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Utlendinger skattes hardere
enn residente ved boligsalg og
må betale mer i inntekstskatt. Dette strider mot noen av EUs vik-
tigste prinsipper om fri flyt av arbeidskraft og kapital. EU krever lik
skatt for residente og ikke-residente.

EU kommisjonen har
besluttet å melde Spania
inn for EU domstolen.

Årsaken er spanske stats beskat-
ning på 35% av salgsgevinst for
utlendinger. Residente betaler 0-
15% på samme gevinst. EU
kommisjonen har også besluttet
å melde Spania inn for dom-
stolen for måten man skatter
arbeidsinntekt. Ifølge kommisjo-
nen holdes 25% av lønn for ikke
residente igjen for skattetrekk,
mens residente skattes etter en
progressiv tabell.
EU kommisjonen mener at den
spanske staten på disse to områ-

dene ikke respekterer EUs
avtaleverk, dette til tross for at
EU formelt klagde på dette
allerede i juli 2005.

Spanske skattelov lar residente
arbeidere skattes progressivt av
deres arbeidsinntekt (15-45%.
Ikke-residente får et flatt skatte-
trekk på 25%, med unntak av
pensjoner og inntekter fra arbei-
de uten fast ansettelse (korttid-
skontrakter). Resultatet av dette
er en høyere skattebyrde for
ikke-residente. Dette går spesielt
utover ikke-residente arbeid-
stakere med relativt lav inntekt.

Alicante    Murcia    Malaga 

www.spaniaguiden.no/leiebil

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:
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Den verdensomspen-
nende pandemien kalt
spanskesyken (1918 -

1919) tok livet av flere men-
nesker enn de som ble drept
under den 1. Verdenskrig, som
også begynte i 1918.

Det var vanskelige tider og tal-
lene over døde varierer, men alt
tyder på at fra 20 til 50 million-
er mennesker døde av
spanskesykeviruset i løpet av
kort tid. Det er den mest
dødelige epidemien vi kjenner
til gjennom menneskets histo-
rie; den kalles også den siste
pesten. La oss håpe det...

Navnet spanskesyken fikk
influensaen på grunn av at ikke
i noe annet land ble sykdom-
men viet så stor oppmerk-
somhet i pressen som nettopp i
Spania. Landet var den gang
nøytralt og sto utenfor
krigshandlingene, slik at de
hadde oppmerksomheten rettet
også mot andre saker enn bare
krig. Pandemien kom tidlig til
Spania og det hevdes at det
bare i løpet av mai 1918 ble
hele åtte millioner mennesker
smittet av viruset, antall døde
er usikkert, men det regnes
med at kanskje så mange som
300 000 mennesker mistet
livet. 

Fugleinfluensa
- Den nye spanskesyken eller medieskapt hysteri?

wwwwww..mmiiccaassaa--aallmmeerriiaa..ccoomm
Trampolin Hills Golf Resort, ny 3-roms leilighet; 90 000 €

Almanzora Country Club, ny bungalow med takterrasse; 126 000€
Ring Anne Grete: 66 22 14 140

Tlf: 966 814 267    Fax: 966814098   Internett: www.cbhandverk.com

C/ Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
Åpningstider 0900-1330 og 1600-1900.

Franco-politiker går av
Manuel Fraga, den siste gjen-
levende politiker fra Francos
regime, gikk av etter 15 år som
president for kommunestyret i
Galicia, Xunta de Galicia. Siden
1989 har Fraga styrt provinsen,
som er både han selv og Francos
fødested. 

I Juni i fjor tapte Fraga kampen
om å bli gjenvalgt som provin-
sens leder for 5. gang.
Med dette tapet PP kontrollen
over Galicia, provinsen som har
vært PP-styrt siden den fikk
autonom status i 1981.

Spanjolene skeptisk 
til innvandringen
Majoriteten av spanjolene vil
begrense innvandringen i Spania.
Flesteparten av spanjolene
mener det finnes for mange
innvandrere i landet. Dette viser
en undersøkelse utført av det
statlige sosiologiske instituttet
CIS, basert på 2500 intervjuer
utført i november i fjor. 

Ibsen til Spania
I år er det ett hundre år siden
Henrik Ibsen døde. Jubiléet
feires verden over med en rekke
forestillinger og prosjekter. Her i
Spania kan vi kose oss med "Et
Dukkehjem", "Hedda Gabler" og
"Peer Gynt".

Kampanje mot 
narkotika på skolen
Hundrevis av politifolk jobber i
disse dager mot bruk av narko-
tiske stoffer på skolene i det
ganske land. Dette er en del av en
kampanje for å bekjempe
narkotikabruk, misbruk og
omsetning på skole og undervis-
ningsinstitusjoner.

Var spanskesyken en fugleinfluensa? To ulike forskerteam har
rekonstruert spanskesykegenene og selve viruset. Dermed har
de avdekket slektskapet mellom sykdommene, og hvordan
kunnskapen om den ene kan være med å bekjempe det andre.

Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra Alicante 
flyplass. Korresponderer med alle norske 
SasBraathens flyvninger. Forbehold om antall påmeldte!

Mindre skatt for
utlendinger
Mindre skatt for
utlendinger



Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:

 495 NOK per år for abonnenter i Norge.
 39€ per år for abonnenter i Spania.

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside
www.spaniaposten.com eller send din adresse
til vår fax så sender vi deg neste utgave
sammen med en giro for innbetaling.

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(Ved rådhuset)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den Norske klubben
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
Carrefour

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Presna - Pedero Llloret Marcet
Wheelers's Book shop
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den norske klubben
Urb. El Faro

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Poseidon Presna

LLAA MMAARRIINNAA
Barry’s aviskiosk

GGUUAARRDDAAMMAARR
Casa Tre Toppar

PPIILLAARR DDEE HHOORRAADDAADDAA
Alpuente

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon v. havnen
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN//LLOOSS DDOOLLCCEESS
Langenes Spaniahus

EELL LLIIMMOONNAARR
"Posthus"

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Kirkesenteret
Skolen
Don Carlos
Mobico

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Media distribusjon

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR//TTOORRRREEJJOOVVEENN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Firstline
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Franco-politiker går av
Manuel Fraga, den siste

gjenlevende politiker
fra Francos regime,

gikk av etter 15 år som president
for kommunestyret i Galicia,
Xunta de Galicia. Siden 1989
har Fraga styrt provinsen, som er
både han selv og Francos fødest-
ed. 

I Juni i fjor tapte Fraga kampen
om å bli gjenvalgt som provin-
sens leder for 5. gang.
Med dette tapet PP kontrollen
over Galicia, provinsen som har
vært PP-styrt siden den fikk
autonom status i 1981.

Manuel Fraga er den siste gjen-
levende politiker fra Francos
regime, og startet sin politiske
karriere som nasjonal leder i den
ekstremt høyrenasjonalistiske
bevegelsen. Fraga, som er jurist
av utdannelse, ble av Franco
utnevnt som turist- og infor-
masjonsminister i 1962, deretter
til innenriksminister til han for-
lot regjeringen i 1969.

Etter Francos død hadde Fraga
en viktig rolle i overgangen til
“demokrati”. Han ble på nytt satt
inn som innenriksminister i den
første regjeringen etter dikta-
torens død. Han dannet så det
moderne spanske høyre, som i
1989 endret navn til Partido
Popular, PP. 

Forløperen til PP, Alianza
Popular stiftet han på 70- tallet
samme med flere andre ledere
og ex-ministre fra General
Franco´s diktatur, som har utal-
lige tusen spanske liv på samvit-
tigheten. I 1989 forandrer man
navnet fra Alianza Popular til
dagens Partido Popular og Jose
Maria Aznar velges da som pres-
ident i partiet. Aznar var statens
finansinspektør under general
Franco´s styre.

Fraga er ikke den eneste i PP
med mye “nostalgiske” følelser

for diktatoren.

Ordføreren for PP i Evade
(Galicia) , Senen Pousa organis-
erer hvert år en en minnegudst-
jeneste 20. november i general
Franco’s minne.

Orihuelas borgermester fra PP
J.M. Medina har i mange år
beskyttet den omstridte statuen

av general Franco som står
plassert i byen. PP ordføreren
mener statuen av diktatoren er å
sammenligne med den spanske
republikkens våpensjold som ett
av de store spanske symboler.
PSOE i Orihuela derimot var
ikke enig, de fikk samlet inn
2500 underskrifter i kommunen
for å få fjernet statuen som nå er
borte.

MMaaddrriidd

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ?
?

?

?

? ?

?

? ?

? ?
?

Fraga her “portrettert” under “Las Fallas”
i Valencia 2003, han og Pardido Popular
fikk enorm kritikk etter at de i 2002 nektet
den skipbrudne “Prestige” å bli slept til
land i Galica, konsekvensen var at skipet
brakk i to og historiens største miljøkatas-
trofe i Spania var et faktum.



•

Vi holder til vis a vis “Sarita” (indisk restaurant) foran “Mail Boxes” i Albir

Godt Nytt år!
I januar holder vi åpent kun torsdager, fredager og

lørdager fra kl 18:00.Bingo lørdager kl 20. Vi oppfor-
drer alle som har "glemte"regninger på barocho til å
betale, slik Barocho og kan betale sine regninger og

skyld.Bar Ocho telefon 966 865 447

TToorrrreevviieejjaa AAlltteeaa  VVaalleenncciiaa

Politiet i Torrevieja har
arrestert tre medlemmer
av en gjeng som utfører

ran mot eldre i byen. De tre er
tiltalt for å ha stjålet kredittkort
fra eldre og tatt ut store summer
penger. De er også tiltalt for å ha
brukt stjålne id-kort.

De arresterte, alle rumenere mel-
lom 25 og 35 år, har tidligere
vært straffedømt for samme type

ugjerninger i Barcelona, Ibiza og
Dènia. 

Forbrytergjengen utførte de
kriminelle gjerningene som regel
på lørdags kvelder eller hel-
ligdager, slik at ofrene ikke
skulle kunne kontakte banken
for å melde stjålet kort. Som
oftest ble eldre offer for gjernin-
gen, da de utførte transaksjoner i
minibanken. 

Gjengmedlemmer tatt for eldreran

Retten i Alicante begynte i
forrige uke høringen av
tre menn tiltalt for en

rekke innbrudd av særdeles
voldelig karakter i Marina Alta
og Baja i 2003. 

Statsadvokatene mener de tre er
ansvarlige for minst tre innbrudd
i boliger i Teulada, Alfaz del Pi
og Altea i perioden desember
2002 til mars 2003, der de eldre
eierene ble brutalt slått og
kvinnene utsatt for seksuelle
overgrep. 

Statsadvokatene ber rettsdom-
meren om 75 års fengsel for hver
og en av de tre tiltalte. Alle tre
nekter straffeskyld, men innrøm-
mer å stå bak ett innbrudd. Flere
av vitnene har identifisert de
tiltalte, som bortforklarer med
at; -vi er arabere, vi ser like ut
alle sammen. 

DNA-prøver viser at to av de
tiltalte kan knyttes til i hvert fall
to av tilfellene de er beskyldt for.
Forsvarsadvokatene ba retten
om å trekke tiltalen mot de tre
for mangel på bevis.  

AAlltteeaa  

I retten for voldsran
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Albir:
Avda. del Albir 68
Tlf: 686 038 181 / 966 864 648

Torrevieja:
Avda. Alfed Nobel 121

Tlf: 699 364 029/965 712 413

LEGEKONTORET

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

LE

GE
MEDICO

A

LBIR TORREVIE

JA

31 nye eldresentre

Styremedlem i komiteèn
for sosial velstand i
Spania (Bienestar Social),

Alicia de Miguel, kunne med-
dele torsdag12. januar at
Valencia kommune vil starte
opprettelsen av 31 nye sentre for

eldre, uføre og barn de neste to
månedene. Generalitat
Valenciana mener de 7.500 nye
plassene vil være tilgjengelige i
2006.

Telefon: 651 182 543 (Johan Hjellegjerde)

E-mail: norstil@start.no
Internet: www.norstil.no

Vi er et norskeid interiørfirma som hjelper deg å sette sammen innredingen din akkurat
slik du ønsker.Vi kjøper møblene for deg direkte fra produsentene, norske så vel som
spanske - og til meget konkurransedyktige priser.

Vi har norske montører som sørger for at alt kommer på plass, og vi har eget lager så vi
kan ta vare på møblene dine om ikke alt er klart hjemme hos deg.
Vi har kontor og showroom i La Nucia, men arbeider på hele Costa Blanca-kysten.

Ta kontakt så kan vi se om det er noe vi kan hjelpe til med !

Vi innreder din Spanske boligVi innreder din Spanske bolig

Flytting internasjonalt, nasjonalt og lokalt - 
biler ukentlig mellom Norge og 

For uforpliktende tilbud og
bestillinger, kontakt oss på:

Telefon:  +47 22.28.51.05.
IP-tlf.:   +47 21.64.78.90.
E-post:  flytting@interline.as

Flytte selv? - Vår erfaring er Deres trygghet!
Org.no. NO 960 375 297 MVA - SVENDSEN Trond B, Oberst Rodes vei 22C, 1152, OSLO

Mobil: +47 41.23.25.07.  Fax: +47 22.28.29.17.  Web: www.interline.as

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · NRK2 · TV2 · TVNorge
Og flere... Spør oss for mer informasjon.

Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Perfekt kvalitet for NRK1 TV og P1 Radio

Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

10år i Spania

NYHET !!

Erbjudande! Vackra nybyggda Golf-lägenheter 
70 Kv.m. till försäljning nära Murcia 2 sovrum,2
badrum, terass 44 Kv.m., garage,lagerutrymme samt
utsikt över Golforten, tillgång till Golfbana,färdig inom
36 mån, ENDAST 100.000€.
För mer information ring  625 933 630.

Politiet i Torrevieja har arrestert tre
medlemmer av en gjeng som utfører ran
mot eldre i byen

Tre står tiltalt for særdeles brutale
rani Alfaz del Pi, Altea og Teulada,
som vakte stor oppsikt i 2002 og
2003.

Likfunn i Algar-elven
En forbipasserende opp-

daget i forrige uke et lik
flytende i Algar-elven i El

Mandem i Altea, som grenser til
La Nucia og Callosa d`En
Sarria. 

Ifølge politistyrken Guardia
Civil dreier det seg om liket av
en nordafrikansk mann. Liket
har ligget i elven over lang tid,
og ble oppdaget da vannstanden
i elven har sunket i det siste. Full

etterforskning vil iverksettes,
samt obduksjon.

Tel.: 600 083 133
irenewaern@hotmail.com

IRENE WÄRN, Jur. Kand.
TOLK, översättare & språklärare

All typ av juridisk och allmän översättning och tolkning,
notarier, dokument etc. Ring mig så hjälper jag!



15 arrestert i narko- og prostitusjonsliga
TToorrrreevviieejjaa VVaalleenncciiaa AAlliiccaannttee

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Endelig på plass!
Eget debattforum for
alle “spanske” tema.

Her kan du dele tips og
erfaringer om det å bo i
Spania. ttig for nykommere
og drømmere !

Del dine ferietips eller spør
etter gode råd før reisen. 

Alt om eiendom, kjøp, salg,
tips, triks, uteksling av
erfaringer etc.

Spaniaguiden.no er Norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Nettmagasinet har vært på nettet siden år 2000 med over 50.000 lesere hver måned, mennesker med interesse for bo og reise i Spania.

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO

15 personer er arrestert i for-
bindelse med avsløringen
av et narkotika- og prosti-

tusjonsnettverk i Torrevieja. Det
nasjonale politiet har beslaglagt
flere kilo kokain, 4 våpen og
store pengesummer etter aksjon-
en onsdag 11. januar. 

7 av de arresterte er utenlandske
kvinner, som oppholder seg
ulovlig i Spania. De skal angive-
lig være luksusprostituerte og
yte sine tjenester fra en leilighet
i Torrevieja. Politiet mener også
at leiligheten ble brukt som en
sentral for distribusjon av
kokain. I aksjonen deltok en
enhet spesielt trenet for å avsløre
organisert kriminalitet, deriblant

politimenn fra Madrid og
Zaragoza. 
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32 drept på jobb

32 bygningsarbeidere ble
drept i arbeide i Valencia
kommune i 2005, en

økning på 39,1% mot året før.
Halvparten av disse kunne vært
unngått, mener talsmenn i
byggeforbundet. De mener at det
høye dødstallet skyldes ufor-
svarlig sikring av byggeplass-
ene, samt den høye utskiftningen
av arbeidsfolk.

Totalt i Spania mistet 308
arbeidere livet under arbeide i
året som gikk, det høyeste
dødstallet i bransjen på 14 år.

Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

138 DØDE: Veiene i Alicante regionen er blant de farligste i Spania.

E-post: correu@costablancadata.com
http://www.costablancadata.com

Costa Blanca DataCosta Blanca Data
internet – hardware – software

Datahjelp for privatpersonar og bedrifter.
Enkeltoppdrag - driftsavtaler.
L'Alfàs del Pi med omland.
Mobiltlf.: 636 260 573

Privat drosjetjeneste ledig for oppdrag:

Henting / bringing flyplass, lokale turer, lengre kjøreopp-
drag-turer, m/bil - minibuss.
Ring Christian på tlf: 678 825 736
Svært rimelige takster

15 ble arrestert i Torrevieja
mistenkt for å være medlem-
mer av en bande som 
handlet med 
narkotika og 
prostituerte.

Francisco Garcia-Caro, sje-
fen i trafikkpolitiet i
Alicante, kunne i forrige

uke stadfeste at 2005 viste dystre
tall for dødsulykker i trafikken.
Bare i provinsen Alicante kunne
man telle 120 alvorlige bilu-
lykker og 138 døde.

Disse tallene setter provinsen
øverst på listen over alvorlige
ulykker i fjor, og tilsvarer en
økning av ulykker med dødlig
utfall på 10% mot året før. Ifølge
Garcia-Caro finnes er den mest
ulykkesutsatte strekningen å
finne på Carretera N-332 gjen-

nom Torrevieja. På spørsmål om
årsaken til økningen av
ulykkestallene kunne Garcia-
Caro svare at det kan ha sam-
menheng med økt antall av
sjåfører fra Nord-Afrika og
Latin-Amerika, som ikke forstår
språket eller har lite kjøreerfar-
ing. 

Videre sier han at 38 av tilfellene
skyldtes at sjåføren sovnet bak
rattet, 21 skyldtes høy hastighet,
9 for kjøring mot kjøreretningen,
18 for brudd på kjøreregler og 8
for påkjørsel av fotgjengere.

