltalt i en pågående sak 
om korrupsjon og dokumentfor-
falskning. I løpet av inneværen-
de parlamentsperiode har totalt 
21 politikere i Valencia-parla-
mentet stått tiltalt for korrup-
sjon. 18 av disse er fra Partido 
Popular.

TREKKER SEG: Ordføreren i Alicante, Sonia Castedo (PP), trekker seg som representant ved regionsparlamentet i Valencia.

Alicante

Trekker seg etter press fra partiet
Ordføreren i Alicante, Sonia Castedo (PP), trekker seg som representant ved regionsparlamentet i Valencia. Den korrup-
sjonstiltalte lokalpolitikeren har lenge vært under press fra eget parti om å si fra seg plassen. Ledelsen i Partido Popular har 
gjort det klart at de ikke ønsker korrupsjonstiltalte parlamentsmedlemmer på partiets liste ved lokalvalget i 2015. Etter Caste-
dos avgang er antallet redusert til fi re, et tall som på et tidspunkt var tosifret. Castedo fortsetter imidlertid i vervet som ordfører.

O  C. G
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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

Gjerningene ektefellen er 
straffedømt for ble be-
gått i 2005, altså to år 

før byråden tiltrådte stillingen. 
Ifølge provinsdomstolen i Ali-
cante hadde ektemannen urett-
messing tilegnet seg € 250.000 
ved å simulere annonseinnset-
ting i fagblader mens han var 
advokat for et gasselskap i Elda.

Gasselskapet Gas Alicante SAV 
i Elda valgte å anmelde forhol-
det siden det ikke var mulig å 
komme til en økonomisk løs-
ning med den tidligere ansatte 
advokaten.

Kilder som lokalavisen La Ma-
rina Baixa har pratet med be-
krefter at den domfelte advo-
katen har innlevert en anke til 
den konstitusjonelle domstolen, 

men hevder at retten valgte å 
utstede et ubetinget fengslings-
krav allerede før anken hadde 
blitt vurdert.

Ordføreren i Alfas del Pi, Vicen-
te Arques, uttaler at handlingene 
tilhører byrådens privatliv og at 
ektefellens handlinger ble be-
gått før byråden ble engasjert i 
lokalpolitikken. Han sier også at 
saken ikke vil få konsekvenser 
for byrådens stilling. Maria Te-
resa Garcia er i tillegg til å være 
fi nansbyråd i Alfaz del Pi også 
organisasjonssekretær for PSPV 
i La Marina Baixa.

I kritiske medier har man stilt 
spørsmål med hvordan PSOE i 
Alfaz del Pi kan stole på Garcia. 
Man mener at når hennes ekte-
mann plutselig fi kk så store ”ek-
stra-inntekter” burde det ringt 
en bjelle hos henne. Og gjorde 
det ikke det så er det alarmeren-
de og hun er da neppe kvalifi sert 
til å passe på pengebingen til 
rådhuset.

Alfaz del Pi

Finansbyrådens ektefelle dømt til fengsel
Ektefellen til fi nansbyråden i Alfaz del Pi, Maria Teresa Garcia fra PSOE, er dømt til tre års fengsel for dokument forfalskning. Dom-
men mot ektefellen ble avsagt allerede for et år siden og den tidligere advokaten har nå sittet fengslet i over fi re uker i fengselet i Villena.

DØMT: Ektefellen til fi nansbyråd i Alfaz del Pi, Maria Teresa Garcia, er dømt til tre års fengsel for dokumentfor-
falskning, men det får ingen konsekvenser for fi nansbyråden.

 
@ .
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I følge avisen er det eksepsjo-
nelt at en kommune i områ-
det Marina Baixa omgjør en 

slik regulering, fordi dette dis-
triktet regnes som ett av de mest 
utsatte for eiendomsspekulasjon 
i Comunidad Valenciana.

Byggeprosjektet som nå skrin-
legges, Alhama Spring, fi kk 
klarsignal i 2000. Siden det er 
ingenting blitt gjort og det aktu-
elle området ligger uberørt. 

Kommunen mener at fi rmaet 
som hadde rett til å utnytte tom-
ten etter fjorten år uten frem-
skritt ikke lenger kan kreve å få 
bygge der. Dersom Altea skulle 
tape en eventuell rettssak, er det 
anslått at de må ut med rundt 
325.000 euro. Kommunen me-
ner beløpet er av relativt liten 
betydning, sammenliknet med 

verdien av å få fredet det aktu-
elle fjellområdet. 

Det vises i den sammenheng til 
det mislykkede utbyggingspro-
sjektet «Los puentes del Algar» 
som kommunen også stanset og 

som koster dem en erstatning til 
utbygger på rundt 7 millioner 
euro. 

Å frede området i Bèrnia anses i 
så måte som en beskjeden utgift.

Sosialistpartiet (PSOE) sin 
førstekandidat til det nært 
forestående valget til Eu-

ropaparlamentet, Elena Valen-
ciano, innledet valgkampen i 
Alfaz del Pi. 

Elena Valenciano, som også er 
visegeneralsekretær i PSOE, 
deltok søndag den 4. mai i et 
valgarrangement på Casa de 
Cultura i Alfaz del Pi sammen 
med blant annet Ximo Puig, 
som er partiets leder i Valencia. 
Partiet sier i en pressemelding at 
de valgte å arrangere valgkamp-

starten i Alfaz del Pi på grunn 
av den høye andelen europeiske 
borgere i området og at beslut-
ninger som fattes i Brussel på-
virker sterkt denne delen av inn-
byggerne i kommunen.

Av de totalt 751 parlamentsse-
tene som skal velges har Spania 
har en kvote på 54 parlaments-
medlemmer. Valget vil foregå 
over fl ere dager, fra den 22. til 
den 25. mai. I Spania stemmes 
det på europavalgets aller siste 
dag.

Alfaz del Pi

PSOE har startet 
valgkampen

O  C. G
@ .

Altea kommune freder et naturområde i Sierra de Bèrnia som tidlige-
re var regulert for utbygging. Det melder lokalavisen “La Marina”.

FREDER: Altea kommune freder et naturområde i Sierra Bérnia.

Altea

Kommunen freder natur- 
område i Sierra Bérnia

VALGKAMP: PSOE sin første kandidat, Elena Valenciano, har innledet 
valgkampen.
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NY FILM: Torben Thøger har laget fi lm om Solgården. Nå settes fi lmen 
opp på kino i Alfaz del Pi.

Mandag 19. mai har du 
muligheten til å se 
den norske dokumen-

tarfi lmen ’’Får du nok sol?’’ i 
hovedsalen i kulturhuset i Alfaz 
del Pi. Dokumentarfi lmen, som 
har fått det spanske navnet ’’Los 
benefi cios del sol,’’ er regissert 
av Torben Thøger. I fi lmen tar 
den danske fi lmprodusenten tar 
publikum med på en reise i so-
lens helbredende effekter.

Helse- og rehabiliteringssenteret 
Solgården på Costa Blanca dan-
ner bakteppet for dokumentar-
fi lmen. Underveis forteller Tor-
ben Thøger kinogjengerne både 

historien til den 40 år gamle 
institusjonen og intervjuer med 
forskere som Dr. Yndis Staale-
sen Strumse ved Rikshospitalet 
i Oslo og Professor Johan Moan 
ved Oslo Universitetssykehus 
om hva solen og varmen gjør 
med oss.

Filmen blir vist i hovedsalen i 
kulturhuset i Alfaz del Pi (Casa 
de Cultura), og de som møter 
frem vil få se fi lmen i orginal-
versjon med norsk tale og med 
spanske undertekster.

Kinoforestillingen starter klok-
ka 19.00. 

Alfaz del Pi

Film om Solgården 
settes opp på kino
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Daglig leder i Casa Interi-
or i Altea, Thomas Pynt 
Andersen, sier til Spa-

niaposten at det var spesielt den 
spanske kjedens online-shopping 
konsept som gjorde et samarbeid 
aktuelt.

Daglig leder i Casa Interior i Al-
tea, Thomas Pynt Andersen, sier 
til Spaniaposten at det var spesi-
elt den spanske kjedens online-
shopping konsept som gjorde et 
samarbeid aktuelt.

-Vi gleder oss over endelig å 
kunne tilby våre kunder mulig-
heten for å kjøpe ny kjøkkeninn-
redning på nett. Den spanske kje-
den Küchentime har en fem stegs 
nettbutikk som er svært bruker-

vennlig og her kan man både 
velge et av våre standardkjøkken 
eller designe akkurat det kjøkke-
net man selv ønsker. Dessuten er 
prisene svært konkurransedykti-
ge og midt i blinken for folk med 
feriebolig i Spania, sier Thomas 
Pynt Andersen.

Han sier at de to bedriftene 
sammen kan ta opp konkurran-
sen med Ikea, og tilby kjøkken 
med høy kvalitet til en lav pris.

-I våre utstillingsrom i Altea og 
Torrevieja har vi nå både dan-
ske kjøkken fra Sønderborg 
køkkenet og tyske kjøkkener 
fra Küchentime. Den tyske pro-
dusenten ferdigstiller over 2600 
kjøkkener om dagen, og vi kan 
tilby kundene både billigkjøkken 
til 900 euro og luksuskjøkken. 
Forretningsideen vår er at jo mer 
volum vi produserer jo større 
prisavslag kan vi tilby.

Casa Interior startet sitt første ut-
stillingslokale i Torrevieja for sju 
år siden, mens butikken i Altea 
åpnet for tre år siden.

 -Konseptet med kjøp av kjøkken 
på nettet er forholdsvis nytt, men 
vi er positivt overrasket over re-
sponsen vi har mottatt så langt. 
Spesielt spanjolene ser ut til å 
omfavne denne forretningsideen, 
sier daglig leder Thomas Pynt 
Andersen.

Den danske kjøkkendesignbutikken Casa Interior har inngått samarbeidsavtale med den Barcelona-baserte kjøkkenkjeden Küchen-
time. Küchentime har over 100 utsalgssteder over hele Spania og det var kjeden som tok initiativet til å etablere en samarbeidsavtale.

Altea

Danske Casa Interior med ny 
samarbeidsavtale om nettbutikk

 
@ .

STORE FORVENTNINGER: Casa Interior tar opp konkurransen med 

IKEA.

k k medNYTT KJØKKEN: På bildet ser 
du fi rmaets utstillingsrom i Altea
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Carretera Teulada-Moraira, 2.
Camino del Calvario.  03725. TEULADA

GPS: 38.7263127, 0.1082593 

www.imedteulada.com

C/ Ramón y Cajal, 7  
03503 BENIDORM

GPS:  38.541251, -0.105968

www.imedlevante.com/no

C/ Max Planck, 3
Elche Parque Empresarial. 03203 ELCHE

GPS: 38.2885808, -0.6159102

www.imedelche.com/no

TEULADA

Elektrokardiogram eller E.K.G. Holter E.K.G. (24 timer) Holter Blodtrykk (24 timer) Belastningsprøve (Arbeids-EKG) Ultralyd 
med farge-Doppler 3D farge-Doppler Farmakologisk stress-ultralyd Stress-ultralyd  Transøsofageal ekkokardiografi

MR av hjertet (Magnetisk Resonans) CT av hjertet (Computer Tomogra ) ved koronar angiogra  Scintigra av hjertet og 
SPECT (singel foton emisjons computer tomogra )

Hjerteangiogra sk diagnostikk Hemodynamiske studier Hjerteangioplasti og innsetting av stent

Elektrofysiologisk undersøkelse Innsetting av pacemaker Innsetting av automatisk hjertestarter (ICD)  Radiofrekvensablasjon

IMED Levante
Anerkjent som 

Valencia-regionens 

***beste***
privatsykehus 

i 2012

Det var 1.022 par som ble 
viet av Sjømannskirken 
verden rundt i 2013. 

Snaut halvparten av disse viel-
sene skjedde i Spania. Gran Ca-
naria toppet lista i fjor med sine 
144 vielser. Langt over 100 par 
gifter seg på Costa Blanca.
-Vi har mottatt 55 vigsler så 
langt i år og det kan godt kom-
me fl ere. Vi er jo ikke engang 
halvveis i 2014. 12 av vielsene 
er allerede foretatt, opplyser 
Sjømannsprest/daglig leder i 
Sjømannskirken i Torrevieja, 
Dag Magnus Hopstock Havgar 
til SpaniaPosten.

F  
Sjømannskirken i Torrevieja 
viet 48 par i 2013, så dette antal-
let vil uansett bli slått i år.
-Hvorfor er det så populært å 
gifte seg i Spania, Hopstock 
Havgar?

- Det er en kombinasjon av fl ere 
forhold. Noen av dem ønsker 
en enklere handling, men med 
tilknytning til kirken. Andre øn-
sker å gjøre det helt annerledes 
enn hjemme, mens noen igjen 
ser det som positivt å komme lit 
bort fra hverdagen.

Dag Magnus Hopstock Havgar 
påpeker også det faktum at sta-
dig fl ere skaffer seg egen eien-
dom eller kjenner noen som har 
det i Spania, bidrar til antall gif-
termål øker.

-Mange har et forhold til om-
råder i Spania eller har nære 
slektninger eller venner som har 
det. Hyppige og rimelige fl yav-
ganger gjør alt enkelt, sier Sjø-
mannspresten.

I noen tilfeller viser det at det 
er tilfeldig hvilken spansk Sjø-
mannskirke som blir valgt til 
vielsen. Noen sender nemlig 
søknad til fl ere kirker. Disse har 
ingen nære relasjoner til spesi-
elt område, men ønsker seg sol, 
varme og Spania. Det handler 

altså litt om tilfeldigheter med 
andre ord.

