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Har du husket å bestille

Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra
Alicante flyplass. Korresponderer m/alle norske
SAS flyvninger. Forbehold om antall påmeldte 

flybussen?
� +34 96 686 41 91

post@haganor-spania.no

www.haganor-spania.no

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tlf. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com

Kåret til “Beste privatsykehus”
i Valencia regionen 2004
Programa hospitales TOP 20 - Tredje premie “Beste spanske privatsykehus”

20 år for din helse

Våre klinikker:

INSTITUTT
FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIO-
VASKULÆRT

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE

E L  P ER IOD ICO NORUEGO
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-10%

LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I 

GOD TID

SE VÅR WEB SIDE FOR VÅRE:
USLÅELIGE PRISER!

GJELDER ALLE BILER,
ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI

RING HJEM ! FRA

CT./MIN.2,9SCAN TELECOM
DØGNET RUNDT • FRA FASTLINJE  TIL FASTLINJE
ServiceCenterAlbir • Tlf: 96 686 5796 • info@servicecenteralbir.com

tel:+34-652456539

“Learn a new language the way you learned your first language”

nelly@alteaidiomas.e.telefonica.net

w w w . a l t e a s p a n i s h c o u r s e s . c o m

spanish courses
n a new language t“Lear ned your firstay you learthe w t language”

Pelle Hallebratt begynte
som kokkelæring hjemme
i Sverige i 1964. Siden den

gang har han jobbet på rundt 100
forskjellige kjøkken, før han i
1999 åpnet populære Café
Hudik i midt sentrum av Torre-
vieja.

Den populære kaféeieren vokste
opp i en stor svensk industriby.
Da skolen var over, tok alle kam-
eratene seg jobb i en av de
mange fabrikkene i området,
men Pelle hadde allerede som
12-åring bestemt seg for å bli
kokk. 

- Det var fest og glamour jeg
ville ha, det var det jeg søkte i
restaurantbransjen. Alle komp-
isene mine havnet i industrien,
og tjente dobbelt så godt som
meg.

Forelsket seg i Middelhavet

Trude Rønning og Svein
Arne Gundersen har vært
venner gjennom 25 år, de

er begge gamle langtransport-
sjåfører. Nå har de trukket seg

tilbake i Spania, og åpnet kafeen
”La Parada” (stoppestedet), i
San Miguel de las Salinas like
utenfor Torrevieja.

Spania og Portugal er ikke flinke nok til å prioritere miljøet når de planlegger fremtiden,
mener en EU kommisjon som har sendt en rekke advarsler til de to landene den siste tiden. 

Nytt ”stoppested” i San Miguel

La Mata, Torrevieja

EU advarer Spania og Portugal
GRATIS!GRATIS!
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Madrid

Tidligere arbeidsminister,
president for Valencia re-
gioen og medlem i parla-

mentet for PP, Eduardo Zaplana,
har annonsert at han forlater
politikken for å bli Telefonicas
nye Europarepresentant. 

Zaplana, som tidligere også har
vært regionspresident i Valencia,
og ordfører i Benidorm, skal an-
givelig ha bli tilbudt en lønn fra
kommunikasjonsgiganten, som

er ti ganger høyere enn den han
har hatt som fremtredende PP
politiker. Zaplana er knyttet til
en stor korrupsjonskandale rundt
byggingen av Terra Natura i
Benidorm. Hvor over hundre
millioner Euro skal ha “forsvun-
net”. Zaplana var også ordfører
for PP i Benidorm tidlig på nitti-
tallet og mistenkes for å ha inn-
volvert i flere eiendomssvindler
i byen på den tiden.

Madrid

De indre stridighetene i
PPs toppledelse har
forsterket seg etter at

partileder Mariano Rajoy takket
nei til en invitasjon fra Madrids
regionale president og mulige
lederkandidat, Esperanza
Aguirre, om å feire Madridre-
gionens nasjonaldag, den 2. mai,
sammen med den regionale par-
tiledelsen i Madrid sentrum. 

Rajoy skal ha svart at han
allerede hadde bestemt seg for å
feire dagen i Mostoles, et lite
sted i utkanten av den spanske
hovedstaden.

Etter to tap ved nasjonale valg i
Spania har interne stridigheter
innen partiet kommet frem på
nytt.

Maktkampen i PP tilspisser seg

Zaplana til Telefonica

LØY UNDER HØRINGENE: Zaplana skal ha vært delaktig i underslag og
korrupsjon i forbindelse med Terra Mitica utbyggingen i Benidorm hvor han
var ordfører i en periode. I media ble han karakterisert som rene Pinocchio.

Etter at tidligere byggesjef
i Marbella, Juan Antonio
Roca, slapp ut av fengsel

mot kausjon på en million euro,
og kort tid etterpå uttalte til
pressen at han ikke utelukket at
han kom til å forlange og få
tilbake jobben, har kom-
munestyret i Marbella nå endelig
fattet et vedtak som erklærer
Roca uønsket i den andalusiske
feriebyen. Både PSOE, PP og IU
sto enstemmig bak vedtaket.

Løslatelsen av Roca i forrige
måned førte til mye protester
blant de lokale innbyggerne i
Marbellaområdet. 

Av ukjente årsaker ble det på
nytt utstedt arrestordre på den
korrupsjonsdømte byggesjefen.
Han sitter nå fengslet igjen, og
kausjonen er nå oppjustert til tre
millioner euro, en sum som Roca
foreløpig har betalt.

UØNSKET: Et tverpolitisk vedtak i
bystyret erklærer den tidelige super-
byråkraten uønsket i Marbella.

Madrid

Roca erklært uønsket

Madrid

PPs generalsekretær Angel
Acebes, har fortalt offent-
ligheten at han kommer til

å trekke seg tilbake fra sine poli-
tiske verv etter partikongressen i
Valencia i juni. Meddelelsen har
vakt stor oppmerksomhet innen
partiet, til tross for at den var
ventet på forhånd.

Under en pressekonferanse sa
Acebes at han hadde sagt til par-
tileder Mariano Rajoy, at han
ikke ønsker å fortsette etter kon-
gressen i juni. Men selv om han
medgir at det har vært fire harde
år som generalsekretær, sier han
at han ikke kommer til å forlate
politikken for godt.

Angel Acebes har vært nummer
to i PP hierarkiet siden valgned-

erlaget i 2004. Hans avgang
betyr at Mariano Rajoy blir den
eneste i PP ledelsen som er igjen
fra den forrige Aznarregjeringen.

Generalsekretæren forlater PP

GIR SEG: Angel er nå en av flere PP
topper som gir seg i politkken.



Tlf: 966 867 448
Playa Albir. Åpent tirdag - søndag 10.00-24.00

Ritz
• Internasjonalt kjøkken
• Skal du holde dåp, bryllup, bursdag 
eller andre private selskap?
Ring oss i dag!
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Bilbao

Politimann drept av bombe
Madrid

Dommer Maria de las
Nieves Martinez, har
forlangt varetektsfengsel

uten mulighet for kausjon, for 11
av de 13. Blant dem den lokale
politisjefen Gines Jimenez, som
av de lokale innbyggerne bare
blir kalt ”sheriff Jimenez”. Poli-
tisjefen, i likhet med de fleste
andre, nekter straffeskyld. 

En av de arresterte skal imidler-
tid ha innrømmet overfor kor-
rupsjonsetterforskerne at han
beholdt 7.000 av 35.000 euro
som han hadde beslaglagt etter et
ran på et supermarket. En av de
andre arresterte skal ha innrøm-
met at han hadde sex med den
prostituerte i patruljebilen, men
at dette bare var ”en tilfeldig
greie”.

Alle de 11 som blir sittende i
varetekt, er overført til Alcala-
Meco fengselet i Madrid. Dom-
meren har vært svært klar på å
understreke at fengselsstraff er
høyst nødvendig, på grunn av
den sosiale alarmen som utløses
når politiet, som egentlig skal
beskytte samfunnet, faktisk gjør
det stikk motsatte. 

I tillegg til at de arresterte politi-
mennene skal ha hatt sex med
den prostituerte kvinnen i patrul-

jebilen, står flere av de også
tiltalt for å ha presset penger av
lokale forretningsmenn, hal-
likvirksomhet, og for å ha vært
delaktige i organisert krimi-
nalitet.  

I utgangspunktet ble 26 politi-
menn arrestert i aksjonene som
begynte på morgenkvisten den
11. mai. Førstemann som ble ar-
restert var ”sheriff Jimenez”,
som etterforskerne mener har
vært hjernen. Husransakelser ble
foretatt både på politistasjonen
og hjemme hos ”sheriffen”. I til-
legg fikk ordførerens sjåfør og
livvakt besøk.

Ifølge El Mundo har etter-
forskningen mot politiet i
Coslada foregått over en periode
på mange måneder. Det begynte
med etterforskningen mot en ru-
mensk mafia dedikert til prosti-
tusjon. Plutselig dukket navnene
på flere politimenn opp, og et-
terforskerne begynte så å avlytte
telefoner.

Representant for sikkerhet ved
rådhuset i Coslada, Antonio
Murillo, er i full gang med å
omorganisere de 159 politibet-
jentene som er igjen ved byens
politistasjon. Mens Madrids re-
gionale president, Esperanza

Aguirre, har forlangt en umid-
delbar forklaring fra Cosladas
ordfører Angel Viveros Gutier-
rez.

Innbyggerne i den lille byen har
vært ute og markert sin avsky
mot de korrupsjonsanklagede
politimennene. Ved flere anled-
ninger har det kommet til
demonstrasjoner utenfor byens
politistasjon. Og mange har
bekreftet at de lokale lenge har
visst hva som har foregått, uten
at myndighetene har tatt affære.

Stort utvalg
� Førsteklasses kvalitet
� Uslåelige priser
� Rask service
� Alltid nye produkter
� Gratis levering og
montasje mellom
Denia og Alicante

Kom og se

vår seneste

kolleksjon

Altea N332 (Over gaten for Mercedes)
Tel & Fax: 96 584 37 03

Åpent: Mand.-Lørd. 
Kl 10.00-20.30

Avda. del Albir 155 - Kjøpesenteret MONVER - ALBIR - 
Tlf: 966 865 870

Stort utvalg i:

- Shorts
- T-Shirts
- Joggesko
- Badetøy m.m.- VI FØRER MANGE KJENTE MERKER

På morgenkvisten den 14.
mai ble en bombe detonert
utenfor politistasjonen i

den lille byen Legutiano nær
baskerlands hovedstad Vitoria.
En politimann skal være drept,
og fire andre skadet i eksplosjo-
nen. Politiet sier de er sikre på at
ETA står bak.

Vanligvis pleier den baskiske
terrororganisasjonen å varsle
sine attentater på forhånd, det ble
imidlertid ikke gjort denne gan-
gen. Bomben var plassert i en bil
som ble parkert utenfor politis-
tasjonen, hvor det i andre etasje
er leiligheter, hvor flere politi-
menn og deres familier bor. 40
personer er blitt evakuert. 

ETA erklærte våpenhvile i mars
2006, men allerede i desember
samme år, ble denne brutt med
bombeattentatene på terminal 4,
ved Barajas flyplassen i Madrid,
hvor to ecuadorianske
fremmedarbeidere ble drept.

I de drøyt to årene som er gått
etter at våpenhvilen ble brutt, har

organisasjonen utført minst 20
attentater. Zapateroregjeringens
forsøk på forhandlinger har vært
alt annet en vellykket. Seks per-
soner er blitt drept av ETA siden
desember 2006.

Hadde sex i patruljebilen

Du trenger ikke være rik for å gå på Ritz

En omfattende etterforskning pågår mot politiet i den
lille byen Coslada i Madridregionen. 13 politibetjenter
er arrestert mange med korrupsjonsanklager. Politiet
skal ha hatt sex med en prostituert i en patruljebil. 

JUAN MANUEL PIÑUEL VIL-
LALÓN: Den drepte hadde knappt
vært to måneder i Legutiano (Ávila) før
han ble drept.  Han ble født 20 januar
1967 i Melilla. Han familie bor nå i
Malaga.

SIN CITY?: Politiet underslo penger
og utnyttet arrestanter på det groveste. 
Ved flere anledninger har det kommet
til demonstrasjoner utenfor byens poli-
tistasjon.
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Brigitte Wessendorf

I n m o b i l i a r i a  S . L . U .

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224, 

Mob. 608 218 625
www.wessendorf.es

NYBYGG LA NUCIA(Bello Horizonte)
Ref. 827, 112/332m2, moderne enebolig i

kjede, 3 sov, 3 bad, utrustet kjøkken,  33m2
stuue med peis, AC, tak terrasse m. jacuzzi,

liten hage, felles basseng.  € 415.000

TOPPLEILIGHET I ALBIR
Ref. 877, 110m2, luksus leilighet med fan-
tastisk utsikt, 2 sov, 2 bad, stue med peis,
AC, CH, moderne kjøkken, solrik balkon,

basseng, lukket garage. € 330.000

MODERNE LUKSUS VILLA I ALFAZ
Ref. 625, 248/1175 m2, 4 sov, 3 bad (jacuzzi),
stort kjøkken, vaskerom, stue+ spisestue,

peis, AC, flott hage med utekjøkken, 
basseng, alt på ett plan. € 549.900

Marbella

Santander tjente mest i verden
Den spanske storbanken

Santander har publisert
tallene for første kvar-

tal 2008. De viser et resultat på
2.206 milliarder euro, en økn-
ing på 22 % i forhold til i fjor.
Ingen bank i verden kan vise
til et så godt resultat for årets
første kvartal. 

Internasjonale økonomiske
spaltister bemerker at San-
tanders resultat er særdeles bra
i en verden som ellers er preget
av økonomisk nedgang, og et
sterkt redusert bankkred-
ittmarked. 