Størst trafikkdødelighet

Valencia



Skatteeksempel
med og uten "Plan"

Anta at dere eier en eiendom med en
markedsverdi på 600,000 euro. Dere
testamenterer eiendommen til deres to
barn, som begge er over 21 år, men
ikke residente i Spania. Videre beregner vi
at ingen av dem har formue. Størrelsen
på den spanske arveskatten - ISD
(Impueste Sobre Sucesiones y
Donaciones) - avhenger av nettoverdien
på eiendommen, altså verdien minus gjeld
og avdragsgyldige utgifter. Vi antar også
at verdien forblir uforandret.

UTEN ”PLAN”
Den første forelderen dør:
Den gjenlevende ektefellen arver 50% av
eiendomsverdien, 300,000 euro. Etter det
skattefrie avdraget på 25,000 euro gjenstår
275,000 euro som skal beskattes.
Skatten blir da 49,092 euro som må
betales innen seks måneder.
Den andre forelderen dør:
Barna arver eiendommen til en verdi av
300,000 euro til hver og etter det skattefrie
avdraget på 25,000 euro til hver gjenstår
altså 2 x 275,000
euro til beskatning. Dette beskattes som i
eksemplet over og blir da en arveskatt på
98,184 euro, som må betales før eiendom-
men kan selges.
TOTAL ARVESKATT:
3 x 49,092e = 147,276€ (eller 24,5%)

MED ”PLAN”
Den første forelderen dør:
Den gjenlevende forelderen arver 50%
av eiendomsverdien og gjennom Henry
Woods arveplan har den skattbare net-
toverdien blitt redusert til 25% av verdi-
en i eksemplet uten plan, altså til
150,000 euro. Den spanske arveskat-
ten regnes ut fra 50% av dette beløpet
75,000 euro, og herfra trekkes det skat-
tefrie beløpet 25,000 euro. Til beskat-
ning blir det da 50,000 euro og den
totale skatten blir da på 4,949 euro som
skal betales innen seks måneder.

Den andre forelderen dør:
Barna arver hele eiendommen, men
beskattes bare for den reduserte net-
toverdien, altså 75,000 euro pr. barn,
minus det skattefrie beløpet 25,000
euro pr. barn. Som regnestykket over
viser blir det 2 x 4,949 euro, altså 9,898
euro som må innløses i skatt før salg.
TOTAL ARVESKATT:
3 x 4,949€ = 14,847€ (eller 2,5%)

Skattebesparingen i ovennevnte
eksempel blir på 132 429 euro

med en plan. Du og senere arvinger
eier hele tiden eiendommen 100%.

Henry Woods S.L. driver sin virksomhet etter spansk lovgivning. Markedsførte investeringer omfattes av opprinnelseslandets lovgivning.

COSTA BLANCA
96 646 0000

Her 1992, her i dag
og selvsagt her i morgen

COSTA DEL SOL
95 286 1994

Vil du vite mer?
Ring og spør etter Stefan Gustafsson

Selvfølgelig ikke! Den svenske arveskatten forsvant med
årsskiftet, men ikke den spanske. Uansett om du er 
resident eller ikke tvinges dine etterkommere til 
å betale opptil 80% av markedsverdien i skatt.
Det må de gjøre innen seks måneder og før
de får nøkkelen til huset.

Vi har løsningen som følger spansk 
lov og som reduserer arveskatten, i noen 
tilfeller helt. Hele tiden eier du og senere 
arvingene eiendommen 100%.

I løpet av februar og mars er vi på plass for å besvare dine
spørsmål og planer om din arv innenfor rammen av SPAIRS
(Spanish Property and Income Release Scheme).

Hver tirsdag 11.00 – 13.00

Hver torsdag 11.00 – 13.00

Ingen påmelding er nødvendig, kom når det passer deg. Velkommen!

Stefan Gustafsson, Henry Woods Investment Management. Tel. 96 646 0000

I SVERIGE avskaffet man
arveskatten ved årsskiftet, men det
gjelder ikke arveskatten på eiendom
i Spania. Den spanske arveskatten
består og den kan bli på over 80%
hvis du ikke forbereder og tilrette-
legger for dine arvinger i god tid.

Om verken den avdøde
eller arvingene er skatteresidente i
Spania er det bare de spanske tilgan-
gene som beskattes i Spania.
Er derimot begge parter residente i
Spania kommer all testamentert
eiendom til beskattning i Spania,
uansett hvor i verden den ligger.

Skatten må betales før
arven blir tilgjengelig

De seneste årenes enorme verdis-
tigninger i eiendomsmarkedet har
skapt en stor potensiell skattein-
ngang for Spania. Den forsterkes av
at tilgangene ikke kan realiseres for
å betale arveskatten.
Som arving må du betale skatten før
du får tilgang til din del av arven, og
det innen seks måneder, ellers
tilkommer et skattetillegg. Og som
ytterlighet kan skattemyndighetene i
verste fall tvangsselge den arvede
eiendommen.

En enke som arver eien-
dom etter sin mann, inklusive den
andelen de eide sammen, har altså et

halvt år på seg til å betale arveskat-
ten ellers kan ikke arvetilgangen
overføres.

Mer skatt for samboere
og fjerne slektninger

Loven håndterer heller ikke alle
arvinger likt. Etterlevende make og
deres barn beskattes ofte etter faste
skattetabeller mens fjernere slekt-
ninger som nevøer, nieser, stebarn,
samboere og partnere av samme
kjønn må regne med å betale bety-
delig mer i skatt.

Et annet problem med den
spanske arveskatten er det progres-
sive systemet.

Anta at du arver tilganger
til en verdi av 135 000 euro fra din
make eller foreldre, da blir skatten
rundt 14 000 euro. Arver du derimot
405 000 euro under samme forutset-
ninger blir skatteregningen på 76
000 euro.

Det er en tredobling av
arven, mens skatten altså femdobles.
Er arven på over 420 000 euro betyr
hver 10 000 en arveskatt på mar-
ginalen med 30%.

På verdier over 820 000
euro stiger marginalen til 34%, og
uansett arvens størrelse kommer
det et skattetillegg regnet ut fra
arvingens egen formue.

Begrenset arveskatt eller
ingen skatt i det hele tatt

Det finnes dog et lys i tunnelen for
nordboere med tilganger i Spania.
Lyset vi sikter til går
under den engelske benevnelsen
S.P.A.I.R.S. og står for Spanish
Property and Income Release
Scheme. La oss kalle den
"Planen" og den er i Henry Woods
tilfelle støttet av et utvalg av
Europas største banker.

Vår Plan begrenser ikke bare
arveskatten på en korrekt juridisk
måte, men den gir også en valgfri
mulighet til å utøke hushold-
ningskassen med en årlig ekstrain-
ntekt på opp til 3% av eiendommens
markedsverdi. Alt dette mens eier-
skapet fortsatt er på 100%. 

Med andre ord så
begrenser man arveskatten, kanskje
fjerner den helt, får mer i lommebo-
ka og huset, fincaen, tomten eller
leiligheten og dennes verdistigning
beholdes innen familien.

Profesjonell rådgivning og
effektive løsninger

For å kunne redusere arveskatten til
et minimum for dine etterkommere
gjelder det at du setter deg inn i situ-
asjonen i tide. Vi i Henry Woods
hjelper deg gjerne og bistår med
profesjonell rådgivning og løsninger.
Vi har bred erfaring og kunnskap om
de muligheter som finnes for å
minske den fremtidige byrden. Vi
hører gjerne fra deg for et uforplik-
tende møte.

Ring 96 646 0000
eller send en mail til

admin@henrywoods.com
for mer informasjon.

Annonse



Centro Mar, Carrer la Querra 2, 03580 Alfaz del Pi        965 889 676F

SalSalón Christianón Christian
Hår & negler

International Team
Mandag - Fredag 10.00 - 19.00, Lørdag 10.00 - 16.00

MMaaddrriidd GGaannddiiaa
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Skokrise i Alicante
70 skofabrikker i Alicante

måtte legge ned sin virk-
somhet i 2005 som følge

av den alvorlige skokrisen i pro-
vinsen. Etterspørselen etter
spanskproduserte sko er
betraktelig redusert som følge
av sterk euro og økt import fra
Kina. 

Mer enn 1.800 fabrikkarbeidere
mistet jobben sin i 2005, noe
som har økt antall arbeidsledige
i Vinalopò til over 10.000. De
mest berørte byene, som livnær-
er seg hovedsakelig på skoin-
dustrien, er Elda, Petrer,
Monovàr, Pinoso og Sax. En
talsmann for distriktets arbeider-
organisasjon, Vicente Prieto,
uttaler at det er lite håp om å

gjenopprette tilstanden, men sier
organisasjonen vil kjempe for å
redusere omfanget av krisen.
Organisasjonen mener videre at
nye produsenter må oppfordres
til å starte ny virksomhet i pro-
vinsen.

MMaaddrriidd MMaaddrriidd

Stigning i husprisene i
Spania ser ikke ut til
stagnere. Det blir vanske-

ligere og vanskeligere for første-
gangsetablerende å stifte bo.
Med stigende huspriser og økte
lånerenter, har mange ikke
mulighet til å betjene et huslån i

dag. For å tilpasse seg markedet
har bankene nå sett seg nødt til å
tilby huslån med en nedbetal-
ingstid på 40 år. Tidligere var
max nedbetalingstid 20 år. I til-
legg finnes også nå muligheten
for å stoppe avdrag og kun
betale renter i en gitt periode.    

En 39 år gammel mann fra
Gandia ble arrestert i for-
rige uke av politiet i

Castejon i Navarra for brudd på
røykeloven. Mannen ble
arrestert da han besøkte en
restaurant langs veien A-68. Da
politiet ankom lokalene, la de
merke til mannen som røkte på
den røykfrie restauranten.
Politiet ba mannen enten slukke
røyken eller gå flytte seg til
restaurantens røykesone.
Mannen nektet og ble derfor
arrestert og bragt for retten i
Teulada, som dømte han til å
betale 240 euro for å ikke
adlyde en politimanns ordre.
Dette menes å være første gang
noen har brutt loven som tredde
i kraft 1. januar i år.

Arrestert for brudd
på røykeloven

Huslån med 40 års nedbetalingstid

Spanjolene skeptisk 
til innvandringen

Majoriteten av spanjo-
lene vil begrense
innvandringen i

Spania. Flesteparten av spanjo-
lene mener det finnes for mange
innvandrere i landet. Dette viser
en undersøkelse utført av det
statlige sosiologiske instituttet
CIS, basert på 2500 intervjuer
utført i november i fjor. 

Av de spurte mener 59, 6% at
det finnes for mange utlendinger

i Spania, og nesten 85% støtter
regjeringens planer om å kun
tillate opphold for de som kan
bevise at de har spansk arbeid-
skontrakt. Bare 6% av de spurte
støtter fri innvandring. 47%
mener at lønnsnivået i Spania
synker p.g.a. billigere utenland-
sk arbeidskraft. Majoriteten
mener også at innvandringen er
det største problemet i Spania i
dag etter arbeidsløsheten. 

MMaaddrriidd

Av de spurte mener 59, 6% at det
finnes for mange utlendinger i

Spania, og nesten 85% støtter reg-
jeringens planer om å kun tillate

opphold for de som kan bevise at de
har spansk arbeidskontrakt. 

Albir
Fotoutstyr

Avda. del Albir
Alfas del Pi

Tlf: 966 867 393

Med en løpetid på 40 år vil man
såvidt være gjeldfri ved 
pensjonsalder.

Liten tillitt til
rettssystemet 

Nesten halvparten av
spanjolene, 44%, mener
at de juridiske instans-

ene i Spania fungerer dårlig eller
svært dårlig. Det fremgår av en
undersøkelse utført av justisråd-
et Consejo General del Poder
Judicial. 

Det spanske rettsystemet har
aldri hatt noen stjerne i boken
hos spanjolene, og er en av de
instansene som er minst likt i
Spania. Bare en fjerdedel av de
spurte mener at instansen fung-
erer bra eller veldig bra.
Politikere, kirken og tv har
spanjolene heller ingen særlig
tillitt til ifølge undersøkelsen.

Elche er et av områdene
hvor det inntil nå har vært
en betydelig sko-
produksjon. Denne vari-
anten finner du på sko-
museet i nettopp Elche.



C/Pau Casals

Bulevar de los Músicos

Tel: 966 86 8072
Mob: 647 169 679

jack.bostad@gmail.com
Oscar Espla 12, Albir

Bak Hotel Kaktus

De norske tannlegene i Albir
- Vi utvider med to nye norske kolleger
og ønsker nye og gamle pasienter velkommen.

Tannlege Jack L. Bostad m.kolleger.
Spes.utd. i endodonti og kjeveortopedi 
(rotfylling og tannregulering) 
pluss almennpraksis.
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C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

Kristiansen fysioterapi og trening

Vi tilbyr også bassengtrening!

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR BEHANDLING
Miriam Kristiansen

Akupunktør & fysioterapeut 

Irene Kristiansen
Fysioterapeut

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut

Lin Wæhle
Fysioterapeut

e-post: post@fysiakos.com

- Nyheter fra norske og spanske aviser samt  samlet på ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og Internet-TV
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.

Service, Helse og Velvære
Du finner oss i C/Pau Casals,Albir

Service, Helse og Velvære
Du finner oss i C/Pau Casals,Albir

Øverstkommanderende
for det spanske mil-
itæret, General Jose

Mena Aguado, 64 år, uttalte
under en tale 6. januar at dersom
Katalunia får øket selvs-
tendighet, så vil militæret se seg
nødt til å ta politisk affære. Mena
sier videre at en militær
inngripen vil være i pakt med
den spanske grunnloven dersom
regionen blir gitt for stor grad av
selvstendighet. 

Med det militære kuppforsøket i
1981 frisk i minne, reagerte
forsvarsminister Jose Bono
sterkt på uttalelsen til generalen.
Dagen etter uttalelsen ble gen-
eralen innkalt til møte med
forsvarsministeren. Det ble så
kjent at generalen, som etter pla-
nen skulle gå av med pensjon i
mars i år, mister stillingen sin og
blir dømt til 8 dagers husarrest
for brudd på Artikkel 7 av de
væpnede styrkers disiplinærlov,
som sier at militæret skal
forholde seg politisk nøytralt.
Generalen, som fra tidligere av

er kjent for å aldri uttale seg
offentlig om politiske anliggen-
der, mener han uttrykte syn-

spunkter som deles av store deler
av det spanske militæret.

MMaaddrriidd

General truer med militærkupp

LLeeoonn

Kristian Kjelling, 25 år, er
håndballspiller bosatt i
Spania, og har en

strålende spillerkarriere i den
spanske klubben Ademar Leon.
Håndballproffen har gjort seg
bemerket i utlandet, og for noen
uker siden kunne VG meddele at
tre av verdens tre beste håndbal-
lklubber kjemper om signaturen
til Kjelling. 

I tillegg til å være en dyktig
toppscorer, har den unge man-
nen gjort seg bemerket også som
både trendsetter, rollemodell og
sex-symbol, ikke helt ulikt fot-
ballstjernen David Beckham er
dyrket frem som merkevare og
ikon av den engelske stjernem-
anageren Simon Fuller. Selv er
ikke Kjelling så glad i Beckham-
sammenligningene, men ser ikke
bort fra at det finnes likhetstrekk

i de to spillerenes image.
Kjelling er nemlig den første
norske håndballspiller som skaf-
fer seg showbizmanager.
Missegeneralen Geir Hamnes og
hans selskap, Best Company AS,
skal fungere som håndball-
spillerens management og rådgi-
vere innen forretninger og
imagebygging. - Kristian har et
betydelig stjernepotensial, også
utenfor det sportslige, sier Geir
Hamnes til VG, jeg tror flere
bransjer vil være tjent med å ha
Kristian med på laget, enten det
er som talsmann eller et ansikt
utad. Min oppgave blir å ordne
alt som har med Kristians
aktiviteter utenfor banen å gjøre.
Både som en sluse i forhold til
presse og samarbeidspartnere,
sier Hamnes til VG.

Kjelling har signert kontrakt

med Hamnes som foreløpig
gjelder Norge og det norske
markedet. 

Norsk toppscorer vil bli “håndballens Beckham”

GLEMTE SKJORTA ?: Kristian
Kjelling, norsk håndballproff i

Spania, har engasjert  “missegen-
eral” Geir Hamnes for å få farte på

karrieren, utenfor håndballbanen.

RASLET MED SABLENE: Jose Mena Aguado mente han hadde et ans-
var for å forsvare grunnloven. Han er av den oppfatning at militær makt
måtte brukes mot  regioner som ønsker større uavhengighet fra Madrid.
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T-LINE
International Moving Service -Storers-Packers-Shippers

Email:toreline@operamail.com
www.toreline.com

Org.nr NO952 638 068MVA
T-Line Import/Export.4330 Ålgård

T-LINE Int.movers
Los Pavitus no 1. P.B. no 10
ES 29711 Alcaucin Malaga.Espana
Cif/nif:x1641822J

Tlf:+34 669003443
Fax: +34 952033170

Spar opptil 50% av varmt-
vannet. Spar energi, spar

penger. Øker komforten og sparer
vann. Ring 666 130 163 og få en 

kostnadsutregning gratis !

www.securysol.com 
info@securysol.com 

Hudpleie / Fotpleie
Jeg har startet salong på “Reuma-Sol Senter”, Foya
Blanca.

Tilbyr: Ansiktsbehandling, fotpleie, aromaterapi, andre
ulike typer massasje, (bl.a. hot stone massasje)
Farging vipper/bryn, voksing m.m.
Gunstige priser
Ringe Reuma-Sol senter for bestilling tlf: 966814113

Elin Estetica sl

På kino til helgen?
I Norge er det vanlig at man av og til tar en tur på kino. Ofte er søndag den store kinodagen, og
køene er lange foran de kinoene som har de mest populære filmene. I Torrevieja-området har
man selvsagt også kinoer, men det er liksom ikke alltid helt det samme når filmene har spansk
teksting og også er "dubbet" på spansk. 

Åse og høre Bruce Willis
snakke flytende spansk
er noe rart, og for mange

- selv de som kan en del spansk -
er det vanskelig å følge med i
hele handlingen. 

Det finnes kinoer som sender
filmer som ikke er "dubbet", og
også filmer som har engelsk tale
- og en av disse finnes i Pilar de
la Horadada. Denne kinoen er
spansk, men satser på engelske
filmer i helgene. Selve kinoen
har mange hundre sitteplasser,
og stort lerret - så den ekte
kinofølelsen kommer krypende.
Det selges også popkorn og alt
annet som hører kinolivet til, så
med billetten i den ene hånden
og popkorn i den andre er man
igjen tilbake som kinogjenger. 