S    A
-Vi bør nok se antall vigsler i 
Spania under ett for å se om 
det er en helhetlig trend samti-
dig som hver kirke kan ha ulike 
trender, uavhengige av hveran-
dre. Derfor må vi til en viss grad 
også tolke egne tall og jobbe ut 
fra lokal forankrede strategier, 
mener Dag Magnus Hopstock 
Havgar i Torrevieja.

I Albir-Villajoyosa kunne Sjø-
mannskirken notere seg for en 
økning på hele 35 prosent fra 
2012 til 2013 i antall vielser. 
Totalt var det 61 par som giftet 
seg i Sjømannskirken i Albir-
Villajoyosa i fjor. Alt tyder på at 
rekorden blir slått på nytt.
-Vi har faktisk det samme antal-
let, 61 par som har bestilt alle-
rede for i år, så det blir nok ny 
rekord igjen, sier informasjons-
medarbeider ved Sjømannskir-
ken i Albir-Villajoyosa, Ingard 
Færevåg til SpaniaPosten.

Bryllupene i Albir-Villajoyosa 
fordeler seg noenlunde likt over 
året om vi ser bort i fra et par av 
sommermånedene.
-I fjor viet vi 24 av 61 par i juli, 
bemerker informasjonsmedar-
beider, Ingard Færevåg.

V   
Har dere planer om å gifte dere 
utenlands i Sjømannskirken, må 
dere huske på å være ute i god 
tid med bestillingen. Spesielt 

Sjømannskirkene i Spania og i 
København er meget populære. 
Ta kontakt med den kirken dere 
kunne tenke dere å bruke for å 
avtale data for vielsen.

Deretter må dere skaffe til veie 
nødvendig dokumentasjon. 
Minst en av dere må være norsk 
statsborger for å kunne bli viet i 
en norsk Sjømannskirke.
Les mer på www.sjomannskir-
ken.no

Torrevieja

Ny vigselrekord i Sjømannskirkene i år
Sjømannskirken i Torrevieja og i Albir-Villajoyosa forestod rekordmange giftermål i fjor, men rekorden kom-
mer etter alle solemerker til å bli slått allerede i år. Det viser seg at det blir mer og mer populært å gifte seg i Spa-
nia. Sjømannskirken på Gran Canaria vier fl est, men Torrevieja og Albir-Villajoyosa kommer ikke langt etter.

 
@ .

NY REKORD: Sjømannskirkene i Spania satte ny vigselsrekord i fjor. 
Rekorden vil imidlertid bli slått i år.
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  Alt innen hjemmetjenesterAlt innen hjemmetjenester
24 - timers vakttelefon24 - timers vakttelefon

  Utlån av hjelpemidlerUtlån av hjelpemidler
TolketjenesterTolketjenester

  Blodprøver - INRBlodprøver - INR
  SykehjemSykehjem

  TRYGGHETSALARMTRYGGHETSALARM

Ring oss påRing oss på

619 274 038619 274 038

MINNEKIRKEN: Mange av de som velger å gifte seg i Spania, foretrekker å bli viet i Minnekirken i Villajoyosa. Fotos: Sjømannskirken.
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STENGTE DØRER: Little Norway var en av de få norske restaurantene i Albir.

 
@ .

Albir

Kroken på døra for Little Norway

-Lokalet vi har drevet i over de 
siste tre årene hadde en prisan-
tydning på nesten en million 
euro. Til slutt ble huset solgt for 
670.000 euro. Det mente jeg var 
i meste laget.

T     
På spørsmål fra Spaniaposten 
om hva som er planen videre 
sier Axel Willi Borsheim at han 
synes det er trist å måtte legge 
ned Little Norway, men at han 
har mange tanker om fremtiden.

-Jeg eier fortsatt navnet til re-
stauranten og i løpet av somme-
ren vil vi ta en avgjørelse på hva 
vi skal gjøre videre. Det er ab-
solutt en mulighet for at vi på et 

senere tidspunkt forsøker å fi nne 
egnede lokaler andre steder i Al-
bir, sier Axel.

Fortsetter i restaurantbransjen
Selv om Little Norway nå legger 
ned driften for denne gang blir 
ikke restauranteieren arbeidsle-
dig med det første. Parallelt med 
Little Norway har han nemlig 
drevet et såkalt ’’steakhouse.’’

-Vi har drevet Elida’s Steakhou-
se side om side med Little Nor-
way de siste sju månedene. Her 
har vi plass til rundt 40 gjester 
på en gang. 

- Her har vi hatt spesielt mange 
gjester fra Storbritannia. Britene 
er spesielt glade i biffer. Vi ser-
verer også noe norsk mat her, 
som pølser og hjemmegravet 
laks, sier Axel Willi Borsheim. 

Etter tre års drift i sentrum av Albir stenger nå 
den norske restauranten Little Norway dørene. 
Eier og daglig leder Axel Willi Borsheim sier til 
Spaniaposten at han har mottatt tilbud om å 
fortsette driften på vilkår av at han kjøper lokalet.
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Torrevieja

Klart for Feria 
de Mayo!
Folkefesten Feria de Mayo 

i Torrevieja arrangeres 
fra onsdag den 14. mai 

til søndag den 18.mai. Det som 
opprinnelig var en fest hvor 
venner møttes for å danse Se-
villanas, har med tiden blitt en 
av de viktigste feiringene i Tor-
revieja. Byens danseakademier 
spiller derfor en viktig rolle 
under feiringen, og hver eneste 
dag kl. 21:30 har danseinteres-
serte muligheten til å være til 
stede ved sevillanas- og fl amen-
co-forestillinger i regi av byen 
beste dansere.

Arrangementet har daglige ak-
tiviteter som vil gjøre det til en 
uforglemmelig opplevelse å del-
ta i. Festivalprogrammet har noe 
for enhver smak og inneholder 
dessuten korsang, hesteridning 
og -show, dansekonkurranser og 
tyrefekting.

Hyllesten til Lolita Sevilla natt 
til fredag den 16. mai ut til å bli 
en av feiringens største høyde-
punkt. Under dette arrangemen-
tet vil Manuel de Segura, Ana 
del Rio og Maria Garcia opptre. 
Da den årlige sangkonkurranse 
i Copla gikk av stabelen under 
fjorårets festival erklærte ar-
rangørene konkurransen for en 
rungende suksess. Sangkonkur-
ransen er festivalens hovedat-
traksjon på lørdag 17. mai og 
vil underholde publikum fra kl. 
22:30.

Feria de Mayo feiret i 2013 sitt 
25. jubileum og har blitt erklært 
en festival av internasjonal tu-
ristisk interesse i Valencia. Un-
der årets feiring har kommunen 
mottatt påmeldelse fra 27 telt. 
Noe som er to telt mindre enn i 
fjor.
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For årets festival har festi-
valledelsen har valgt seg 
Norge som samarbeids-

partner. Dermed vil artister fra 
Norge være ryggraden i årets 
festivalprogram. Det samme 
gjelder de planlagte parallell 
seminarene innen kunst, fi lm og 
litteratur.
For årets festival har festivalle-
delsen har valgt seg Norge som 

samarbeids-partner. Dermed vil 
artister fra Norge være ryggra-
den i årets festivalprogram. Det 
samme gjelder de planlagte pa-
rallell seminarene innen kunst, 
fi lm og litteratur.

Det endelige programmet for 
festivalen og parallell semina-
rene under festivalen som vil bli 
presentert i slutten av mai. Men 
Spaniaposten kan allerede nå 
avsløre at blant de spesielt in-
viterte norske artistene fi nner vi 
Erlend Øye, DJ Lindstrøm, Ane 
Brun, Bugge Wesseltofts nyeste 

prosjekt Ok World Ensemble, 
Ost & Kjeks, Nils Petter Mol-
vær, Thomas Dybdahl og Mari 
Boine.

Under festivalen vil det arran-
geres totalt 43 konserter og i 
tillegg til den lange rekken med 
norske artister vil man kunne se 
storheter som Ray Davies fra 
The Kinks, Robert Plant, Goran 
Bregovic, Youssou N’Dour og 
Bobby Womack.

Cartagena

Norske artister kommer 
til musikkfestival i juli
Fra den 18. juli til 26.juli feirer den tradisjonsrike musikkfestivalen 
La Mar de Musicas i Cartagena sitt tjueårsjubileum. Norske ar-
tister vil sette sitt tydelige preg på musikkfestivalen i Cartagena.

TIL CARTAGENA: Thomas Dybdahl, en av fl ere norske artister som 
kommer til La Mar de Musicas i Cartagena.

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.
 

KOMMER: Mari Boine kommer til 
La Mar de Musicas.

KOMMER: Erlend Øye kommer til 
La Mar de Musicas.

KOMMER: Ane Brun kommer til 
La Mar de Musicas.

 
@ .
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O  C. G
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Den nye loven om te-
lekommunikasjon vil 
gjøre det mulig for te-

leoperatørene å få gjennomslag 
for at tak på privat og offentlig 
eiendom, mot huseiers vilje, i 
fremtiden skal kunne tas i bruk 
til installering av antenner for 
mobiltelefoner. Unntakene skal 

gjelde «når det er nødvendig 
for installeringen av nettverket 
og det ikke er noe teknisk eller 
økonomisk levedyktig alterna-
tiv».

Målet med lovgivningen skal 
være å la bedriftene få gjennom-
føre det store prosjektet med 
nettverksdistribusjon i Spania 
og oppfylle kravet i EUs plan 
om digitale nettverk, Digital 
Agenda for Europe 2020. Mål-
setningen er at alle EU-innbyg-

gere i fremtiden skal ha tilgang 
til bredbånd med hastigheter på 
minst 30 megabyte per sekund 
innen 2020, og at halvparten av 
husholdningene kan nå hastig-
heter raskere enn 100 megabyte.

Det nye lovforslaget skal ha 
skapt sterke reaksjoner hos an-
dre partier i opposisjonen, i 
velforeninger og blant organisa-
sjoner som kjemper mot såkalt 
«elektromagnetisk forurens-
ning». Det fryktes at folk nå fra-
tas retten til å beskytte seg mot 
økt stråling og at dette i ytterste 
konsekvens vil føre til økt helse-
fare for de som blir berørt.

«Hustakene er ikke lenger våre 
egne, og alt dette er på grunn 
av en vill utvikling av trådløse 
systemer» heter det i en uttalel-
se fra Asunción Laso, medlem 
av Plataforma Estatal contra la 
Contaminación Electromag-
nética (PECC) og president i 
organisasjonen for folk med hel-
seplager fra stråling Asociación 
Vallisoletana de Afectados por 
las Antenas de Comunicaciones.

Den forrige loven skal ha hatt 
en liknende regel om ekspro-
priasjon, men lot det være opp 
til hver enkelt kommune å be-
stemme om installering av an-

tenner skulle tillates. I praksis 
skal spanske kommuner til nå 
ha stanset og omgjort alle tvil-
somme beslutninger. Dette 
vernet forsvinner med den nye 
loven, ved at kommunene skal 
fratas all myndighet på området 
og beslutningene skal tas sen-
tralt.

Installering av mobilantenner 
for bedre og raskere nettverk 
blir i den nye loven ansett som 
infrastruktur av generell verdi 

på linje med bygging av syke-
hus og veier, sier Laso til media. 
Hun er kritisk til den nye loven 
fordi hun mener den fratar folk 
retten til noe så fundamentalt 
som god helse. «Vi er alle for ut-
vikling av nye teknologier, men 
ikke uansett kostnad» sier hun. 
Den nye loven som er fremmet 
av regjeringspartiet Partido Po-
pular ble godkjent i Kongressen 
29. april med støtte fra partiene 
PSOE og CIU.

Spania

Påtvinger antenner med strålefare
Den spanske kongressen vil tillate tvangsinstallering av mobilantenner på hustakene til private bygninger. Vedtaket 
gjøres for at Spania skal kunne oppfylle kravet til mobildekning og bredbåndshastighet i EU. Utvalgte hustak vil dermed i 
fremtiden kunne bli «ekspropriert» slik at teleselskapene får satt opp antenner og nødvendig utstyr for det nye nettverket. 
Eventuell erstatning vil bli betalt av fi rmaene. Regelen skal gjelde som et unntak, når ingen andre løsninger er tjenlig.
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Fredag 2. mai gikk start-
skuddet for «Balconades 
2014», den årlige bal-

kongkunst-konkurransen i Al-
tea. Årets arrangement er det 
sekstende i rekken og hvem som 
helst kan melde seg på, så sant 
man er over 18 år. Innmelding 
og henting av lerreter skjer ved 
byens kulturhus, Casa de Cul-
tura, frem til 13. juni. Bildene 
som blir valgt ut vil henge på 

utstilling fra balkonger til frivil-
lige huseiere i gamlebyen fra 18. 
juli til 31. august.

«Konkurransen» foregår slik at 
de første seksti arbeidene som 
leveres inn vil bli stilt ut. Tema 
er fritt, men arbeidene må holde 
en viss kvalitet og kan ikke ha et 
støtende innhold - heter det fra 
kommunen.