Madrid 

Inflasjonen bedres

Ifølge foreløpige tall for april,
ser det ut til at inflasjonen i
Spania endelig har roet seg

litt ned. En rapport viser at gen-
eralprisindeksen sank med 0,4 %
i forhold til mars. Det er første
gang på syv måneder at denne
indeksen synker.

For finansminister Pedro Solbes,
er dette svært gode nyheter.
Dette er positive tall, som styrker
forhåpningene til at inflasjonen
for 2008 kan stabilisere seg på
rundt 3 %, heter det seg i en ut-
talelse fra finansdepartementet. 

Madrid

Den gjeldstyngede eien-
domsgiganten Colonial
har gjort det kjent at

bankene, som til sammen eier 24
% selskapet, skal få tildelt en
rekke styrerepresentanter. Banco
Popular og La Caixa skal få et
styremedlem hver. Mens de fem
andre bankene som har eierinter-
esser i eiendomsselskapet, skal
få stemme frem en representant
seg i mellom. 

Bankenes eierinteresser i Colo-
nial er i dag fordelt som følger:
Banco Popular – 9,15 %, La
Caixa – 5,42 %, Caixa Galicia –
3,35 %, Bancaja – 2,76 %, Caix-
anova – 1,81 %, Banco Pastor –
0,91 % og caja Durero – 0,45 %.

Madrid

Fortsatt stigende
ledighet, også i April

Arbeidsledigheten steg
igjen i april, det er første
gang på 12 år at

ledigheten stiger i denne perio-
den. 37.542 personer ble arbeid-
sledige i forrige måned. Det er
riktignok en mager trøst at
20.000 nye arbeidsplasser ble
skapt.

Den 1. mai var 2.338.517 per-

soner registrert arbeidsledige i
Spania. Arbeidsminister Ce-
lestino Corbacho, sier at
flesteparten av de nye arbeid-
sledige kommer fra byggebran-
sjen, og at den stigene
arbeidsledigheten har ført til at
de statlige utgiftene til arbeid-
sledighetstrygt, har økt med 21
% det siste året.

Albir V168
80m2, 2 sov, 2 bad, stor
terrasse, basseng, klima,
flotte omgivelser.

Pris: 239.000€

Albir V198
95m2, 3 sov, 2 bad, stor
terrasse, parkett, flott lei-
lighet med høy standard.

Pris: 236.500€

Albir V128
Andre linje til stranden,
75m2, 2 sov, 2 bad, tennis-
bane, basseng, garage.

Pris: 198.650€

Albir V156
Pen leilighet, svært 
sentralt nære “alt”, 65m2,
1 sov, basseng, stor ter-
rasse. Pris: 159.000€

norsk, deutsch,
english, français, español

Hvis du ønsker å selge eller kjøpe en eiendom i Spania, er det nå
meget enkelt. Besøk oss i Visual Home’s INTERNASJONALE KONTOR,
hvor vi gratis kan gi deg råd og informere deg på ditt eget språk.

Kontoradresse i Albir: tel. 966 86 42 43 
c/ Joaquin Rodrigo. Edif. Scandia, 3
El Albir - 03580 Alfaz del Pí

www.visual-home.es info@visual-home.es 

Bankene inn i
Colonialstyret

LØNNSOM BUTIKK: Den spanske storbanken Santander leverte det største
overskuddet for noen bank i 2007. Banken driver i store deler av verden. Blant annet
i Norge hvor bankens selger forbrukslån. Bildet viser bankens hovedkvarter.

ARBEID NÅ!: Etter at den internasjonale eiendomsboomen er over, også i
Spania går flere og flere bygningsarbeidere ut i arbeidsledighet.
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Altea

Kurt Aarnes
Eiendom

www.aarneseiendom.com

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen
du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart av
selskaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk
advokat i Alfaz del Pi.

Din norske privatmegler med 20 års erfaring.  Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg, for en uforpliktende eiendomsprat!

Mob: (0034) 607 30 27 00
Tlf:    (0034) 96 688 07 08
E-post: kurt@aarneseiendom.com Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
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Leilighet i Altea, Piteres
60m2 boflate, 2 sov, 1 

komplett bad, stue/spises-

tue, kjøkken, 2 terrasser

med havutsikt, garage,

f.basseng Nyoppusset nær

kirkeplassen.

Prisant: 160.000€

Toppleilighet over to plan, Altea (Piteres)
122m2 boflate,  2 sov,1 bad, 1 toalett,

åpent lekkert kjøkken, stue/spisestue på ca

50 m2, 10m2 terrasse med fantastisk

havutsikt, totalt nyoppusset leilighet med

de beste kvaliteter. Vakker beliggenhet v.

gamlebyen i Altea. Garage kan leies.

Nye vinduer, gulv m.m. Prisant: 230.000€

Villa i Alfaz del Pi (Foya Blanca)
993m2 tomt, 145m2, 30m2 terrasser
2 sov 2 bad m. varmekabel, stor stue
m peis, airco varm/kald, spisestue, nytt
kjøkken, garage, carport, basseng 8x4. Meget god be-

liggenhet med havutsikt i rolig strøk i
nærheten av Reuma Sol. Huset selges fullt
møblert og utstyrt. Meget godt vedlikeholdt.

Prisant: 399.000€

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Trygg eiendomshandel
hos en av nordens
største meglere!

www.notar.es

Thomas M. Gils
Tlf: 22 93 38 20/

0034 699 458 599
Calle Pau Casals 5

03581 Albir

Malaga

Ballester Gruppen, som
står bak oppføringen av
de to enorme leilighet-

stårnene ved Punta Llisera i
Benidorm, fortsetter byggingen
på tross av det spanske
miljøverndepartementets ad-
varsler om at tomta kan bli ek-
spropriert. 

Da utbyggeren fikk beskjed om
den mulige eksproprieringen på
grunn av at tårnene settes opp i
den offentlige strandsonen, var
bare ti etasjer oppført, det var i
februar. Nå nærmer byggene seg
21 etasjers grensen.

En talsmann for Ballester Grup-
pen sier at de ikke har stoppet
byggeprosessen, fordi det ikke
foreligger noen rettslig kjennelse
for byggestopp. Så lenge denne
ikke blir utstedt, kommer byg-
gingen til å fortsette som nor-
malt.
Til tross for alle erklæringene fra

miljøverndepartementet rundt
prosjektets lovlighet, har ingen
dommere så langt erklært
byggestopp. Ballester Gruppen
vet å utnytte dette hullet i lovver-
ket. Uoverensstemmelsene rundt
byggeprosjektet har pågått siden
1989, da det daværende bystyre
(PP) ga utbyggeren grønt lys.  

KYSTENS GRÅDIGSTE

Utbygger Andres Ballester, fra
Altea får aldri nok. Forretnings-
mannen er over åtti år gammel
og har lenge pleiet nære bånd til
PP. Hans firma fortsetter å legge
kysten under betong. Han har
også sentrale politikere fra par-
tiet som deleiere i de mest kon-
troversielle prosjektene.

Byggetillatelsen for de to høy-
husene i Benidorm er utsendt av
rådhuset i Bendorm, hvor Par-
tido Popular fortsatt styrer.
Bygget er av miljøverndeparte-
mentet deklarert ulovlig. Det

oppføres i den offentlige strand-
sonen. Dette ignoreres av utbyg-
ger og rådhuset, som ser for seg
at de kan bygge ferdig uansett,
eller i værste fall søke departe-
mentet om en stor erstatning der-
som bygget til slutt må rives.

I Altea står Ballester bak pros-
jekter som Altea Hills, Pueblo
Mascarat, Hotel Melia Villa
Gadena m.m. Sistnevnte kon-
struert ulovlig i strandsonen,
med god hjelp fra rådhuset i
Altea den gang PP styrte.

Ballester er den største pådriv-
eren bak den foreslåtte utbyg-
gingen av “Rio Algar” hvor det
ønskes bygget nesten 7000
boliger i et vårmarksområde.
Prosjektet er støtte av Partido
Popular og sentrale PP medlem-
mer står også som eiere i sel-
skapet “Altea Futura SL” som
formelt fronter prosjektet.

KYSTENS GRÅDIGSTE UTBYGGER?: Ballester har i årevis pleid nære
bånd med Partido Popular i Valencia regionen samt kommuner i Marina Baixa om-
rådet. Resulatet har blitt noen milloner tonn sement over kystlinjen, og hundrevis av
millioner i profitt til Andres Ballester. Litt har også dryppet på lokale PP politikere.

Renovert byhus nær stranden, 80  m2 med 2
soverom, 2 bad, nytt kjøkken, møblert. Mulighet
for å utvide med flere etasjer.  Pris: 204.750€

ALTEA – BYHUS                              S-701

Sentralt beliggende, 85 m2 , 3 soverom, 2 bad,
stue med utgang til sydvendt terrasse på 10 m2
med fjellutsikt. Fullt møblert og klar for innflyt-
ning. Ny pris:  225.000 €

ALBIR – LEILIGHET                        S-675

100 m2 på et plan, 3 soverom, 2 bad, stue med
peis, flott kjøkken. Blomsterhage og takterrasse
35m2 m. panoramautsikt. Stille gate mellom sen-
trum og Alfaz del Sol.  Pris: 280.000 €

ALFAZ DEL PI – REKKEHUS         S-700

I sjarmerende urbanisasjon med svømmebas-

seng, nær restauranter og supermarked. 70 m2 i

2 etasjer, 2 soverom, 2 bad, møblert.. 2 terrasser i

alt ca 60 m2 med BBQ. Garasje. Pris: 211.000€

ALBIR – REKKEHUS                        S-688

Din norske megler i hovedgaten i Albir!
Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir,  Avda. Albir 56

www.costablancabooking.com
Kontakt Tove: 620 858 617     Mail: sale@costablancabooking.com

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 14

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

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

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Ballester trosser
departementet

+

= sant
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Benidorm

De beryktede køene av ut-
lendinger som skal reg-
istrere seg utenfor

Policia Nacional i Benidorm,
kan nå være historie. Et nytt
kontor er nå åpnet i Avenida
Callosa d’En Sarrià. Den nye en-
heten skal ta seg av identitet-
snummer- (DNI) og passøknader
for Spanske statsborgere. Det
ventes å lette trykket noe ved
kontoret hos Policia Nacional i
Benidorm som hånderer reg-
istrering av utlendinger og NIE
nummer.

Den sentrale regjeringens repre-
sentant i Alicante Encarna
Llinares, innviet det nye kon-
toret helt i begynnelsen av mai.
Hun sa at den nye fordelingen,
hvor pass og DNI er blitt flyttet,
og bare residencia og et par
andre småting er igjen hos Poli-
cia Nacional, vil gjøre systemet
langt mer effektivt. Og at det nå
blir slutt på at folk må sove halve natta på fortauet utenfor hos politiet i Benidorm.

Nytt utlendingskontor
Alfaz del Pi

Rådhuset i Alfaz del Pi og
administrasjonen ved
naturreservatet Sierra

Helada, har åpnet en ny
utkikkspost ved nord enden av
stien som leder til fyret i Albir.
Fra utkikksposten har man om-
fattende utsikt over Middel-
havet, samtidig som man får et
godt innblikk i reservatets

plante- og dyreliv. 

Representant for miljø i Alfaz
del Pi kommune Mayte Garcia,
og direktøren for naturreservatet
Sierra Helada Eduardo Minguez,
åpnet den nye ukikksposten med
en kort seremoni tidligere denne
måneden.

Ny utkikkspost ved Sierra Helada

Alicante

Knivstakk sin farBenidorm

Altea

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO
• Du kan laste ned hele avisen fra vår webside og 

samtidig få  tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser!

• Du kan tegne abonnement på papirutgaven og
få Spaniapsoten direkte i postkassen din i Norge
eller Spania!

Ikke gå glipp av en eneste 
utgave i sommer!

FÅR AVLASTING: Åpningen av det nye kontores forventes å avlaste kaser-
nen til Policia Nacional i Bendidorm hvor folk har stillt seg i kø midt på natta for å
slippe inn for å få gjort sitt papirarbeide der neste dag.

Guardia Civil har arrestert
22 personer de mener in-
ngår i en bande hvis spe-

siale er tyveri av luksusbiler.
Operasjon ”Lujo” ble satt i gang
på høsten i fjor, etter at politiet
begynte å etterforske en rekke
relativt like tilfeller av biltyveri.
En av fellesnevnerne var at alle
bilene lå i det aller høyeste pris-
sjiktet. Etterforskningen har vært
konsentrert rundt byene Madrid,
Marbella og Alicante.

En talsmann for politiet sier at
banden var oppdelt i tre grupper,
som hver har hatt sitt ansvar-
sområde. Gruppe 1 har identifis-
ert, og plukket ut bilene som
skulle stjeles. Gruppe 2, som
alltid fulgte like bak, besto av
profesjonelle topp utstyrte

biltyver, mens gruppe 3 skal ha
sørget for at bilene fikk falske
papirer, samt videresalg.

Av de 22 arresterte, er 16 bul-
garere, 5 spanjoler og en peru-
aner. To personer ble arrestert i
Alicante og Polop de la Marina.

De øvrige på forskjellige steder
rundt om i Madrid-, Malaga- og
Alicanteområdet. 83 stjålne luk-
susbiler er konfiskert i ak-
sjonene, og samtlige 22
arresterte sitter varetektsfengslet,
mens etterforskningen fortsatt
pågår for fullt. 

Bilbande arrestert

DYR SMAK: Banden valgte systematisk ut kun de dyreste bilene.

En mann er arrestert i Ali-
cante etter at han an-
givelig skal ha

knivstukket sin far under en
heftig diskusjon. Ifølge øyevit-
ner skal de to ha kranglet om et
bagatellmessig familiean-
liggende da sønnen plutselig

stakk faren i skuldra med en
kniv. Den forulykkede ligger nå
med lettere skader på sykehuset
i Alicante, mens sønnen sitter i
varetekt hos Policia Nacional.
Han vil bli tiltalt for legems-
beskadigelse.  