Da Spaniaposten besøkte Pilar
de la Horadada Cinemaclub satt
det en veldig hyggelig spansk
mann i billettluken, og han øns-
ket velkommen og solgte billet-
ter for 5 Euro stykket. Deretter
fulgte man stimen av mennesker,
og havnet i kaffe- og popkorn-
luken, hvor man nok en gang ble
ønsket velkommen, da av en
gjeng engelskmenn som alle
sammen smilte som soler og sol-
gte diverse snadder til en billig
penge. 

Filmen var "Zorro" med Antonio
Banderas og Catherine Zeta-
Jones, og med engelsk tale og
spansk tekst klarte hele salen,
både unge og de noe eldre, å få
med seg alt som skjedde. I til-
legg til en flott kinokveld viste
dette seg faktisk også å være et
språkkurs - hvor man fikk inn
både engelsk og spansk. Etter en
spennende fortelling om hvor-
dan helten Zorro ordnet opp i det
meste - med tom popkornpose
og lettere stiv i nakken etter å ha
sittet musestille under hele fil-
men, kunne man med tilfredshet
konstatere at dette var noe som
burde gjentas. Og, for ordens
skyld - som så mange av slike
filmer, hadde også denne en
"happy ending".

Ønsker man mer informasjon
om kinoen, hvilke filmer som
går eller andre ting, kan man
sjekke følgende side: 
www.cinemapilar.com.

Det finnes flere nye kinoer i
Benidorm som hver uke også
viser filmer på originalt språk.
For mer info se:
www.benidormciudad.net
Klikk på “Cartelera de Cine”

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Forrige helgs film Bruce Willis –
Hostage, neste helg kommer In Her
Shoes.

Kino i Pilar de la Heradada.
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ÅÅppnniinnggssttiiddeerr::
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Vinterhalvåret også lørdager 09.30-12.00.

•• Vanlig konsultasjon  30€
•• Allmennpraktiker med lang 

erfaring.
•• Norsk personell.
•• Vi tar alle typer blodprøver 

(også INR og senkning), de 
fleste analyseres på stedet.

•• Full helsesjekk.
•• Hjemmebesøk ved behov.
•• Vaksiner (til barn og voksne).
•• Hudlege og hjertespesialist

Tlf. 996666  886688  888866
Utenom kontortid: 664499  554422  225522
Adresse: CCaallllee  JJooaaqquuiinn  TTuurriinnaa  ,,  nnoo  44  ii  AAllbbiirr
((vveedd  ssiiddeenn  aavv  ddeenn  nnoorrsskkee  bbaakkeerreenn))

AAllllmmeennnnpprraakkttiikkeerrnnee  mmeedd  nnoorrsskk,,  
ssvveennsskk  oogg  ssppaannsskk  lleeggeeaauuttoorriissaassjjoonn..  

Norge mottok i 2005 1,4 millioner dagsbesøk fra cruiseskip,
mange av disse var spanjoler. Å reise på cruise i vestlandsfjordene
er det som lokker mest.

Iløpet av fjoråret ble det fore-
tatt 1,4 millioner dagsbesøk i
norske havner, noe som er en

økning på 20% mot året før. I
2005 økte antallet utenlandske
overnattingsgjester i Norge med
hele 6% mot året før. Det totale
antallet besøkende var nesten tre
millioner som fordelte seg på til
sammen 26 millioner gjest-
edøgn.

- Vi venter en fortsatt vekst på
4% i 2006, sier Sandra Hovland
til VG. Hun er direktør i
Innovation Norge, organisasjo-
nen som skal selge Norge ute i
verden. Lave priser på flybillet-
ter gjorde også sitt til den økte
turisttrafikken i landet i 2005.
Ikke helt overraskende er det
svenskene som besøker Norge
flittigst. I fjor økte antall
svenske turister i Norge med
8%. Finske besøkende økte med
21%. Av store nasjoner ellers i
verden er det fortsatt tyskerene

som bidrar med flest
Norgesbesøk. Spanjolene er
også svært betatt av norske fjell
og daler. Hele 45.000 satte
kursen mot Norge i 2005, men
havner på en 10. plass etter både
England og USA med hen-
holdsvis 205.000 og 111.000
besøkende. 

Antall besøkende til Norge:

1. Sverige: 743 000
2. Tyskland: 518 000
3. Danmark: 454 000
4. Finland: 218 000
5. Storbritannia: 205 000
6. Nederland: 135 000
7. USA: 111 000
8. Frankrike: 89 000
9. Italia: 46 000
10. Spania: 45 000
11. Sveits: 34 000
12. Japan: 30 000
13. Belgia: 27 000
14. Russland 23 000
15. Østerrike 19 000

www.spaniaguiden.no

ALT om Spania på norsk

BRASIL - NATAL
Visningsreise
Leiligheter fra 48,600€
Ring: 666 130 163

Lengter du litt hjem?
Hurtigrutens nyeste skip MS Midnatsol kommer til
Middelhavet. Du har nå mulighet til å være med på flere
forskjellige cruise i perioden 2/2-13/3 2006.

Priser fra 3.975,- pr person for 
6 netter i innvendig lugar inkl. helpensjon.
Kontakt oss for nærmere informasjon.

VIA Ferieverden Moss
e-post: moss@ferieverden.no
tlf. (0047) 815 59 744

Spanjoler på cruise
til vestlandsfjorder
Spanjoler på cruise
til vestlandsfjorder

www.spaniaguiden.no

Eiendom, Aktiviteter &
reisetips, Fakta & historie,
Festivaler/fiestas, Golf,
Helse, Jobb & utdanning,
Kunst & kultur, Mat & Vin,
Nyheter, Næringsliv &
økonomi, Samfunn & poli-
tikk, Seniorboliger, Skatt,
flytting & arv, Spansk språk.



AALLIICCAANNTTEE::  Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BBEENNIIDDOORRMM::  Søndager jazz, funk og loppemarked
CCAALLPPEE:: Onsdager fra 0800-1400
DDÉÉNNIIAA:: Fredager fra 0800
GGUUAARRDDAAMMAARR:: Søndager (Rastro Santa Ana)
JJAALLÓÓNN::  Lørdag loppe- og antikkmarked fra 0800-1400
TTEEUULLAADDAA::  Sødag stort brukmarked (Flyttet til Pedreguer)
LLAA NNUUCCIIAA::  Søndager loppemarked
PPOOLLOOPP::  Søndager loppemarked
VVIILLAA JJOOYYOOSSAA:: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TTIIRRSSDDAAGG::
Altea
Alicante
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt og

grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

OONNSSDDAAGG::
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TTOORRSSDDAAGG::
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier

Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

FFRREEDDAAGG::
Alfás del Pi (8.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)

LLØØRRDDAAGG::
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca

SSØØNNDDAAGG::
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Gospelkoret øver hver mandag fra
kl. 2000 til 2200 i Sjømannskirken.
Koret ledes av Hilde Tetlie, tlf: 679
773 784.

Petanca spilles det hver tirsdag i
kirkehagen fra kl.1100 til1300.
Aktiviteten ledes av Kjell
Tennevoll, tlf: 965 327 394 og
Turid Worren 651 570 461.

Bønnering arrangeres annen hver
tirsdag kl.1100 i kirken. Kontakt:
Liv Odny Moen, tlf: 966 785 495.

Arbeidsgruppe og treskjærings-
gruppe møtes hver onsdag fra
kl.1030 til 1400 i Sjømannskirken.
Produktene som lages selges bl.a.
på kirkens julebasar. Kontakt:
Reidun Lie-Haugen, tlf: 96678
4878, Øyvind Henriksen, tlf: 9667
98427.

Folkedansgruppe danser hver ons-
dag fra kl.1730 til 1900 i
Sjømannskirken. Kontakt:
Krossøy, tlf: 670 779 936 og John
Karlstad, tlf: 628 068 449.

Åpen skole for alle barn!
Onsdager fra kl.1730 til 2000. På
Den norske skolen i Rojales. Ulike
aktiviteter som bl.a. barnekor,
forming, ballspill og video står på
programmet. Ledes av Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.

"Armonía de Noruega" øver hver

torsdag fra kl.1030 til 1300 i kapel-
let. Dirigent: Turid Mørk Thouless,
tlf: 966 723 464. Leder: Robert
Forsberg, tlf: 965 328 016. 

Blåseorkesteret øver hver torsdag
fra kl.1630 til 1830 i kirken.
Dirigent Dennis F. Beecroft, 
Tlf: 965 720 732.

Ungdomsklubb for ungdommer fra
8. klasse. 3 torsdager i mnd. på
skolen fra 1930-2130. Nattcafè
siste fred. i hver mnd. i
Sjømannskirken. Leder: Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.

Foreldre & barn-gruppe arrangerer
vi hver fredag fra kl.1000 til 1200.
Leder Hilde Tetlie, tlf: 679 773 784

Fjellturgruppen: Kontaktpersoner:
Thorunn Granli, tlf: 966 921 085,
mobil: 690 341 977 og John
Karlstad, tel: 628 068 449.

Lesering: kontakt Torgunn Sannes
tlf: 966 760 566

Sorg og omsorg. Har du mistet
noen som står deg nær eller sliter
med andre tap? Da kan det gi støtte
å møte andre i samme situasjon. Vi
starter med sorggruppe mandag
3.oktober kl.17.00. Gruppa samles
hver 14.dag til og med 5.desember.
Gruppa ledes av Dorthea Aursund
og diakon Ragnhild Løkke. Det er
taushetsplikt innad i gruppa.
Tilbudet er gratis. Vel møtt 3. okto-
ber eller senere i kurset.

JJAANNUUAARR
24.tir. kl.1900: FEST PÅ KJERKA.
26.tor. kl.1300: Middagsservering
28.lør. kl.1300 Grøtservering.
29.søn. kl.1700: Gla`sang i Sjømannskirken.
31.tir. kl.1800 Kveldsåpent med kaffe. 

FFEEBBRRUUAARR
02. tor. kl. 1300: Middagsservering
03. fre. kl. 0900: Fjelltur, sted ikke bestemt. Ta kontakt! 
04. lør. kl. 1300 Grøtservering.
05. søn. kl. 1700: Familiegudstjeneste i Sjømannskirken.
07. tir. kl. 1800: Kveldsåpent med kaffe. 
09. tor. kl. 1300: Middagsservering
10. fre. kl. 0900: Mandelblomstringstur (Oppmøte i kirken)
11. lør. kl. 1300 Grøtservering. 
12. søn. kl. 1700: Høymesse i Sjømannskirken.
14. tir. kl. 1200: "Hebreerbrevet" ved prof. Åge Holter.
14. tir. kl. 1900: Tirsdagsprogram. "Luther smil og glede". 
16. tor. kl. 1300: Middagsservering
17. fre. kl. 0900 Fjelltur, sted ikke bestemt. Ta kontakt!
18. lør. kl. 1300 Grøtservering. 
19. søn. kl. 1100: Svensk söndagsgudstjänst.
19. søn. kl. 1700: Gudstjeneste i Sjømannskirken. 

Konfirmantene deltar og arr. kirkekaffe.
21. tir. kl. 1900: FEST PÅ KJERKA.
23. tor. kl. 1300: Middagsservering
25. lør. kl. 1300 Grøtservering. 
26. søn. kl. 1700: Høymesse i Sjømannskirken. 
28. tir. kl. 1200: "Hebreerbrevet" ved prof. Åge Holter.
28. feb - 07.mars: KULTURUKE I SJØMANNSKIRKEN 

med spansk-norsk program, bl.a. konsert
m/Marianne Juvik Sæbø. Eget program.

28. tir. kl. 1900: Tirsdagsprogram. "Spansk kulturaften ". 
Spansk folkedansgruppe deltar. 

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Man. kl. 20-22: Gospelkoret øver. Start 12. sept.
Tir. kl. 11-13: Petanca i kirkehagen. Start i 13. sept.
Ons. kl. 1030-14: Arbeids - og treskjæringsgr. Start 14. sept.
Ons. kl. 1730-19: Folkedansgruppe. Start 14. sept.
Ons. kl. 1730-20: "Åpen skole" for alle barn! 

Start 07. sept. NB! På Den norske skole. 
Tor. kl. 1030-13: "Armonía de Noruega" øver. Start 15. sept.
Tor. kl. 1630-1830: Blåseorkesteret øver. Start 13. sept. 

NB! Start tirsdag, øvelser torsdag!
Tor. kl. 1930-2130: Ungdomsklubb fra 8. kl. Start 15. sept.

NB! På Den norsken skole.
Fre. kl. 10-12: Foreldre & barn-gruppe. Start 16. sept.

ÅÅPPNNIINNGGSSTTIIDDEERR

Mandag: kl.1030-1500 Svensk dag med svensk vertskap.
Tirsdag: kl.1030-1500 

kl.1800-2100 Fast program m/servering kl.1900.
Onsdag: kl.1030-1500
Torsdag: kl.1030-1500 Middagsservering kl.1300.
Fredag: kl.1030-1500
Lørdag: kl.1030-1500 Grøtservering kl.1300.
Søndag: kl.1300-1800 Gudstjeneste kl.1500.

Calle Ravel 4, 
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Telefon: 966 789 296
Mobil:   630 932 976

Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och föredrag.

Medlemsservice: Översättning till och från spanska,
hjälp vid kontakt med läkare och spanska myndigheter.
Konsulärtjänst för svenska medborgare i Ahn’s lokaler
mellan 16.00-18.00, varje tisdag och torsdag. 

Välkommen som medlem i vår förening, för mer information ring kontoret,
som är öppet måndag till fredag mellan 10.00 - 13.00, 1/9 - 30/5.

Tel: 965 889 198    Fax: 965 889 198   Epost: hispanonordica@terra.es.
Besöksadress: Avda. Pais Valenciá, 54, local 2, 03580 Alfaz del Pi

Informasjon tlf. Spania:
Trygve Romsloe, leder 96 686 4782

Ernst Lilleengen, nestleder 965 887 746
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106
Marit Brudvik Olsen, kasserer 647 295 378

ÅPNINGSTIDER:  
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene. 
Mandag - lørdag kl. 10-14. Kveldsåpent tirsdager kl. 18-21.
Kirkens telefon: +34 966 867 474

Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

JJAANNUUAARR
23. jan. Mandag 10.30 Boccia

18.00 TenSing
20.00 Gospelkor

24. jan. Tirsdag 10.30 Småbarnstreff
19.30 Alltid på en tirsdag

25. jan. Onsdag 11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

26. jan. Torsdag 10.30 Boccia
17.30 Knøttene
19.30           Kulturkveld, samarbeid med Norske Klubben

27. jan. Fredag 13.00 Seniortreff
20.00 Ungdomsklubb

28. jan. Lørdag 10.00 After Eight UPTAS
11.30 Grøt
12.00 Familieboccia

29. jan. Søndag 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken
19.30 Seniordans

30. jan. Mandag 10.30 Boccia
18.00 TenSing
20.00 Gospelkor

31. jan. Tirsdag 10.30 Småbarnstreff
19.30 Alltid på en tirsdag

FFEEBBRRUUAARR
1/ Feb. Onsdag 11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe

17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

2/ Feb. Torsdag 10.30 Boccia
17.30 Knøttene

3/ Feb. Fredag 13.00 Sjømannstreff
4/ Feb. Lørdag 11.30 Grøt

12.00 Familieboccia
5/ Feb. Søndag 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken
6/ Feb. Mandag 10.30 Boccia

18.00 TenSing
20.00 Gospelkoret

7/ Feb. Tirsdag 10.30 Småbarnstreff
17.30 Bønnenettverk
19.30 Alltid på en tirsdag

8/ Feb. Onsdag 11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

9/ Feb. Torsdag 10.30 Boccia
17.30 Knøttene
19.30 Fest på Kjærka i Minnekirken

10/ Feb. Fredag 20.00 Ungdomsklubb
11/ Feb. Lørdag 10.00 After Eight UPTAS

11.30 Grøt

MARKEDER�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

ODD FELLOW & REBEKKA

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

Tips oss om endringer og mangler: red@spaniaposten.com
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Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Lørdag 11/02
Lørdag 04/03
Lørdag 25/03
Lørdag 22/04
Lørdag 05/03

Møtene begynner kl. 16.30, Pent antrekk

Møtested: 
Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi

Åpent for nordiske søstre og brødre.
Etter møtet, som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær, og da kan
også ikke Odd Fellow medlemmer delta. Så ta med din ledsager.

Faste ukentlige aktiviteter:
Mandag 10.30 Boccia, 18.00 TenSing, 20.00 Gospelkor
Tirsdag 10.30 Småbarnstreff, 19.30 Alltid på en tirsdag
Onsdag 11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe

17.30 Costabagos, 19.00 Klubb 10-13
Torsdag 10.30 Boccia, 17.30 Knøttene
Fredag 20.00 Ungdomsklubb (annenhver)
Lørdag 11.30 Grøtservering,  12.00 Familieboccia
Søndag 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken



COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

Broderforeningen holder møtene i
faste lokaler i Den Norske Kirken ved
Solgården, Villajoyosa.

Møter år 2006
Fredag 27. januar         Valg og stadestelse av
embetsmenn
Fredag   24. februar        Høytidsdag
Fredag   31. mars           Årsberetning
Fredag   28. april

Fredag 29. september
Fredag   27. oktober
Fredag   24. november
Fredag   8. desember     Julemøte

Alle møter starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl 12.30)
Påmelding 2 dager før møtet til følgende telefoner: 
639 46 46 85 & 639 46 46 97
Antrekk: Mørk jakke og slips foretrekkes.

Logebuss fra Orihuela Costa og til samtlige møter i
broderforeningen samt til alle Maria møter i La Nucia.
Har du spørsmål om hvor bussen går fra så er kontakt-
person for logebussen: Jan Harsvik mob. tlf.  676 298
995 eller 968 179 170 

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

VELKOMMEN TIL HØSTENS MØTER OG SAMLINGER!

Søndager kl. 11;15  Gudstjeneste. kl 19;00 "Kirken synger".
Tirsdager kl. 19;00   Åpent hus.
Torsdager kl. 11;00   Torsdagstreff.
Fredager kl. 18;00   Bønn og lovsang, bibelstudium.

Turistkirken drives av frivillige krefter på økumenisk basis og
er en åndelig og sosial møteplass for alle. Vi tilbyr ulike kurser,
godt fellesskap, kaffe m. m., aviser og lån av bøker.

Avda de Madrid 26 Local 12-13, Benidorm.
Tlf: 966 830 715 og 607 741 053.
E-post: info@turistkyrkan.net

MC KLUBB

Motor Bikers International - Torrevieja

Vi treffes alle torsdager kl.
19.30 på “Bar Columbus”,

Torreta 2, og på lørdager kl.
11.00 på bensinstasjonen ved

La Sista rundkjøringen
(CV90)

for lørdagstur. 
Alle er velkommen!