Altea

Ny balkongkunst-
konkurranse i Altea
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TRAUME- OG ORTOPEDISK KIRURGI
ENHET FOR KNESSKADER  ARTHROSKOPI AV KNEET

FØR 3.200 €  NÅ 2.500 €  RABATT  22% 

INJEKSJONER MED VEKSTFAKTORER, TRE GANGER, ETT KNE
FØR 900 €  NÅ 750 €  RABATT  17% 

INJEKSJONER MED VEKSTFAKTORER, TRE GANGER, BEGGE KNÆR
FØR 1.500 €  NÅ 1.200 €  RABATT  20%

Finansiering tilgjengelig

Partida de la Loma s/n. 03184 Torrevieja (Alicante) info.torrevieja@quiron.es www.quiron.es 

YTTERLIGERE INFOMASJON OG AVTALE:  (+34) 966 92 57 61

Tilbudet er gyldig til 31.mai 2014

Anvendelse av maskiner 
og annet utstyr med 
høyt støynivå skal regu-

leres strengere og vil forbys etter 
bestemte tidspunkter på kvelden 
og på helligdager. Bryter man 
reglene kan man bli straffet med 
bøter opptil 2.400 euro.

Det nye reglementet mot støy 
som ble vedtatt av kommunen 
fredag 25. april er på hele 56 
punkter og har som overordnet 
mål å gi innbyggerne i Alfaz del 
Pi en bedre beskyttelse mot støy 
så vel privat som på offentlige 
sted. Mindre brudd på støyre-
glene vil straffes med bøter på 

opptil 600 euro (ca. 5.000 kro-
ner). Her inngår for eksempel 
bruk av kjøretøyer som grunnet 
høyt støynivå ikke blir godkjent 
ved teknisk kontroll og annet 
bråk på opptil 6 desibel over til-
latt støygrense der aktiviteten er 
regulert. 

Større forseelser straffes med 
bøter opptil 1.200 euro (ca 
10.000 kroner). Her inngår an-
leggsarbeid, fi estaer med fyrver-
keri der det ikke er gitt spesiell 
tillatelse, annen type høylytt 
aktivitet der konsesjon mangler 
eller der støynivået overskrides 
med mellom 6 og 15 desibel.

I de groveste tilfellene vil det 
kunne gis bøter på opptil 2.400 
euro (nærmere 20.000 kroner). I 
slike tilfeller vil lisensen for den 

bestemte aktiviteten bli inndratt 
dersom støyen er på mer enn 15 
desibel over tillatt nivå eller der-
som det er tatt i bruk maskiner 
og annet utstyr som er forbudt 
eller krever særskilt godkjen-
nelse.

I tillegg til bøter i forskjellige 
størrelsesordener, er det vedtatt 
regler for oppsyn og kontroll, 
påbud om skilting og indikasjon 
på hva som er tillatt støynivå. 
Det åpnes også for at man i spe-
sielt utsatte nabolag kan gå inn 
for mer permanente tiltak for å 
redusere støynivået. 

På oppfordring fra innbyggere 
eller ved kommunens eget ini-
tiativ kan slike steder bli klas-
sifi sert som «støy-mettede om-
råder», Zonas Acústicamente 

Saturadas (ZAS), noe som åpner 
for særskilte tiltak som for ek-
sempel å stenge gater for biltra-
fi kk på bestemte tider av døgnet, 
regulere åpningstider for uteliv 
og fritidsaktiviteter og være 
strengere med å tildele konse-

sjoner og lisenser. Målet med de 
nye reglene er å få ned graden 
av lydforurensning og i samar-
beid med innbyggerne i kom-
munen få bukt med problemene 
som støy skaper.

O  C. G
@ .

Alfaz del Pi

Høyere bøter for bråk og støy
Alfaz del Pi kommune har vedtatt nye regler mot bråk og støy. 
Reglementet er omfattende og gjelder alle former for lydforu-
rensning, det være seg bråk fra utesteder, anleggsarbeid, mo-
torstøy fra kjøretøyer eller bruk av fyrverkeri ved fi estaer.

NYE REGLER: Alfaz del Pi kommune har vedtatt nye regler mot bråk og 
støy.
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Opplegget på Solgården 
er det mest omfattende 
og det spenstigste av de 

to siden det kommer fl ere kjente 
personer, og man har lagd en ny 
og solid ramme rundt arrange-
mentet, der blant annet Prøysens 
100 årsjubileum blir markert 
samtidig som Grunnlovens 200 
årsjubileum vil få sin markering.

Generalsekretær i Nordisk Mi-
nisterråd, Dagfi nn Høybråten 
skal holde talen for dagen. Det 
blir også fl ere andre talere og 
hilsninger, og barna er i fokus 
med pølser, is, brus og leker. 
Lunsjen er fri på Solgården på 
17. mai. 

F  
Det blir også Festgudstjeneste 
i Minnekirken. Hanne Sørvåg, 
kjent låtskriver og artist fra 
blant annet Grand Prix, vil un-

derholde utover ettermiddagen. 
Som seg hør og bør blir det også 
borger/barnetog på Solgården 
samt et eget minimarked, der 
lokale bedrifter viser frem sine 
varer.

Som på Solgården er det fl agg-
heising i Alfaz del Pi klokka 08. 
00 på morgenen 17. mai. Siden 
går det slag i slag med borger/
barnetog, taler, hilsninger og le-
ker for barna, samt salg av is og 
brus.

S  
Arrangørene i Alfaz del Pi har 
satset på en annen og kanskje 
for mange en litt spesiell taler 
på nasjonaldagen denne gangen. 
Valget har nemlig falt på Tor-
grim Holte, en norsk illusjonist, 
hypnotisør og entertainer. 

Holte har hatt fl ere egne TV-
programmer, men har aldri slått 
helt igjennom og sikret seg A-
kjendisstatus uten at det bør 
bety noe som helst i denne sam-
menhengen.

Både på Solgården og Alfaz del 
Pi blir det kveldsprogram med 

festmiddag, for de som enten 
bor på Solgården eller som har 

meldt seg på arrangementet til 
Den Norske Klubben.

Detaljene på plass foran 17. maifeiringen
Alfaz del Pi

Alle brikkene har falt på plass for 17. maiarrangementene nord på Costa Blanca. Det blir en dag fylt av tradi-
sjoner, men som SpaniaPosten har nevnt tidligere, blir arrangementene på nasjonaldagen i år delt i to: Alfaz 
del Pi og Villajoyosa har hvert sitt opplegg som går gjennom hele dagen og er helt uavhengige av hverandre. 

 
@ .

ANNERLEDES VALG: I Alfaz del Pi kan man høre Torgrim Holte holde 17. mais hovedtale. Det var et an-
nerledes og noe uvanlig valg.

-alt innen bygg og renoveringCosta Blanca Bygg Serv ice

costablancabygg.com         Tlf.: 693 80 22 50         E-mail: kontakt@costablancabygg.com

Vi gjør profesjonelt arbeid innen:

• Muring, støping og utgraving 
• Flis- og steinlegging 
• Vegg- og takplater i PLADUR® 
• Gips (tak, fasader, møbler, støp etc.)  
• Snekring 
• Maling 
• Aluminiumsprodukter og PVC 
• Vinduer, dører og porter 
• Rørlegging, kraner og armatur 
• Strøminstallasjon 
• Utsmykning og renovering mm.

-Vi snakker norsk!

Har du hus?  Vi har håndverkerne. 
Bygg, installasjon, reparasjon 

eller full renovering… 
-CBBS er alt du trenger.

• Komplett alt-i-ett-service 
• Profesjonelle faglærte 
• Garantert kvalitetsarbeid

• Lave spanske priser 
• Gratis prisoverslag 
• Norsk kundeservice
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Det blir fi re eller fem per-
soner som skal holde 
tale. Utgangspunktet er 

at de skal snakke om hva 17. 
mai betyr for dem. Det blir en 
slags folkets tale, der Grunn-
lovsjubileum blant annet vil stå 
i fokus hos talerne.

Etter det SpaniaPosten erfarer 
vil talerne ha en aldersmessig 
spredning. Både de yngste og de 
godt opp i årene får sjansen til 
å si noe om 17. mai denne gan-
gen. Den Norske Skolen, Den 
Norske Klubben og Sjømanns-
kirken samarbeider om å fi nne 
personene som alle skal si noen 
ord på 17. mai.

B
Den norske nasjonaldagen star-
ter som det pleier ganske tidlig. 
Klokka 08.30er det enkel serve-
ring og kort morgenbønn i Sjø-
mannskirken. 

Deretter fl aggheising og kran-
sepålegging. Barnetoget starter 
som vanlig ved strandprome-
naden og statuen «Hombre del 
Mar». Deretter går toget gjen-
nom byens gater til Europapar-
ken.

Barnetoget pleier å bruke tre 
kvarter på ruta og i parken blir 
det salg av forfriskninger og 
mat. Det blir loddsalg og hoved-
gevinsten er et saltskip, som 
Den Norske Klubben har gitt i 
gave.

S
Barna ved Den Norske Skolen 
i Rojales vil underholde og da-
gens tale(re) skjer i Europapar-
ken i tidsrommet klokka 12.30-
13.30. Underholdningen vil 
ta utgangspunkt i teaterstykke 
«Hemmeligheten på loftet» som 
skolens elever har jobbet med 
en god stund. Det er et synge-
spill om 17. mai. «Hemmelighe-
ten på loftet» settes opp i sin helt 
13. mai.

Senere på dagen fortsetter fei-
ringen i Sjømannskirken. Det 
blir mer is, brus og mat, samt le-
ker for barna. Også her blir det 
loddsalg og 17. maiarrangørene 
lover at det skal bli underhold-
ning i løpet av ettermiddagen.

De voksne avslutter 17. maifes-
ten i Torrevieja på Hotel Masa. 
Det blir festmiddag, og her kre-
ves det forhåndspåmelding. Alt 
ligger altså til rette for en vel-
lykket 17. maifeiring i Torrevi-
eja i år også.

LOKALE KREFTER: Grete Faremoholdt 17. mai tale i Torrevieja i fjor. I år blir det ingen kjendiser som skal på 
talerstolen, for arrangørene bak nasjonaldagen stser på lokale krefter.

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

Satser på lokale 17. maitalere i år
Torrevieja

I Torrevieja vil kjendisene glimre med sitt fravær på talerstolen 17. mai. I år satser nemlig arrangørene på lo-
kale krefter. Navnene på de som skal holde tale i Torrevieja er foreløpig en hemmelighet, men det blir folk 
fra nærområdet. Utover dette følger 17. maiarrangementene i Torrevieja i hovedsak et tradisjonelt mønster.

 
@ .

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 
· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 
  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 
  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER
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I dag er Barcelona den fjerde 
mest besøkte byen i Europa. 
Kun slått av London, Paris 

og Roma. Disse rekordtallene er 
altså ikke av det gode for byen, 
mener fi lmskaper Eduardo Chi-
bas. Han er mannen bak den et-
ter hvert så mye omtalte fi lmen, 
som har over 100. 000 klikk på 
You Tube.

M  
I fi lmen «ByeBye Barcelona» 
står mange av byens innbyggere 
frem og forteller hvordan Bar-
celona er ødelagt og mistet mye 
av sitt særpreg på grunn av hor-
dene av turistene. Innbyggerne 
frykter mest av alt fremtiden 
siden antall turister fortsetter å 
øke ganske dramatisk.
-Vi har registrert en overbefolk-
ning som er ødeleggende, sier 
turistguiden, Maria Martinez i 
fi lmen.
Det settes fokus på Ramblaen, 
den berømte gata i Barcelona 
er overtatt av utenlandske tu-
rister. Katalanerne er skubbet 
vekk og besøker i gata eller 
områdene rundt lenger. Snaut ni 
millioner turister besøkte Bar-

celona i 2013 og majoriteten av 
disse gjør ett eller fl ere besøk på 
Ramblaen.
-Det er rett og slett uutholdelig 
for oss, fastslår Barcelonas inn-
byggere.

B
Santiago Tejedor er viseinspek-

tør for senter for reiselivsjourna-
listikk ved et av universitetene i 
Barcelona er opptatt av å gjøre 
turismen til noe positivt både for 
byens befolkning, men også for 
turistene.
-Barcelona må passe på sin kul-
turelle arv og innbyggerne, men 
vi må også passe på at turistene 

ikke blir irritert over at gater, 
museer, parker og andre sever-
digheter er overfylte av folk. Nå 
er alt på bristepunktet for alle, 
mener Tejedor.

Santiago Tejedor er blant de som 
mener at turiststrømmen må be-
grenses, men verken han eller 

andre kritikere har ingen forslag 
på hvordan dette skal håndheves 
i praksis. Filmen «ByeBye Bar-
celona» tar ikke for seg positive 
effekten som turismen har for 
Barcelona rent økonomisk, så 
fi lmen har altså en meget ensi-
dig innretning. 

Barcelona

- Storbyen ødelegges av alle turistene
En ny, kontroversiell fi lm ønsker å bevise at Barcelona gradvis ødelegges av turistinvasjonen. I følge fi lmen «Bye-
Bye Barcelona» omskapes den spanske byen Barcelona fra å være en pulserende og spennende by til å bli en 
moderne fornøyelsespark. Fagfolk som uttaler seg i fi lmen mener at Barcelona bør begrense antall turister.

FOLKSOMT I BARCELONA: Det er folksomt i Barcelona. Så folksomt at fl ere foreslår å begrense antall turister, i følge fi lmen «Bye Bye Barcelona». 
Foto: Kim Ammouche.
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Når Spania om få dager 
skal redegjøre for lan-
dets økonomi i EU er 

det ventet at regjeringen har 
oppjustert vekstprognosene for 
2014 og 2015. Finansminister 
Luis de Guindos har allerede 
signalisert at tallene skal opp, 
men uten å være mer spesifi kk 
enn å forespeile en gjennom-
snittlig vekst på 1,5 prosent for 
de to årene. 

I følge kilder til avisen El País er 
det snakk om en endring fra 1,0 
til 1,2 prosent for i år og fra 1,5 
til 1,8 for neste år.