Kirkeklokken stjålet
Den gamle kirkeklokken i

Santa Barbara kapellet i
Altea la Vella har blitt

stjålet igjen. Klokka som er
datert 1772, ble stjålet for første
gang i 1976. 

Kort tid etter ble den kjøpt av et
tysk ektepar på et lokalt loppe-
marked. Ekteparet hang klokka
opp hjemme, men da de fikk
høre at den var stjålet, var de

ikke sene om å returnere den
tilbake til rådhuset i Altea. 

En talsmann for Guardia Civil
sier at klokka siden har vært
plassert i en glassmonter i kom-
munestyre salen i Altea la Vella.
Og at den ble stjålet der en gang
på ettermiddagen søndag den 4.
mai. Etterforskningen pågår for
fullt.
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Ring til NORGE for kun

2,9 ct.
Lørdag 24 timer. Resten av uken 5ct./min.

fra fastlinje til fastlinje

Nesten 40.000 kunder 

på 5 år kan ikke ta feil!

Mer informasjon hos :

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

Scan Telecom

7

Tysk firma - Rask & Presis
24 timer service - Tlf: 619 909 107 - 965 870 147

RØR- AVLØPS- & KANALRENSING

Algerensing - Høytrykkspyling - Rørkamera

SE HER - NYHET!
Du finner ikke kumlokket eller avløpssystemet?
Rør og kumlokk finner vi på med nøyaktighet!

Avda. Albir
Edif. Bernia, Local 3, Albir
Tlf: 96 686 73 70

c/Mercado, Local 4
Benidorm
Tlf: 96 585 88 53

c/Principes de España, 17
Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 78 72

Vi gir deg 300€ 
for ditt gamle høreapparat ved kjøp av nytt

Rabatter på:
- Innfatning
- Solbriller med og   
uten styrke

- Enkelstyrket og 
Progressive glass

ALLE MERKER!-20%

Vi snakker
skandinavisk.

Timebestilling!

Digitale, automatiske 

og analoge 

høreapparater

-20%

Gratis batterier for ett års forbruk!
Vi tilbyr 12 mnd finansiering uten renter.

Åpningstider:
Mand.-Fred. 09.30-15.00 og 16.00-18.00

Lørdag: 10.00-13.00

Tel: 965 887 462 - Mobil: 651 841 093
Fax: 966 860 567

Email: mail@mariannetours.com
C/Federico Garcia Lorca 25
Local 4A, 03580 Alfaz del Pi

Vi har egne busser!
Bestill kjøring til og fra flyplassen hos oss*. 

Vi dekker alle avganger fra Alicante, Murcia og
Valencia med selskapene 

SASBRAATHENS, NORWEGIAN, STERLING.

Vi ordner alt innen bestilling av ferieturer, 
billetter, overnattinger og tilrettelegging av

arrangementer etc.

* Ring for nærmere informasjon, og reserver i god tid!

ditt reisebyrå i Spania!

La Nucia / Altea

Gratis konsert med 
russisk stjernesanger

Den 22. mai gir den rus-
siske kulturperson-
ligheten Zaur Tutov en

gratiskonsert i La Nucias nye
konsertsal “Auditori de La
Mediterrània de La Nucia”.

Zaur Tutov er kjent i Russland
som sanger og minister. Han har
tidligere vært kulturminster for
republikken Kabardino-Balka-
ria, en del av den russiske
føderasjonen.

Gratiskonserten holdes av stif-
telsen “Fundación Benéfica de
San Nicolás de Moscú” i
forbindelse med avdukingen av
San Nicolás statuen ved den rus-
sisk ortodokse kirken i Altea.

Tutov ble i 2006 angrepet av rus-
siske nasjonalister som ropte
“Russland for russere” i det de
overfalt han i da han hentet sin
datter fra det kaukasiske
danskeakademiet i Moskva.

A V D U K E R  S T A T U E :
Gratiskonserten holdes i
forbindelse med avdukningen av
San Nicolás statuen ved den Rus-
sisak-Ortodokse kirken i Altea.
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INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN

T LINE
Kontakt: 
info@toreline.com
Vakt tlf. +34 669 003 443 
Tore Line
www.toreline.com

Flytteservice over hele verden
- Det er vi som gjør flytting til en GOD opplevelse! 

Vi tilbyr: 
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
SPANIA HVER UKE
Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
stykkgods, messetransport, partigods, 
maskingods etc.

Iover 30 år har den norske
grunnlovsdagen blitt feiret
på Costa Blanca, og både

Alfaz del Pi og i Torrevieja har
egne 17. mai tog. Årets
komitéleder for arrangementene
i Alfaz del Pi og Villajoyosa,
Trine-Lise Ruud, har et nært
forhold til 17. mai. Det er en
tradisjon hun har vokst opp med

og har i blodet. Dessuten bidrar
dagen til å skape samhold, det er
kanskje det viktigste av alt, sier
Trine-Lise.

STERK OPPLEVELSE

Det er ikke første gangen ek-
teparet Ruud feirer nasjonalda-
gen i utlandet. Da Trine-Lise ble
direktør på Solgården i 2005,

kom de direkte over Atlanteren,
rett fra et to års engasjement ved
sjømannskirken i New Orléans.   
- Det var en sterk opplevelse å
feire 17. mai i utlendighet for
første gang. I New Orleans
hadde vi et lokalt jazzband med
i toget, det ble en spesiell op-
plevelse. Etterpå, som seg hør og
bør, serverte vi norsk laks og
jordbær i sjømannskirken, rundt
80 nordmenn var til stede. Nå
feirer vi nasjonaldagen vår her i
Spania for tredje året på rad, og
opplevelsen av å feire dagen
utenfor Norge, er fortsatt like
sterk. Jeg tror det kan være
mange som opplever det slik, at
det gir en ekstra sterk følelse å
feire 17. mai i utlandet. Det får
deg til å lengte hjem, du tenker
på Norge på en annen måte, og
jeg tror du får en større beviss-
thet for landet du egentlig kom-
mer fra, sier Trine-Lise Ruud.

KOMITEEN

17. mai komiteen på Costa
Blanca nord består av alle norske
institusjoner som ønsker å være
med. Faste gjengangere er den
norske skolen, det norske kon-
sulatet, sjømannskirken, ”Den
norske klubben”, Reuma-Sol og
Solgården.

Siden deler av feiringen alltid
har foregått rundt Pastor Olav
Kr. Strømmes Minnekirke, har
det ofte vært slik at direktøren på
Solgården har fått oppgaven å
lede komiteen. 

- Jeg ble leder av komiteen i
kraft av min jobb som direktør
her på huset, det har liksom vært
en slags tradisjon siden så mye
av feiringen foregår her. Men det

er ikke slik at jeg er eneveldig,
alle komitémedlemmene er
likeverdige. Den eneste
forskjellen er at det er jeg som
styrer møtene, og at jeg går først
i 17. mai toget. Komiteen er for
øvrig alltid forsiktig med å gjøre
om på tradisjonene som har blitt
til her nede i Spania, de verken
kan, eller bør, forandres noe
særlig, forklarer Trine-Lise.

FEST PÅ SOLGÅRDEN

På Solgården er det vanlig at de
spanske ansatte hjelper til rundt
17. mai arrangementet. For ek-
sempel hjelper vedlikehold-
savdelingen til med å heise
flaggene og bære stoler og bord,
i tillegg til at de fungerer som
parkeringsvakter.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Solgården direktør, Trine-Lise Ruud, har ledet årets 17. mai
komité. For henne er det en sterk opplevelse å feire nasjon-
aldagen i utlendighet, men bunaden må på, selv om det er
sol og 30 varmegrader.

Villajoyosa

FØRSTE GANGEN I NEW ORLEANS:  - Det var en sterk opplevelse å
feire 17. mai i utlendighet for første gang. I New Orleans hadde vi et lokalt
jazzband med i toget, det ble en spesiell opplevelse.

17.mai i utlendighet
Trine-Lise Ruud, Solgården

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 52.

Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)

Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Tel 966 86 86 96

Vi leverer 28 TV Kanaler
NRK1 TV2   TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)

interesante engelske og svenskeTV kanaler

Vi installerer i:

Benidorm* Alfaz del Pi* Albir* Polop* La Nucia* Altea

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

STERKERE:  - Jeg tror det kan være mange som opplever det slik, at det
gir en ekstra sterk følelse å feire 17. mai i utlandet. Det får deg til å lengte
hjem, du tenker på Norge på en annen måte, og jeg tror du får en større be-
vissthet for landet du egentlig kommer fra
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Åpningstider: Man - fre 10.00-15.00 og 17.00-20.00
C/San Juan, s/n- 03580 Alfaz del Pi Tel: 96 588 75 33

Sommerjakker i fineste lamme-
skinn, luer, hatter belter mm.
Også etter mål, rask service.

- Jeg syntes det er kjempefint at
våre spanske ansatte bidrar rundt
feiringen av vår grunnlovsdag.
Det er hyggelig at vi kan ha et
godt samarbeid. Vi heiser
selvsagt både det norske og det
spanske flagget på 17. mai. Sol-
gården var den første norske in-
stitusjonen her, og vi legger stor
vekt på å holde god kontakt med
lokalsamfunnet. Jeg syntes også
det er ekstra koselig at mange
tidligere gjester kommer tilbake
til oss rundt disse tider, nettopp
for å kunne være med på feirin-
gen av 17. mai sammen med oss.
Det tar jeg som et tegn på at vi
gjør en del ting riktig, sier en
fornøyd direktør. 

På kvelden er det alltid 17. mai
fest på Solgården, da er det
champagne, marsipankake, dans
og allsang ute på terrassen som
gjelder. 

SAMHOLD VIKTIGST

- Noe av det viktigste, og
hyggeligste med 17. mai er
samholdet rundt arrangementet,
hevder Trine-Lise. Det at nord-
menn samler seg og gjør noe
sammen. Det er jo tross alt bare
en gang i året, selv om vi i komi-
teen har jevnlige møter. De
største problemene knyttet til å
arrangere 17. mai her i Spania,
har som regel vært å få tak i hov-
edtalere. Vi mener at nasjonalda-
gen er en perfekt anledning til å
vise frem miljøet her på en pos-
itiv måte. Derfor forsøker vi ofte
å få en politiker eller en annen
profilert person hjemme i Norge
til å komme og holde tale, det
har imidlertid ikke alltid vært
like lett. Men år har vi satset på
en ny vri, og fått en lokal norsk
hovedtaler i Solfrid Gjelsten, det
er en løsning vi er svært tilfredse
med, forteller Trine-Lise.

Direktøren ved Solgården syntes
det er bra at mange spanjoler har
begynt å engasjere seg i den
norske nasjonaldagsfeiringen.
Det er mange som pleier å
komme og kikke på borgertoget

i som går gjennom Alfaz tidlig
på ettermiddagen. Dessuten er
orkesteret som spiller i kirken på 

17. MAI SPANSK.
- Korpset ”La Lira de Alfaz del
Pi” har vært med oss i flere år nå.
Det er bra at spanjolene lærer
seg norske melodier og vice
versa, det styrker samholdet.
Etter borgertoget holder ordfør-
eren i Alfaz del Pi en appell
utenfor Casa de Cultura, før det
serveres tapas og drikke til alle
mann, på rådhusets regning, det
er et initiativ som 17. mai komi-
teen setter stor pris på, sier hun.

TRADISJONEN

- 17. mai feiringen er en tradis-
jon jeg har vokst opp med, jeg
har den i blodet. Når vi var små
var det noe helt spesielt, da var
det som regel den første dagen i
året vi fikk spise is, og ikke nok
med det, vi fikk spise så mange
vi ville. I dag spiser mange barn
is hver dag, det blir liksom ikke
helt det samme. Men selv om
kanskje ikke isen er så spesiell
lenger, tror jeg at de fleste barn
fortsatt gleder seg til 17. mai.
Den sosiale biten er jo ikke blitt
borte, den er kanskje vel så sterk
i dag, som den var i gamle dager.
Uansett så tror jeg det viktigste
av alt er å bevare tradisjonen,
ikke for at vi skal bli mer nasjon-
alistiske, men for at vi skal be-
vare samholdet. Det betyr ikke at
noen skal holdes utenfor, alle
som vil bør kunne inkluderes i
en norsk nasjonaldagsfeiring,
avslutter Trine-Lise Ruud, som
ikke kan være foruten bunaden.
Den må på, selv om det skulle
være 30 varmegrader.

Wipzonas trådløse internett har vært et alternativ i markedet siden 2004.  Løsnin-
gen er spesielt egnet for kunder som bor i områder med dårlig dekning fra tradis-
jonelle linjeleverandører, eller som har språk problemer med sin nåværende
Spanske leverandør.

Wipzona support: 965 01 3000  man – fre 09:00 til 20:00 
contact@ wipzona.es - Camino del Moralet s/n (Terra Mitíca) 03502 Benidorm

� Konkurransedyktige priser � Ingen skjulte kostnader
� Profesjonell installasjon � Erfaren teknisk support 
� Testet og kvalitetssikret utstyr � Internett 24/7 

� Redusert månedskost når du ikke er her, 
minst 50% reduksjon.

� Ikke behov for fast telefon; vi har egen rimelig 
VoIP tjeneste

� Ingen bindingstid

� Nåværende dekningsområde for vårt 
trådløse internett:
Albir, Alfaz, Altea, Benidorm, Benissa, 
Cala Finestrat, Callossa, Calpe, Finestrat, 
La Nucia, Polop, Moraira

Costa Blancas mest erfarne trådløse 
bredbåndsselskap – Conéctate!

PØLSE & IS: - Når vi var små var det noe helt spesielt, da var det som regel
den første dagen i året vi fikk spise is, og ikke nok med det, vi fikk spise så
mange vi ville. I dag spiser mange barn is hver dag, det blir liksom ikke helt det
samme.