For info ring Gøran 696 875 777

SJAKKGRUPPEN, GAMBIT TORREVIEJA

Den norske sjakkgruppen har byttet navn til 

SJAKK KLUBBEN GAMBIT TORREVIEJA

Rest. El. Paraiso, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja

Spilledager: Mandager og fredager  12.00 - 18.00

Et trivelig miljø for kvinner og menn, yngre og eldre, som
spiller eller ønsker å spille sjakk. Velkommen til oss!
Info. for nye spillere: Tlf. 965 709 886

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

Under perioden oktober-april tjänstgör Lennart Kinnander som
präst och Eva Kinnander som diakon i Svenska församlingen
Costa Blanca. Måndagar är det "öppet hus" i Märtha Louise
kyrka. Tisdagar program kl 19 på Mas Amigos. Prästen kan i
regel träffas mellan 12 och 13, måndagar i norska kyrkan tis-
dagar på Club Nordico och onsdagar på Mas Amigos.
Gudstjänster hålles förutom i norska kyrkan även i Mil
Palmeras samt i Javea/Xábia. Se förs.blad som finns på nors-
ka kyrkan, samt på klubbarna.

Tlf: 966 700 599, mobil 690 261 431. 
e-mail: sv.forsamlingen@terra.es
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skut/torrevieja

RHK NORGE

Brodertreff i Santa Pola hver tredje
mandag i måneden, kl 1630. Ring
for  påmelding og stedsangivelse.

Tlf: 686 931 820 / 678 209 319
Truls R. Birkelid (RSM) / Arne Kvam

SKANDINAVISK AA-GRUPPE, TORREVIEJA

Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja

Møter: Tirdager og fredager kl.1930
adresse Cagllero de Rodas,31

(ved kirken)

Kontakttelefon: 659 779 222

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

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

Timebestilling tlf: 965 889 061/965 887 277

Einar Røskeland
Almenpraksis - Spesialkompetanse i 
protetikk (krone bro og protese)

Helge Andergren
Almenpraksis

Jan Holmefjord
Almenpraksis

EDIF. FARMACIA LUZ
MARTINEZ ORIOLA 2,2-B
BENIDORM TLF: 965 853 011

EKTE SPANSKE PRISER!

SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER

HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO
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DEN NORSKE TANNKLIKKEN

Alfas del Pi
Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita

C/Federico García Lorca nr 15
03580 Alfas del Pi, Alicante · Tlf 965 888 644

Alicante Benidorm Murcia Torrevieja

www.spaniaguiden.no/leiebil

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:

PolititstyrkenGuardia Civil arresterte mandag
9. januar en innbruddstyv tiltalt for en rekke
boliginnbrudd nord i Madrid. Under

innbruddene skal det tiltalte ha ringt sex-telefoner
for til sammen over 13.000 euro før han har forsynt
seg av smykker, penger og andre objekter i boli-
gene. 

Innbruddstyv ringte
sex-telefoner

MMaaddrriidd LOGE ODD FELLOW       (Gruppen Amistad,Torrevieja)

Odd Fellow gruppen Amistad ble stiftet i 1998 med formål
å samle Odd Fellow og Rebekka medlemmer fra de
nordiske land til møte og sosialt samvær i den tiden de
oppholder seg i Torrevieja - området. 
Møtene og det sosiale samvær foregår på restaurant
Dinastia, Punta Prima, like etter første rundkjøring på 332
syd for byen 
Foreningens vedtekter og møteprogram er godkjent av Den
Danske Storloge. Det sendes årlig rapporter til alle de
nordiske storloger. Terminlisten blir også sendt storlogene
for å bli tatt inn i de enkelte lands Odd Fellow blader.

Termnliste våren 2006. 
06.02 Medlemsmøte m/middag. 
20.02 Medlemsmøte m/middag. 
06.03 Medlemsmøte m/middag. 
20.03 Banquett.
03.04 Medlemsmøte m/middag. 

Middagene er også åpne for ledsager/venner som ikke er
Odd Fellow medlemmer. Det  oppfordres derfor til å ta
med ledsager/venner til det sosiale samvær.
Møtene starter kl 1900 og avsluttes ca 1945.

Påmelding til middag må skje til tlf Mia Søberg tlf
965717885/617960008 eller Bo Grenthe tlf 639639441
senest torsdag før møtedagen. Informasjon Tlf 639639441
eller 660679182.

MMøøtt  ssåå  ooffttee  ddeerree  kkaann..
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Leser i Spanaposten nr.9/2006 at
TR Nilsen er klar til å bedre
stemningen for " nordmenn  i
Spania " nok en gang.  Det er leit
å lese kommentarer fra en mann
med et så snevert perspektiv. Den
Norske Kirken har invitert til møte
for å hjelpe nordmenn med inte-
grering og undertegnede har selv
deltatt på spanskkurs i Den
Norske klubben i Torrevieja.
Undres hvem som er på bærtur.
Jeg sendte et leserinnlegg til
Spaniaposten, men har aldri sett
dette på trykk, derfor prøver jeg
igjen. Temaet er desverre like
aktuelt da Nilsen fremdeles ikke
har sett lyset.

TTrreennggeerr  vvii  FFRRPP ii  SSppaanniiaa  ??
Under sterk tvil,  om man burde
kommentere dette " Trenger vi
FRP i Spania "  så lar man seg
altså friste.  Maken til vås og
halvsannheter er det heldigvis
sjelden man møter.  Jeg sikter
selvfølgelig til redaktørens kom-
mentar. Begrepet "
Vekkelsesmøte " la listen så lavt
at  kommentarene måtte havne
på samme nivå.  Uten å ha hvert
tilstede på møtet så virker  repor-
tasjen å være god og det er
ganske merkverdig når man
forstår hvilke holdninger man
hadde på forhånd.  Det kan virke
som det ikke var redaktøren som
var tilstede, men tok igjen etter-
på.  Det er sprøyt at dørene i
Spania står vidåpne for innvan-
dring fra Norge eller andre land
utenfor EU. Man kan ikke kom-
mentere alt, men fra DOBBELT-
MORAL,  via Pengene bestemmer,
Kultur og integrasjonsskole,
Innvandrerghetto og om krimi-
nalitet så er alt belemret med vås
og halvsannheter.  Arne Roll
innrømmer at han er blitt hårsår
og jeg forstår ham. Man kan
fristes til å gå litt over streken
når man leser slikt søppel.  T.R.
Nilsen i Alfas fikk også den
følelsen at han hadde blitt innhen-

tet av et permanent mørke.
Følelsen er riktig og det ser
desverre ut for at han fortsatt
befinner seg der. ( Også etter inn-
legget 9.januar 06 ) Det er med
skrekkblandet fryd han forsøker å
forestille seg reaksjonene hvis
Barth-parti? eller Taliban oppret-
tet en lokal avdeling i Oslo!!  Det
er tydelig at Nilsen ikke kjenner
til at Palestinere, med sterkt
islett av Hamas har hatt kontor i
Oslo i flere ti år og alt betalt av
den Norske stat. Hva er galt med
det?  Det eneste som hever oss
over dyrene er at vi kan kommu-
nisere med språk. Å forflate en
debatt ved å trekke inn Hitler,
jøder og sigøynere er
meningsløst.

Hva som startet i Tyskland i 36
kunne hvert unngått hvis reg-
jeringen hadde hvert forutseende
og foretatt noen grep.  En
snillinistisk  innvandringspolitikk
uten klare mål kan føre til
uønskede situasjoner også i
Norge. Man må ta noen grep.
Mange tragiske hendelser kunne
hvert unngått hvis FRP's føringer
hadde blitt fulgt opp. AP og Høyre
kommer tiår etter FRP. SV er det
ikke noe vits i å nevne. Papirløse
bør holdes adskilt fra samfunnet
til identiteten er klarlagt. Hvis
man mener at innvandringspoli-
tikken i Norge er bra så er man
totalt utenfor. Det er alt for
mange eksempler på det motsat-
te.  Søk residensia i Spania.
Papirløs, nekte å forklare hvor
man kommer fra, ingen
bankgaranti! Resultatet sier seg
selv og likevell trekker man sam-
menligninger med nordmenns fly-
tting til  Spania. Når argumen-
tasjonen går på at folk som har
meninger forsøker  å få stemplet
den ariske rase som overlegen
andre er nederdrektig og har av
Nilsen og andre forhindret en for-
nuftig innvandring diskusjon i
flere ti år.  Personlig har jeg men-

nesker fra 13 nasjoner som jeg
betrakter som nære venner.

Misbruk, for å skrive nedsettende
eller bevisst skade andres
omdømme er helt uakseptabelt.
Man bør åpne sinnet og prøve å
forstå hva andre mennesker sier.
Det er for omfattende å forsøke å
forklare hvor Nilsen tar feil. Det
må være tilstrekkelig å påpeke at
han kaller redaktørens innlegg
for  " Spaniapostens  vel-
skrevende leder".  Man er i ret-
ning lyset hvis han forstår at FRP
i Spania er myntet på Norsk poli-
tikk. Det er jo innlysende at
Nilsen ikke har oppfattet dette da
man belæres i hans to siste avs-
nitt.  Både redaktør Kim
Ammouche og Nilsen kunne
belære det Norske folk om
innvandring. 

4,5 mill. mennesker og fri innvan-
dring i 10 - 15 år. Da kunne man
sagt som Solkongen, etter meg
kommer syndefloden.  Når man
går til frontalangrep på FRP så
skal man huske at  det er et
angrep på  25% av den norske
befolkning.  Det var leit å lese at
Eivor Bye har hvert deprimert
siden stiftelsesmøte i FRP , så da

har iallfall redaktøren gjort en
god gjerning.  Hennes  verden har
vel blitt noe lysere.  Det er fris-
tende å stjele en dialog fra en
Trøndersk komiker hvor han sier:
Jeg har i alle år forsøkt å være
politisk nøytral så derfor stem-
mer jeg Høyre. Godt sagt.  Hva
kommer det av at man lar seg
påvirke av Bye's kommentar?
Biskop Stålseth ble straks etter
sin tiltredelse konfrontert med
følgende påstand av en journal-
ist: Det er mange som er imot
den Norske innvandringspoli-
tikken. Da svarte biskopen " Det
er desverre mye grums blant
nordmenn "  Kommentarer over-
flødig. Det forteller mere om
biskoppen.  

Kong Olav var en klok mann. Ved
en middag på Akershus Slott
holdt han en tale til Regjeringen.
Han sa bl.a. 

" Vi må ta vel imot våre nye lands-
menn, men  la også til: Det er
mange Nordmenn som er uenig i
denne innvandringspolitikken og
disse må ikke stemples som
rasister, men jeg er forvisset om
at Regjeringen gjør kloke valg og
finner den rette balansen "

Desverre, det har den ikke greid.
Tidligere Stortingspresident Jo
Benkow som skulle være kongens
mann misbrukte sin posisjon og
sviktet kongen.  Jeg leste alt som
Benkow sa og alt som
Aftenposten skrev om temaet.
Han minnet om vår konges kloke
ord, men lot alltid begrepene
"uenighet og rasisme " utebli.
Dette var nederdrektig og ikke en
Stortingspresident verdig.
Kongen kunne ikke ta til motmæle
i avisene. Kong Olav var en verdig
konge.  Det kan være høyverdig å
forstå at en sak har mange sider.
Det kan også være mange grun-
ner for at Nordmenn bosetter seg
i Spania. Når man leser Nilsens
avsluttende fyrverkeri så kommer
man kanskje i tanker den gamle
læresetning " man lurte på om
mannen var dum, så åpnet han
munnen og fjernet enhver tvil "
Det er forhåpentlig bare at man
lar seg rive med, eller ??? 

Dette var en sak, en annen er at
Spaniaposten er en god avis. Å
takk for det.

MMAARRLLOOWW HHAANNSSEENN,,
TTOORRRREEVVIIEEJJAA

“Om nordmenn i Spania”

LLeesseerrkkoommmmeennttaarr

Skribenten mener det
er stor forskjell på 
innvandrere og 
innvandrere.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Gi din kommentar på:
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Direkte import av tepper av beste kvalitet.
Alle med offisielle sertifikat  for opphav.

Man - FreMan - Fre

LørdagLørdag

Mood (Iran)
240x148
100% Ull

Esfahan (Iran)
315x210

60% Ull / 40% Silke

7.800€
nå kun

5.800 €

1.500€
nå kun

1.200 €

Direkte import av tepper av beste kvalitet.
Alle med offisielle sertifikat  for opphav.

Det Persiske Teppe GalleriDet Persiske Teppe Galleri

USLÅELIGE PRISERUSLÅELIGE PRISER

Kampanje mot narkotika på skolen
Hundrevis av politifolk jobber i disse dager mot bruk av narkotiske stoffer på sko-
lene i det ganske land. Dette er en del av en kampanje for å bekjempe
narkotikabruk, misbruk og omsetning på skole og undervisningsinstitusjoner.

Iprovinsen Alicante patruljer-
er 144 politikonstabler på og
utenfor skolenes områder.

177 konstabler fra politistyrken
Guardia Civil overvåker 32 skol-
er i Valencia kommune, mens
man i Castellòn har 81 konsta-
bler på vakt ved 17 skoler.

Så langt i kampanjen er 21
elever mistenkt for omsetning av
narkotika utenfor skoler i
Murcia. Politiet sier at tilfellene
av narkotikabruk på skolene har
økt drastisk de siste årene, og at
alderen på brukerene har sunket.
Gjennomsnittsalder på elever
som bruker narkotika er 14-15
år. 

Kampanjen vil foregå over en
periode på to år i Valencia og
Murcia-regionen. Politikere fra

regionene ønsker å holde seg
underrettet om utviklingen i
kampanjen og vil derfor samar-
beide og holde regelmessige

møter med lokalt politi, rådhus
og lærere for å diskutere frem-
tidig strategi.

Bildet er fra en av bussene som utstyrt med kampanjemateriell kjører rundt
for å informere ved skolene i området.

Sterilitet et økende problem
Mange spanske par i dag har problemer med å få
barn, og antall sterile øker dag for dag. Eksperter
mener at mellom 10 og 15% av voksne i reproduktiv
alder i dagens Spania har problemer med å få barn.
Dette dreier seg altså om rundt 700.000 par, en økn-
ing på 25% over de siste ti årene. 

Takket være biologisk
vitenskap og avansert
teknologi, er fruktbarhet-

sproblemer langt mindre tabube-
lagt enn tidligere. Man regner
med at ett av ti par i den vestlige
verden har dette problemet, og
etterspørselen etter kunstig
befruktning har økt betraktelig
de siste årene. 

Årsakene til sterilitet kan være
mange. Problemet kan være å

finne hos mannen så vel som
kvinnen. Man mener at i 30% av
tilfellene ligger problemet hos
mannen, andre 30% hos kvinnen
og 15-30% hos begge kjønn.
Hos 10% av parene som har
problemer med å få barn, finner
man ingen feil. Denne gruppen
kalles "sterilitet av ukjente
årsaker", og krever grundig og
lang utredning.

Den medisinske definisjonen av sterilitet er manglende evne til
befruktning etter å ha hatt sek-
suelle relasjoner uten beskyttelse
i ett år. Alder tas her i betrakt-
ning. Dersom kvinnen ved en
alder av 35 ikke blir gravid i
løpet av 6 måneder, kan defin-
isjonen sterilitet brukes. Dersom
man utover denne perioden ikke
har oppnådd befruktning, rådes
man til å søke hjelp hos spesial-
ist for utredning.

Kalkproblemer? Klorsmak på vannet?
Ikke med HydroFlow montert !
Hindrer v.v.berederen å fylles med kalk, og rørene i vaskemaskin/ 
oppvaskmaskin/gassvannvarmer å gro igjen. Dårlig vanntrykk? Fjerner også
kalk som allerede finnes i rørene, uten kjemikalier, 24 timer i døgnet. Krever
ikke vannsirkulasjon. Enkel montering uten å kappe rør. Beste plassering er
på k.v.røret til bereder.Vedlikeholdsfri. Din garanti: 3 år returrett.
HydroFlow/AquaKlear-en suksess i elektronisk vannbehandling
AquaKlear for svømmebasseng, sparer vann og energi. Mindre klor.
Se nettsiden www.h2o.no.com , for info eller ring:
Pure Water Technology.:Telef. 952466077, mob.675622312  
Ledige distrikt for forhandlere: Spania, Balearene, Kanariøyene.

Spania har en av europas
laveste fødselsrater.
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VVIIBBEEKKEE MMOONNTTOOEERROO VVIIBBEEKKEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Ibsen til Spania
I år er det ett hundre år siden Henrik Ibsen døde. Jubiléet feires ver-
den over med en rekke forestillinger og prosjekter. Her i Spania kan
vi kose oss med "Et Dukkehjem", "Hedda Gabler" og "Peer Gynt".

Vi har god grunn til å
være stolte av vårt
teatergeni. Stykkene og

skikkelsene han skapte for over
hundre år siden lever friskt
videre. Ibsen er alltid like aktuell
sies det. Kanskje fordi han hadde
en sjelden evne til å forstå men-
nesker, og skapte sine stykker
basert på innsikten i men-
neskesinnet. Spesielt godt skal
han ha forstått kvinner, og net-
topp derfor er det
kvinneskikkelsene hans vi kjen-
ner best. Nora, Hedda og Hedvig
fortsetter å inspirere, irritere og
utfordre sitt publikum.

UUEENNDDEELLIIGG PPOOPPUULLÆÆRR

Ibsens talent var ikke bare
tidløst, det har også vist seg å
være kulturuavhengig. På lik
linje med Shakespeare er Ibsens

stykker oppført på teaterscener
over hele verden. Faktisk er det
nesten annenhver dag premiere
på et Ibsen-stykke et sted på klo-
den! I skrivende stund er det hele
155 Ibsen-oppsetninger i land
som spenner fra Bangladesh til
Chile.

IIBBSSEENN TTIILL FFOOLLKKEETT

Under pressekonferansen til
Ibsen-året ble det understreket at
det er på høy tid at Norge lager
en sterkere merkevare av Henrik
Ibsen. Bentein Baardson, et
anerkjent navn i teaterverdenen
og direktør for Ibsen 2006, trakk
paralleller til hvordan England
og Tyskland forvalter arven etter
sine store dramatikere, og syn-
liggjorde det han mener er "en
enestående sjanse for Norge å
markere seg som kulturnasjon". 