Samtidig har den spanske sen-
tralbanken Banco de España 
kommet med foreløpige tall fra 
første kvartal i år. Resultatet 
som først blir bekreftet senere 
viser en vekst i bruttonasjonal-
produkt på 0,4 prosent. Dersom 
beregningene er riktige betyr 
det at man i spansk økonomi nå 
opplever den sterkeste kvartals-
messige veksten på seks år.

Også kredittratingbyråene ser ut 
til å mene at det går bedre med 
søkonomien. Byrået Fitch opp-
graderte nylig Spanias kreditt-
verdighet og begrunnet det med 
landets voksende eksportindus-
tri og regjeringens innsats for å 
få ned det offentlige underskud-
det. 

Samtidig har eksperter fra 
det anerkjente ratingbyrået 
Moody´s slått fast at den oppad-
gående tendensen i spansk øko-
nomi er «solid». 
Moody´s legger i likhet med 
Fitch vekt på den positive tren-
den innen eksportmarkedet. I 
tillegg forventes det at etter-
spørselen på hjemmebane fra og 
med i år også vil øke.

I begynnelsen av april i år kom 
også Det internasjonale penge-
fondet (IMF) med en oppjuste-
ring av sine tall. I følge fondets 

siste rapport vil bruttonasjonal-
produktet i Spania vokse med 
0,9 prosent i år og 1,0 prosent til 
neste år. Før dette har EU-kom-
misjonen justert opp sine tall, 

med en forventning om vekst på 
henholdsvis 1,0 og 1,7 prosent.
Etter fi nanskrisen og sam-
menbruddet i boligmarkedet 
har Spania opplevd de verste 

økonomiske nedgangstider på 
førti år. I løpet av seks år gikk 
arbeidsledigheten opp fra 7,9 
prosent til over 27 prosent (mars 
2013). 
Selv om utviklingen går sakte er 
ledigheten i dag på vei nedover 
og ligger for øyeblikket på rundt 
26 prosent. 

Det første tegnet til økonomisk 
vekst på to år kom i tredje kvar-

tal i fjor med en økning på 0,1 
prosent. Økningen fortsatte ut 
året med et vekst i siste kvartal 
på 0,3 prosent, en utvikling som 
med økningen på 0,4 prosent for 
januar, februar og mars i år ser 
ut til å fortsette i samme retning. 

Mens resultatet for hele fjoråret 
endte med en nedgang på 1,2 
prosent er det ventet vekst på 
over én prosent i 2014.

Raskere vekst i økonomien
Spania

Spansk økonomi er i raskere vekst enn tidligere antatt. Foreløpige tall for årets tre første måneder viser en 
økning i bruttonasjonalprodukt på 0,4 prosent, den sterkeste kvartalsmessige veksten på seks år. Regjeringen 
oppjusterer nå prognosene for 2014 og 2015. Tidligere har både Det internasjonale pengefondet (IMF) og 
EU-kommisjon gjort det samme. Også ledende internasjonale kredittratingbyråer er positive til utviklingen.

O  C. G
@ .
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Nesten 67. 000 hushold-
ninger har planer om å 
kjøpe feriebolig i utlan-

det de nærmeste tre årene. Det 
er et rekordhøyt antall og tilsva-
rer tre prosent av de norske hus-
holdningene. 

Like mange sier at de ønsker å 
kjøpe hytte i Norge. Det er altså 
nå dødt løp mellom de to mar-
kedssegmentene.

S   
Antallet som ønsker å kjøpe i 
utlandet varierer etter årstidene. 
Det er fl ere som planlegger å 
kjøpe på høsten enn på våren.
Det er Spania som fortsatt er 
den store feriefavoritten. Mer 
enn halvparten, 55 prosent for 
å være helt nøyaktig, sier at de 
ønsker feriebolig i Spania. Og 

det er i nærheten av sjøen som 
er førstevalget hos de fl este.
Det viktigste kjøpskriteriet for 
nordmenn er klimaet. Hele 84 
prosent av de som ønsker å 
kjøpe eiendom i utlandet sier at 
sol og stabil temperatur er det 
viktigste. Deretter kommer det 
faktum at det er billigere å bo 
og leve i utlandet sammenlignet 
med i Norge.

G  
Flere peker på at det er for dyrt 
å kjøpe hytte i Norge. I Spania 
kan man få en leilighet fra mil-
lionen, mens hyttemarkedet ved 
sjøen ligger mye høyere priset. 
Ofte må man opp i tre millioner 
eller mer for å få en hytte med 
nærhet til strand og god sjøut-
sikt.

55 prosent av respondentene 
tror at det er en god investering 
å kjøpe i utlandet nå. Det er pri-
mært de med høyest inntekt og 
de i de yngste aldersklassene 
som tenker på investeringssi-
den. Andre aldersgrupper priori-
terer ikke det, for de har tenkt å 
bo der og ikke selge.

Både potensielle kjøpere og 
norske eiendomsmeglere mener 
at prisbunnen i det spanske ei-
endomsmarkedet har nådd bun-
nen og at det er derfor er klokt å 
handle nå.

VIL KJØPE: Rekordmange nordmenn ønsker å kjøpe feriebolig i utlandet. 
Spania er favoritten for over halvparten av dem.

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

De bedste køkkener til de bedste priser - køb dit nye
køkken online - www.kuchentime.com

Partida El Planet 156 (N332) t: 966 88 11 29 *
www.kuchentime.com

besøg vores
showroom i

Altea - og se
og mærk
kvaliteten

Med mere end 100
butikker i Spania,
garanterer vi top

kvalitet til de bedste
priser

besøg vores
showroom i

Altea - og se
og mærk
kvaliteten

Med mere end 100
butikker i Spania,
garanterer vi top

kvalitet til de bedste
priser

Gør et kup - vi har udstillingskøkkener til salg
fra 1499€ - op til 60% rabat

 Calle Gabriel Miro 17, Polop
T:+34 634 374 346

thomas.andersen@urban-polop.com
www.urban-polop.com

REAL ESTATE // EIENDOMSMEGLER

 Calle
TURBAN

 Albir.  Hjørne
topleilighet m/stor

tagterrasse  3 sov., 2
bad, overdækket

vinterbasseng

339.000 €

 I midten Marina Baixa
Luksus villa - ”state of the

art” 4 sov, 3 bad.
Hus: 400m² + udekøkken.

Tomt: 6000m²
750.000€

Alfaz  - velholdt villa +
anneks   4 sov. Tomt
3.100 m2  gå afstand

norske skole og by

412.000€

Albir Hjørne

Ny Pris

 Altea 1. line leilighet
4 sov., 2 bad, garage,

m/udsigt til Albir og
Calpe

199.000€

Villa i La Nucia.
5 sov, 4 bad, i alt 300m²
beboelse. 2 terrasser.

Beliggende i stille
område

250.000€

Alfaz/Albir
3 lejligheder i ét hus

(400m²) i meget
attraktivt kvarter 6 sov +

5 bad, garage

649.000€

Ny pris

Vi har kunder der venter på drømmeboligen, og derfor søger vi huse og
lejligheder til salg i Alfaz, Albir og omegn

Priser fra 795€

Albir

Rekordmange nordmenn
vil kjøpe eiendom i Spania
Prognosesenteret i Oslo har laget en ny spørreundersøkelse for Eiendomsmegler 1 i 
Oslo og Akershus. Undersøkelsen avslører at rekordmange ønsker å kjøpe seg eiendom 
i utlandet. Spania er fortsatt klart det mest foretrukne landet blant de som vil kjøpe.

 
@ .
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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.

Generelt øker etterspør-
selen etter eiendom i 
Spania blant utlendin-

ger. Det spanske myndighets-
selskapet Registrados opplyser 
at utenlandske eiendomskjøp 
utgjorde 11,2 prosent av det to-
tale markedet i 2013. Det er en 
økning fra året før. I alt ble det 
utført 329 146 eiendomstran-
saksjoner i Spania i fjor.

K  
Det er spesielt i kystområdene 
at antall kjøp blant utenlandske 
borgere øker. På Costa Blanca 
utgjorde utenlandskjøpene hele 
40,5 prosent av totalmarkedet. 
På Costa del Sol var andelen 
31,8 prosent, mens det på Mal-
lorca lå på 30,7 prosent. Over-
raskende mange kjøpere ble re-
gistrert på Costa Brava i 2013, 
nemlig 30, 2 prosent.
På Costa Blanca ligger nord-
menn på tredjeplass på den 

utenlandske kjøpsstatistikken 
med sine 8, 60 prosent. Russ-
land topper med 13,21, mens 
britene innehar 2. plassen med 
13,08 prosent.

Norske kjøpere tar 4. plassen 
på Costa del Sol med en andel 
på 6,66 prosent. Foran på Costa 
del Sol-lista fi nner vi Storbri-
tannia, Sverige og Belgia med 
henholdsvis 19,68, 8,73 og 
8,10 prosent. Oppsiktsvekkende 
mange svensker velger altså å 
kjøpe på Costa del Sol.

På Mallorca-oversikten fi nner 
vi norske eiendomskjøpere på 
6.plass, men nordmennene er 
ikke registrert i toppen blant ut-
lendinger som kjøper bolig på 
Kanariøyene.

K  
-Bakgrunnen for at andelen 
utenlandske kjøpere i Spania 
akkurat nå er så stor kommer av 
lave priser og gode kommuni-
kasjonsmuligheter. Samtidig har 
etterspørselen lokalt stagnert, 
sier regionssjef i Fastighetsby-

rån, Daniel NiIsson i en kom-
mentar. Nilsson tror at den økte 
etterspørselen på sikt vil føre til 
økte priser i kystområdene.
Norske kjøpere sikrer seg ge-

nerelt større eiendommer enn 
f.eks. svenske kjøpere. Det 
kommer av at nordmennene har 
større økonomisk handlefrihet.
-I tillegg er norske kjøpere mer 

opptatt av permanente bosteder 
og ikke bare ferieboliger. Det 
fører til at man velger å kjøpe 
hus eller leilighet med fl ere kva-
dratmeter, sier Nilsson.

NORSKE KJØPERE: Nordmenn kjøper eiendom på Costa Blanca som aldri før og innehar nå 3. plassen over 
utenlandske kjøpere. Bare de befolkningsrike landene som Russland og Storbritannia ligger foran Norge på statis-
tikken.

Torrevieja

Costa Blanca mest populært blant nordmenn
Nordmenn elsker Costa Blanca. Stadig fl ere kjøper seg eiendom på denne kyststrekningen i Spania. Tall fra 2013 viser at 
8,60 prosent av alle utenlandske eiendomskjøp ble foretatt av nordmenn. Ola og Kari har imidlertid også kastet sine øyne 
på Costa del Sol og Mallorca. Andelen som kjøper på Kanariøyene er imidlertid lav sammenlignet med kjøp på fastlandet.

 
@ .
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I følge kommunen er man 
kommet til siste fase i an-
budskonkurransen med 

tildeling av kontrakter for en 
periode på tre år. Det haster nå 
med å få på plass avtalene slik 
at serveringstedene kan stå klare 
før sommersesongen starter for 
fullt.

I tildelingen av kontraktene leg-
ges det vekt på at det skal ytes 
service av «kvalitet» som står 
i forhold til «viktigheten» av 
denne sektoren og «relevansen» 
i forhold til innbyggerne og 

den store mengden turister som 
hvert år besøker strendene. Ser-
veringsstedene vil være oppgra-
dert i forhold til den nye kyst-
lovreformen og reguleringene 
som gjelder for virksomheter i 
strandsonen.

I tillegg til de nye strandbarene 
er også strandpromenaden og 
fasilitetene ved strendene blitt 
pusset opp. 

Før påske gikk kommunen i 
gang med vedlikehold og for-
nying av vannsystemene ved 
Playa del Cura og Los Locos, 
samt at rekkverkene ble malt og 
at promenaden ved La Mata ble 
reparert.

ANSIKTSLØFTNING: Torrevieja kommune har gått inn for en ansiktsløftning og fornyelse av byens 13 strand-
barer.

Torrevieja

Sommeren nærmer seg på Costa Blanca. I den anledning har Torrevieja kommune gått inn for en ansiktsløftning 
ved strendene med fornyelse av byens 13 «chiringuitos» - strandkiosker eller barer der det selges mat og drikke.

Nye strandbarer i Torrevieja
O  C. G

@ .
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-Virksomheten har blitt trappet 
gradvis ned de siste par årene og 
jeg ser nå fram til å starte pen-
sjonisttilværelsen, sier sykkylv-
ingen Johan Hjellegjerde.

N   
-Virksomheten har blitt trappet 
gradvis ned de siste par årene og 
jeg ser nå fram til å starte pen-
sjonisttilværelsen, sier sykkylv-
ingen Johan Hjellegjerde.

N   
Bedriftslederen har lenge vars-
let at han ønsket å få inn nye 
personer på eiersiden. Avtalen 
innebærer at møbel- og interi-
ørfi rmaet, som har skreddersydd 
interiør for nordmenn i over 10 

år, skifter eier i september.
-Jeg har lenge varslet at jeg øn-
sket at noen andre tok over drif-
ten av butikken, og jeg er glad 
for endelig å ha funnet noen 

som har pågangsmot og vilje til 
å ta bedriften videre. Derfor øn-
sker jeg de nye norske eierne all 
mulig hell og lykke med deres 
nye oppgaver.

Inntil de nye eierne er på plass 
i september vil butikken holde 
åpent mellom klokka 10.00 og 
14.00.

SOLGT: Johan Hjellegjerde selger interiørfi rmaet Norstil i Carrer Arago. (Foto: Arne Jeppesen).