LEDER 17.MAI KOMITEÉN:  
- Vi heiser selvsagt både det norske
og det spanske flagget på 17. mai.

Villajoyosa

Stortyv arrestert

Guardia Civil i Villajoyosa
har arrestert en kvinne
de mener har stått bak en

innbruddsbølge som har herjet
fiskerlandsbyen i forrige måned.
Ifølge politiet har kvinnen spe-
sialisert seg på å kopiere nøkler,
for så senere å tømme boligene
for alt hun finner av verdisaker.

Under en husransakelse hjemme

hos den mistenkte kvinnen har
politiet funnet et stort antall
kopierte nøkler, i tillegg til en
mengde tyvegods i form av
smykker, kameraer, og andre
eiendeler, samt en god del kon-
tanter som politiet mener kvin-
nen ikke kan ha tjent på ærlig
vis. Stortyven sitter nå varetek-
tsfengslet, mens hun venter på
tiltale.
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Mai møte  på 
El Jardin , Foya Blanca.

Jardin Sol Helsesenter inviterer til kveldsmøte

Tirsdag 20. mai kl. 2000 på restaurant Jardin.
"Middelhavskosthold, vin og helse"

Foredrag ved Lege Roald Strand.

Vinsmaking og Tapas

Vi regner med å avslutte ca kl 22.00

Alle er velkomne. Ingen forhåndspåmelding. Entre 10 Euro.

Lege Roald Strand tar i mot pasienter 19-23 mai.

Ring for timebestilling.

Ditt helsesenter
i Alfaz del Pi
(nærmeste nabo til Reuma Sol)

Et tverrfaglig sammensatt helsesenter
Med norske leger, fysioterapi m/ trygdeavtale,
kiropraktor,biopat, laboratorieservice, 
sykepleie-service m.m.

Timebestilling eller kom innom. 
Tlf. (0034) 966 81 7000 - 966 86 0058

www.jardinsolhelse.com
Calle Helecho 1, Urb. Foya Blanca, 03580 Alfaz del Pi

Nytt norsk kor på Spania-turné

Ensemble Dalì, nystartet norsk kor med base i Midt-
Norge, besøker fire byer i Spania i juni.

Koret har sin første kon-
sert i Spania i Madrid 9.
juni. Dagen etter er det

konsert i Aranjuez i Toledo. 11.
juni blir det konsert i San Juan
de los Caballeros-kirken i
Segovia, og turnéen avsluttes
med konsert i San Francisco-
kirken i Ávila dagen etter.

UNG DIRIGENT

Eirik Sørborg (34) ble utek-
saminert som dirigent ved Norsk
Musikkhøgskole i 2002. Ung til
tross, har han allerede vist seg
som en dirigent helt utenom det
vanlige. Han har undervist ved
Universitetet i Oslo som dirigent
for det prisbelønnede kam-
merkoret Schola Cantorum, og
har med dem turnert i Spania,
Estland, Sør-Afrika og Japan. 

For et par år siden fikk han idéen
om å håndplukke et kor. Valget
falt på Vest-Norge, hvor det er
mange kor med høy anseelse.

Sørborg dro personlig rundt og
hørte og så på korene – og val-
gte hvem han ville ha med i sitt
nye kor, Ensemble Dalì.

Om ambisjonene for koret sier
Sørborg selv: ”Kompromissløs
streben etter kvalitet, eksklusiv
klang, utfordrende repertoar,
store krav til sine utvalgte san-
gere, prøvetid som dreier seg om
å skape musikk - innstudering av
stemmer er personlig ansvar og
konserter som gjør inntrykk”.

TOPP OMTALE

Koret ble dannet i 2006, men har
naturlig nok ikke rukket så
mange konserter hittil. Men om-

talene har vært meget positive.
Kjell Flem i Sunnmørsposten
bruker tittelen ”Glimrende kor-
sang”, og skriver blant annet at
”Forutsetningen for et godt kor
ligger først og fremst i valg av
sangere, og dirigent Eirik Sør-
borg har vært usedvanlig vel-
lykket i sitt valg. For konserten
viser at ensemblet er i stand til å
takle med største selvfølgelighet

selv de mest krevende utfor-
dringer innenfor korlitteraturen”.

I Tidens Krav skrev Ole Dahl
Rossbach: ”…For det som im-
ponerer mest med koret, er klan-
gen. Den er perfekt homogen, og
linjeføringen er klar som krys-
tall.”

TORGER STRAND TORGER@SPANIAPOSTEN.NO

TOLEDO, SEGOVIA OG ÁVILA: Det nystartede norske koret Ensemble
Dalì besøker fire byer i Spania iløpet av juni måned.

En mann i sekstiårene er ar-
restert i Benidorm etter at
hans kjæreste falt fra en

balkong i 12. etasje. Kvinnen,
som døde momentant, skal
tidligere ha anmeldt mannen for
vold, men senere ha trukket an-
meldelsen tilbake.

Ifølge politiet ble de tilkalt til en
leilighet i Calle la Pipa, etter at
naboer rapporterte om en tru-
ende situasjon. Etterforskningen
pågår for fullt, og politiet kon-
sentrerer seg først og fremst om
å stadfeste hvordan kvinnen kan
ha falt over balkongrekkverket.

Kvinne kastet
fra 12.etasje

Benidorm

Telefon: 
607346658 - 665786226

info.pianoman@gmail.com

Piano 

stemming og

reparasjon av

eksperten.

Valmor Sports, firmaet
som er ansvarlig for å
promotere Formel-1 i

Valencia, har gjort det kjent at
det også er de som skal leie ut
båtplassene på de mest attraktive
moloene i Valencias havneom-
råde under løpet.

- Prisene vil være proporsjonale
med båtenes størrelse. For ek-
sempel vil takstene på en båt på
30 meter ligge på 9.090 euro,
mens det vil koste 2.840 euro å
legge til kai med en båt på 10
meter. Begge priseksemplene
gjelder for en uke. Vi kommer til
å leie ut ca. 584 båtplasser, hvo-
rav 125 ligger innenfor baneom-
rådet, sier en talsmann for
Valmor Sports.

Båtplasser 
til leie

Valencia
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Tlf: 966 86 07 00    
Tlf & Fax  966 86 06 39 (10-14) Mob 606 58 57 66

Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.

Norsk og internasjonal tannklinikk
CLINICA DENTAL 

ALFAZ DEL SOL
• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,

(kroner og broer)

CLINICA DENTAL 
ALFAZ DEL SOL

Naprapat
Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati

Behandling av rygg og ledd, belastings- og sport skader.

Nå også høyteknologisk laserterapi
Tlf: 965 854 182,  Avda los Almendros 35 3-E Benidorm

www.inscolver.com

Guardia Civil på La
Gomera, en av Ka-
nariøyene, har arrestert

en 53-årig lokal mann, som de
tror kan ha forårsaket de omfat-
tende skogbrannene som herjet
øya i slutten av forrige måned. 

Politiet mener mannen har tent
bål, og at ilden har spredt seg, og
utviklet seg til å bli brannen som
har svidd av tusenvis av kvadrat-
meter av et beskyttet skogom-
råde. Det har foreløpig ikke
kommet meldinger om at
nasjonalparken ”Garajonay” har
blitt skadet.

Pyroman
arrestert

La Gomera

IPortugals tilfelle er det snakk
om at det forespeiles å bygge
en rekke turistkomplekser i

områder som i dag er fredede
naturreservater. 

For Spanias del, overholder ikke
landet avtalen med den eu-
ropeiske domstolen om å sørge
for at store nok villmarksom-
råder blir konservert for å ivareta
den lokale floraen og faunaen.
Detter gjelder hovedsakelig re-
gionene med mye turisme.

EU mener det er helt vitalt for
det europeiske miljøet, at hvert
enkelt land ivaretar sin flora og
fauna på en tilfredsstillende
måte. Og de hevder at de
iberiske landene er verstingene i

klassen, når det gjelder å snike
seg unna sin del av dette ans-
varet.

EU sier at en del spanske re-
gioner nærmest har hatt det som
vane å bryte regelverket, men at
situasjonen har bedret seg noe de
to siste årene.

Dessuten er kommisjonen svært
lite fornøyd med den mener er
Portugals for raske utvikling
som turistland. Bare i nærmeste
fremtid er det allerede planlagt å
bygge ut nesten 1.200 hektar
med land. Prosjektene in-
neholder; seks golfbaner, 21
enorme leilighetskomplekser,
660 turistvillaer, og 21 hoteller.  

EU advarer Spania og Portugal
Madrid

Spania og Portugal er ikke flinke nok til å prior-
itere miljøet når de planlegger fremtiden,
mener en EU kommisjon som har sendt en
rekke advarsler til de to landene den siste tiden. 
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Det nordnorske klimaet
var ikke lenger særlig
fristende for familien

Strømsnes, og i 1999 tok de den
endelige beslutningen om å fly-
tte til Spania. Per-Ivar Strømsnes
drev med eiendomsutvikling og
forvaltning hjemme i Bodø den
gangen, han var sin egen sjef, og
trengte ikke være fysisk til stede
for å kunne jobbe.

SKULLE TRAPPE NED

- Det var ganske mange som
begynte å flytte fra Bodø på slut-
ten av nittitallet, men
flesteparten reiste nedover til
Østlandet. Vi ville lenger enn
som så, skal man først flytte på
seg, må man flytte langt, ikke
bare til Tønsberg, tenkte vi. I
1998 reiste hele familien til Gran
Canaria for og ”prøvebo”, det
var helt greit. Så var det noen
som anbefalte oss å prøve Albir
på fastlandet. I april 1999
tilbrakte vi 14 dager der, det ga
mersmak. Vi bestemte oss raskt
for å ta et prøveår, det er over ni
år siden nå. Det var nok even-
tyrlysten som drev oss. Det at
jeg kunne jobbe via internett, og
bare trengte å ha en ”handyman”
til og ta seg av det praktiske
hjemme i Norge, var selvsagt
også en stor fordel, forteller Per-
Ivar Strømsnes.

Egentlig hadde familiefaren
tenkt å trappe ned på arbeids-
mengden da han flyttet til
Spania. Men etter hvert begynte
han så smått med leilighetsut-
leie, og allerede i oktober 99,
hadde han startet Costa Blanca
Booking.

- Meningen var at jeg skulle roe
ned og delvis førtidspensjonere
meg da jeg kom nedover, det var
ikke meningen at jeg skulle ha
noe fast. Men det ble fort
kjedelig, det å sitte og slenge
stein i Middelhavet var ikke noe
for meg. Har du forresten lagt
merke til at selv om du kaster en
firkantet murstein, blir møn-
strene i vannskorpa fortsatt
runde, det er ikke grenser for
ensformighet, sier Per- Ivar med
et lite smil.

PÅ LUFTA

Per-Ivar Strømsnes er gründer til
fingerspissene, og han har aldri
vært redd for å prøve nye ting. I
februar 2000 gikk han på lufta
med Costa Blanca Radio. Det
hele begynte som et samarbeid
med lokalradioen i Alfaz, hvor
nordmannen fikk en god avtale
med to timers sendetid hver dag.
Etter en stund koblet de seg opp
mot en ny og større sender i

Altea, hvor de ble forespeilet at
de skulle få hele Costa Blanca
som dekningsområdet, men det
ble aldri noe av, investeringene
kom ikke som de hadde blitt
lovet.

- På denne tiden kom de norske
tv-kanalene, avisene og uke-
bladene til Costa Blanca, og på
toppen av det hele, internettbøl-
gen. Med ett var det langt verre å
drive lokalradio. Det ble vanske-
lig å konkurrere med de nye me-
diene, og vi fikk plutselig
betydelig lavere reklameinntek-
ter. I 2004 bestemte vi oss for å
ta en pause på ubestemt tid, der
er vi fortsatt i dag, sier Per-Ivar.
Costa Blanca Undervisning

I 2001 startet Per-Ivar og kona
Lill den norske skolen i Albir,
”Costa Blanca Undervisning”.
Lill er utdannet lærer hjemme i
Norge, og arbeidet en stund ved
Den Norske Skolen Costa
Blanca i Alfaz del Pi. Men en
dag følte hun seg klar for nye ut-
fordringer.

- Lill fant ut at hvis hun skulle
jobbe på en perfekt skole, måtte
hun skape den selv. Så vi leide
en villa i Albiråsen og satte i
gang. De første par årene hadde
vi 20 elever, så ble det 30. Vi så

fort at det var et marked til stede,
det var helt klart ønskelig med
en norsk skole i Albir, så vi
bestemte oss for å utvide. Vi
kjøpte bygningen der hvor vi
holder til i dag, og gjorde den
om til skoleformål, deretter sør-
get vi for statlig godkjenning, og
så var det i gang for alvor. Siden
det har vi hatt rundt 60 elever
hvert år, det er det samme som
fullt hus. Dette er konas ”baby”,
og det går bra, folk vil ha skolen
her i Albir, det er helt tydelig,
opplest og vedtatt, fastslår
bodøværingen.

UNIVERSELL ORGANISASJON

Men det er eiendom som er es-
sensen i Per-Ivars rike, og i 2003
begynte han med eien-
domsmegling i tillegg til ut-
leievirksomheten. 

- Costa Blanca Booking er en
universell organisasjon. Vi er

forberedt på konjunktursv-
ingninger, og skal hele tiden
kunne tilpasse oss markedet.
Dessuten kunne ikke beliggen-
heten vår, her i hovedgata i
Albir, vært noe særlig bedre. Vi
har en god del ”drop-in” kunder.
Det gjelder å være fleksibel, for
eksempel behersker våre tre sal-
gsarbeidere så godt som alle eu-
ropeiske språk, det er selvsagt en
fordel. Så det er ikke vi som har
det verst i bransjen om dagen,
selvfølgelig merker vi at det er
lavere omsetningstakt, men det
går ganske greit, forklarer Per-
Ivar.