OOGGSSÅÅ FFOORR SSPPAANNSSKKEE VVEENNNNEERR

En viktig del av oppbyggingen
av Ibsen-året 2006 har vært stor-
satsingen på nett. Resultatet
finner man på www.ibsen.net
hvor man kan lese om alt fra
biografiske Ibsen-fakta og spon-
soravtaler til å delta i diskusjons-
fora og holde seg oppdatert om
forestillinger. Har man spanske
venner man ønsker å introdusere
for Ibsen kan man klikke seg inn
på www.ibsenworldwide.info
hvor utenriksdepartementet har
støttet opp om å spre budskapet
på 18 språk. Det er bruker-
vennlig, underholdende og fint å
se på. 

SSPPOOTTLLIIGGHHTT IIBBSSEENN

Mange prosjekter og forestill-
inger er planlagt å finne sted i
løpet av 2006. Det meste kom-
mer naturlig nok til å skje i hjem-
landet Norge, men også i
utlandet er man opptatt av å
hedre en av verdenslitteraturens
største. Med generøs hjelp fra
egyptiske myndigheter plan-
legges en spektakulær Peer
Gynt-forestilling i ørkenen ved
Sfinksens føtter den 26. oktober.
Bentein Baardson berømmer
deres åpenhet: "Hva ville skjedd
dersom Egypt kontaktet
Kulturdepartementet og framla
ideen om å spille et nordafrikan-
sk epos oppi et av vikingskipene
foran et gedigent publikum?".

IIBBSSEENNOOPPPPLLEEVVEELLSSEERR II SSPPAANNIIAA

Dette er ikke en komplett spilleplan, men en oversikt over
hvilke stykker som settes opp, hvor og i hvilke tidsrom. Sjekk
www.ibsen.net for detaljert informasjon.

HHEEDDDDAA GGAABBLLEERR PPÅÅ SSPPAANNSSKK

Teatergruppen "La Pavana Companyia Teatral" turnerer med
oppsetningen hvor den fortvilte og undervurderte Hedda
sjokkerer sine omgivelser. Stykket settes blant annet opp i
Madrid, Valencia og Altea. De spiller i Palau d'Altea den 17.
februar.

PPEEEERR GGYYNNTT PPÅÅ NNOORRSSKK

Hurtigruten M/S Midnattsol tar seg en svipp nedenom
Middelhavet, og med seg om bord har de Dennis Storhøi som
Peer. Forestillingen springer ut fra Peer Gynt-spelet ved
Gålåvatnet, og kan anbefales!
02.02.06 - Bilbao
08.02.06 - Barcelona

EETT DDUUKKKKEEHHJJEEMM PPÅÅ EENNGGEELLSSKK

Ny versjon av klassikeren om Nora som forlater mann og barn
for å "finne seg selv". Stykket settes opp i Fuengirola på "Salon
Varietes Theatre" med premiere 21.04.2006. Spilles fem
kvelder på rad.

IBSEN TIL ALTEA: Her ved Palau de Altea spiller man Hedda Gabler den
17. februar.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

ENKELT • TRYGT • RASKT

1. GÅ TIL VÅR NETTSIDE
2. VELG ØNSKET BIL, HENTESTED OG LEIEDØGN
3. SJEKK PRISEN
4. NÅR DU HAR DEN BILEN DU ØNSKER, TRYKK PÅ "BOOKING"
5. DU MOTTAR BEKREFTELSE OG DETALJER PR. MAIL

DU BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN ! 

PRIS INK,  MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER

KORT, NÅR MAN HENTER BILEN. BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES. BILENE UTLEVERES VED

KONTOR PÅ FLYPLASSEN. YTTERLIGERE RABATT KALKLUERES AUTOMATISK PÅ WEBSIDE VED

LENGER LEIEPERIODE

FORD FIESTA
3 DØRS

109€ PR UKE

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

99€ PR UKE

RENAULT CLIO
5 DØRS

119€ PR UKE

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

165€ PR UKE

FORD GALAXY
7 SETER

336€ PR UKE

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

195€ PR UKE

RENAULT 306 CABRIO

249€ PR UKE

MERCEDES VITO
9 SETER

420€ PR UKE
*PRISENE VARIERER AVHENGIG AV SESONG, SE VÅR WEBSIDE FOR AKTUELL PERIODE

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

SPANIAGUIDEN.NO

Kundeservice på Norsk!

BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!

- DU HENTER BILEN FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN
- VI REFUNDERER BENSIN NÅR DU LEVERER BILEN
- NYE BILER (INGEN ELDRE ENN 6. MND)
- ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC
- VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET

17 arrestert for å
rekruttere opprørere

Spansk politi har arrestert
17 mistenkte i aksjoner
forskjellige steder i

Spania. Arrestasjonene ble gjort
natt til tirsdag 10. januar i
Madrid, i nærheten av Barcelona
og i Tolosa i Baskerland. Blant
de arresterte er også en iman fra
en moské i utkanten av
Barcelona, kunne spansk radio
melde samme dag. 

De arresterte skal aktivt ha
rekruttert folk til å delta i
opprøret i Irak. En talsmann for
politistyrken Guardia Civil
bekreftet at aksjonen fortsatt
pågår, men ville ikke oppgi noen
detaljer. Aksjonen er en av
mange aksjoner utført den siste
tiden. For bare litt over en måned
siden, ble 16 “terrormistenkte“
arrestert i en lignende aksjon.

MMaaddrriidd

Snø og regn
Eksperter ved universitetet

i Alicante sier at det reg-
net hele tre ganger mer i

provinsen mellom 6. og 10. jan-
uar i år enn tilsvarende periode i
fjor. Regnfallet torsdag 6. januar
gjorde at flere avløp flommet
over, og ufremkommelige gater
var et faktum både i Denia,
Javea og Benidorm.
Værutsiktene for både januar og
februar viser at det i gjennom-
snitt vil regne 55 liter per meter
disse to månedene. 

I høyere strøk som La Font Roja
og Aitana-fjellene kom ned-
børen i form av snø, men skapte
ingen problemer i trafikken.
Ekspertene mener at mer snø
ventes i høyereliggende strøk
over 600 meter.

Baby brent i hjel

En to måneder gammel brant i
hjel i Callosa d`En Sarria
torsdag 12. januar. Babyens

mor hadde akkurat badet babyen
ved elleve tiden på morgenen, da
hun la babyen i vuggen. Ovnen, som
var plassert ved siden av vuggen, ble
satt nærmere for å varme den lille.
Da moren forlot rommet, tok
babyens teppe fyr og hele vuggen
ble overtent. Moren hørte babyen
skrike, og løp til for å redde barnet,
men livet sto ikke til å redde. Moren,
som fikk brannskader på armer og
ansikt, flyktet ut av leiligheten med
sitt andre barn på tre år for å søke
hjelp. Moren og det gjenlevende
barnet ble tatt hånd om på Centro
Salut i Callosa d`En Sarria.

AAlliiccaannttee CCaalllloossaa  dd`̀EEnn  SSaarrrriiaa

Nadal trekker seg

Det spanske tennisesset
Rafael Nadal er skadet i
venstre fot og har

trukket seg fra Australian Open.
Nadal sier han ikke er frisk nok
til å møte de kravene som stilles
i en slik Grand Slam-turnering.
Under en pressekonferanse i
Barcelona tidligere i måneden,
kunne 19-åringen meddele at han
var på bedringens vei. - Jeg er
fornøyd med fremgangen. Foten
har blitt mye bedre i det siste. Nå
kan jeg spille nesten uten smerte,
sier han.

VVaalleenncciiaa BBaarrcceelloonnaa

Januarsalget, som startet
lørdag 7. januar, slår alle
salgsrekorder med en økn-

ing på 15% mot året før. De to
månedene salget pågår, venter
handelsstanden en omsetning på
minst 7 millioner euro. Under
salgets første dag styrtet horder
av mennesker til handlesentrene
og skapte til dels kaos både på
veier og parkeringsplasser. 

Designerklær og sko sto høyt på

ønskelisten, det gjorde også
elektriske varer og brunevarer. I
mange butikker ble prisene kut-
tet helt ned til 50% fra 6. til 7.
januar. 

Januarsalget slår alle rekorder

Rebajas
50%

Ingen kamp om
plassene på stranda.
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Noen gjør det!

Norske Jan Christensen i  Saga
Travel i Torrevieja gjør mer enn å
bare selge reiser - han er også en
blanding av den barmhjertige
samaritan og julenissen for mange
av de dårligere stilte menneskene
på Costa Blanca.
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Jan Christensen kommer fra
Sandefjord, men han utvan-
dret tidlig og har vært mye

rundt i verden. I Saga Travel sel-
ger han reiser som sender folk på
kryss og tvers rundt om på klo-
den, og man skulle vel egentlig
tro at å ha en såpass stressende -
men gøyal - jobb ville gjøre at
han, som de fleste av oss, ikke
hadde det helt store overskuddet
igjen til andre ting etter endt
arbeidstid. Men, Jan er ikke den
som legger seg på sofaen og
bruker helgen til å svitsje TV-
kanaler og drikke god rødvin.
Ikke for det, god rødvin kan det
vel være at han drikker, men
ikke før sent på lørdagskveldene.
På dagtid hver lørdag er Jan
nemlig opptatt - da reiser han
rundt til eldresentre og barne-
hjem for å spre glede - og med
seg har han sekkevis med tøy,
leker, småting og mat!

Noen får fredspriser, noen får
Nobelpriser, noen får medaljer.
Andre gjør kanskje en voldsom
innsats uten å få noe igjen for det
annet enn bensinutgifter og en
god følelse inni seg når et barn
smiler stort over å ha fått en "ny"
jakke, som før har blitt brukt av
et annet barn. Hva er det som
driver folk som Jan Christensen
til å gjøre som de gjør? Ikke blir
han kjendis av det, ikke blir han
mindre sliten om kveldene og
ikke blir han rik. Allikevel sam-
ler Jan inn tøy og brukte leker
samt innimellom småmøbler
eller ting som radioer eller TV'er.
Og en - eller av og til to - ganger

i uken farter han rundt i distrik-
tene, da spesielt i Elche-området
- for å dele ut alt han har fått
plass til i bilen - til folk som
virkelig trenger det. 

Et av de stedene han besøker
ofte, er et eldresenter i Elche
som drives av nonner. Stedet er
nydelig, og de eldre har fine
omgivelser og gode fasiliteter,
men her i Spania har man ikke
pensjoner i samme størrelsesor-
den som i Norge - her snakker
man kun om småprosenter av en
vanlig norsk minstepensjon, og
da er det klart at det er mange
ting man kan savne. Jan har med
tøy til de eldre, samt leker. Dette
siste virker kanskje noe ulogisk,
men som Jan forklarte oss:
"Eldre har familie, og dermed
barnebarn! Det er ikke lett for
eldre mennesker med lite penger
å kjøpe fine ting til sine kjære -
så da passer det ofte fint med
leker gitt av norske barn som
ikke bruker dem lenger".

En annen ting Jan har med seg
og som er voldsomt populært - er
mat. Og da er det ikke snakk om
tørre brødskalker og mugne
gamle julekaker! Her har Jan et
samarbeid med Den Norske
Bakeren på Skandinavisk Senter
- og når en salgsdag er over på
senteret, får Jan resten av god-
sakene med seg for å dele ut til
dem han besøker på sin vei.
Mang en eldre spansk dame sit-
ter og venter på Jan lørdag etter-
middag, og lurer på hva slags
snadder han kommer med til kaf-

fen i dag. Ofte stikker Jan innom
en del blokker hvor det bor
mange fattige mennesker, og
deler ut brød fra baker Ståle. Og
trenger Jan hjelp for å få med seg
alt eller hjelp til å dele ut, har
han gode medhjelpere blant
annet i pensjonisten Oscar
Kristiansen og kona, som også er
veldig engasjert i arbeidet Jan
gjør. I Almoradi samarbeider Jan
med en dame ved navn Suzi, slik
at både tøy og annet blir levert ut
også der. 

Tøyet som gis bort bør være rent,
ordentlig og helt, og sko er ikke
blant det som kan leveres. Det er
også mulig å gi bort en gammel
radio eller TV, eller andre slike
saker - men da må de virke,
selvfølgelig. De beste dagene å
levere sakene til Jan på, er tors-
dag og fredag. Da tar han det
med seg på lørdag, og så er det
noen som blir glade den dagen!
Av og til hender det at han må
kjøre på onsdager også, om han
har fått inn veldig mye - men,
dette er aldri noe problem.
Eldresenteret i Elche som er
drevet av nonner, har sentre også
i Murcia og mange andre steder,
så det blir det aldri for mye saker
- det som ikke benyttes i Elche
sendes videre til andre desti-
nasjoner. 

Har du sett i klesskapet ditt i det
siste? Har du plagg som det er
over 2 år siden sist du brukte?
Da vet du nå hva du kan gjøre -
vaske det og legge det pent sam-
men, og levere det til Jan

Christensen på Saga Travel. Når
du rydder på barnerommet - kan-
skje du finner leker som poden
ikke bruker lenger, men som er
like fint - noe som et annet barn
kan blir veldig glad for? 

Til slutt spør vi Christensen om
han får forespørsler fra andre
som kan tenke seg å hjelpe?
Dette hender ofte, får vi til svar,
heldigvis..  Mange gjør en god
innsats. Noen ganger trekker
folk seg når de hører at det ikke
finnes noen lønn for denne
jobben, mens andre fremdeles
gjerne vil hjelpe. En fin ting man
for eksempel kan gjøre er å bake

noen kaker og gå på besøk på et
eldresenter for å muntre opp en
annens hverdag. Men, draw-
backet kan der være, at om man
har gjort dette tre helger på rad,
skal man kanskje reise bort en
helg - og da sitter det tilbake
eldre mennesker som hadde
gledet seg til besøk og som blir
veldig skuffet. Det han vil fram
til er - at om man starter med
slike prosjekter som Jan selv har
påtatt seg frivillig, så er man
nødt til å fortsette å stille opp. Så
derfor fortsetter lørdagsutfluk-
tene hans, hele året. For han er
ventet, og ønsket - og han kom-
mer!

Det kommer stadig inn nye sekker med avlagt tøy - og Jan sørger for at det
når fram til noen som trenger det.

Jan Christensen i Saga Travel -
nordmann med stort hjerte!
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BED SPECIALIST S.L.THE

BUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEABUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEA

AAllllee  MMyyeerrss  sseennggeerr  mmeedd
GGRRAATTIISS sskkuuffff..

OOtttteerrmmaann  sseennggeerr
ii  aallllee  ssttøørrrreellsseerr

AALLLLEE ttyyppeerr  sseennggeerr  oogg
mmaaddaasssseerr  ttiillggjjeennggeelliigg..

AAllllee  ttyyppeerr  mmøøbblleerr
ffoorr  ssoovveerroomm  ssaammtt  llaakkeenn,,  

ddyynneettrreekkkk,,  pplleedddd  eettcc..

TTllff:: 996655  888899  449977
FFaaxx:: 996655  888899  552222

AAvvdd..  PPaaiiss  VVaalleenncciiaa  3344
AAllffaazz  ddeell  PPii

TTllff:: 996666  773300  115577
FFaaxx:: 996666  773300  115566

ZZeenniiaa  IIII,,  LLookkaall  11--22
CC//  MMaaeessttrroo  TToorrrraallbbaa

TToorrrreevviieejjaa,,  OOrriihhuueellaa  CCoossttaa

Nyt en god natts behagelig søvn med en
seng fra “The Bed Specialist”. Besøk en av
våre butikker for råd om hvordan du skaper
ditt eget  “tempel” fra vårt sture utvalg av
førsteklasses senger og sengetøy.

Vi leverer senger og sengetøy fra de
ledende produsenter i Skandinavia og
Europa, hos oss er du sikret høyeste kvalitet
for ditt soverom, du kan slappe av med stil
og komfort.

--    KKoossttnnaaddssffrrii  lleevveerriinngg
--    110000’’vviiss  aavv  pprroodduukktteerr  ppåå  llaaggeerr

ssiikkrreerr  rraasskk  lleevveerriinngg..
--    KKvvaalliiffiisseerrtt  ppeerrssoonnaallee  oogg  ffaaggmmeennnn    

ssvvaarreerr  ppåå  aallllee  ssppøørrssmmååll

Våre godt utdannede stab hjelper deg å finne en
seng tilpasset deg og ditt behov. Ikke nok med
det,vi kan hjelpe deg med innredningen av hele
soverommet.

Forskning viser stadig i større grad hvor viktig en
god natts søvn er.Det er kun mulig gjennom en
korrekt tilpasset madrass.

Til tross for hva mange tror betyr dette ikke en
hard madrass.Fakta er den at det ikke finnes noen
“korrekt” ortopedisk madrass Hos “The Bed
Specialist” finner vi den riktige madrassen som
passer DEG, som gir god støtte og lar deg sove
godt.Vi tilbur installasjon og levering hjemme hos
deg.

TTiillbbuudd ppåå  mmaannggee  eelleekkttrriisskkee
sseennggeerr  mmeedd  llaatteexx  mmaaddrraasssseerr..

TTllff:: 9966  664466  1122  5577
FFaaxx:: 9966  664466  1122  5577
CC//SSeevveerroo  OOcchhooaa  44

LLooccaall  22  && 33
JJaavveeaa  HHaavvnn

AAllffaazz  ddeell  PPii JJaavveeaa TToorrrreevviieejjaa
E-mail: thebedspecialist@ctv.es

Tøyinnsamling i Altea
Har du tøy, sko e.l. til overs kan du putte det i en pose og ta
turen til Palau på toppen i Altea. Like bak konserthuset
finner du denne “dunken” som til hører “Humana”, en
humanitær organisasjon som samler inn saker og ting. Det
de får går enten direkte til trengende eller selges via deres
“rastro” eller loppemarked som vi kaller det på norsk.

MMeerr  iinnffoo  ppåå:: wwwwww..hhuummaannaa..oorrgg



Avda. Sant Pere, 15
El Albir (Alfaz del Pi)
03581 Alicante

Tel. +34 96 686 63 12
Fax: +34 96 686 84 93

Email: info@suzkaonline.com

Interiør og dekorasjon

www.suzkaonline.com

SUZKA
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Ski i Pyreneene: Lleida
Det finnes 12 ski sentere

med mer en 2.800 hektar
egnet for skigåing,

bestående av mer en 500 kilome-
ter med skibakker med mulighet
til å transportere mer en 70.000
ski løpere per time. 