Interiørfi rmaet Norstil skifter eier
Alfaz del Pi

Etter 10 års drift selger eieren Johan Hjellegjerde møbel- og interiørfi rmaet midt i sentrum av 
Alfaz del Pi. I en avtale som ble signert i påska overdrar fi rmaets nåværende eier Johan Hjelle-
gjerde virksomheten i Carrer Arago til nye norske eiere. Johan Hjellegjerde blir nå pensjonist.

 
@ .

Divinity
peliqueria hair.     estetica beauty

Gratis hunde-
kurs på golfbanen

Albir

Søndag 11. mai arrange-
rer nabolagsforeningen 
Cuidemos El Albir gratis 

hundekurs på golfbanen i Albir. 

Arrangementet er et samar-
beidsprosjekt mellom Cuide-
mos El Albir, frivillighetsorga-
nisasjonen USAR 13 DYA og 
idrettsrådet i byen Alfaz del Pi.

Det er første gang nabolagsfo-
reningen arrangerer et slikt kurs 
og opplæringen vil fokusere på 
grunnleggende etologiske tek-
nikker for at lære våre hunder 
bedre å kjenne.

Kurset vil bli ledet av erfarne 
hundelærere fra USAR DYA, en 
organisasjon som er spesialisere 
seg på å bistå med letehunder.

Talsmannen for foreningen, Jus-
to López sier at deltakerne gjer-
ne må ta med hundene sine og at 
hundeopplæringskurset er gratis 
og åpnet for alle. Opplæringsde-
len av kurset starter kl.10.00 og 
kursstedet er golfbanen i Boule-
vard de Los Musicos i Albir.
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Innehaveren av Jamones 
Santa Cruz viser rundt i de 
nye lokalene som han har 

innredet selv. Miljøet er rustikt 
med mye treverk og bjelker i 
taket. 

Fra selvsnekrede hyller henger 
hele skinker på rekke og rad.  
På gulvet står øltønner som 
inneholder vin og øl. Det er noe 
bodega-aktig over forretningen. 
Utenfor er det plassert bord og 
stoler. Her utdeles smaksprøver.

Fra vin-og øltønnene kan kun-
dene kjøpe med seg drikke på 
fl aske tappet rett fra dunkene.

David selger også olivenolje le-
vert fra  Jaen i Andalucia. David 

beskriver denne som gourmet-
olje.

F  
Davids familie produserer ost, 
skinke og vin fra egen fabrikk i 
Salamanca. David er oppvokst i 
dette miljøet og har sine kunn-
skaper derfra.
-Kvalitet har jeg greie på, smi-
ler han og legger til at varene er 
produsert fra A til B ved fabrik-
ken. Derfra leveres de direkte 
til hans forretning uten mellom-
ledd. 

-Hvordan fi kk du ideen om en 
slakterbutikk?
-Selv om jeg selv har arbeidet 
i byggebransjen, er jeg vokst 
opp i dette miljøet hjemme i 
Salamanca.  Men jeg har norsk 
kjærest og vi bor her nå. Jeg 
så et marked fordi en lignende 
forretning hvor varene kommer 
rett fra fabrikk mangler i denne 
regionen. 

I en internasjonal kundekrets 
med nordmenn i spissen beskri-
ver David nordmenn som an-
svarlige og hyggelige.
-Og de er kvalitetsbevisste, leg-
ger han til.

RETT FRA FABRIKK: Produktene kommer fra familefabrikken i Salamanca, opplyser David Santa Cruz.

MEDHJELPER: Sonia Gonzales 
og David Santa Cruz satser på nord-
menns kvalitetssans

Albir

Selger skinker og spekemat til nordmenn
Jamones Santa Cruz er en nyåpent slakter-
butikk i den såkalte «helsegata» i Albir. Alle 
varene til delikatesseforretningen kommer 
rett fra familebedriften. Selv har David San-
ta Cruz har bakgrunn fra byggebransjen.

I   
@ .
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Opus 89 er et blandet kor 
fra Eidsvold kommune. 
Koret teller i alt 30 san-

gere og har hatt mange konser-
ter lokalt i Norge. Alltid har ko-
ret høstet gode anmeldelser.
-Vårt repertoar spenner meget 
vidt fra profant (les: ingen ritu-
ell og religiøs betydning) til det 
mer sakrale stoffet, forteller le-
deren av koret, Egil Udnesseter 
til SpaniaPosten.

K
Kirkemusikk står imidlertid 
Opus 89 meget nært, så det er 
grunn nok til å legge jubileums-
konserten til Sjømannskirken i 
Torrevieja.

Linn Asak Andresen er korets 
dirigent gjennom fl ere år. Hun er 
sang og sangpedagogisk utdan-
ning samt utdanning i kordirek-
sjon fra Norges Musikkhøgsko-
le. Linn Asak Andresen har også 
gjennomført studier i England.

S  
Opus 89 kan altså se tilbake på 
25 års drift og jubileums skal 
følgelig feires, men siden Opus 
89 kommer fra Eidsvold vil 
koret også stå sentralt i Grunn-
lovsjubileet på Eidsvold. 17. 
mai er det jo 200 år siden Nor-
ges Grunnlov ble undertegnet i 
Eidsvoldbygningen.
-Vi deltar aktivt i feiringen og 
det norske, svenske og danske 
Kongehuset vil være represen-
tert 17. mai, så vi gleder oss, sier 
lederen av Opus 89, Egil Udnes-
seter.

Matinekonserten i Torrevieja 
går av stabelen klokka 13. 00 
lørdag 31. mai.

Torrevieja

Opus 89 fra Norge med jubileumskonsert
De norske koret Opus 
89 feirer 25 årsjubileum 
og jubileumsturen er lagt 
til Spania. 31. mai ønsker 
Opus 89 å markere ju-
bileet med en konsert i 
Sjømannskirken i Torre-
vieja. Koret lover en all-
sidig og god konsert.

JUBILEUMSKONSERT: Det norske koret Opus 89 avholder jubileumskonsert i Torrevieja 31. mai.

Deilig norsk mat 
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
Tirsdag:  Alfredos tapastallerken
Onsdag:  Hjemmelaget kjøttsuppe
Torsdag: Lettsaltet torsk med bacon
Fredag:   Kjøttkaker i brun saus
Lørdag:   Risengrynsgrøt. Rikholdig salatbuffet
Søndag:  Hjemmelaget lasagna med salat

Jazz med
Jesse

søndager
kl.10-14

 
@ .
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På Costa Blanca har nis-
peros-frukten hatt stor 
økonomisk betydning for 

spesielt Callosa d’En Sarrià, en 
av nabokommunene til Altea, 
hvor formuer har blitt skapt med 
frukten som grunnlag.

Nisperos-bøndene har tradi-
sjonelt vært blant de rikeste i 
området og i dag eies fl ere av 
turistmetropolen Benidorms ho-
teller av familier som har tjent 
sine første penger på nettopp 
nisperos.

B
I store mengder skal nisperos ha 
en viss bedøvende effekt. Den 
blir også brukt i tradisjonell ki-
nesisk medisin mot sår hals og 
som ”hostesaft”.
I likhet med mange andre fruk-
ter er selve frøet svakt giftig. 
Ørsmå mengder amygdalin som 
avgir cyanid under fordøyelse 
er et av stoffene i ”nøtten” som 
ikke brukes til matformål. Fruk-
ten inneholder lite mettet fett og 
sodium. Den er rik på A-vitami-
ner, kalium, magnesium i tillegg 
til ufordøyelig fi ber.

M  
Det ligger mye arbeid bak for å 
få frem salgbare frukter. I tillegg 

A  F
@ .

Callosa d`En Sarrià

Vårmodne nìsperos er her!
Spanske supermarkeder har fått årets første nispe-
ros for salg i fruktdisken. Denne søte frukten kan 
være eksotisk for de fl este nordmenn, men den 
har blitt dyrket i minst tusen år og kommer som 
i likhet med sitrusfruktene opprinnelig fra Sørøst-
Kina. Den kom til Europa blant annet via Nord-
Afrika hvor mye kom fra asiatiske handelsmenn.  
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til vanlig stell og beskjæring må 
det fjernes kart fra treet så maks 
tre frukter får vokse frem på 
hver gren. Hvis ikke blir fruk-
tene for små. 

Dette manuelle arbeidet utføres 
i Callosa oftest av immigranter 
fra Ecuador sent på vinterhalv-

året, og i april/mai er frukten 
klar til å høstes, noe som må 
gjøres for hånd. Nisperos er 
myk og tåler ikke hard behand-
ling og takler heller ikke frakt 
spesielt godt. 

Til tross for dette pakkes frukten 
godt etter å ha blitt høstet i Cal-

losa som er kjent for å ha noen 
av Spanias beste nisperos. Her-
fra sendes frukten ut over hele 
Spania og til supermarkeder i 
Frankrike og Storbritannia. 

Frukten brukes også til å lage 
syltetøy og chutney, og kan her-
metiseres og legges i lake på 

samme måte som aprikos. Man 
lager også vin og likør av den 
søte frukten. Japan er i dag ver-
dens største produsent av nispe-
ros.

E   
Nisperos er kjent for å ha fl ere 
gode virkninger på kroppen. Det 

blir hevdet at den fungerer godt 
mot diarè, er god for blodsirku-
lasjonen, den er vanndrivende, 
senker kolesterolnivået og bra 
for personer som sliter med 
overvekt da den er svært kalo-
rifattig.

FRISK FRUKT: Nå modner frukten nisperos og allerede nå kan man 
fi nne de første fruktene i butikkene. Det er en søtsyrlig og frisk liten frukt 
som har skaffet et godt økonomisk grunnlag for fl ere av bøndene i Alican-
teprovinsen.

FAKTAFAKTA

- Nispero fra Callosa d`En Sar-
rià fi kk beskyttet opprinnelses-
betegnelse i 1991 som beskytter 
og identifi serer dyrkingen av 
nisperos i 19 kommuner Valen-
ciaregionen.

- Kommunene det gjelder er Al-
faz del Pi, Altea, Beniardà, Be-
nidorm, Benifato, Benimantell, 
Bolulla, Callosa d`En Sarrià, 
Confrides, Finestrat, Guadalest, 
La Nucìa, Orcheta, Polop, Rel-
leu, Sella, Tàrbena, Villajoyosa 
og Aguas de Busot.

- Valenciaregionen er regionen 
som produserer mest nisperos i 
hele Spania.

- Nisperos har blitt dyrket og 
brukt i over 1.000 år.

- I Alicanteprovinsen modner 
frukten fra midten av mars til 
midten av juni. 

MATLAGING: Nisperos kan spises som de er eller man kan benytte 
frukten i forskjellige matretter, som for eksempel kaker og desserter.
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BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR

. Chevrolet Corvette 
c3 stingray 1979 targa automa-
tisk € 8500. Orihuela Costa .du-
zajcars@yahoo.com. €85 000
Telefon:698320940

B  . 2007 Dodge Ca-
liber CRDI (Audi drivverk) 
140 Hk Diesel. 6 Gir, Aircond, 
CD, 6 Airbags.Tilhengerfeste, 5 
Stjerner i NCAP. Strøken, 1 eier, 
kjøpt ny i Norge. €6 500
Telefon:625127216

B  . Ønsker å leie 
båtplass i Altea for båt daycrui-
ser ca 8m lang og 2,5m bred.
Telefon:+4741365891

N     med 
en klassisk cabriolet! Mercedes 
SL500 fra 1989. Kun 96000 km 
og i god stand. En fornøyelse å 
kjøre! Pris nå euro 13000. Bilen 
er et samlerobjekt og taper ikke 
verdi. Ring Reidun 675 123 248

O  O  
94 Opel Omega, ny ITV, nye 
bremser mm selges 850 € ev byt-
te mc/moped e.l. Tel: 671124857

B  . Renault Clio 1,1l 
2001 mod Km.stand: 142.000 
Byttet reg.reim 2014 Eu godkj 
2013 AC, nye dekk, nye brem-
ser, sentral lås, el vindusheis. Bi-
len er i meget god stand. €1 700. 
Telefon: 649194361

DIVERSE &DIVERSE &
LØSØRE, DYRLØSØRE, DYR

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

H    4 stoler /
med blå puter og rundt bord med 
glass plate  ikke brukt ny pris 
690 euro selges 350 euro telefon 
966846242

M  . Komplett sa-
long 3 seter sofa hud 2 stole 
gulvteppe spisestumobler med 
4 stoler og stort skap sant 3 sma 
komoder oppvskmaskin kjole-
skap stor madrass Negosiabli
€600. Telefon:674843936

S   . 2 stk sorte læ-
dersofaer i fi n stand læder på for 
og bagside sælges for 125 euro pr 
stk. Quesada. Ring 634022397
€250. Telefon:634022397

TERRENGSYKLER 2 stk. D/H 
voksen, 18 gir. Selges à € 25,00 
Albir tlf. 693827621

H   . Rekkehus til leie 
100 m. fra den Norske skolen i 
Alfaz del Pi. Komplett utstyrt 
med internet og norsk TV og 7 
seter bil for €600,- pr uke. Ledig 
fra 9 juli til 1 august. Kontakt 
pr.tel.647 229 648.