Han mener at det ikke er så verst
stilt med nordmenn som mange
skal ha det til, det er verre med
britene, de kjøper langt mindre
nå, mens for eksempel hollen-
derne fortsatt er relativt stabile.

- De som kjøper nå er de som

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

For knappe ti år siden bestemte familien Strømsnes seg for
å flytte fra hjembyen Bodø til Spania. Per-Ivar Strømsnes
hadde tenkt å trappe ned på arbeidsmengden. Men å
tilbringe dagen med å kaste stein i Middelhavet, var ikke noe
for denne nordlendingen.

Albir

Per-Ivar Strømsnes
“spansk seriegründer”

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).
Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  norstil@start.no - www.norstil.no

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

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

UT AV NORGE: - Det viser seg at mesteparten av verdens befolkning bor
utenfor Norge, og de klarer seg faktisk ganske bra. Det er med andre ord
mulig å leve andre plasser, og dette stedet er så definitivt en av dem.

SKOLE, RADIO & EIENDOM: - Sentralt i Albir har Strømsnes skapt sin
arbeidsplass i Spania. I 2003 begynte han med eiendomsmegling i tillegg til
utleievirksomheten. Nå bygger han også egne boliger for salg.



SPAN IAPOSTEN 17 .  MA I  2008 UTGAVE  10 -2008 13

� Alt innen hjemmetjenester
� 24 - timers vakttelefon

� Utlån av hjelpemidler
� Tolketjenester

� Blodprøver - INR
� Sykehjem
� TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

Vi snakker norsk
vis-á-vis Clinica Benidorm

C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir

Tlf. 966 86 56 86
Kristiansen fysioterapi og trening

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol

Carlos Digon Sørensen

Tlf: 966 86 02 94

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og 

- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol 

har avtale med 
forsikringsselskapet CASER

NYE AVDELINGER:

Avdelingen i Alfaz del Sol 
i samarbeid med:

- Fysioterapi

- Akupunktur

- Klassisk massasje

NYHET fra januar 2008: 
Fotterapeut - Lena Glistrup

ikke er konjunkturavhengige.
Det er de som ikke trenger å låne
penger i spanske banker, de som
har penger, det er ikke lenger så
mye den ”vanlige mannen i
gata”. Dessuten er det mer fir-
maer som kjøper om dagen, det å
kjøpe fritidsbolig til sine ansatte,
kan du godt si er en voksende
trend.

TOTALLEVERANDØR

I 2004 begynte Costa Blanca
Booking å utvikle egne bolig-
prosjekter, da ordner Per-Ivar alt
selv. Alt fra advokater og banker,
til arkitekter og entreprenører.
Alle tjenester blir levert av
lokale spanske firmaer.

- Vi er blitt en totalleverandør,
og tilbyr absolutt alt. Jeg op-
plever det for øvrig som relativt
greit å drive forretning i Spania,
det skal sies at det er et langt tøf-
fere byråkrati her, det er mye
mer krav til dokumentasjon, og
uendelig mange formaliteter.
Men jeg har lært meg å kjøpe inn
de tjenestene jeg trenger, det
løser mange problemer. På den
måten slipper du og gjøre alt to
ganger, og det er jo en stor
fordel, sier den joviale bedrift-
slederen. For øvrig må man jo ha
litt høyere grad av tålmodighet.
Det er ikke alltid like høyt tempo
på saksbehandling som man er
vant med fra hjemlandet. I ord-

boken står det at betydningen av
ordet ”mañana” betyr i morgen. I
realiteten betyr det ”forhåpentlig
en gang i fremtiden”.

Costa Blanca Booking er også
totalleverandør på leiemarkedet.
Og selv om tempoet i salget har
sunket noe, er det fortsatt nok av
folk som leier feriebolig, faktisk
flere enn noen gang. Men også i
leiemarkedet endrer trendene
seg.

- Det blir en knallsommer for ut-
leiemarkedet, alt er booket, vi
har stinn brakke hele sommeren.
Trenden nå om dagen, er at fam-
ilier slår seg sammen og leier

større villaer. Der kan de grille,
invitere venner og slippe ungene
løs. Det er bedre enn å bo i en
leilighet med en liten terrasse på
størrelse med skrivebordet her.
Folk tar gjerne en leiebil på
kjøpet også, da kan de velge
mellom strand eller basseng,
denne ferieformen har nærmest
eksplodert om dagen, forteller
Per-Ivar Strømsnes.

TRIVES GODT

Familien Strømsnes drar hje-
mom Norge noen ganger i løpet
av året. Det kommer litt an på
hvor mange av Per-Ivars gamle
kompiser som gifter seg for
andre eller tredje gang, ellers er
de hjemme hver sommer og an-
nenhver jul.

- Vi trives godt her i Spania, vi
liker måten å leve på, og vi har
fått nok å gjøre, og er fornøyd
med det. Men livet her nede skal
ikke bare være jobb, det handler
om å nyte de andre gevinstene
som er til stede ved å bo her i
landet. Jeg har ikke tenkt å flytte
hjem med det første, det blir i
hvert fall ikke neste uke for å si
det sånn. Det viser seg at
mesteparten av verdens befolkn-
ing bor utenfor Norge, og de
klarer seg faktisk ganske bra.
Det går med andre ord an å leve
andre plasser, og dette stedet er
så definitivt en av dem. Og slik
avslutter gründeren, som
egentlig bare skulle sitte og kaste
stein i Middelhavet da han kom
til Spania for snart ti år siden. 

Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon. 

LEGESENTERET

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86 - Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)

• Skandinavisk personell  
• Vi tar alle typer blodprøver 
• Vaksiner  
• Henvisninger til spesialister

Åpningstider:
Mandag - fredag 

09.00 - 15.00

HETT UTLEIEMARKED: - Det blir en knallsommer for utleiemarkedet,
alt er booket, vi har stinn brakke hele sommeren. Trenden nå om dagen, er at
familier slår seg sammen og leier større villaer. Der kan de grille, invitere
venner og slippe ungene løs.

STARTET SKOLE I 2001: Per-Ivar og kona Lill startet den norske skolen
i Albir, ”Costa Blanca Undervisning”. Lill er utdannet lærer hjemme i Norge.
Bildet er fra 17. mai 2007.

Spanias nyutnevnte kvin-
nelige forsvarsminister,
høygravide Carme Cha-

con, har fått mye oppmerk-
somhet siden hun ble innsatt for
en drøy måned siden. Konserva-
tive krefter innen den spanske
generalstaben har ikke akkurat
applaudert innsettelsen. At hun
er kvinne er en ting, men at hun
er gravid og ikke kan besøke
spanske tropper rundt om i ver-
den, har vært et av de sterkeste
ankepunktene fra generalene.

Men Chacon har gitt svar på
tiltale. Nylig besøkte hun
spanske tropper i Libanon og
Bosnia, og forrige måned var
hun på snarvisitt i Afghanistan.
Den nye forsvarsministeren skal
ha satt seg som mål å besøke alle
spanske tropper i utlandet, før
legene gir henne reiseforbud.
Det har heller ikke skortet på kri-
tikk fra mannelige medarbeidere
etter at Chacon innførte restrik-

sjoner på internettsurfing i
forsvarsdepartementet. Onde
tunger hevder at feminismen er i
ferd med å ta over departe-
mentet, og de mannelige ansatte
mister sine fremste underhold-
ningskilder som sport og porno.
En talsmann for forsvarsdeparte-
mentet har imidlertid gått ut og
forsvart Chacons avgjørelser.

- De som skal forsvare landet
vårt, bør ikke kaste bort arbeid-
stiden på toppløse damer og
spektakulære fotballscoringer. 

Tumulter i forsvarsdepartementet
Madrid

- De som skal forsvare landet vårt, bør
ikke kaste bort arbeidstiden på top-
pløse damer og spektakulære fot-
ballscoringer. 



På slutten av nittitallet ble
Trudes mann førtidspen-
sjonert med store smerter,

legene anbefalte dem å prøve et
mildere klima. I 1998 tilbrakte
de en måned i Torrevieja med

stor suksess, i august året etter
var avgjørelsen tatt. Det var bare
å legge i vei.

- Vi fullpakka vår gamle Mer-
cedes, jeg tok med meg symask-

inen, kokebøker, klær og litt
andre småting, på toppen la vi
dynene, og oppå der igjen
bikkja. Etter så mange år på lan-
deveien, er ikke hjemmet så vik-
tig lenger, de materielle
behovene er liksom ikke så
sterkt til stede, jeg har aldri an-
gret et sekund på at vi gjorde
som vi gjorde, forteller Trude,
som bare har vært hjemme i
Norge en gang siden 1999, det
var i fjor sommer.

G-TRANS LARVIK

- Noe av det første vi så da vi
kom frem, var en diger norsk
trailer det sto G-Trans Larvik på,
jeg ble nysgjerrig, og måtte
spørre en av sjåførene. G står for
Gundersen, fikk jeg til svar. Da
var det å kaste seg over telefonen
og ringe hjem til Svein Arne. Vi
visste at foreldrene hans hadde
leilighet her nede, men ikke at
den lå i det nabolaget hvor vi
hadde tenkt å slå oss ned. Det
viste seg at de to sjåførene hadde
fått litt ekstra ventetid i Spania,
og derfor fått låne sjefens forel-
dres leilighet, litt av ett sammen-
treff, sier Trude.

Svein Arne har feriert i Spania i
årevis, men han har aldri tatt
skrittet fullt ut og flyttet nedover,
til tross for at han har fantasert
om det i 5-6 år. Det har han imi-
dlertid tenkt å gjøre noe med nå.

Mesteparten av flyttelasset er på
plass allerede, det samme er
samboeren Line, og deres to
hunder. I august skal han hjem til
Norge og levere tilhengeren, så
pakker han med seg det lille som
fortsatt er igjen, og så reiser han
til Spania for godt.  

SVEIN ARNES IDE

Trude hadde drevet kafé Spania i
over seks år, før hun for en stund
tilbake følte behov for et hvileår.
Omtrent samtidig begynte Svein
Arne å lufte ideen om å finne på
noe, han var på vei til å flytte ne-
dover, og trengte noe å bedrive
fritiden med. Før Trude visste
ord av det, var de i gang med å
lete etter lokaler i San Miguel de
las Salinas, de visste at det bodde
mange nordmenn i området, og
at disse ikke hadde noe tilbud. 

- Vi så et behov for et slikt sted i
San Miguel, og i januar var vi
heldige og fikk tilslag på disse
lokalene. Det hadde tidligere
vært et supermarked her, så det
måtte en del oppussing til. Etter
et par måneder kunne vi endelig
åpne den 30. april. Det var et be-
visst valg, det var markedsdag,
så vi hadde fullt hus på åpnings-
dagen, og siden har vi hatt bra
med besøk, forklarer Trude.

Noen venner av Trude sa at hun
burde prøve å finne et navn som

”møteplassen” eller lignende.
Trude likte ideen, men ville ha et
spansk navn, derfor begynte hun
å finkjemme ordbøkene, og fant
”La Parada”, som oversettes
med ”stoppeplassen”, dermed
var navneproblemet ute av ver-
den.

UNDER OPPLÆRING

- Jeg er egentlig mest vant til å
sitte på den andre siden av baren,
men nå er jeg under full op-
plæring som servitør, jeg har
allerede lært meg å bruke kaffe-
maskinen, sier Svein Arne, mens
han serverer en café solo til en
eldre spansk herremann som har
tatt turen innom.

- Men det er ikke fullt så enkelt å
lære han å vaske for eksempel,
skyter Trude raskt inn.

På ”La Parada” serveres tradis-
jonell skandinavisk mat, kom-
binert med noen spanske
innslag. En av klassikerne er
Trudes berømte karbonadesmør-
brød, som mange vil kjenne
igjen fra kaféen Trude drev
tidligere. I tillegg tilbys skandi-
naviske blader og aviser, inter-
nett, bilutleie og bakervarer fra
”Den Danske Bakeren”.
Foreløpig er stedet bare åpent på
dagtid, men både Trude og Svein
Arne ser for seg at de i fremtiden
også skal være åpne på
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Flyttegods sender du medFlyttegods sender du med

Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko
Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko

Uslåelig pris 
og høy kvalitet!Uslåelig pris 
og høy kvalitet!

Vi hjelper deg med: •pakking •pakkemateriell
•transport •nødvendig papirarbeid •tollbehandling
•lagring – både før og etter transporten

Kort fortalt er vi et lite, men svært profesjonelt
flyttebyrå •Vi er SMÅ nok til gi deg personlig service •Vi er
STORE nok til å yte full service •Vi er SMÅ nok til å holde kost-
nadene nede •Vi er STORE nok til alltid å fokusere på sikkerhet
Vi kjører fast rute: Skandinavia – Tyskland – Belgia – Frankrike – Spania.

Vi har en kostnadseffektiv organisasjon med hovedkontor i Spania
og avdelingskontor i Sverige.

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Kontakt  oss  for  informasjon og gunst ig pr is t i lbud
+34 662 000 044 +47 95 97 98 08  +46 (0)18 12 82 00
post@europaspecialisten.com www.europaspecialisten.com

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Nytt ”stoppested” i San Miguel

Trude Rønning og Svein Arne Gundersen har vært venner gjennom 25 år, de er begge gamle langtransportsjåfører.
Nå har de trukket seg tilbake i Spania, og åpnet kafeen ”La Parada” (stoppestedet), i San Miguel de las Salinas.
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Supercor

N-332
CarrefourLIDL

Punta Prima

Torrevieja
Cartagena

Heidi Frisør & Restaurante Eriksson 
ønsker velkommen til:

Lørdags Jazz
Vesla Hagen &

Keith Munch Orchestra
Lørdag 17. og 24. mai kl. 13.30

Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta 
Local 42, 03183 Torrevieja

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

kveldene.