Totalt har Lleida området 11 ski
senter med 467 kilometer med
skiløyper og 87 skiheiser og har
overnatting til 30.000 besøk-
ende. Dette gjør Lleida til de
største ski senteret i Pyreneene
med  høyeste punkt på 2.750
meter. Lleida tilbyr både slalom
og langrenn og i tillegg kan man
besøke Parc Nacional
d'Aigüestortes som er en nation-
al park som befinner seg i det
samme området. Lleida har den
lengste ski sesong i Pyreneene
med 140 skidager per år.

Andre aktiviteter som man kan
utøves er:aking, snowboard,
skjøter, trekking, Telemark og

snø scooter kjøring. Mer infor-
masjon om ski senter i Lleida
regionen på:

www.lleidatur.com

CCaattaalluuññaa

Lleida i Cataluña er et område utmerket for alle typer sport, sommer som
vinter. Rafting, turgåing og sykling er spesielt populært i fjellene her om som-
meren.

DDeenniiaa

Selvmordspakt i Denia

Denia våknet  tragedie
mandag morgen 9. janu-
ar da to ungdommer ble

funnet døde i et hjem i Les
Marines. Politiet opplyser at de
døde er en jente og en gutt,
begge 17 år og av tysk nasjon-
alitet. En snekker oppdaget
likene da han ved 8.00 mandag
morgen ankom huset for å gjøre
en jobb der. Han fant likene
liggende på en seng omgitt av
piller, som senere har blitt iden-
tifisert som beroligende middel. 

Naboer kan fortelle at huseieren,
som leier ut huset til den døde
guttens far, har anmeldt leietak-
eren for ødeleggelser i huset.
Leietakeren flyttet dermed ut av
huset. Sønnen hadde nøkler og
benyttet huset innimellom fra
september 2005.

Den døde jenta mener man har
rømt fra sitt hjem i Denia onsdag
4. januar. Hennes foreldre skulle
til å melde henne savnet den

samme dagen hun ble funnet
død.

Etterforskere vet ikke om de
døde ungdommene hadde et
kjærlighetsforhold, men ifølge
guttens far skal gutten ha sagt at
han ønsket å ta livet av seg.
Politiet venter nå på obduksjon-
srapport for å stadfeste dødsår-
saken til ungdommene.

SALG 50%

To ungdommer tok livet av seg sam-
men i Denia.
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Blant årets ferske utstillere
kan nevnes Japan, Korea
og Filippinene. Og mens

Kroatia har deltatt trofast i alle år,
er nå Bosnia-Hercegovina med for
første gang.

Det blir stadig mer populært å
kjøpe feriebolig i utlandet. Og på
messen vil et stort antall tilbydere
av hus og leiligheter fra bl.a.
Spania, Italia, Tyrkia, Hellas,
Kroatia, Kypros, Thailand, Brasil,
Sør-Afrika og Florida være repre-
sentert slik at publikum får en god
oversikt over de mange tilbudene.

Mellom 7 000 og 8 000 nordmenn
kjøper eiendom i utlandet hvert år,
de fleste i Middelhavslandene.
Dette er omtrent likt antallet solgte
hytter i Norge i løpet av ett år
ifølge arrangøren.
Lavprisselskapenes inntog med
direktefly til populære områder har
gjort tilgjengeligheten mye bedre.
Mange bruker like lang reisetid på
å reise til fjells som til populære

steder ved Middelhavet.
Som vanlig var det en mengde
utstillere fra Spania, men det
merkes at meglerne fra Spania ikke
har samme store kommisjoner som
tidligere og dermed blir det mindre
penger til markedsføring og mess-
er. Meglerne var som ved fjorårets
messe plassert i en egen hall
"Eiendom i utlandet". Her domin-
erte meglere fra "nye" destinasjon-
er som Tyrkia og Brasil, her tar
meglerne kommisjoner på 10-20%
og dermed har disse meglerne
høyere profil enn de spanske som
normalt har rundt 5% kommisjon
på boligsalg.

Til tross for lite folk i denne noe
"separerte" delen av messen
hevdet meglerne der å være
fornøyd med besøket, det er antall
(leeds) registrerte henvendelser
som teller, ikke antallet som kom-
mer innom stand for å få gratis
brosjyre eller reklamemateriell.
Spanske stats turistkontor var blant
messens største som vanlig, det var

i år forsøkt å lage litt mer "show"
på standen for å trekke folk, et av
påfunnene var paella serveringen.

Reiseliv 07 går av stabelen, 11-14.
januar 2007.

Årets reiselivsmesse drog rundt 38.000 besøkende, en
nedgang i forhold til fjorårets messe, men antallet
fagbesøkende var noe høyere i år med 9.927 registrerte.

Reiseliv 2006

Live Nærø fra Selvaag Pluss kunne
melde at i overkant av halvparten av
leiligheten de bygger i Alfaz del Pi
nå er solgt.

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE RREEDD@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

BBeellmmoonnttee  ((AAllffaazz  ddeell  PPii))
• Nytt rekkehus på 270m2, 454m2 tomt
• 300 meter fra norske skolen
• 4 sov, 3 bad, klimakontroll i alle rom
• Kjøkken utstyrt med ovn, komfyr etc.
• Stor kjeller med garasje på 80m2
• Ferdig november 2005 !
• Se prisen: 390.657 €

Tlf: 96 686 00 12
670 972 314

Fax: 96 588 83 59

Carrer la Querra 2
Centro Mar - oficina 1
Alfaz del Pi

www.spaniaguiden.no

Alt om
eiendom i

Spania

VVaalleenncciiaa

Ga plasma TV til seg selv

Alle de 89 medlemmene
av parlamentet i
Valencia har fått en luk-

susjulegave fra sin president,
Julio de España. Dyre gaver har
blitt en tradisjon i parlamentet. 

Som et godt supplement til
fjorårets gave, som var et digitalt
videokamera, har alle 89
medlemmer denne julen fått en
storskjerms plasma-tv. Nyheten
om de luksuriøse gavene har satt
sinner i kok. Valencia regionen
sliter med å få budsjettet til å gå
ihop.

De Espana ser bort fra alle
motargumenter og mener man
får respektere tradisjonen.
Partido Popular har flertall i det
valencianske parlamentet.

Ikke værst å være medlem av parla-
mentet i Valencia, årets gave fra
parlamentet til medlemmene var en
lekkerbisk av en plasmaskjerm.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Gi din kommentar på:

Mindre skatt for utlendinger
Utlendinger skattes hardere enn residente ved boligsalg og
må betale høyere inntekstskatt. Dette strider mot noen av
EUs viktigste prinsipper om fri flyt av arbeidskraft og kapital.
EU krever nå lik skatt for residente og ikke-residente.

EU kommisjonen har
besluttet å melde Spania
inn for EU domstolen.

Årsaken er spanske stats beskat-
ning på 35% av salgsgevinst for
utlendinger. Residente betaler 0-
15% på samme gevinst. EU
kommisjonen har også besluttet
å melde Spania inn for dom-
stolen for måten man skatter
arbeidsinntekt. Ifølge kom-
misjonen holdes 25% av lønn,
for ikke residente, igjen for skat-
tetrekk, mens residente skattes
etter en progressiv tabell.

EU kommisjonen mener at den
spanske staten på disse to områ-
dene ikke respekterer EUs
avtaleverk, dette til tross for at
EU formelt klagde på span-
jolenes praksis allerede i juli
2005.

Spanske skattelov lar residente
arbeidere skattes progressivt av
deres arbeidsinntekt (15-45%.
Ikke-residente får et flatt skatte-
trekk på 25%, med unntak av
pensjoner og inntekter fra arbei-
de uten fast ansettelse (korttid-
skontrakter). Resultatet av dette
er en høyere skattebyrde for
ikke-residente. Dette går spesielt
utover utenlandske arbeid-
stakere med relativt lav inntekt.

EU kommisjonen ser på dette
som et brudd på EUs regelverk,
spesielt prinsippet om diskrim-
inering og lik rett til lik lønn.
Høyere skattebyrde for uten-
landsk arbeidskraft gjør det min-
dre attraktivt for spanske
bedrifter å rekruttere arbeidere
fra andre EU-land og dermed er
skatteregimet også til hinder for
fri flyt av arbeidskraft.

LLAAVVEERREE KKAAPPIITTAALL GGEEVVIINNSSTT

Ifølge spansk lov skattes kapital
gevinster for ikke-residente med
35%. For eksempel gevinst/dif-
feranse ved kjøp og salg av

bolig. Residente slipper langt
rimeligere unna, dersom man
har eid den aktuelle boligen i
over ett år skattes man med 15%
av gevinsten. Dersom pengene
fra salget reinvesteres i en ny
bolig er det ingen skatt på
gevinst.

EU kommisjonen ser på denne
praksis som et klart brudd mot
prinsippet om fri flyt av kapital
samtidig som EU kommisjonen
presiserer at dette også er
diskriminering av ulike nasjon-
aliteter.

Dersom EU kommisjonen får det
som de ønsker blir det heretter

mindre skatt å betale i Spania for
utlendinger uten residencia.

EØS avtalen sikrer nordmenn rett til å bo og jobbe i Spania uten
å søke om residencia (permanent oppholdstillatelse).

Eneste man trenger for å fungere i Spania er NIE nummer
(Spansk personnummer) og man bør være registrert i mantallet
på sitt lokale rådhus. Dette gir rett til gratis helsestell uten norsk
helsekort, og dette gir blant annet også stemmerett ved
lokalvalg.

Selv om residencia ikke lenger er påkrevet blir man da av myn-
digheten, i større grad, behandlet som hvilkensomhelst spanjol.
Eksempelvis i skattespørsmål.

RREESSIIDDEENNTT ??

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE RREEDD@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

1521

Billige tellerskritt til Skandinavia, 
Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Orange Web Services, S.L.
Apdo. de Correos, 31 • 03330 Crevillent (Alicante)

Tel. 902.347.328 • Fax 902.347.329
esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L., 
providing telecommunication. services in Spain since 1997.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

Kun 4,5 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

4,54,5
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.



For mer informasjon kontakt: Anna: (0034) 620 858 617 Pilar: 966 865 610 Martin: (0034) 657 857 445

Tel: (0034) 966 866 690

Avda.Albir Edif. Bernia Local 1
03581 Albir (Alicante)

www.costablancabooking.com
sale@costablancabooking.com

Pen leilighet på 100 m2,
3 soverom, 2bad, stor solrik 
terrasse.Meget sentral beliggenhet
med kort vei til butikker og 
restauranter. 2 minutter til strand.

300.000 €

ALBIR S-239

Sjarmerende enebolig på 180 m2,
3 soverom, 3bad, stor stue, stort
bassengområde med ute kjøkken.
Bygget etter beste nordiske stan-
darder. Tilpasset rullestolbrukere.
Meget lun og solrik beliggenhet.

540.000 €

ALFAZ DEL PI S-241 

Flott toppleilighet på 115 m2, 2
soverom, 2 bad, stor stue med
peis, vakre marmor gulv I alle rom,
privat terrasse, garasje med bod.

299.700 €

ALBIR                            S-251

Sjarmerende tomannsbolig i
eksklusivt område på 92 m2, 2
soverom, 3 bad. Nær golf bane,
tema parker og shopping.
Fantastisk hav og fjell utsikt.

264.500 €

FINESTRAT                     S-253

Praktfull rustikk enebolig på 200
m2, stor tomt-2.400 m2, 3
soverom, 2 bad,
peis. Separat leilighet. Panorama
utsikt til Montgó og Middelhavet.

530.000 €

LA SELLA GOLF S-248

Pen møblert leilighet I sentral
beliggenhet. 130 m2, 3 soverom, 2
bad, stor solrik terrasse på 68 m2.
Kort vei til alle fasiliteter.

275.000 €

ALBIR S-224

Sydvendt leilighet med sentral
beliggenhet. 85 m2, 2 soverom, 2
bad. Nære stand og butikker. Fin
utsikt over fjell og vakker hage.

214.900 €

ALBIR S-178

Pent rekkehus på 92 m2, 3
soverom, 2 bad.
Sentral beliggenhet I rolig område.

212.000 €

ALBIR S-210

Nytt parhus på 183 m2, 3
soverom, 3 bad. Panorama utsikt
over fjell og hav.
Mulighet for å etablere ekstra lei-
lighet. Rolig beliggenhet.

389.000 €

ALFAZ DEL PI  S-237

Pent rekkehus på 120m2, 3
soverom, 2 bad.
Fantastisk hav og fjellutsikt!

260.000 €

ALBIR S-249

Pen leilighet på 60 m2, 1 soverom,
1 bad.
Rolig beliggenhet. 5 min. til strand
og butikker.

154.000 €

ALBIR S-257

Luksus toppleilighet I sentrum av
Albir. 120m2, 3 soverom, 2 bad.
Kort vei til alle fasiliteter.
Panorama havutsikt.

595.000 €

ALBIR S-256

Pen enebolig på 118m2, 3
soverom, 3 bad.
Rolig og sentral beliggenhet

445.000 €

ALBIR S-208

Trivelig parhus på 150m2, 4
soverom, 4 bad.
Sentralt beliggenhet.
Flott fjellutsikt.

350.000 €

ALBIR S-254

Vaker og modern enebolig på
130m2, 3 soverom, 3 bad.

Store rom mange med sjøutsikt.
Flere solrike terrasser.

369.000 €

LA NUCIA S-252

Sjarmerende enebolig på 165m2, 4
soverom, 3 bad. Meget pent stelt I stille
og rolig omgivelser.

435.000 €

ALBIR S-261

275.000 €

ALBIR                       S-246

Moderne rekkehus
på 160 m2, 3
soverom, 3 bad,
utsikt over fjell.
Sentral beliggenhet
med kort vei til
butikker og restau-
ranter i rolig
beliggenhet.

Tel: (0034) 966 866 690
Avda.Albir Edif. Bernia Local 1

03581 Albir (Alicante)

Flott parhus på 210m2,
5 soverom, 3 bad.

Fjell og sjøutsikt.
Oppvarmet basseng.
Med mulighet for sepa-
rate leilighet.

440.000 €

ALFAZ DEL PI S-169



Fire middelaldrende damer
spiller bridge sammen; det
er ganske sent på kvelden.

Det er deres ukentlige felles
hyggestund med kortstokk, kaffe
og kaker, uten menn til stede. Alt
er som normalt: de prater, ler og
skryter om kapp av sine barn og
ektemenn. I løpet av kvelden dør
tre av kvinnene, den fjerde blir
alvorlig syk.

Dagen etter er noen unge
menn på veg til arbeide. For de
når fram, faller to døde om i
gaten, to andre blir alvorlige
syke. Bare én kommer fram til
fabrikken.

Dette er ikke scenarioer fra
Agatha Christies boker, men
anekdoter fra virkeligheten i
USA mens spanskesyken herjet.

SSPPAANNSSKKEESSYYKKEENN

Den verdensomspennende pan-
demien kalt spanskesyken (1918
- 1919) tok livet av flere men-
nesker enn de som ble drept
under den 1. Verdenskrig, som
også begynte i 1918.

Det var vanskelige tider og
tallene over døde varierer, men
alt tyder på at fra 20 til 50 mil-
lioner mennesker døde av
spanskesykeviruset i løpet av
kort tid. Det er den mest
dødelige epidemien vi kjenner til
gjennom menneskets historie;
den kalles også den siste pesten.
La oss håpe det...

Navnet spanskesyken fikk
influensaen på grunn av at ikke i
noe annet land ble sykdommen
viet så stor oppmerksomhet i
pressen som nettopp i Spania.

Landet var den gang nøytralt og
sto utenfor krigshandlingene,
slik at de hadde oppmerk-
somheten rettet også mot andre
saker enn bare krig. Pandemien
kom tidlig til Spania og det
hevdes at det bare i løpet av mai
1918 ble hele åtte millioner men-
nesker smittet av viruset, antall
døde er usikkert, men det regnes
med at kanskje så mange som
300 000 mennesker mistet livet.
Ellers var det Italia som det gikk
verst utover her i Europa, med
400 000 døde. I et folderikt land
som India døde mer enn 12 mil-
lioner.

Som et á propos kan nevnes
at USA's president Woodrow
Wilson var syk av influensaen
mens han deltok ved freds-
forhandlingene i Versailles i

1919 for å få slutt på krigen.
Viruset var selektivt og ram-

met flest unge mennesker i
alderen 20 til 40 år. Den gjen-
nomsnittlige levealder i Norge
var jo den gang betydelig lavere,
bare noen og femti år; mange av
ofrene var slik sett likevel ikke
så unge, men middelaldrende.
Men dette var like uvanlig, for
ved influensaepidemier er det
vanligvis barn, eldre og syke
som rammes hardest. Folk ble
syke på gatene og døde bratt i
løpet av kort tid, og legene på
den tid var hjelpeløse og kunne
ikke helbrede sykdommen. I
Norge døde cirka 15000 men-
nesker av 1,2 million smittede av
spanskesyken. Dette var den
gang halvparten av befolknin-
gen. 

Svartedauden varte i omtrent
fire år, fra 1347 til 1351; i løpet
av 1349 og 1350 tok den livet av
mellom en og to tredeler av den
norske befolkning. Under én
prosent av befolkningen døde
under spanskesykeinfluensaen.

Pandemien spredde seg til en
femdel av verden, til Nord-
Amerika, Asia, Europa, Afrika,
Brasil og det sørlige Stillehav. På
grunn av krigen og store troppe-
forflytninger med skip ble syk-
dommen spredt raskt til nye land
og verdensdeler.

Opprinnelsesstedet for epi-
demien var ukjent, men det kom
blant annet opp en teori av noen
av de allierte om at det var et
nytt biologisk våpen utviklet av
tyskerne. Mange mente det var
et resultat fra krigen i skytter-
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Skal Chopins sørgemarsj og kirkeklokkenes klagesang bli
en daglig foreteelse over det ganske land, sammen med
takksigelser og hederstaler over de dødes sjeler som i 1918
fram til 1920?    Dommedag er den dag vi gir opp håpet, så
ikke la deg skremme av alle utsagnene om en ny katas-
trofe og verdensomspennende pest. Mye tyder på at en
trussel om en ny pandemi i likhet med spanskesyken er
betydelig overdrevet, så bruk din sunne fornuft og ta dine
forholdsregler.

KKOOLLBBJJØØRRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJØØRRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

SSEVEVARO ARO CCENTERENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 16-20.00

2200%% rraabbaatttt  ppåå  aallll  
llæærrbbeekklleeddiinngg  vveedd  ffrreemmvviissnniinngg

aavv  ddeennnnee  aannnnoonnsseenn*gjelder ikke tax-free kjøp

Palau
Altea

Casco
Antiguo

Bar
Cocoliso

SEVARO CENTER

96 584 47 55F

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Avda. Alcoy

La Nucia
Benidorm

Handler hysteriet mest om å selge løssalgsaviser og vaksiner ? Snakker politikere høyt om fulgeinfluensa mest av alt
for å gi oss et inntrykk av at de er handlekraftige ? Skriker forskere og helsepersonell unødig høyt for selv å få større
budsjett og personlig oppmerksomhet ?