C     nær Alfas 
del Pi og Villjoyosa. Huset ligger 
i et naturområde rett ved fl ott tur-
terreng, fi sk/klatre og sykkelmu-
ligheter. Eiendommen er på 1650 
kvm, med 8x4 m svømmebas-
seng, garasje, 120 kvm boareal 
m/2 soverom.Ledig omgånde.
€500. Telefon:98999729

L     A
Leies ut 3-roms leilighet i Alfaz. 
3 soverom, 2 bad, separat kjøk-
ken, innglasset balkong og stor 
takterrasse. Ledig 1/05. Pris: 
600€/mnd. Kun langsiktig leie.
Telefon:694416578

F    .
Fin radhuslägenhet nära Alfaz 
del Pie 2 sovrum, vardagsrum 
och kök. Stora terasser med un-
derbar utsikt mot Altea och Cal-
pe. I området fi nns fi na pooler. 
Tel +4630218221 efter 5/4 tel 
600881628. €350

A : K   
Lite men praktisk og moderne 
kontorlokale i Altea. God plass 
for 5-6 personer. Internet, Tele-
fon, AC m.m. Tlf: 966 882 561

L    BENIDORM: 
Fin leilighet langtidsleie,1 sove-
rom, fullt møblert, sat-tv, aircon, 
solrikt terrasse med utsikt mot 
havet, parkering, svømmebas-
seng. Nær hotel princesa. 425 €/
mnd Tel:635538233. 

TIL LEIE I QUESADA. Leilighet 
1:på bakkenivå 1 sov,1 bad, stue 
m.kjøkkem og sovealkove 500€/
mnd Leilighet 2: 2.etg.2 sov,2 
bad,stue og kjøkken. 3 veran-
daer.600€/mnd. Strøm,vann og 
internett. Telefon:966717574

B . Chalet i attrak-
tive Urb.Santa Clara,Altea la 
Vella,Alicante.3km fra sjøen. 
Tomt1000m2,Hus 240m2 på2 

AUDI TT ROADSTER . 
Hvem har en AUDI TT ROAD-
STER? Hvem vil selge en AUDI 
TT ROADSTER? Jeg vil kjøpe 
en AUDI TT Roadster! Bare 
ring: 672 547 129

B  /  . Hei. 
Ønsker kjøpe mindre bil m/ aut. 
og skyvedører begge sider, el. 
kun venstre side. Som feks. Ca-
ddy, Berlingo, Viano etc. Tlf.nr 
er Norsk, så tast 0047 95166027.

 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:

- A   P
- A

- A  (M /B  H )
- U . B
- URB. LA MARINA
   (LOS MONTESINOS)- ALBIR

- LA ZENIA
- GRAN ALACANT

- C  R
- P   L  H , 
  M  P

- A   P
-U . D  P  (R )
-U . Q  (R )

S

S
- L  M

- TORREVIEJA

allerianallerian
Skandinavisk shopping Senter

- TORREVIEJA

- 

Scandigo
Supermercado

- A ´  S  M  
 M  - B

plan.1.etg.garasje og egen liten 
leilighet.Hovedetg.med direkte 
utgang til hage og svømmeba-
seng. €390 000. Tel: 626657004

L     A   P
Leiligheten har 2 soverom, 2 bad 
og garasje. Passer godt til lang-
tidsleie og for pensjonister.
Tlf: 607 813 544

LEDIG PLASS HOS VERTSFAMI-
LIE for 2 skoleelever midt mel-
lom skolen og Alfaz del Pi. Hos 
oss bor du som vårt ”bonusbarn” 
og har det trygt og godt. Lang er-
faring og gode referanser. 
Tlf: 695774742. 
Mail: steinar@storsteinnett.no

L    , 
Alfaz del Pi, La Capitana. Liten 
enebolig leies ut fra Okt.14 til 
Apr.15. 2sov,stue/spisestue, kjøk-
ken, bad, pool. ADSL7norskTV 
inkl. i leie.Strøm,gass,vann etter 
forbruk. €800. Tel: 965887962

V     -
. Vi leier ut vår villa 

nær Villajoyosa. Huset har to 
soverom, L-stue, kjøkken, bad, 
terrasse, stort svømmebasseng, 
garasje. Det ligger rett ved lands-
byen Orcheta. Ledig omgående.
€550. Telefon:98999729

A  -   -
. Praktfull første-

linjeleilighet med 180 graders 
utsikt. Nyrenovert og elegant 
innredet, 5 sengeplasser. Ledig 
fra 29/5 til 23/6. Priser fra €650 
per uke. Se http://goo.gl/gr0pDh
€650. Telefon:91626363

F    . 
Fin radhuslägenhet nära Alfaz 
med 2 sov, vardagsrum med kök. 
2 stora terasser m/ utsikt mot Al-
bir och Altea. 2st pooler Tel +46 
30218221. Eva Cronell. €400

B   . Leil. i huset til 
leie i Polop de la Marina. møblert 
med hvitvarer. strøm er ikke in-
kludert i prisen. Garasje og 
sv.baseng telefon +4751450330 
dino-as@online.no. €650

V . Mbl hus m 
360 graders vue hav og bjerge 
udl. 1.10 - 1.5. 4 vær, 3 bad. 
200 m2 + terrasse. Pool. Ud for 
Busot, 15 min fra El Campello/
kysten og ½ time Alicante og 
lufthavn. 1300 euro/md + forbr.
Telefon:961803700

S   /   
Med tungt hjerte må vi fi nne en 
familie til vår valp (tispe) 6 må-
neder. Fordi hun ligner en farlig 
rase får vi ikke ta henne med 
til Norge uten stamtavle, noe vi 
ikke får tak i. Ta kontakt!
Telefon:683466164

N  , kjøkken-
maskiner dev serviser nye høy-
helte sko med mer. Ring for mer 
info. 628402242

N  /   
for hus og basseng,, 16 kw ,3 
fase , til salgs. Pris 2000 E.
Tlf 004791515034
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� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

E  K   
til deltidsjobb hos Medcare i Be-
nijofar. Skal arbeide med legen 
som leder klinikken, assistere pa-
sienter og bygge opp Medcare’s 
kosmetiske forretning. Ring 663 
051 034 eller mail doctors@
medcarespain.com

ALT INNEN REHABILITERING 
OG NYBYGG.Kvalitesarbeid 
med garanti, norsk standard med 
lave priser. Kontakt oss på: op-
pussingspania@gmail.com eller 
mobil: 600 779 285

V    A -
  . Kokk søkes 

til Scandinavian Home Cooking 
i Albir. Restauranten har både 
internasjonal og nordisk meny. 
Søknad sendes på mail til:  su-
percocinera-anki@hotmail.com

V      -
 og skape store foradnringer 

i livet? Coaching, selvutvik-
ling, numerologisk analyse, 
intuitiv reading, inspirerende 
kurs og forredrag, også for be-
drifter. Info: www.yvette.no, 
mobil: 0034603200080 eller 
004745090145

M  T   -
 for arbeid i reisebyrå. 

Må snakke skandinavisk, en-
gelsk og spansk, ha et godt men-
nesketekke, være serviceinnstilt 
og ha  erfaring fra reisebyrå/salg.
Send CV til 
mail@mariannetours.com

L        -
? Vi tilbyr vaske og vedlike-

holdstjenester hagearbeid i Altea 
Albir Alfaz. kontakt oss pa 0034 
685 632 019 sporr etter Kesia. 

F   Til veletablert 
salong i Albir søkes frisør. Må 
beherske engelsk i tillegg til 
skandinavisk. Ring Claire på tlf: 
965053144

S , både grunnkurs og 
på mellomnivå gjennomføres i 
løpet av mnd. april, mai og juni, 
4 timer i uken, 100 € pr. måned. 
Lærer er spanske Javi Mateo. 
Også mulig m/ privattimer hele 
året. Mob: 0034 699 256 281 
Mail: jjmateo72@hotmail.com

N  . Hei vi er 2 sjarm-
troll på 5 år (tvillinger) som 
kunne tenke seg en privatlærer 

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

L .    
. Vi er et ektepar som har 

lyst til å bo i Spania i vinterhalv-
året. Ønsker å leie en leil. i omr. 
Alfas - Altea. To sov, garasje og 
norsk tv er ønskelig. Vi er i Al-
bir fra 28.april-04.mai. €650 Tel: 
97503594

B     A . Ek-
tepar ønsker å leie bolig fra okto-
ber 2014 til april 2015. Må være 
tilpasset rullestolbruker. Kan ta 
en del forfallende arbeide som 
snekring, muring og maling hvis 
ønskelig. Telefon:+47 41182091

R    
 . Hei! Vi er et 

ektepar i 60 årene som søker etter 
leilighet i Albir med 3 soverom! 
Helst rekkehus eller Duplex lei-
lighet! Må ligge sentralt! Mvh.
Anita Pettersen. Tel:99615795

til neste år, da vi ikke har fått 
ønsket skoleplass for 1. klasse. 
Kunne dette være av interesse 
så ta kontakt med mamma! Tele-
fon:658686034

L   ved Albir Idiomas.
Gruppetimer og privattimer på 
alle nivåer. Vi søker også språ-
klærere m/ norsk el. svensk som 
morsmål. Tel: 966864726

P     av 
3 spanske damer ansatt i norsk/
spansk fi rma 1-2 ganger i uken. 
Fleksibel undervisningstid, for-
eller ettermiddag i fi rmaets lo-
kaler eller hjemme hos læreren. 
Torrevieja/Quesada/Orihuela 
Costa. Tel: 966701233

V . Flytting og va-
retaxi på hele Costa Blanca.
Ring: 0034 628 480 226

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

*SHIELDAIG*H -  -
  IN FINESTRAT. Den per-

fekte plass for din katt el. hund 
m/ masse tilleggsaktiviteter og 
store luftegårder. Følg CV 758 
bak Terra Natura mot Finestrat i 
3 km. Ta av tvers ovenfor El Pa-
ges Restaurant. www.shieldaig-
kennels.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)

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

T  -   -
. Utsökt vacker 3-rumslä-

genhet nära Playa del Cura. Te-
rass, AC, TV, 5 bäddar. Sök bilder 
i Google: Flickr: spanienoasis’ 
Photostream. Pris enligt överens-
kommelse. Yngve.olsson@out-
look.de +4917667789511

R    (T    
H ). Til leie: 90m2 lei-
lighet med 3 soverom, 2 bad, pri-
vat takterrasse m/grill og utedusj. 
Heis og trappefri adkomst. Felles 
svømmebasseng. 5 min å gå til 
nydelig sandstrand i Mil Palme-
ras. Sms:+4792412430. €375

N       
R . RIMELIGE! Nydelig 
villa til salgs i Ciudad Quesada 
nær golfbanen La Marquesa, 
har det 156m2 på 342m2 tomt, 
utenfor vil du fi nne fi ne terrasser, 
bygget grill, 8x4 privat basseng 
og 4 sovrom 3 bad. €189 000. 
Tel: 96013875

U    i lugnt 
villaområde gångavstånd till Tor-
revieja centrum och hav.1 sov, 
kök/salong,dusch AC, 2 stora 
terrasser m utsikt över saltsjön. 
400E/mån + el. tel.674304604

L   . Radhus 
nyrustat 2 sovrum kök/vardags-
rum AC dusch terrass o takter-
rass. Nära saltsjö,barer o köpcen-
ter. lugnt område. 165-275E/
veckan tel 966194772

B  . Leil. 1.linje søkes 
for langtidsleie. Ønsker å leie 
leilighet i første linje på streknin-
gen La Olla, Cap Negret, Altea, 
Albir. Min. 2 soverom. Sikker 
betaler. Ring 64 28 23 660

Praktisk og moderne 
lokale i Altea. Ideelt for 
kontor etc. God arbeids 
plass for 4-6 personer. 
Internett, Telefon, Air-
con/klima m.m. Mulig å 
leie med  kjøpsopsjon.

Kontakt pr epost:
kim@spaniaposten.es

Altea: 

Kontorlokale 
for leie/salg

E     ? 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 
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)
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Mandag 12.05.2014Mandag 12.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 De danske druer 
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 Skaperverket: Kåt som en kanin 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Brynesteinen frå 
Eidsborg 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Fysikk på roterommet 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Idoler og 
helter 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Herskapelig redningsaksjon 
20.30 Mesterkokken Heston 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kronjuvelene 
22.30 Kisten: Fam Irvoll 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 

Mandag 12. maiMandag 12. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Pengene på bordet
15:30 Naboer
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 Norges Grillmester
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Badehotellet
22:40 De utvalgte
23:40 Ikke se ned!
00:40 Uskyldig dømt
01:40 Criminal Minds
02:30 Numbers
03:15 Detroit 1-8-7
04:00 Ringer
04:40 Alarm 112 - På liv og død
05:30 Alarm 113

Mandag 12. maiMandag 12. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:20 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 Premiere: Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sesongpremiere: Ullared
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 - CSI
03:55 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Tirsdag 13.05.2014Tirsdag 13.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 De danske druer 
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 Skaperverket: Heldiggris? 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Bymarka 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: En Eidsvollsreise 200 år etter
15.50 Fysikk på roterommet 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Det viktige 
er å eie 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: Norge på tvers med Maria 
20.15 Det gode bondeliv
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Bli med ut med Puls og FBI!
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bli med ut: Ung, sprek og plutselig død 
00.15 Herskapelig redningsaksjon 

Tirsdag 13. maiTirsdag 13. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Norges Grillmester
15:30 Naboer
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 Hjem igjen - Siste episode!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Else - Høydepunkter
23:40 The Good Wife
00:40 Lærkevej
01:30 Criminal Minds
02:15 Numbers
03:00 Detroit 1-8-7
03:45 Ringer
04:25 Alarm 112 - På liv og død
05:10 112 - Politiet

Tirsdag 13. maiTirsdag 13. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
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 Mom
13:20 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 Mom
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
03:05 CSI - CSI
03:55 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Fredag 16.05.2014Fredag 16.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Landgang 
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 Skaperverket: Norges nye riksvåpen 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Husmorliv 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Fysikk på roterommet 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Veiskiller 
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge:Postbåten i Solund 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 Adils hemmelige dansere 
21.05 20 spørsmål
21.35 Detektimen:Tause vitner 
23.15 Kveldsnytt
23.35 Ripper Street 
00.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet 
00.55 Film: Da Harvey møtte Bob 
02.25 Tause vitner 
04.10 Ripper Street 
05.05 Pop & rock-perler fra 70-tallet 

Fredag 16. maiFredag 16. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Hvem bor her?
14:00 TV 2 hjelper deg
14:30 Else - Høydepunkter
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Karl & Co
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Tippeligaen: Rosenborg - Stabæk 1. 
omgang
19:50 Tippeligaen: I pausen
20:00 Tippeligaen: Rosenborg - Stabæk 2. 
omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter
23:40 Eurojackpot
23:55 Fotballkveld
00:55 Golden Goal
01:25 Film: På kollisjonskurs
03:20 Film: Boogie nights

Fredag 16. maiFredag 16. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
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 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
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
03:35 Boston Public
04:25 Rookie Blue
05:10 Marriage Ref

Lørdag 17.05.2014Lørdag 17.05.2014

07.20 Eidsvollsbygningen tilbake til 1814 
07.50 Gratulerer med dagen!
10.00 Gratulerer med dagen!
12.00 Gratulerer med dagen!
14.00 Gratulerer med dagen!
16.00 Gratulerer med dagen!
18.10 Gratulerer med dagen!
19.00 Lørdagsrevyen
19.30 17. mai jubileumskveld transmisjon: 
Grunnlovsjubileet 2014
20.55 Gratulerer med dagen!
22.50 Lotto-trekning
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Norske byggeklosser 
00.45 20 spørsmål
01.15 Dansefot jukeboks m/chat
03.45 Gratulerer med dagen!