- Jeg syntes vi har kommet godt
i gang, folk virker positive. En
eldre nordmann, som har bodd
her nede i 26 år, har blitt fast
gjest. Han er overlykkelig over å
ha fått et slikt tilbud i nær-
miljøet. Hit kan han komme og
spise svinefilet i fløtesaus, og
lese norske aviser og ukeblader.
Folk trenger å komme seg ut,
kanskje særlig for å treffe andre,
sier Trude.   

ÅPNE FOR FORSLAG

Eierne av ”La Parada” ønsker at
kafeen skal fungere som et
møtested for alle som har lyst til
å komme. Derfor vil de at
gjestene selv skal fremme
forslag til hva de vil gjøre. Enten
det er bridge, quiz, eller spansk
kurs, eller andre ting. Trude og
Svein Arne er åpne for det
meste, innen rimelighetens
grenser.

- Vi ønsker å gi folk sjansen til å
være litt mer aktive når de op-
pholder seg i Spania, at de skal
gjøre nye ting. Der er for mange
som bare sitter hjemme hele
tiden, de har for god tid, også
blir det til at de hele tiden bryr
seg med hva andre driver med,
isteden for å gjøre ting selv. Der
er for mye sladder og drittsleng-
ing i miljøet her nede. Nå er mu-

ligheten til stede for å bruke en-
ergien på noe mer positivt, alle
som vil er velkomne her hos oss,
forklarer Trude. 

FØLER SEG VELKOMNE

- Dette er også et sted hvor vi
nordboere skal kunne lære
lokalbefolkningen å kjenne.
Spanjolene har allerede begynt å
komme, det setter vi stor pris på.
Naboen på den andre siden av
veien for eksempel, han er her
hver dag, det er stas. Ellers er de
spanske gjestene ekstra opp-
merksomme når det står fisk på
menyen, mange kommer også

innom og spør spesielt etter
norsk fisk, sier Trude, som kan
opplyse om at det ligger mye pa-
pirarbeid bak åpningen. Det har
vært en kamp mot byråkratiet, en
masse gebyrer, prosjektinnlev-
eringer og lange behan-
dlingstider, men nå er endelig alt
i orden.

- Du må passe på å få med at vi
har følt oss hjertelig velkomne
siden første stund her. På åpn-
ingsdagen lå det fullt av blom-
ster på trappa da vi kom, det var
gamle kunder og andre kjente,
det var veldig hyggelig. Vi følte
at folk hadde savnet oss en
stund, og at de nå er glade for at
vi er tilbake. Så takk til alle som
har støttet oss, det setter vi for-
ferdelig stor pris på, sier de ny-
bakte kaféeierne, som satser på å
holde åpent gjennom hele som-
meren, i hvert fall på formidda-
gene. Trude er jo her allikevel,
mens Svein Arne bare skal en
snartur hjem til Norge for å le-
vere tilhengeren, og for å hente
sine siste eiendeler, fra august
av, er han spanjol han også, selv
om han har tilbudt seg å hjelpe
sin gamle arbeidsgiver når skoen
trykker som verst, men han blir i
Spania. Den jobben som
eventuelt må gjøres, skal gjøres
via internett eller telefon, ellers
blir Svein Arne å finne på ”La
Parada”.     

LA PARADA, STOPPESTEDET: Langs “ringveien” rundt San Miguel har Trude
og Svein Arne åpnet sitt eget stoppested. De håper det blir det naturlige sam-
lingsstedet for spanjoler og skandinaver i området.

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

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

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

ÅPNE FOR FORSLAG: Trude og Svein Arne  ønsker at kafeen skal fungere som
et møtested for alle som har lyst til å komme. Derfor vil de at gjestene selv skal
fremme forslag til hva de vil gjøre. Enten det er bridge, quiz, eller spansk kurs, eller
andre forslag.
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Den populære kaféeieren
vokste opp i en stor
svensk industriby. Da

skolen var over, tok alle kamer-
atene seg jobb i en av de mange
fabrikkene i området, men Pelle
hadde allerede som 12-åring
bestemt seg for å bli kokk. 

- Det var fest og glamour jeg
ville ha, det var det jeg søkte i
restaurantbransjen. Alle komp-
isene mine havnet i industrien,
og tjente dobbelt så godt som
meg. Men jeg ville bare
kokkelere, og jeg har blitt i mitt
yrke siden, mens de fleste av
mine kamerater har byttet jobb
opp til flere ganger i løpet av
disse 44 årene, forteller Pelle.

25 KILO LØK

Den unge kokkespiren søkte seg
til heimkunnskapslinja, som den
gangen egentlig var forebeholdt
jenter. Et spesialopplegg ble
sydd sammen for Pelle, han
slapp å følge det vanlige pen-
sumet med diverse huslige

sysler, og fikk isteden konsen-
trere seg om akkurat det han
ville, nemlig å lage mat. 

- En av de første oppgavene jeg
fikk som kokkelærling, var å
skrelle 25 kilo løk. Ikke den
mest spennende utfordringen,
men jeg mistet ikke motet av den
grunn. Mine læremestere var
gode gamle kokker som kunne
sitt håndverk, og jeg måtte bare
henge med, erindrer Pelle som
siden den gang har jobbet på
nærmere 100 forskjellige
kjøkken rundt om i verden.

Pelle har jobbet på hoteller i alle
kategorier, fra de med dårligst
standard, til de mest luksuriøse.
Han har jobbet på restauranter,
kafeer og veikroer, og ikke minst
har han vært kokk til sjøs. I 1966
seilte Pelle for første gang på
middelhavet, det var kjærlighet
ved første blikk. Han falt for den
lette levemåten, og at alt var litt
mañana, mañana.

- Jeg har vært verden rundt i
kraft av min jobb, og sett mye
forskjellig i mange land, men det
er middelhavskulturen som er
min kultur, det er her jeg hører
hjemme, sier Pelle.

LATVIA OG TANZANIA

I 1974 gikk Pelle Hallebratt lei
av kokkejobben, han var trøtt av
skiftordninger og ukurante ar-
beidstider, og bestemte seg for å
ta videreutdanning, han ville bli
restaurantsjef. Allerede som 21-
åring hadde han fått prøve seg,
og det hadde gitt mersmak.

- Etter videreutdanningen hadde
jeg flere restaurantsjef stillinger
på mange forskjellige steder, jeg
drev også en rekke egne foretak
i perioden frem til 1992. Så i
1994, ble jeg kjøkkensjef på en
svensk restaurant i Riga i Latvia.
Der var jeg sjef for 36 russiske
ansatte, det var en spennende tid,
hvor jeg fikk mange nye venner.
Da engasjementet i Latvia var
over, reiste jeg videre til Afrika

og Tanzania, jeg hadde fått et
jobbtilbud fra en restaurant i Dar
es Salaam. Men arbeidstilla-
telsen kom dessverre aldri, og
jeg var lite lysten på å jobbe
svart. Derfor reiste jeg hjem
igjen etter bare tre måneder,
forteller Pelle.

TIL SPANIA

I 1980 hadde Pelle blitt kontaktet
av ei svensk jente som ville ha
sommerjobb i restauranten hans.
Hun kom siden tilbake for å
jobbe hver sommer frem til
1989, og de to utviklet et nært
vennskap. Så plutselig en dag,
noen år senere, ringte hans
tidligere sommerhjelp fra
Guardamar, hun hadde flyttet til
Spania, og nå ville hun at Pelle
skulle følge etter. Kokken, som
allerede i på sekstitallet hadde
forelsket seg i Middelhavet,
trengte ikke lang tid på komme
til en avgjørelse, han pakket
bagen og reiste tvert.

- Jeg var kjøkkensjef på et fint
hotell, og hadde 60 ansatte under
meg, jeg hadde god lønn og fri
bil, da hun ringte. I Spania skulle
jeg jobbe helt alene på en langt
lavere lønn, det var back to
basic. Men jeg var aldri i tvil, jeg
likte meg ikke noe særlig på det
hotellet. For det første måtte jeg
gå i dress og slips, det er ikke
akkurat min stil. Dessuten var
det alt for mye papirarbeid og
forhandlinger, det ble ikke tid til
å lage mat, og det er jo det jeg
liker å holde på med. Så det var

en helt riktig beslutning jeg tok
den gangen, jeg har aldri angret,
og nå har det gått tolv år, og jeg
er her fortsatt, sier den svenske
kokken. 

Da Pelle kom til Spania begynte
han som kokk på restauranten
”Lenas”, der ble han til sammen
i tre år. Sommeren 1998 var han
så vidt hjemme i Sverige for å
jobbe litt, det var ingen suksess,
og Pelle tok en viktig avgjørelse;
Han bestemte seg for at han aldri
mer skulle jobbe i sitt opprin-
nelige hjemland.

CAFÉ HUDIK

- Da jeg kom tilbake fra Sverige
sensommeren 1998, hadde jeg
bestemt meg for at jeg ville bli i
Torrevieja en stund. Jeg tok kon-
takt med eierne av ”Lenas”, og
fortalte at jeg hadde begynt å se
meg rundt etter noe eget. Og
etter en stund fant jeg lokalene
hvor jeg 1. mai 1999 åpnet Café
Hudik, forteller han.

I lokalene hadde det vært en bar
fra før, og Pelle måtte bygge om
for å få det som han ville ha det.
Aller mest vekt har han lagt på
at kjøkkenet skal være åpent, at
gjestene skal kunne se det han
driver med.

- Jeg syntes det er viktig at
kjøkkenet ikke blir for adskilt fra
restauranten. Matlagingen skal
være som et skuespill, folk skal
kunne se meg lage mat, dessuten
liker jeg å ha kontakt med

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Pelle Hallebratt begynte som kokkelæring hjemme i
Sverige i 1964. Siden den gang har han jobbet på rundt
100 forskjellige kjøkken, før han i 1999 åpnet populære
Café Hudik i midt sentrum av Torrevieja. 

Torrevieja

Kokken som forelsket
seg i Middelhavet

DRØMMER OM LATIN AMERIKA: Pelle har også vært kokk til sjøs. I
1966 seilte han for første gang på middelhavet, det var kjærlighet ved første
blikk. Han falt for den lette levemåten, og at alt var litt mañana, mañana. Det
er middelhavskulturen som er min kultur, det er her jeg hører hjemme, sier
Pelle.

NYTT BLOD: - Det er Pelle som er Café Hudik, han kan ikke erstattes. Men Beate er godtatt, hun er den eneste som
kan fylle rollen og drive videre, forklarer Wenche, som regner seg som en del av interiøret i den populære kafeen. 
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Telf.: 966 880 512 - americanpool@telefonica.net

Klima- og poolteknikk

37 år i Altea. Vi gjør teknisk service. Vi snakker engelsk og tysk.

Varmepumper til basseng - 
28oC hele året

Svøm naturlig og sunnere i ditt eget 
saltvannsbasseng! 

Solar bassengtrekk gir 20% gratis varme!

Air Condition - Kjøl og varme i ett
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+

Inkludert luftrensesystem

c/Cuesta de las Narices, 4, bajos - Altea

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

Bedre innemiljø - rens og desintifiser ditt airconditionanlegg!
Fuktighet fra ditt aircondition anlegg er et ideelt miljø for bakterier, mugg etc som skaper
dårlig lukt og dårlig inneklima. Maskinen bør desinfiseres årlig for å holde unna bakterier,
skitt og mugg. Spesielt viktig er dette på eldre og rimeligere modeller uten moderne 
luftrensesystemer. Et skittent klima anlegg gir ikke bare dårlig helse, men den yter mindre
og bruker mere energi i drift.

Få ditt anlegg renset og desinfisert årlig !  

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre 
eksperter innen helsekost.   Vi tilbyr også postordresalg.  Tel. 96-585.86.63  

Chitosan Fatbinder
Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet.    
    240 Kap € 29,90    -   fra 3x  € 26,65 

Glukosamin-Kondroitin
er en velbalansert kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.  
  120 Kaps € 35,90   -  fra 3x   € 32,95  

Noni Bio-Juice 100%  
 1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80  

C/Gambo, 3  Tel: 96-585.86.63

Av.Gabriel Miro, 7  Tel: 96-583.68.07

Av. De Albir   Tel: 96-686.41.71

ALBIR

CALPE

BENIDORM

Flere naturprodukter  Euro

Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Cinnamon kap 2.000mg  NY ....180 kap ..11,00
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje.300 kap ..28,50
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår........150 kap ..12,50
Johannesurt + Lecitin.................90 kap ....9,85
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........400 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........90 kap ..12,80
Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
Rød solhatt & Vitamin C...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
Royal Jelly ..........30 bot...29,95
Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
T ........................90 kap ..11,00
Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium......400 tab...20,50
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95

1 måneds kur 

ranebærkapsler

C/Ramon Gallud, 51  Tel: 96-670.67.65

TORREVIEJA

Soya-Isoflavoner & Kalsium 

Soya inneholder planteøstrogen 
som gir gunstig effekt på kvinnens kropp 
under og etter overgangsalderen.

€ 12  -   fra 3x   € 11   90 Kaps  ,50    ,00

KRÄUTERHAUS

Aloe-Vera-Juice 99,6%
   1 Litre  ,00  -  3 Litre ,90/L 
   90 Aloe-vera Kapsler       ,00

€ 11 €  9
€ 11

Rosenrot-Rhodiola
förbättrar koncentrationen, minnet och 
befrämjar prestations-förmaga.  
 120 Kaps € 15,00    -   fra 3x  € 13,50 

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)
med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% 
Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA.
   90 Kaps € 24,90   -  210 Kaps € 49,50  

Ginkgo-Magnesium 
En bra kombinasjon. Ginkgo 
forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er 
gunstig for blodkarene. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter.                              
   400  Tab    € 20,50      -  fra 3x   € 18,50

gjestene. Det er for øvrig mange
fordeler med åpne kjøkken, det
gir for eksempel gjestene et in-
ntrykk av om stedet er rent eller
ikke, ingenting er gjemt på
bakrommet, forklarer Pelle. 