Vevprøver tas av en kylling på en gård i Indonesia hvor over 150 kyllinger
har dødd av fugleinfluensa den siste tiden. FN har advart om at millioner kan
dø om influensaen begynner å smitte mellom mennesker.

Fugleinfluensa
- Den nye spanskesyken 
eller medieskapt hysteri?
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r e s t a u r a n t e  .  a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

Eneste indiske restaurant med “ekte” indisk eier. Født, oppvokst, og
opplært av ekspertene i Dehli. Opplev det magiske India: INDIA GATE

C/Gerona 2/15 (Benidorm) TEL: 636 059 785 
ÅPENT ALLE DAGER FRA 18.00

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT

Meny for to Forrett: “Onion Bahaji, Chicken Tikka, 
Hovedrett: “Chicken Balti, Chicken Madras, ris og Naan brød.
Inkluderer en stor flaske vann, 2 øl eller en halv flaske vin.

24 €

Vi gir deg en
smaksopplevelse!

- Vi serverer også
internasjonal lunsj

Ring Kristian på tlf: 616 370 331

Tar steget ut for å gi deg en fantastisk catering til 
riktig pris. Vi kommer hjem til deg og fikser en 

komplett begivenhet, helt etter din smak!

C
at

er
in

g

gravene, en slags farlig mikstur
av sennepsgass og "røyk og dun-
ster." I dag hevder forskerne og
legevitenskapen at det mest
sannsynlige opprinnelseslandet
for spanskesykeviruset var Kina. 

SSPPAANNSSKKEESSYYKKEENN EENN FFUUGGLLEEIINNFFLLUU--
EENNSSAA??
Fugleinfluensa er en dødelig
sykdom som i utgangspunktet er
en dyresykdom som først og
fremst rammer høns og ender.
Viruset hevdes å kunne mutere
og derved overfores til mennes-
ket. En sjelden genetisk foran-
dring hadde skjedd med viruset
den gang, hevdes det fra faglig
hold. Det var helt nytt og
dermed var det ikke opparbeidet
immunitet i menneskekroppen
og det fantes ikke medisiner for
å kunne bekjempe det.

For ikke lenge siden ble
viruset også rekonstruert fra
vevet av døde soldater fra den
tiden. Forskerne har funnet ut at
viruset fra den gang ligner mer
på et fuglevirus enn det man
tidligere hadde trodd. En av
forskerne, Ian Wilson, hevder at
det skal færre virusmutasjoner
til for at fugleviruset skal kunne
spre seg fra menneske til men-
neske enn tidligere antatt. Av
den grunn er det viktig at det
overvåkes og det forberedes
mottrekk ved en eventuell epide-
mi.

Spanskevirusets H1 hemag-
glutinin er på ingen måte likt
typen H5 som er å finne i det
viruset som i dag skaper fuglein-
fluensaen, men det kan mutere
dersom en person har en annen
form for influensa og samtidig
rammes av fugleinfluen-
saviruset. Genene fra de to kan
da smelte sammen og dermed
skape et nytt virus som kan spres
raskt med ødeleggende kon-
sekvenser.

SSMMIITTTTEE VVIIAA GGRRIISSEENN!!
I følge forskerne må influen-
saviruset, som alle stammer fra
fugler, gå vegen fra fuglens
ekskrementer til grisen, deretter
fra grisen til mennesket. I den
prosessen vil det skje en
genetisk endring i viruset som
gjør det farlig for menneskene
fordi vårt immunsystem da ikke
kan gjenkjenne viruset og
dermed bekjempe det effektivt.

Ved å spise infisert fuglekjøtt
som ikke er ordentlig kokt eller
stekt, kan også viruset spre seg.
Men det er likevel et faktum at
influensavirus fra fugler sjelden
smitter over på mennesker eller
at sykdommer fra en art sprer
seg til en annen.

AANNDDRREE IINNFFLLUUEENNSSAAEEPPIIDDEEMMIIEERR

1890 var det også en alvorlig
influensaepidemi som herjet;
den ble kalt "den russiske
snuen." En del av forklaringen
på hvorfor så mange eldre
unngikk å bukke under av
spanskesyken, kan være at de
allerede hadde opparbeidet en
viss beskyttelse i sitt immunsys-
tem ved at de tidligere hadde
vært smittet av spanskesyke-
viruset, eller mikroben, som det
ble kalt den gang.

Mange av oss husker også, og
har erfart på kroppen, både
"Asiasyken" i 1957 og "Hong
Kong" i 1968. Med jevne mel-
lomrom dukker det opp noen
alvorlige helsekriser som truer
med å utslette hele menneske-
heten. I 2003 var det SARS som
forårsaket dødelige lungesyk-
dommer og truet med å utslette
halvparten av alt liv på planeten.
Til slutt kokte alt ned til å vare
en ganske vanlig lungeinfeksjon.

DDOOMMMMEEDDAAGGSSPPRROOFFEETTEERR

Nå er de her igjen,
dommedagsprofetene, de har
gylne tider i både den kulørte og
mindre glorete presse. Denne
gang er det fuglevirusinfluensa
det fråtses i.

Saken er, imidlertid, at viruset
i første rekker smitter mellom
fugler og det går ikke på men-
nesker. For at dette skal være
mulig, er det først mange særde-
les uheldige og uvanlige oms-
tendigheter som må sammen-
falle. Statistisk sett er det en
forsvinnende liten mulighet for
at noe slikt skal kunne skje.

Media fører an i noe som til
tider kan minne om massehys-
teri. Hva de ikke forteller, er at
det finnes seriøse og troverdige
mennesker blant både forskere
og andre "forståsegpåere" som
hevder at det hele er et medie-
og medisinprodusentuskapt
sirkus!

Den sensasjonshungrige
pressen blir fóret med katastro-
feinformasjon fra den
medisinske industrien, en gigan-
tindustri med ufattelige fortjen-
estemarginer og med finansielle
muskler. De er så mektige at de
til en viss grad kan styre infor-
masjonen i den retning de måtte
oske det; de kontrollerer i stor
grad forskningsinstitusjoner,
laboratorier, leger og helseper-
sonell, og - deler av pressen.

Ved å spre angst blant poli-
tikere, fagmiljø, regjeringer og
befolkning gjennom sin lob-
byvirksomhet og propaganda,
kan de oppnå å få store summer
til forskningsmidler samt tjene

ufattelige summer på å selge
tonnevis av vaksiner og andre
medisiner til et ferdig mornet
globalt marked.

Kanskje alle disse medisiner
aldri noen gang vil bli brukt. La
oss håpe det...

HHVVAA GGJJØØRR JJEEGG??
Skal jeg vaksinere meg, kjøpe
inn medisiner, munnbind og
gassmaske? Kjøpe inn matvarer
og ha et lager med hermetikk?
Trappe ned på sosiale aktiviteter
og trekke meg tilbake til et
fjerntliggende sted for å håpe å
unngå å bli smittet? Kvitte meg
med papegøyen, slutte å spise
kylling og kalkun? Montere
fugleskremsel på taket og i
hagen?

Det er opp til den enkelte,
men jeg tror ikke det er klokt.
Bruk sunn fornuft, følg med i
hva som skjer og ta dine forhold-
sregler, unngå overdramatiser-
ing og nyt livet som for. "Hver
dag har nok med sin egen
plage..." "Carpe diem..."

Kilder: Stanford, Free-Market News
Network, Crosswalk, Forskning, Ian
Wilson,

Prosit!

Ha, ha, veldig
morsomt !
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Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

Lær deg spansk på nettet
Silvia og Jakob Hellquist er radarparet som har revolusjonert språk-
skolekonseptet. Kanskje kjenner du allerede til dem, da paret har
mang en nordmann i sine "klasser". Når vi snakker om klasser, så er
det uten faste oppmøtetider, ei heller harde pulter med tilsvarende
pinnestoler. Frie tøyler høres unektelig bedre ut, men dog under
ansvar. Språkopplæringen foregår nemlig hjemme i din egen stue
over internett. 

Man har sin helt person-
lige lærer som står til
disposisjon og følger

opp eleven. Man vil aldri føle
seg forlatt eller overlatt til seg
selv, slik som mange kanskje har
opplevd med linguaphonkurset,

som nå ligger godt forvart i skuf-
fen. Blant den eldre generasjo-
nen vil nok bare ordet internett
by på bekymringer, men det skal
man ikke være redd for, skal vi
tro Silvia. 

- Vi har elever i alle aldersgrup-
per fra 11 til 80 år. Det er så
enkelt at selv farfar får det til,
sier Silvia og smiler.
Jakob skyter inn at deres største
kundegruppe er mellom 45 og
75 år.

SSPPAANNSSKK--SSVVEENNSSKK PPAARR

Silvia er født og oppvokst i
Barcelona og Jakob i
Stockholm. Skjebnen ville ha
det til at de skulle treffes i
passkontrollen i St. Petersburg,
der Silvia var på språkreise og
Jakob på forretningsreise. 

- Det var høsten 1992, minnes
Jakob, jeg visste med en gang at
Silvia var kvinnen i mitt liv.

Og derfra har alt gått slag i slag
for det spansk-svenske paret. I
1995 giftet de seg i Varmdø
kirke i Stockholm. Etter hvert
sto familieforøkelse for tur, og i
dag teller familien hele fire små
barn.

SSPPRRÅÅKK PPÅÅ NNEETTTT

Både Silvia og Jakob har bak-
grunn i språk- og undervisnings-
bransjen. Silvia arbeidet som
tolk og oversetter i Barcelona.
Hun har også arbeidet som lærer
ved forskjellige studieforbund
og skoler. Jakob har en bred bak-
grunn innen språk og IT i
Sverige, har studert russisk ved
Forsvarets Tolkeskole og arbei-
det med utdannings- og
utviklingsprosjekter på bl.a.
Stockholms Handelskammer og
innen det svenske forsvaret.
Under sine 10 år i Sverige begy-
nte Silvia tidlig å få sving på det
svenske språket, så hun fikk
arbeide som spansklærer både i
Stockholm og Uppsala. Det gikk
fort opp for henne at elevene
ønsket en noe mer individuell
undervisningsplan. Dermed tok
det ikke lang tid før paret startet
sine egne språkkurs, med sitt
helt unike internettbaserte
undervisningsopplegg. 

LLIINNGGUUAAWWEEBB

I 1998 så Linguaweb dagens lys
i Sverige. Interessen var stor, og
lærerstaben måtte fort utvides.
Linguaweb kunne gradvis øke
nivåene fra grunnkurs til høyere

nivåer. Deres største kunde-
gruppe var og er fortsatt skandi-
navere som bor eller pendler
jevnlig til Spania, og høsten
2004 pakket paret kofferten og
gjorde det samme. Den barner-
ike familien fant sitt nye hjem i
en liten fjellandsby i Tarragona
utenfor Barcelona. Etter at paret
lanserte et nytt kursnivå i 2005,
avansert spansk, har Linguaweb
fått mange nye elever.

- Ja, nå har vi elever både i
Europa, USA og Asia, sier Jakob
fornøyd, det avanserte kurset har
faktisk blitt en stor suksess!

Hvordan fungerer kurset?

Linguaweb er basert på en kombinasjon av tradisjonell peda-
gogikk med lærebok og de nye muligheter til kommunikasjon
som nettopp internett kan tilby. Med en ordentlig lærebok kan
man understreke, gjøre notater og lese uten å ha tilgang til data.
Kurset er inndelt i leksjoner som ligger på Linguawebs inter-
nettside. I hver leksjon forklares gramatikken med bilder,
eksempler og øvelser, lydfiler, online-øvelser og innlevering-
soppgaver som sendes til din personlige lærer ved hjelp av et
musklikk. Kurset er lagt opp så enkelt at alle skal kunne forstå
det, uansett alder eller datakunnskaper.

For ytterligere informasjon:
Gå inn på nettsiden: www.linguaweb.com
E-mail: info@linguaweb.com
Eller ring Jakob el. Silvia på tel. 0034 665 025 043 

Silvia er født og oppvokst i Barcelona og Jakob i Stockholm. Nå holder hele
familien hus i den katalonske hovedtaden.

Den største kundegruppe var og er
fortsatt skandinavere som bor eller
pendler jevnlig til Spania

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM
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- UTLEVERES FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN ELLER

KONTOR I SENTRUM

- BENSIN REFUNDERES NÅR BIL LEVERES

- NYE BILER, MAKS 6 MND

- ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC

- VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET INKLUDERT I PRISEN

SPANIAGUIDEN.NO

FORD FIESTA
3 DØRS

445€ PR MÅNED

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

395€ PR MÅNED

RENAULT CLIO
5 DØRS

465€ PR MÅNED

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

585€ PR MÅNED

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

665€ PR MÅNED

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

Langtidsleie !
- Problemfritt bilhold

Kontakt oss på epost: leiebil@spaniaguiden.no
for bestilling av langtidsleie.

Det har vært flere tilfeller
av kredittkortran i
Torrevieja den siste

tiden. Takket være iherdig jakt
på de kriminelle, blir bandene
avslørt av politiet. Politistyrken
Guardia Civil arresterte 3 ital-
ienere tidligere i måneden for å
ha stjålet kredittkort av
bankkunder ved byens mini-
banker. 

Ifølge vitner skal frem-
gangsmåten til de tre ha vært slik
at de slapp en lapp eller en sed-
del på gulvet, gjort vedkom-
mende foran i køen oppmerksom
på at de angivelig skal ha mistet
noe på gulvet. Idet offeret bøyer

seg ned, stikker banden av med
minibankkortet som stikker ut av
luken på minibankautomaten.
Banden er mistenkt for 17 til-
feller av kredittkortran, samt 16
slike ransforsøk.

LLaa  NNuucciiaa

TToorrrreevviieejjaa

PRIS INK,  MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER

ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR

SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER KORT

NÅR BILEN HENTES. BILER KAN OGSÅ LEVERS

MED BARNESETE.

3 arrestert for kredittkortran

To kvinner på 48 år er
arrestert for bolig-
innbrudd i La Nucia tors-

dag 12. januar. En av kvinnene
brøt seg inn gjennom
soveromsvinduet i en villa i La
Nucia, mens den andre kvinnen
ventet i fluktbil utenfor. Eieren
av huset oppdaget kvinnen i
huset og tilkalte Guardia Civil,
som arresterte de to middelal-
drende kvinnene.

To kvinner arrestert for boliginnbrudd

SSaannttaa  PPoollaa

Ordføreren i rådhuset i
Santa Pola, Juana
Soriano, har i samarbeid

med lokalbefolkningen donert
300 bøker til det nye biblioteket
som skal åpnes i Gran Alacant.
Bøkene er på forskjellige språk
og er et kjærkomment bidrag for
det nye biblioteket.

Donerer bøker til biblioteket i Gran Alacant

CCaalllloossaa  dd`̀EEnn  SSaarrrriiaa

Callosa d`En Sarria er en
liten by med 7.500
innbyggere. 2.200 av

disse er utenlandske, derav
1.500 fra Ecuador. Ordføreren i
byen, Francesc Guardiola,
bedyrer at byen har svært få
problememer med kriminalitet
og integrering av de utenlandske
innbyggerene. På spørsmål om
hvorfor så mange innvandrere
har funnet veien til Callosa d`En
Sarria, svarer ordføreren at det er
et underlig fenomen, da det er

arbeid i byen bare noen måneder
i året, når nisperoen skal
plukkes. Under resten av året
arbeider de fleste i Benidorm,
enten i byggebransjen eller i
hotellbransjen.

Liten by, mange innvandrere
Callosa her sett fra Polop
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?
Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ??

?

?

? ??

? ?

?

??

Etnologisk museum i Guadalest
Den lille fjellandsbyen Guadalest tiltrekker
turister fra hele Europa hele året. Med sitt
karakteristiske klokketårn og små pittoreske
smug er byen en av de viktigste severdigheter
på Costa Blanca, og et viktig minne fra da
maurerene styrte landet. I tillegg til å være
vakker, kan byen også by på et utvalg av
museer. Her finnes museer med
mikroskopiske figurer på størrelse med et
hårstrå, som må ses på gjennom mikroskop.
Ellers finnes et museum av den makabre
sort, Skrekkmuseet, der man kan stifte bek-
jentskap med diverse torturinstrumenter og
andre finurligheter. Ønsker man å se
nærmere på ekte spansk bygdeliv slik det var
før i tiden, kan et besøk på Etnologisk muse-
um anbefales.

BBYYHHUUSS FFRRAA 11880000  TTAALLLLEETT

Museet er laget i et byhus like
ved torgplassen i Guadalest.
Museumsverten, Silvestre,
forteller mer enn gjerne om livet
til de gamle innbyggerene slik
det var for 200 år siden.
Silvestre er selv etterkommer av
familien som bodde i huset inntil
for ca. 50 år siden, og var med
på å bygge opp museet til det det
er i dag. Det krevdes nøye plan-
legging og mye arbeide, kan
Silvestre fortelle.

- Vi snakket med byens eldste
for å få tips og ideer om hvordan
et hus så ut i gamledager, hva
slags utstyr de brukte etc.

Som museumsbesøkende kan

man se at det er gjennomført og
at det ligger mye arbeide bak.   

FFEERRSSKKEE MMAATTVVAARREERR

I husets første etasje finnes
kjøkkenet, angivelig slik det skal
ha sett ut for 200 år siden. I kort
avstand fra kjøkkenet finnes
også et spiskammer, der familien
har en geit for fersk melk, en
slakteklar gris og andre matvar-
er. 
- Spiskammeret med husdyr
eksisterte helt opp til våre dager,
sier Silvestre, jeg husker det
godt. Det var akkurat der, sier
han og peker mot husdyrene i
full størrelse. 

SSPPIINNNNEETTEEIINN OOGG TTIISSSSEEPPOOTTTTEE

En halv etasje opp fører rett til

husets soverom, som inneholder
alt hva et soverom skulle
inneholde for 200 år siden. En
tissepotte i tre og en spinnetein
for mor var fast inventar på den
tid. En underlig ting, er at man
må via soverommet for å komme
opp i stuen. Stuen har man for
øvrig gjort om, og laget en

utstilling av hvordan man pro-
duserte olivenolje, vin og mel.
En stor hestedrevet mølle står
utstilt. Denne brukte man for å
utvinne oljen fra olivenbærene.
En 5 minutter lang videofilm
forklarer også prosessen for å
lage brød.