Lørdag 17. maiLørdag 17. mai

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:46 Bananer i pyjamas
07:00 Nyhetsmorgen 17. mai
08:10 God 17. mai Norge
10:00 Nyhetsmorgen 17. mai
12:00 God 17. mai Norge
13:40 Film: Olsenbanden Operasjon Egon
15:30 Smartere enn en 5. klassing?
16:30 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Klippkompaniet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film: Taken
23:30 Film: Englenes by
01:45 American Idol
03:15 American Idol
04:20 American Idol

Lørdag 17. maiLørdag 17. mai

06:00 Tom og Jerry
06:25 Batman the Brave and the Bold
06:50 Magikerne
07:50 Top 20 Funniest
08:40 No Ordinary Family
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Melissa & Joey
10:45 Melissa & Joey
11:10 Melissa & Joey
11:40 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 Ullared
17:30 Morgan og Ola-Conny på opplev-
elsesreise
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 Pirates of the Caribbean: On Stranger 
Tides
23:55 Special Victims Unit
00:55 CSI: NY
01:50 CSI
02:45 Boston Public
03:40 Rookie Blue
04:25 V
05:10 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 14.05.2014Onsdag 14.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 De danske druer 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
11.55 Øyeblikk fra Norge Rundt
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: De glemte gruvene 
på Gursli 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Folk: Svensken på Eidsvoll
15.50 Fysikk på roterommet 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Folkets røst 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Claridges åpner dørene 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Medisindamene
22.30 Veien til Brasil 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brasil med Michael Palin 
00.05 Luck 
01.00 Frekke Olivia Lee 

Onsdag 14. maiOnsdag 14. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogeheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Hjem igjen
15:30 Naboer
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 Pengene på bordet
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 De utvalgte
22:40 Elementary - Sesongstart!
23:35 Elementary
00:35 NYC 22
01:25 Criminal Minds
02:10 Numbers
02:55 Detroit 1-8-7
03:40 Ringer
04:20 Alarm 112 - På liv og død
05:05 112 - Politiet

Onsdag 14. maiOnsdag 14. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
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 Mom
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 Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 Premiere: Morgan og Ola-Conny på 
opplevelsesreise
21:30 CSI
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI - CSI
03:55 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Torsdag 15.05.2014Torsdag 15.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Landgang 
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 Skaperverket: Hissig som en veps 
12.00 Stortingets festmøte fra Stortinget
13.00 Stortingets festforestilling fra Eidsvolds 
plass
15.00 NRK nyheter
15.10 Eidsvollsbygningen tilbake til 1814 
15.40 Ut i naturen: Naturopplevelser 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Vi knyttes 
sammen 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Høydepunkter fra Stortingets festmøte 
og festforestilling
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Veien til Brasil 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Film: Fatso 
01.25 Veien til Brasil 
01.55 Frekke Olivia Lee 
02.20 Høydepunkter fra Stortingets festmøte 
og festforestilling
03.25 Boardwalk Empire 
04.25 Folk: Svensken på Eidsvoll
05.05 Debatten

Torsdag 15. maiTorsdag 15. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker - Premiere!
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 De Utvalgte
15:30 Naboer
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 Hvem bor her?
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Criminal Minds
22:35 Hawaii Five-0
23:30 Hawaii Five-O
00:30 Badehotellet
01:30 Californication
02:00 Criminal Minds
02:45 Numbers
03:30 Detroit 1-8-7
04:15 Ringer
04:55 Alarm 112 - På liv og død

Torsdag 15. maiTorsdag 15. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
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 Mom
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 Mom
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
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 Special Victims Unit
02:45 CSI: NY
03:35 CSI - CSI
04:20 Boston Public
05:10 Rookie Blue

Søndag 18. maiSøndag 18. mai

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
12:05 60 Minutes
13:00 Disaster Guy
14:00 Reisen hjem
14:30 Oppgrader!
17:00 Klippkompaniet
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Susan Boyles verden
20:00 Jakten på kjærligheten - Presentasjon
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Trophy Kids
22:50 Trophy Kids
23:55 Irene Huss: Nattevakt
01:00 Irene Huss: Nattevakt
02:10 Wallander: An event in Autum
03:10 The Killing
03:55 Verdens sterkeste mann 2012
04:40 60 Minutes
05:25 Mang slags kjærlighet

Søndag 18. maiSøndag 18. mai

06:00 Tom og Jerry
06:25 Batman the Brave and the Bold
06:50 Magikerne
07:50 Top 20 Funniest
08:40 No Ordinary Family
09:30 So You Think You Can Dance
11:15 Friends
11:45 Friends
12:15 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:30 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 America’s Funniest Home Videos
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 4-stjerners middag
19:30 4-stjerners middag
20:30 Castle
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 CSI
23:30 The Walking Dead
00:25 Person of Interest
01:25 CSI: NY
02:20 CSI
03:05 Boston Public
03:55 Rookie Blue
04:40 Rookie Blue
05:30 Man Up!

Søndag 18.05.2014Søndag 18.05.2014

06.40 Danmarks beste kaker 
07.10 Gårdshuset på Strömsö 
07.40 Folk: Med havet som lekeplass 
08.10 Historiske hager 
08.40 Jakten på det perfekte livet 
09.10 Det gode bondeliv
09.40 Norge Rundt 
10.05 Den vidunderlige kysten 
11.05 Salt & Pepper 
11.35 Kjærlighetens laboratorium 
12.05 Landeplage: Splitter pine 
12.35 20 spørsmål
13.05 Ut i naturen: Min sjuande vår 
14.00 Friidrett: Diamond League fra Shanghai
16.00 Glimt av Norge: Togvogn til besvær 
16.10 Kisten: Fam Irvoll 
16.35 Livsfarlege dyr 
17.05 Grunnlovsjubileet 2014
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Eit kenguruliv 
20.55 Folk: Kvalfangerens datter
21.35 Mr Selfridge 
22.20 Mr Selfridge 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Gutter er gutter 
23.45 Adils hemmelige dansere 
00.45 Eidsvollsbygningen tilbake til 1814 
01.15 Grunnlovsjubileet 2014
02.40 Folk: Kvalfangerens datter
03.20 Eit kenguruliv 
04.10 Den vidunderlige kysten

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
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Mandag 19.05.2014Mandag 19.05.2014

06.30 Solens mat 
07.00 Landgang 
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 Spis Vietnam 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: I koleraens tid 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Fysikk på roterommet 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Latin-Amerika: En rytme 
fra Brasil 
16.20 Arkeologene: Makt og ære 
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Full storm ved Stad 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Australasia: Et vilt land 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Herskapelig redningsaksjon 
20.30 Mesterkokken Heston 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Intet lys i tunnelen 
22.30 Kisten: Zahid Wasim 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 

Mandag 19. maiMandag 19. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Pengene på bordet
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Jakten på kjærligheten - Presentasjon
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Norges Grillmester
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Badehotellet
22:40 Fly med oss - Premiere!
23:10 De utvalgte
00:10 Uskyldig dømt
01:05 Criminal Minds
01:55 Numbers
02:40 Detroit 1-8-7
03:25 Ringer
04:05 Alarm 112 - På liv og død
04:55 112 - Politiet

Mandag 19. maiMandag 19. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 Ullared
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
02:20 CSI: NY
03:10 CSI
03:55 Boston Public
04:45 Rookie Blue
05:30 Man Up!

Tirsdag 20.05.2014Tirsdag 20.05.2014

06.30 Solens mat 
07.00 Landgang 
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 Spis Vietnam 
12.00 NRK nyheter
12.15 Vår aktive hjerne: Hukommelsen 
12.45 Ein dag i Sverige 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Hemmelige svenske rom 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Berulfsens historiske perler
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev: Chile - 33 mann i en gruve 
16.20 Arkeologene: Døden i landskapet 
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Steingardane på Jæren 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Australasia: Et hjerte av ørken 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: En dyp hemmelighet 
20.15 Det gode bondeliv
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Whitechapel 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Veien til Brasil 
23.45 Herskapelig redningsaksjon 
00.30 Intet lys i tunnelen 

Tirsdag 20. maiTirsdag 20. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Norges Grillmester
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Oppgrader!
17:30 Hotel Cæsar
18:00 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Tippeligaen: Sogndal - Brann 1. 
omgang
19:50 Tippeligaen: I pausen
20:00 Tippeligaen: Sogndal - Brann 2. 
omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Fly med oss
23:10 Fotballkveld
00:10 Lærkevej
01:05 Criminal Minds
01:55 Numbers
02:35 Detroit 1-8-7
03:20 Ringer
04:00 Alarm 112 - På liv og død
04:45 112 - Politiet

Tirsdag 20. maiTirsdag 20. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 America’s Funniest Home Videos
21:30 Special Victims Unit
22:30 CSI
23:25 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Man Up!

Fredag 23.05.2014Fredag 23.05.2014

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 Spis Vietnam 
12.00 NRK nyheter
12.15 Vår aktive hjerne: Kropp og sinn 
12.45 Ein dag i Sverige 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Hemmelige svenske rom 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Berulfsens historiske perler
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev: Brasil - 
16.20 Brenner - historier fra vårt land
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Skatten under isbreen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Australasia: Øyriket 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 Adils hemmelige dansere 
21.05 20 spørsmål
21.35 Detektimen:Tause vitner 
23.20 Kveldsnytt

Fredag 23. maiFredag 23. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Hvem bor her?
14:00 TV 2 hjelper deg
14:30 I Get That A Lot
15:30 Naboer
16:00 Sykkel: Tour of Norway 3. etappe
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Dyrepasserne
19:30 Norske Talenter - Finale!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - resultater
22:10 Senkveld - Høydepunkter!
23:10 Golden Goal
23:40 Eurojackpot
23:55 Film: Catwoman
01:55 Film: 28 uker senere
03:40 The X Factor
05:05 The X Factor

Fredag 23. maiFredag 23. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New Jersey
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
19:30 America’s Funniest Home Videos
20:00 Neste sommer
20:30 Brille
21:30 Castle
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Graham Norton Show
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 Special Victims Unit
02:45 CSI: NY
03:30 Boston Public
04:20 Rookie Blue
05:05 Man Up!
05:30 Man Up!

Lørdag 24.05.2014Lørdag 24.05.2014

06.15 Camillas krydderplanter 
06.45 Dyreklinikken 
07.15 Debatten
08.15 Historiske hager 
08.45 Redd menig Osen 
09.15 Luksus i ørkenen 
09.45 Ut i naturen: Naturopplevelser 
10.05 Norge Rundt 
10.30 Puls: Bli med ut med Puls og FBI!
12.00 Bli med ut: Ung, sprek og plutselig død 
13.00 Landeplage: Lys og varme 
13.30 Munter mat 
14.00 Miss Marpel: Miss Marple: Den forsvunne 
domprost 
15.35 Fader Brown 
16.20 Optimistene 
17.00 Hvem tror du at du er? 
18.00 Hygge i hagen
18.30 Barnas restaurant 
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 The Beatles - erobringen av USA 
21.35 Lindmo
22.35 Rådet
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Haywire 
00.50 20 spørsmål
01.20 Dansefot jukeboks m/chat
03.50 Hvilket liv! 
04.20 Ripper Street 
05.10 Pop & rock-perler fra 70-tallet 

Lørdag 24. maiLørdag 24. mai

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 Gullkorn fra barnemunn
12:30 Gullkorn fra barnemunn
13:00 Kornsirkelmysteriet
14:00 Norske Talenter
16:00 Sykkel: Tour of Norway 4. etappe
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Klippkompaniet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: Sherlock Holmes: The Scarlet Claw
00:55 Film: Vegas
03:10 American Idol
04:40 American Idol
05:30 Mang slags kjærlighet

Lørdag 24. maiLørdag 24. mai

06:00 Tom og Jerry
06:25 Batman the Brave and the Bold
06:50 Magikerne
07:50 Top 20 Funniest
08:40 No Ordinary Family
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Melissa & Joey
10:45 Melissa & Joey
11:15 Melissa & Joey
11:40 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 Top 20 Funniest
17:30 4-stjerners middag
18:30 4-stjerners middag
19:30 Ullared
20:30 Morgan og Ola-Conny på opplev-
elsesreise
21:30 Hangover 2
23:25 Special Victims Unit
00:20 CSI: NY
01:15 Falling Down
03:25 Boston Public
04:20 Rookie Blue
05:05 V

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...