Filosofien bak Café Hudik er
enkel men effektiv; ”god mat og
et bra treffsted”. Det har vært
suksess siden dag én. For Pelle
hadde lært gjennom tre år på
”Lenas” hva folk ville ha, og
tilbakemeldingene har vært
mange og gode.

- Det er ikke få som har kommet
og sagt til meg: ”Tenk at vi må
reise helt til Spania for å få
tradisjonell svensk mat, hjemme
i Sverige er det jo nesten bare
kebab, hamburgere og pizza å
få”. Forteller Pelle, som har fått
med seg litt av hvert etter et
drøyt tiår i Torrevieja.

- Det har skjedd mye både posi-
tivt og negativt her nede i løpet
av de årene jeg har vært her. Jeg
husker for eksempel godt at N-
332 gikk rett i gjennom Torre-
vieja sentrum, da var det mye
trafikkaos, det har de heldigvis
ordnet opp i. Men blant de mest
positive tingene som har skjedd
her, tilhører det at det ser ut som
om de begynner å få kontroll på
kriminaliteten. For 5-6 år tilbake
var det ganske ille, mye gat-
evold, nå er det mye tryggere.
Det å drive forretning her nede,
opplever jeg som ganske enkelt,
systemet fungerer bra. Det opp-
sto noen problemer helt i begyn-
nelsen på grunn av språket, men
det var jo min feil, og ikke
Spanias. Nå når jeg behersker
spansk, vil jeg si at det går nokså
knirkefritt, det er lite å klage
over. Vi har det bra her ved Mid-
delhavet.   

SNART PENSJONIST

Tidligere i år fylte Pelle Halle-
bratt 60 år, da solgte han 50 % av
Café Hudik til norske Beate Eng.
Hun har gått ut og inn av kafeen
siden 2001, og er blitt Pelles ut-
valgte arvtager. Meningen er at
de to først skal drive sammen

noen år, så skal Pelle trekke seg
tilbake som pensjonist, da har
han tenkt å flytte på seg igjen,
videre til et annet spansktalende
land. Men det blir nok ikke helt
enda.

- Jeg vil gjerne ha Pelle her noen
år til, det er han som er
læremester, dessuten har han
blitt som en reservepappa for
meg i løpet av den tiden vi har
kjent hverandre, sier Beate, som
lover at kafeen skal leve videre i
samme stil, også etter at Pelle
har trukket seg tilbake. Det setter
stamgjestene stor pris på.

- Det er Pelle som er Café
Hudik, han kan ikke erstattes.
Men Beate er godtatt, hun er den
eneste som kan fylle rollen og
drive videre, forklarer Wenche,
som regner seg som en del av in-
teriøret i den populære kafeen. 

DRØMMEN OM LATIN-AMERIKA

Pelles fascinasjon for Middel-
havet og Spania, har utviklet seg
til også å gjelde den lati-
namerikanske kulturen. Det er
svært mange innvandrere fra
Latin-Amerika i Torrevieja, og
Pelle har fått mange venner blant
dem, så det søramerikanske kon-
tinentet har begynt å virke svært
tiltrekkende på han.

- Om fem år er jeg pensjonist, og
da skal livet nytes et sted hvor
det er varmt, og innbyggerne
snakker spansk. Det er viktig å
ha noe å se frem til, å ha drøm-
mer. Jeg vet ikke riktig hvor jeg
kommer til å dra, mye kan skje
på fem år, og et land som er at-
traktivt i dag, kan godt være
krigsherjet i morgen, så vi får se,
det eneste jeg vet er at det blir et
spansktalende land i Latin-
Amerika. Kanskje åpner jeg en
liten bar, det er ikke umulig.
Men det store målet jeg har satt
meg som pensjonist, er å lese
Cervantes og alle de andre store
spanskspråklige forfatterne på
originalspråket, utover det tar jeg
det som det kommer, avslutter
den folkekjære kaféeieren i Tor-
revieja. 

CAFÉ HUDIK: - I 1989 hadde jeg begynt å se meg rundt etter noe eget. Og
etter en stund fant jeg lokalene hvor jeg 1. mai 1999 åpnet Café Hudik i sentrum
av Torrevieja, forteller Pelle til Spaniaposten.
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Torrevieja

Innsamling for ny Røde
Kors ambulanse

Siden oppstarten i april har
bedriftseierne bak lørdags-
jazzen på Horizonte Plaza

hatt loddsalg. Inntektene har
vært øremerket et veldedig for-
mål, nærmere bestemt; Røde
Kors ambulansetjeneste i Torre-
vieja.

- Vi har hatt høy standard på
både mat og musikk den tiden vi
har holdt på her, men vi har aldri
tatt inngangspenger. Isteden har
vi oppfordret våre gjester til å
kjøpe lodd. Premiene har vi som
driver bedriftene rundt her stått
for, det har vært alt fra gratis lun-
sjmeny, til gratis hårklipp. Vi
syntes vi har ressurser nok til å
gi litt, dessuten er det en glede
for oss å kunne hjelpe til i
lokalsamfunnet, forklarer Roy E.
Bjørkmann fra Heidi Frisør, som
er primus motor bak Horizon-
teprosjektet. 

Det er mange organisasjoner

som har henvendt seg for å bli
kandidater til og motta pengene,
men Horizontegjengen bestemte
seg ganske tidlig for ambu-
lansetjenesten til Røde Kors.
Den britiske gratisavisen Coast
Rider har lenge hatt en innsam-
lingskampanje gående gjennom
et ambulansefond. Til nå har de
samlet inn over 80.000 euro.
Med rundt 35.000 euro til har de
nok penger til en ferdig utstyrt
ambulanse, det er det som i
første omgang er målet.

- Vi fant ut av Røde Kors var
greit å satse på. I mange av de
veldedige organisasjonene går
mye midler bort til surr og rot, en
hel masse papirflytting og
byråkrati. Det er ofte vanskelig å
se hva pengene har gått til. Røde
Kors er nok ikke frie for slike
feil de heller, men det positive
med dette prosjektet her, er at det
blir til noe helt konkret, noe vi
kan se og ta på. Det var det vi

fant mest fordelaktig med ambu-
lansefondet til Coast Rider. Jeg
er sikker på at når bilen er på
veien, kommer de til å kjøre den
bort hit til oss slik at vi kan ta på
den, så bombesikkert er dette op-
plegget. En annen grunn til at

avgjørelsen falt på ambulanse-
fondet, er at vi finner formålet
svært viktig, det er definitivt
behov for flere ambulanser i om-
rådet her. Sier Roy, som, til tross
for at det egentlig var sesongavs-
lutning i dag, muligens setter

opp en ”ekstralørdag”, da blir
det i tilfelle ikke jazz, men teater
som kommer til å stå i fokus.

GLADE GIVERE: : John fra Coast Rider (midten), har akkurat fått overrakt papiret som sier at en sjekk på 1.326 er
på vei til avisens ambulansefond. Roy (venstre) og Joe representerer begge Horizonte Plaza.

Lørdag den 10. mai var det sesongavslutning for lørdagsjazzen på Hor-
izonte Plaza. Arrangørene ville benytte anledningen til å gi noe tilbake
til lokalsamfunnet i form av en pengegave. 1.326 euro ble høytidelig over-
rakt til Coast Riders ambulansefond, derfra går de rett til Røde Kors.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

HORIZONTE PLAZA: Den tidligere ubenyttede plassen på Horizonte har blitt en naturlig samlingsplass hver lørdag.

Lago Jardin II  Av. Laguna Azul  Manz.5 Chalet 5  Los Balcones - Torrevieja (Alicante)

Tel: 966 722 318      Mob: 667 513 297 (H-24)
www.nordicdental.info E.mail: info@nordicdental.info 

Implantat, allmäntandvård & tandreglering

� 16 år erfarenhet som leg.tandläkare i Sverige.  
� Utför själv avancerad kirurgi, har installerat mer 

än 1000  fixturer i Sverige.
� Hel implantat bro utförs på bara en vecka.
� Kliniken samarbetar med Astra Tech Dental.
� Privat tandvård till rimliga priser. 

Se vår hemsidan (prislista) eller ring. 
� Även finsktalande personal.

Modern svensk tandläkarklinik i 
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18  AKUT 24 tim

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm 

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

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

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verk-

tøy for bedrifter som jobber mot det skandinaviske markedet. 
Vil du prøve oss? Kontakt Therese direkte på tlf: 691 523 870

eller epost therese@spaniaposten.no
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Torrevieja

Drept på bar i Torrevieja

Paret som var involvert i
diskodrapet i Torrevieja
tidligere i måneden, forblir i

varetekt. En dommer i byen har
erklært at de to vil bli sittende til
rettssaken kommer opp senere i år.

En 30 år gammel mann ble skutt
og drept på et diskotek i Torrevieja
på morgenkvisten den 11. mai. En
39 år gammel mann  og hans 30 år
gamle spanske kjæreste, sitter ar-
restert for drapet.   

HUMMER H2 12/02 45.800€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ Mercedes GL320CDI      83.300€ AUDI TT COUPE            16.900€ AUDI A4 TDI CABRIO    33.600€ Jaguar XJ6 Sovereign 15.600€

CITROÉN  XSARA   6.900€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         31.300€ FORD MUSTANG          28.800€ Mercedes CLK 200 Cab  21.500€ MERCEDES CLS 500 58.800€

BMW 325 COUPE          24.400€ Mercedes 190 SL 1958    74.000€ PORSCHE  911 (996)      47.500€ Mercedes  ML 55  AMG    32600€ BMW 730D                    56.900€ JAGUAR  S-TYPE          17.950€

Aston Martin Vantage V8 116.000€ VW PASSAT     23.700€ AUDI A6 2.5TDI AVANT 24.600€ MERCEDES CAB E320    12.950€ CHRYSTLER STRATUS      9.300€ MERCEDES E240           16.900€

SL 55 AMG FAB 2003      77.000€ LINCOLN NAVIGATOR 19.900€ Mercedes C320 2001   19.500€ SAAB CABRIO             10.950€ 500 K (CLASSIC)             66.000€ Bentley Turbo R              36.000€

-  Vi finansierer din bil med lån opptil 7% til 5.95% rente.

- 1 års garanti på alle biler

-  Vi har eget verksted

-  Vi utfører vedlikehold og service

Du finner oss langs N-332 mellom Alfaz del Pi og Altea:
Ctra de Benidorm - Altea (N-332)
Partida del Planet 159  Tlf: 966 88 00 39 - Fax 966 88 23 06 
E-mail: arkadius@wanadoo.es

Kjøp og salg av spanske og importerte biler

Elche

Sykehuset utvidet

Den regionale helseminis-
teren, Manuel Cervera,
har innviet den nye den

nye fløyen på sykehuset i Elche.
Åpningen av det nye bygget til
7,3 millioner euro, sammenfalt
med feiringen av sykehusets 30-
års jubileum.

Torrevieja

Lik i brennende bil

Politiet i Murcia har satt i
gang full etterforskning
etter at en brennende bil

med et lik ble funnet like i
nærheten av handlesenteret
Thader. Liket ble oppdaget etter
at brannmenn fikk kontroll over
den brennende bilen, og Guardia
Civil var raskt på plass med sine
eksperter. 

Det forkullede liket er for øvrig
enda ikke identifisert. Rettsme-
disinsk institutt i Murcia
forsøker å stadfeste dødsårsaken,
mens etterforskningen pågår for
fullt.

Orihuela Costa

Ektepar påkjørt og
drept på N-332

Et irsk ektepar omkom,
etter at de ble påkjørt
mens de krysset N-332

ved Orihuela Costa. Sjåføren av
bilen som kjørte på ekteparet,
kom uskadet fra ulykken.

Promillekontrollen viste imidler-
tid at han var påvirket av alko-
hol, og politiet arresterte han på
stedet. Han sitter nå varetekts-
fengslet, og risikerer tiltale for
uaktsomt drap.
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Åpningstider: 15.sep til 31.mai

Alle dager fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lør 19.00 - 23.00

Mandag stengt.

Åpningstider: 1.juni til 15. september
Kun kveld fra 18.30 - 23.30

� Vi har Tapas & a la carte.

� Dagens meny:  
Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com

Alicante

Torrevieja

Fire betjenter fra Guardia
Civil ble tidligere i
måneden kjørt ned da de

forsøkte å stoppe et kjøretøy i
en rutinekontroll. Ifølge poli-
tiet stanset bilen på signal, og
kjørte inn til siden. Men da
betjentene nærmet seg
kjøretøyet, ga sjåføren plut-
selig full gass, og fire betjen-
ter ble delvis overkjørt, uten at
noen av dem skal ha pådratt
seg alvorlige skader.

En av Guardia Civil betjentene
begynte å skyte mot bilen, og
traff den russiske sjåføren i
armen. Da først valgte han å
stanse. Det viste seg at
sjåføren og hans spanske pas-
sasjer akkurat hadde utført et
ran i Torrevieja, og at de var på
flukt da de tilfeldigvis havnet

i politiets rutinekontroll. De to
sitter nå i varetekt. En tals-
mann for myndighetene, sier at

de to er godt kjent av politiet
fra før.

Må betale for byggestrøm?

Beboerne i en Torrevieja
urbanisasjon, som i ti år
har vært tilkoblet utbyg-

gerens vann- og strøm-
forsyninger, har nå fått beskjed
om at de må betale en regning på
10.000 euro. Innbyggerne i Calle
Miguel Angel i El Chaprall, som
aldri har mottatt ferdigstil-
lelsesattester på sine boliger til
tross for at de er registrert i eien-
domsregisteret, har lenge ligget
i forhandliger med utbyggerk-
jempen ”Tecnologia Urbanis-

tica”, og har til stadighet fått
både strøm og vann avstengt. Nå
har de fått beskjed om at utbyg-
geren ikke lenger har råd til å be-
tale regningen.