VVÅÅPPEENNSSAAMMLLIINNGG

Avslutningsvis finnes også en
våpensamling helt tilbake til
1500 tallet og frem til 1800 tal-
let. Her finnes rifler, muskedun-
dre, bitte små pistoler og store
sabler. Alt i alt er museet et inter-
essant beskuende, så vel for liten
som for stor. 

Opp trappene, gjennom porten og til venstre finner du museet like ved torgplassen oppe i Guadalest.

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM
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Albir
Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393 Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

FFoottoouuttsskkrriifftt ddiirreekkttee
ffrraa ddiiggiittaallkkaammeerraa !!

- Nyheter fra norske og spanske aviser samt  samlet på
ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via internet
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.

Silvestre er selv etterkommer av familien som bodde i huset inntil for ca.
50 år siden, og var med på å bygge opp museet til det det er i dag. 

I husets første etasje finnes kjøkkenet, angivelig slik det skal ha sett ut for
200 år siden. 

I kort avstand fra kjøkkenet finnes også et spiskammer, der familien har en
geit for fersk melk, en slakteklar gris og andre matvarer. 

En tissepotte i tre og en spinnetein for mor var fast inventar på den tid. 



Oppdag våre massedistraksjonsvåpen!

SPANIAPOSTEN
- størst oppmerksomhet

Størst opplag og flest lesere...



Når du markedsfører din bedrift teller størrelsen
på mediet du velger. Størrelse betyr at flere  ser
ditt budskap,noe som utvilsomt gir best respons.

SPANIAPOSTEN

Vikingposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
5.500-6500 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Altea til La Manga

KKiillddeerr::  
VIKINGPOSTEN
Asociacion Presna
Nordicas

Spaniajournalen

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 3.000 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Costa Blanca
Via Narvesen i Norge

KKiillddeerr::  
Spaniajournalen
Posten Norge
Asociacion Presna
Nordicas

Aktuelt Spania

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 1.500 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Denia til La Manga
Enkelte utgaver selges
via Narvesen i Norge

KKiillddeerr::  
Aktuelt Spania
Asociacion Presna
Nordicas
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Spaniaposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
10.000-16.000 eks.
(Gjennomsnitt pr utgave 2005 10.167 trykte eks.)

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Altea til La Manga på papir
Digital fullversjon lastes ned over Internet.

KKiillddeerr::  
SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
SPANIAPOSTEN
Asociacion Presna Nordicas

* Grafen viser opplaget til norske publikasjoner på Costa Blanca oppdatert 31.12.05. Variasjonene i tall for den enkelte
publikasjon skyldes sesongvariasjoner (sommer/vinter etc).

Kontakt oss for annonsørinfo: salg@spaniaposten.com



VVOOLLVVOO SS8800
2000, sedan, autmat, skinn, klima,
navigasjon, telefon etc. Pris kan
diskuteres. Tlf: 627 707 074
(Villajoyosa)

BBIILLLLIIGG FFIIAATT PPUUNNTTOO SSEELLGGEESS

Fiat Punto ELX - Selger vår grønne
"Kone-bil" model 2000 med spar-
som Diesel Motor. Kun kjørt 74000
KM. Spanskregistrert od godjent
ITV i år. Pris 3800€. For og se eller
mere info. ring Knut på mobilen:
+34 616 971 199 

BBMMWW  552288  IIAA  TTIILLSSAALLGGSS

Mørk grønn med beige skinnseter.
1999 mod. meget pen og velholdt.
Telefon: 609 320 990 

BBMMWW  773300II  9955MMOODD

Selger min BMW rimlig kun 6500€
Telefon: +4741559282 

BBMMWW 333300CCII CCAABB

2001 modell, ALT utstyr, GPS,
GSM, TV, Steptronic, 18” etc.
Tlf: 627 816 569 (Altea)

DDAAIIHHAATTSSUU CCHHAARRAADDEE 11,,33  AAUUTT..
3 dørs, 5 seter, 1988, 79000km, kaf-
fefarget, meget bra holdt, ikke røk,
takluke, godt luftanlegg, ny ITV
okt. SUMA betalt. Passer til
bykjøring og turer. (La Florida)
Orihuela Costa. Mobil 659510398
Pris: 1500€

BBOOBBIILL ØØNNSSKKEESS KKJJØØPPTT!!!!
Ønsker å kjøpe bobil fra 1997-2003.
Bilen bør være 6 m.eller mer og ha
2.5 eller 2.8l motor.Ring nå!
965320687 eller 652011640 eller
04769148030

MMEERRCCEEDDEESS CC118800  EELLEEGGAANNCCEE

MB Elegace C180 1995mod. Alt
utstyr A/C, ABS El. tak luke, nye
dekk, El. vindue osv. Topp stand
Spansk Reg. 8000€ Alfaz del pi
Telefon: +34 669180944 

MMBB  SS335500  TTUURRBBOODDIIEESSEELL SSEELLGGEESS

Bilen er i god stand,autom. tak-
luke,hengerfeste,skinnseter og

stereo anlegg. Bilen selges ved hur-
tig avgjørelse for 5500€
Telefon: 605 1945 71 

SSEELLGGEERR BBIILLLLIIGG OOGG GGOODD BBIILL

Fiat Punto ELX - Selger vår grønne
"Kone-bil" model 2000 med spar-
som Diesel Motor. Kun kjørt 74000
KM. Spanskregistrert od godjent
ITV i år. Pris 3800€. For og se eller
mere info. ring Knut på mobilen:
+34 616 971 199

SSUUZZUUKKII GGSSXXRR  775500  WW
Er i perfekt stand. bare gàtt
23000km, 1994. et hjelm pà kjòpet.
ITV betalt til 2007. Pris: 2.500€
Telefon: 695392364 

LLAANNGGTTIIDDSSLLEEIIEE ØØNNSSKKEESS

Pensjonistpar ønsker å leie enebolig
med god standard. 01. oktober til
31. mai 2007. Tlf: 677 802 973

LLÆÆRREE SSPPAANNSSKK ??
Jeg gir privattimer i Spansk på
dagtid i Alfaz del Pi. Snakker span-
sk og engelsk. Spør etter Claudia:
Tlf: 636 720 303

KKØØYYEESSEENNGG MM..  MMAADDRRAASSSSEERR

90x180, nesten ikke brukt, selges.
God kvalitet. Kvittering og garanti
finnes. Selges for halv pris, 200
Euro. Telefon: 966769286

DDIIVVEERRSSEE TTIILL SSAALLGGSS

Vi flytter tilbake til Norge og selger
en del innbo/løsøre. Alt er nytt etter
juli 2005. Som eksempel kan
nevnes: Salong 3+2, 2 sykler,
terassemøbler, PC-bord, TV, DVD,
CD-spillere etc. Ta kontakt for pris.
Telefon: 004775912548

BBEEKKJJEENNTTSSKKAAPP

Vil du bli min gode venn og kanskje
kjæreste ? Dame på snart 60år, ærlig
åpen og snill. Røykfir og sågodt
som alkoholfri søker mann med god
armkrok som jeg kan dele sorger og
gleder med. Rundt og blid !
Tlf: 966 786 835

BBEEKKJJEENNTTSSKKAAPP

Vi er et ektepar på 47 og 57 år som
ønker oss venner. Vi kom til Spania
i nov`04, men har ingen
omgangkrets og ønsker å bli kjent
med andre nordmenn, vi har mange
interesser og liker å treffe nye folk.
Vi er rolig, ærlig, åpen og har godt
humør, håper noen vil ta kontakt, vi
ville sette stor pris på det, alle får
svar. Telefon: 966727398 

DDIIVVEERRSSEE TTIILL SSAALLGGSS

Vi flytter tilbake til Norge og selger
en del innbo/løsøre. Alt er nytt etter
juli 2005. Som eksempel kan
nevnes: Salong 3+2, 2 sykler,
terassemøbler, PC-bord, TV, DVD,
CD-spillere etc. Ta kontakt for pris.
Telefon: 004775912548 

BBÅÅTT TTIILL SSAALLGGSS!!
77 mod Fjord 27 med akterk-
abin,120 hk volvo penta diesel,mye
utstyr,selges!Liggeplass Marabella
Tlf +47 94358000

TTIILLSSAALLGGSS

Moulinex Bordkomfyr M
grill.Nesten ikke brukt 1/2 pris.75
euro Husquarna manuell gressklip-
per 40euro Liten El.kantklipper 15
eur Telefon: 699597955 

KKLLIINNIIKKKK

Er det en klinikk i Torrevieja, som
har kapasitet til aa leie ut et rom for
heltid, eller enkelte dager. Et enkelt
rom, eller en bolig som egner seg er
ogsaa av interesse. Terapeut med
medisinsk bakgrunn: P.E.
Chiropraktik, Akupunktur,
Homeotoxikologi m.m. Tlf. +34
686875753

SSPPAANNSSKKKKUURRSS II TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Spansk lærer med utdanning og
praksis fra både Norge og Spania,
underviser i spansk på privatbasis.
Både dag- og kveldskurs. Tilpasset
dine behov og nivå.
Telefon: 676757198 

ØØ::  TTRRIIMMSSYYKKKKEELL

Trimsykkel i god stand ønskes
kjøpt. Tlf: 626 451 965 (Torrevieja)

DDIIVVEERRSSEE SSEELLGGEESS RRIIMMEELLIIGG::
DVD spiller 30 Euro, HP PH-Smart
770 S, 50 Euro, stereoanegg 110
Euro. Tlf: 665 788 132 (Guardamar)

LLAANNGGTTIIDDSSLLEEIIEE

Pensjonistpar ønsker å leie enebolig
med god standard. 01. oktober til
31. mai 2007. Tlf: 677 803 973

EENNGGLLIISSHH MMOORRNNIINNGG TTAABBLLEE

ca 1860, edeltre,intersia+ 6 stoler i
meget god stand,2 Teak bokhyller
selges E 5000,-
Phone 966 864 510, Albir

DDIIVVEERRSSEE

Bäddsofa, dubbel, 4st köksstolar-
furu, 2st gaskaminer, ny spis- 50
cm. el/gas,   La Marina. Tel 96672
5552

HHJJEELLPPEEPPLLEEIIEERREE

Vi trenger praksis-plasser til 2 flotte
jenter, snart ferdig utdannede
hjelpepleiere, som skal være i Albir
6 mars-6 april... De har alt bill. og
leileighet, og skal ikke ha lønn.
Håper noen kan hjelpe oss med
gode tips. Hilsen Liv Seierstad,
lærer. Epost: rseierst@online.no

NNEEGGLLDDEESSIIGGNNEERR

Hei, jeg heter Melissa Jessica og er
utdannet negldesigner. Vi vurderer å
flytte til Spania sammen med fami-
lien til min kjæreste, Og i denne
forbindelse lurer jeg på om det er
noen som søker negldesigner på full
tid i/ved Torrevieja? 
Telefon: +4747307605 

JJOOBBBBEE  PPÅÅ  RREEIISSEEBBYYRRÅÅ??
Lloyd Travel Scandinavia/Svenska
Lloyd Resebyrå i Torrevieja
(Alicante) søker skandinavisktal-
ende reise-selgere med erfaring
innen bransjen. Send søknad/CV
med bilde til: Lloyd Travel
Scandinavia C/ Capitan Garcia Gea,
17 03182 Torrevieja (Alicante)
eller; mail@lloyd-travel.com Merk
søknaden med CO-ORDINATOR
Telefon: +34965705394 

SSJJAAFFÖÖRR SSÖÖKKEERR JJOOBBBB!!
Förerkort BECEDE. Allsidig erfar-
ing. Bud, vare, buss, , flytting, dis-
tribusjon, langtransport. Snakker
skandinavisk, engelsk, tysk og noe
spansk. Tar ogsa private oppdrag. 
Telefon: 605232270 

SSTTÄÄDDSSEERRVVIICCEE
Behöver du hjälp med städning
Torrevieja, Orihuela Costa.
Kontakta Monika
Telefon: 676 494 919

SSTTUUDDIIOO II AALLTTEEAA

Sentralt, møblert, egen inngang. 280
Euro pr mnd. Ledig omgående. 965
84 04 21

AALLTTEEAA

Stor leilighet og gjestehus til leie
Altea La Vella, frem til ca.
01.06.2006 Møblert og god stan-
dard, panoramautsikt, svømmebas-

seng, grill, bar m.m.
Kontakt casa art 607 411 722 el.
casa.art@gmail.com

LLIITTEE SSTTUUDDIIOO,,  BBEENNIIDDOORRMM

Like ved stranden, solrikt og
støyfritt. 450 Euro pr mnd hele året.
Tlf: 966 808 349

RREEKKKKEEHHUUSS MM//  TTOO LLEEIILL..  SSEELLGGEESS

Rekkehus med to leiligheter i
Albiråsen. Inneh. 2 soverom, et bad
stue/kjøkken i hver leilighet. Godt
med terasser både opp og nede.
Nært den norske skolen. Pris:
285.000 E, Tlf: 628584070 

LLEEIILLIIGGHHEETT TTIILLLLEEIIEE

Nabo til reuma sol - 2,7 km fra albir
- 2 soverom 2 bad stue kjøkken alt
moderne utstyr også tv norske
kanaler tilleie fra januar 2006
Varmekabler gulv - norsktalende
vaktmester - Mobil eier 0047
41230862

VVEELLHHOOLLDDTT FFIINNCCAA TTIILL SSAALLGGSS..
Finca i Alfas del Pi, Boareal: 222
kvm tomteareal 6 mål. Inneh: 3
soverom, 2 bad, 2 stuer. Basseng og
stort utekjøkken. Mulighet for lei-
lighet i kjelleren. Stall. Unik eien-
dom med mange muligheter. Pris:
522.000 E
Telefon: 0034 628870070

HHUUSS UUDDLLEEJJEESS II LLAA NNUUCCIIAA

Luxushus udlejes i marts og april
2006 i El Valle ved La Nucia 2
dobbelrum+2 badeværelser+lukket
udestue+dejlig møbleret 2 stk
tv+stue+pool+garage og lukket
have pris 650,00 pr mdr + forbrug
kan kontaktes om formiddagen
0034966875442

TTIILL LLEEIIEE..  PPLLAAYYAA FFLLAAMMEENNCCAA..
Leilighet 3 sov. 2 bad ,takterrasse og
felles pool, til leie fra 1 april,
langtidsleie. Leiligheten har skandi-
naviske kanaler++ og AC. Området
er inngjerdet, med kort avstand til
barer, kjøpesenter og marked.
Avstanden til Torrevieja er ca 5km.
Leie er 500 € pr mnd. + strøm/vann.
Depositum.
Telefon: 0034-699403075 

HHAAVVUUTTSSIIKKTT &&  UUSSJJEENNEERRTT

Toppleilighet selges i Quesada,
105.000 Euro.
Tlf: 630 561 134 (Quesada)

BBAARREE 22MMIINN FFRRAA SSTTRRAANNDDEENN!!
Flott leilighet i Torrevieja sentrum
til salg. Konstruert pà 112m2, bestàr

� JOBB

BIL & MC

NØDNUMMER�
Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta

S PA N I A P O S T E N 30

DIVERSE

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja



Overskrift

Område/Sted

Annonsetype Bolig Tilbys Bil/Mc Diverse

Annonsetekst

Telefon

E-post

Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 647 734 389 eller Epost: red@spaniaposten.com

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
C

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “rubrikk” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du bruke

dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

BBEENNIIDDOORRMM
Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: Edificio Aurea, 6 A y B, C/ Pal 1

Åpningstider: 0900-1500 (man - fre)
Telefon: 96 585 21 07 y 96 585 21 66
Fax: 966 80 27 00

KONSULAT & AMBASSADE�

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: C/ Cañonigo Torres, 8

Åpningstider: 1000-1330 (man - fre)
Telefon: 96 670 45 01
Fax: 96 571 69 16

MMAALLAAGGAA
Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

Åpningstider: 10.00 - 13.00 (man - fre)
Telefon: 952 210 331
Faks: 952 215 939

For å annonsere her,
legg inn din annonse på:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

VVAALLEENNCCIIAA
Consulado General de Noruega
Avenida del Puerto, 312, 46024 Valencia
46024 Valencia

Åpningstider: 1000-1400 (man - fre)
Tlf/Fax: 96 331 08 87

MMAADDRRIIDD
Norsk ambassade
Paseo de la Castellana, 31 - 9
28046 Madrid
Postadresse: Apartado 6132, 28080 Madrid
Tel.  +34 91 310 31 16
Faks: +34 91 319 09 69
E-post: emb.madrid@mfa.no

av 3soverom, 2bad med toalett,
romslig stue, kjòkken. Bare 2min
gà-avstand til stranden, er ferdig
konstruert. Pris:199.000
Telefon: 687 686 228 

TTIILL LLEEIIEE II TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Hei ! Vi har en koselig 2 roms lei-
lighet som er ledig fra februar. Som
er sydvendt og har sol hele dagen,
med norsk Tv og aircondition. Har
ellers det meste som trengs for å
trives. For mer info og bilder ta kon-
takt med Nina
Telefon: 93432543 

LLEEIILLIIGGHHEETT II TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Leiligheten som ligger i sjette etasje
har en utrolig flott utsikt.
Inneholder 2 sov, 1 bad, terrasse, er

delvis møblert. Felles bassengom-
råde Sentral beliggenhet og kort
avstand til havet. PRISANTYD-
NING: 112.000 €uro
Telefon: 0034 679 478 09 

S PA N I A P O S T E N 31

Drive AS i Norge fra Spania  ?

Aksjeselskapet  er en nisje-aktør innen utleie av
pakker bestående av partytelt, bord og stoler.Alt

pakket på tilhenger . Markedet er stort sett
Oslo/Østlandsområdet.

Bedriften er høyt profilert og er nå klar for sin tredje
sesong. Store deler av tilbudsskriving og booking  for

sommeren foregår i perioden januar til mai. Mulighet
til å leie ut teltene og hengerer i Spania om vinteren?.

Bedriften vurderes solgt for under én årsomsetning.
For detaljert prospekt ta kontakt med

rolf.senstad@konvent.no   tel: +47 41 12 12 41

Uavhengige agenter søkes av
Future Media S.L., for annonsesalg.

Skandinavisk morsmål 
og andre språk er en fordel.

Området Benidorm. Høy 
kommisjon. For mere informasjon 
kontakt: 685 551 022 eller epost

mail@futuremedia.tv

Kokk søkes
til vår kafeteria på Trollstigen (Åndalsnes) for månedene juni,
juli og august. (Vi har kun åpent i sommersesongen)

Henv. Svein Kroken
Epost: sveinkroken@kroken.no

Tlf: 0047 9589 8000