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  
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Onsdag 21.05.2014Onsdag 21.05.2014

06.30 Solens mat 
07.00 Landgang 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
11.55 12.00
12.15 Vår aktive hjerne: Kroppsspråk 
12.45 Ein dag i Sverige 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Hemmelige svenske rom 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Berulfsens historiske perler: Roma anno 
192 e. Kr 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev: Brasil - Et hjem for mor og 
barn 
16.20 Arkeologene: Den hippe middelalderen 
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Sørlandsseilas med 
Mathilde 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Australasia: Havet i sør 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 To grådige italienere 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Mannislam
22.40 Veien til Brasil 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Brasil med Michael Palin 

Onsdag 21. maiOnsdag 21. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Jakten på kjærligheten - Presentasjon
15:30 Naboer
16:00 Sykkel: Tour of Norway 1. etappe
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Pengene på bordet
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 De utvalgte
22:40 Fly med oss
23:10 Else - Høydepunkter
00:10 NYC 22
01:05 Criminal Minds
01:55 Numbers
02:40 Detroit 1-8-7
03:25 Ringer
04:05 Alarm 112 - På liv og død
04:55 112 - Politiet

Onsdag 21. maiOnsdag 21. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ut på tur med Morgan og 
Ola-Conny
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 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og 
Ola-Conny
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 Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
21:30 CSI
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Man Up!

Torsdag 22.05.2014Torsdag 22.05.2014

06.30 Solens mat 
07.00 Landgang 
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 Spis Vietnam 
12.00 NRK nyheter
12.15 Vår aktive hjerne: Signaler uten ord 
12.45 Ein dag i Sverige 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Hemmelige svenske rom 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dialektriket 
15.50 Berulfsens historiske perler: Marathon 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev: Tyskland - Da folket mistet 
frykten 
16.20 Brenner - historier fra vårt land: Den 
norske mannen 
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Skøytemisjonæren 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Det ville Australasia: Gummitrelandet 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Mirakelpillene
20.35 Tettere på: Monna Tandberg
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Veien til Brasil 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Film: Limbo 
01.40 To grådige italienere 

Torsdag 22. maiTorsdag 22. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:40 Globe Trekker
12:40 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 De Utvalgte
15:30 Naboer
16:00 Sykkel: Tour of Norway 2. etappe
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hvem bor her?
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 The Escape Artist - Premiere!
22:50 Fly med oss
23:20 Criminal Minds - Sesongavslutning!
00:15 Badehotellet
01:15 Californication
01:45 Criminal Minds
02:35 Numbers
03:20 Detroit 1-8-7
04:00 Ringer
04:40 Alarm 112 - På liv og død
05:25 Alarm 112

Torsdag 22. maiTorsdag 22. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of New Jersey
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Mom
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ut på tur med Morgan og Ola-Conny
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 Mom
19:30 4-stjerners middag
20:30 Finale: 4-stjerners middag
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Castle
23:55 CSI: Miami
00:50 Special Victims Unit
01:45 CSI: NY
02:35 CSI
03:20 Boston Public
04:10 Rookie Blue
04:55 Man Up!
05:20 Man Up!

Søndag 25.05.2014Søndag 25.05.2014

06.35 Danmarks beste kaker 
07.05 Gårdshuset på Strömsö 
07.35 Det gode bondeliv 
08.05 Gintberg på kanten 
08.35 Norskekysten 
09.15 Krøll på hjernen 
09.45 Ut i naturen: En dyp hemmelighet 
10.15 Den vidunderlige kysten 
11.15 Shanghai: i vekst mot himmelen 
11.45 Salt & Pepper 
12.15 Kjærlighetens laboratorium 
12.45 Folk: Kvalfangerens datter
13.25 Miss Marple: Mord pr. korrespondanse 
15.00 Eventyrlige hus
15.30 Kisten: Zahid Wasim 
16.00 20 spørsmål
16.30 Adils hemmelige dansere 
17.30 Livsfarlege dyr 
18.00 Danske slott
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Havets gull - Makrellstørja 
20.55 Best i verden:: Tidenes fotball-VM
21.35 Mr Selfridge 
22.20 Mr Selfridge 
23.05 Kveldsnytt
23.25 Gutter er gutter 
23.50 Adils hemmelige dansere 
00.50 Film: Karma Cameleon 
02.20 Lindmo
03.20 Best i verden:: Tidenes fotball-VM
04.00 Livsfarlege dyr 
04.30 Danske slott

Søndag 25. maiSøndag 25. mai

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
12:05 60 Minutes
13:00 Reisen hjem
13:30 Sykkel: Tour of Norway 5. etappe
16:00 Fly med oss
18:00 Dyrepasserne
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Hovedkampen: Brann - Vålerenga 1. 
omgang
19:50 Tippeligaen: I pausen
20:00 Hovedkampen: Brann - Vålerenga 2. 
omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Fly med oss
22:45 Fotballkveld
23:45 God kveld Norge
00:20 Irene Huss: Glassdjevelen
02:20 Wallander: Dogs of Riga
03:15 The Killing
04:00 Verdens sterkeste mann 2012
04:50 60 Minutes
05:35 Mang slags kjærlighet

Søndag 25. maiSøndag 25. mai

06:00 Tom og Jerry
06:25 Batman the Brave and the Bold
06:50 Magikerne
07:50 Top 20 Funniest
08:40 No Ordinary Family
09:30 So You Think You Can Dance
11:15 Friends
11:45 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:10 Friends
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:30 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 America’s Funniest Home Videos
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 4-stjerners middag
20:30 Castle
21:30 Åndenes makt
22:30 CSI
23:30 The Walking Dead
00:25 The Weather Man
02:20 CSI: NY
03:10 CSI: NY
04:00 Boston Public
04:50 Rookie Blue
05:35 Man Up!

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

Alarmer for hjem 
 og bedrifter 

jose.bernalte@prosegur.com

676 912 110

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.
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DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

ALBIR

 OPPFYLTE DRØMMEN

 
TORREVIEJA

AASHILD HAR TRE BUTIKKER LANGS KYSTEN

ORIHUELA COSTA POLOP

NORSK FAVORITT 
I SPANIA DER STILLHETEN RÅDER

SPANIA

DEN SPANSKE STRØM-

REGNINGEN FRA A-Å

BARCELONA

OMFATTENDE
STORBY-GUIDE

LES MER OM DETTE I DENNE UTGAVEN:

NY UTGAVE I SALG 16. MAI

I LØSSALG: 5€

HER KAN DU BLANT ANNET FÅ 
KJØPT SPANIAJOURNALEN:

 NORSK FAVORITT I SPANIA
ORIHUELA COSTA

 ALT DU TRENGER FOR Å EIE ELLER BO:

BARCELONA

ALBIR TORREVIEJA

 OPPFYLTE DRØMMEN

 STARTET SIN EGEN SKOLE AASHILD HAR TRE 
BUTIKKER LANGS KYSTEN

SPANIA

DEN SPANSKE 

STRØMREGNINGEN A-Å

SPANIAJOURNALEN 2014

(Demo) 

SOMMEREN  2014

SPANIAJOURNALEN.NONO

 OMFATTENDE STORBY-GUIDE

POLOP
 DER STILLHETEN RÅDER

NORGE KR 79,- SPANIA 5€

VÅR / SOMMER 2014

NY I SPANIA?

N.I.E.
SPANSK ID-NUMMER

"RESIDENCIA"
BEKREFT AT DU BOR HER

"PADRON"
KOMMUNENS MANNTALL

HELSEKORT
GRATIS HELSETJENESTER

SEGURIDAD SOCIAL
DEN SPANSKE FOLKETRYGDEN

SJ HJELPER DEG GJENNOM 

DEN SPANSKE PAPIRMØLLA

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!

SOL OG SOMMER: Sommeren har 
kommet til El Portet i Moraira, nord på 
Costa Blanca.

SUDOKO Enkel SUDOKO Medium SUDOKO Vanskelig
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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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De var altså Per Neskleiv 
som holdt dagens tale 
på 1. mai i Torrevieja. 

Ingen norske partitopper tok seg 
bryet med å reise til Spania i år 
heller, men Neskleiv gjorde job-
ben sin med å kommentere, kri-
tisere og informere.

S  PSOE 
-Det er gledelig å registrere at 
spansk økonomi sakte, men sik-
kert bedrer seg. Det går imidler-
tid langsomt og neste vår er det 
valg her i Spania. Da må vi gi 
våre venner i PSOE en hjelpen-
de hånd, så vi sikrer sosialistisk 
fl ertall lokalt, sa Per Neskleiv i 
sin appell til sine partivenner.

Per Neskleiv minner om man 
i Orihuela-området oppnådde 
PSOE-fl ertall med et nødskrik 
ved forrige valg takket være 
samarbeidet med «De Grønne» 
og Claro/CLR.  

For å unngå at PP skal få fl ertall 
må det jobbes under valgkam-
pen.

-PP styrer som herskere i Valen-
cia-regionen med sine lurvete 
politikere. Fortsatt er det slik at 
mange spanske politikere mis-
bruker sine posisjoner til egen 
vinning og siden PP sitter med 
regjeringsmakta blir vel ikke 
straffeprosessene prioritert. Det 
er altså en jobb å gjøre her, me-
ner AP-veteranen.

D  
I vel seks måneder har Høyre og 
Frp styrt Norge. Det er ikke de 
store endringene som har skjedd, 
men fra Spania registrerer med-

lemmene av opposisjonspartiet 
Arbeiderpartiet a familiepolitik-
ken har blitt dårligere ved at det 
har blitt færre og dyrere barne-
hageplasser, to barnehageopp-
tak er avlyst, det har blitt kutt i 
pappapermisjonen og økning og 
utvidelse i kontantstøtten.

1.   
-Vi får komme tilbake til alt 
dette når vi ser budsjettet de blå-
blå legger frem til høsten, men 
Arbeiderpartiets organisasjon 
måp styrkes og rettes mot den 
nye strid som må føres, mente 
Per Neskleiv, som kom inn på 
viktigheten av å markere 1. mai 
og fylle dagen med mening.

KRITISK: AP-veteranen Per Neskleiv var kritisk mot PP-regjeringen og for så vidt også den norske blå-blå 
regjeringen i Norge i sin 1. mai tale.

www.scansat-network.net
Avenida Delfina Viudes Nº28, 03183 Torrevieja

ww.scscscsccccananananananansasasasasasasatttt-t-t-t-nenenenenenenetttwtwtwtwtwtwtwororororkkkkkkkkk.nenenenenenenettttttt
elfina Vi dViud Nes Nº28º28, 031031883 Torre i jvieja

966 927 325

Skandinavisk TV

IP-TV

HD-kvalitet

Fastlinje/IP - telefon

Internett

Mobil

TOTALLEVERANDØR

Velg 1 eller flere 

av våre tjenester:

Alt på et sted:
ENKELT

&
RIMELIG!

VI SNAKKER

SKANDINAVISK

Spør oss så
gir vi deg den beste 
løsningen!

TV med over 
40 kanaler fra

23,52 €
per måned

Internett fra 

15,38 € 
per måned

Torrevieja

AP Costa Blanca ønsker å støtte PSOE
For en del av nordmennene i Torrevieja, ble det 
gjennomført en vellykket og tradisjonell 1. mai-
feiring med appell fra Per Neskleiv, god mat og 
drikke, samt debatt om små og politiske spørs-
mål. Per Neskleiv og hans partifeller i Arbeider-
partiet fastslår blant annet at de ønsker å støtte 
PSOE ved det spanske lokalvalget neste år. El-
lers er Arbeiderpartiet Costa Blanca, som ven-
tet, kritiske til den norske blå-blå regjeringen.

 
@ .
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris!

 norske utleier i Spania
2001-2014

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. 10. Mai, utlevert på Alicante flyplass ca. 20. Mai. 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.

SpSpSpSp

åå
 norske utleier i Snoonoorsorrsrsskeskke ke uttutletleleeieeieieerer i S

2001-2014200001-20141414

åå

Alicante

Madrid

Benidorm

Torrevieja

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Lanzarote

Barcelona

M

L

T

€50
pr uke

€40
pr uke

€57
pr uke

€42
pr uke

Fiat Panda Plus Ford Focus Seat IbizaFord Fiesta

€37
pr uke

Fiat 500 L

€92
pr uke

€81
pr uke

€350
pr uke

€98
pr uke

Fiat Fiorino TDI Ford Focus stv VW Beetle CabFord Focus Cmax

€67
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

Enkelt, raskt og billig leiebil i hele Spania!
FRI KM. & VEIHJELP

INGEN FLYPLASSGEBYR

EGNE FLYPLASSKONTOR I ALICANTE M.M.

INGEN SKJULTE KOSTNADER

AIRCONDITION I ALLE BILER

Madrid
llorcaMammmmaa mamma de MMMMMM

biza

BarcelonaB

BeLaveste priser på leiebil noensinne? 

Mye å spare om du henter ut leiebilen nå i mai måned, i juni går prisen opp!