En representant for ”Tecnologia
Urbanistica”, sier at firmaet har
sendt ut informasjon til 16 be-
boere i El Chaprall, og herved
informert dem om situasjonen.
Utbyggerens talskvinne sier at
vannregningen er betalt, men at
et krav på 10.000 euro fra Iber-

drola fortsatt er ubetalt. På grunn
av den dårlige situasjonen i
boligmarkedet, kan ikke sel-
skapet fortsette å betale disse
regningene, sier talskvinnen.

Beboerne i El Chaprall sier de
skrev et brev til ”Tecnologia Ur-
banistica” ved utgangen av
2007, hvor de etterlyste fer-
digstillelsesattestene sine, de har
imidlertid aldri i mottatt noe svar
fra utbyggeren, hevder en
fortvilet beboer.

Fest menyer (min. 6 personer)

Forretter for å dele
Reker Mister X Hjemmelaget pate

Serrano Skinke Musling i hvitløksaus

Spesial Salat Spesial salat

Champignon på toast Champignon på toast

Grateng Grateng

Hovedrett
Grillet lammeskulder Kylling med champignon

And m. appelsinsaus Grillet torskefilet

Lasagne Bacalao med cleopatrasaus

Oksehalestuing Grillet sverdfisk

Entrecote Biff Escalope

Grillet oksefilet And i appelsinsaus

Oksefilet Entercote

Severes med friske grønnsaker og poteter
Dessert eller kaffe Dessert eller kaffe

Whiskey kake Sherry trøffel

Sjokolade mousse Karamell pudding

Sherry trøffel Vanilje is

Karamell pudding Sitron sorbet

Vanilje is Sjokolade mousse

Citron Sorbet

1/2 flaske vin eller liknende 1/2 flaske vin eller lignende

Brød & Alioli Brød & Alioli

23.35 € + iva 18.70€ + iva

VI HAR OGSÅ A`LA CARTE 

Don Bricolage   Bensinstasjon

Stressless   Mercadona   Mercedes

6 km. Benidorm                          Altea 1.km
N332

Du finner oss mellom Alfaz del Pi og Altea:

- Betal kun halv pris for halv porsjon “á lá carte”

Nyt varme sommerkvelder på:

Casa Vital

Kjørte ned Guardia Civil

MÅ BETALE: På grunn av mangler ved urbanisasjonen har man aldri blitt korrekt tilknyttet Iberdrola strømnett. Etter
over ti år på byggestrøm må beboerne dele en regning på 10.000 Euro eller risikerer de å miste strømmen.

Restaurant Mister X

El Planet, 136 Altea

Tlf: 965 842 881
Åpent kl 19.00-23.00

Tirsdager stengt

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

?
? ? ?

!? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.
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Ana fra Miramar ønsker 
velkommen til:

c/Joaquín Turina, 1, local 5, ALBIR (overfor Det Norske Bakeri) - Tlf: 966 864 906

- Vi har meny på norsk.

Åpent mandag til lørdag,

Søndag stengt.

Dagens meny
13.00-16.00

Kveldsmeny
18.30-23.00 12,50€

8,50€

RESTAURANTE

RESTAURANTE CESAR I ALBIR
Spesialiteter: Argentinsk kjøtt, empanadas,
lammelår a la César. Internasjonal meny.

Avda. del Albir, 68  -  Telf: 96 686 73 78  -  Servering og avhenting.

Åpent: kl 12.00-16.00 og 18.30-22.30. Onsdag stengt. 

21

Madrid

Mand. - Fred. kl. 12.00-16.00
Dagens rett:  5,90 €

Åpent alle dager!

Sant Pere, 23 Altea 
(v/stranden)

Telf: 966 881 783

Akropolis Altea
GRESK RESTAURANT

Nå også i
Benidorm

Vicente Llorca Alos No 3-3

PLAYA PONIENTE
Tlf: 96 680 81 04

Dagens rett:  5,90 €

• Kjøkken av beste kvalitet

• Sveitsisk kokk

Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”,  fersk fisk og utmerket kjøtt.

Lunchmeny 14€, vin inkludert

Åpent 12.00 - 24.00 stengt onsdager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea

Tlf: 965 841 269

Den 3. mai døde Spanias
tidligere regjeringssjef
Leopoldo Calvo-Sotelo

av hjerteinfarkt. Han var landets
statsminister fra 1981-82, og ble
82 år. Det er første gang siden
Franco døde, at en spansk reg-
jeringssjef har gått bort, og Zap-
ateroregjeringen utlyste tre
dagers landesorg.

Leopoldo Calvo-Sotelo tiltrådte
som statsminister etter at Adolfo

Suarez leverte inn sin
avskjedssøknad. Begge repre-
senterte det daværende sen-
trumspartiet UCD. Det var
Calvo-Sotelo som ble forsøkt
fjernet i det mye omtalte mil-
itærkuppforsøket i 1981.

Leopoldo Calvo-Sotelo var først
handelsminister i den første
overgangsregjeringen etter
Franco. Senere ble han finans-
minister og så vise statsminister

i Spanias første demokratiske
regjering, som ble ledet av Al-
fredo Suarez.

Den 8. mai fikk den tidligere
regjeringssjefen sin statsbegrav-
else, både kongefamilien og
Spanias fremste politikere var
med på å hedre Leopoldo Calvo-
Sotelo, hvis største politiske
bragd var å starte den lange pros-
essen for spansk medlemskap i
NATO.  

Tidligere regjeringssjef død

Sommeråpent frem til September:
Ons, Fre, Lør fra 18.00, Søndager kl 13-18.00

Informasjon og bordbestilling hos Anki, 
Tlf 966 860 815 - 620 350 603
c/Castell no, 4 Alfaz del Pi

� Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord Kun 10€
� Fredager kl 21.00: Karaoke med Rune

� Lørdag kl 19.00: Dans til Bernie og Ben

� Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00. 10€   

The Castle Inn

Vi gir deg en smaksopplevelse!

Ring Kristian på Tel: 616 370 331 eller kom innom oss i Albir

�
�

Vi lager mat til alle typer selskaper, små og store. 
Alt fra norsk 17. mai mat til spansk tapas. 
Smaksopplevelser levert rett på døra!

CATERING

FRA VENSTRE: Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Juan
Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo og Miguel Roca.

Madrid

Strengere å kjøre
uten førerkort

Et nytt og strengere lovverk
for de som kjører uten
gyldig førerkort, trådte i

kraft den 1. mai. 

Trafikanter som nå blir tatt for å
kjøre uten førerkort, risikerer nå
seks måneders fengsel og 24
måneder med dagsbøter, eller al-
ternativt; 90 dagers samfunnst-
jeneste. 

Marbella

ITV i Marbella

Den andalusiske regjerin-
gen har gitt grønt lys for
å bygge en kontroll-

stasjon for ITV, biltilsynet, i
Marbella. Den nye stasjonen
skal bygges på en tomt i det nye
industriområdet San Pedro Al-
cantara, og skal stå klar om hal-
vannet år. 

Ordføreren i Marbella, Angeles
Muñoz PP, sier det er på høy tid
at området får sin egen ITV, tatt
i betraktning at over 100.000
kjøretøyer er registrert i Mar-
bella kommune. Den nye kon-
trollstasjonen i San Pedro
Alcantara får fem kontrollband,
tre flere enn den eksisterende
stasjonen i Estepona.
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Drømmer du om å bo i Spania og
jobbe i en norsk bedrift?

Bli med og start opp vår virksomhet
på solkysten i Spania!

Sector Alarm er en
norsk leverandør av

boligalarmer som ble
etablert i 1995.
I dag har vi 400 

medarbeidere i Norge,
Sverige og England.

Vi etablerer oss i Fuengirola ved Malaga på den spanske solkysten og søker
medarbeidere til funksjoner innenfor salg og kundeservice.

Kunne du tenke deg å forlenge sommeren til hele året, lære en ny kultur og
kanskje et nytt språk? Da er det på tide å søke jobb i Sector Alarm!  Vi tilbyr
interessante jobber i et trivelig og entusiastisk arbeidsmiljø. Solkysten byr på
340 dager med sol i året, lave levekostnader og en spennende kultur. 

Du vil høste nyttig erfaring gjennom å jobbe med salg eller kundeservice hos
oss. Vi gir deg en kompetanse som du kan benytte i svært mange sammen-
henger. Grundig opplæring vil bli gitt i Norge før du drar til Spania. 

Vi søker medarbeidere som skal jobbe mot det norske markedet. Stillingene
krever derfor ikke at du behersker spansk, men det kan være en fordel. Kun-
deorienterte personer med erfaring fra montering av alarmer oppfordres
særskilt til å søke.

Sector Alarm har som mål å etablere seg i flere land etter hvert, så vi tilbyr
gode utviklings- og karrieremuligheter for deg som er mobil, liker å bli kjent
med nye mennesker og samtidig vil lære noe nytt. Vi forventer at du er positiv
og selvstendig med pågangsmot og konkurranseinstinkt. At du liker å snakke
med andre mennesker og behersker engelsk er en selvfølge. 

Passer denne beskrivelsen til deg, vil vi gjerne ha deg med i vårt team. Ta
sjansen på å oppleve noe alle drømmer om, men som de fleste ikke gjør. 

Send kortfattet søknad med CV til stian.veganger@sectoralarm.no

Søknadsfrist: Snarest.

Spørsmål om stillingene kan rettes til
• Viggo Skeisvoll, adm. direktør Sector Alarm Norge, tlf. 992 82 303,    
viggo.skeisvoll@sectoralarm.no

• Stian Veganger, Kundesentersjef Sector Alarm Norge, tlf. 417 89 068
stian.veganger@sectoralarm.no
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Elche

Det er sorg i Elche et at ni
år gamle Santiago Ule
Martinez plutselig falt

død om i skolegården på Newton
College i begynnelsen av mai.
Santiago, som var sønn av to
godt kjente offentlige personer i
Elche, lekte med andre elever i
skolegården, da han plutselig
klaget over svimmelhet og
kraftig hodepine, så begynte han
og kaste opp, før han omsider

besvimte og falt om. 

Skolens ledelse var ikke sene om
å tilkalle ambulansen som raskt
kom til stedet. Men etter 45 min-
utter med gjenopplivnings-
forsøk, ble niåringen erklært
død, livet sto ikke til å redde.
Dødsårsaken ble definert som
plutselig hjertesvikt. Liket er
blitt obdusert, men ingen rapport
har foreløpig blitt offentliggjort.

9-åring døde i skolegården

Santa Pola

En 23 år gammel mann lig-
ger alvorlig skadet på
sykehuset i Elche, etter at

han falt fra taket på kameratens
bil. Unggutten skal ha lekt seg
på biltaket, da kameraten plut-
selig ga full gass, for så å
bråbremse. Ifølge øyevitner sklei
gutten av taket da kameraten

bremset, da det så ble gitt gass
igjen, ble ulykkesfuglen truffet
av bilen, som skal ha slengt han
7-8 meter bortover veien. Hen-
delsen skjedde i Calle Gabriel
Miro ved ellevetiden på kvelden
søndag den 11. mai. Gutten som
sklei av taket har blant annet på-
dratt seg alvorlige hodeskader.

Alvorlig skadet etter
“ungdomslek”

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 

Slakteri og bakeri.

Ytterligere tjenester:

Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 

Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask 

Torrevieja

Ny busslinje

Det var miljøvernminis-
teren under den forrige
Z a p a t e r o p e r i o d e n ,

Cristina Narbona, som kom med
forslaget til å bygge avsalt-
ningsanlegget. For henne var
dette den ideelle måten å bli kvitt
vannmangelen i Valenciaregio-
nen på. Narbona mente at an-
legget ville løse alle fremtidige
problemer, og at 3 millioner
mennesker ville nyte godt av den
nye kilden. Dessuten skulle det
løse vanningsproblemene til
65.000 bønder, mente Narbona. 

Etter en lang debatt på lokalt
nivå, ble forslaget presentert for
grunnlovsdomstolen i Madrid.
Dommerne stilte seg svært posi-
tive til forslaget, og stemte
nesten enstemmig for at byggin-
gen skulle påbegynnes. Bare en
av elleve dommere skal ha stemt

imot. 

Forslaget til avsaltningsanlegget
ble også godt mottatt av EU-
myndighetene i Brussel, som ut-
talte at de syntes det var svært
positivt med et anlegg som kan
produsere rent drikkevann og
vann til vanning, uten at det er
avhengig av nedbørsmengder.  
De regionale myndighetene i Va-
lencia har på sin side strittet i
mot fra første stund. Den valen-
cianske visepresidenten uttalte at
den regionale regjeringen skal
gjøre alt som står i dens makt,
for å få prosjektet avlyst. Med
seg på laget har de hatt de lokale
styresmaktene i Torrevieja, som
også har vært imot anlegget fra
første stund.  

Nå hevder de lokale styresmak-
tene at de har oppdaget lekkasjer

i en del av anleggets rørsystem,
og at disse lekkasjene har bidratt
til å forurense området. Repre-
sentanter for ”Acuamed”, sier at
dette er rent sprøyt, og at det
bare er et forsøk på ytterligere å
få forsinket prosjektet.

Det nye avsaltningsanlegget i
Torrevieja har en prislapp på
over 215 millioner euro, hvorav
55 millioner er gitt av EU.
Videre er det beregnet at ved-
likehold og drift de neste 15
årene vil koste rundt 82 mil-
lioner euro, slik at totalen vil
komme opp i 297 millioner euro.
Anlegget skal kunne produsere
80 kubikk hektar vann i året,
hvorav halvparten skal brukes til
vanning, mens resten skal bli
drikkevann til innbyggerne i
Murcia- og Alicanteprovinsen.        

Fortsatt krangel om avsaltningsanlegg

Rådhuset i Torrevieja (PP) anklager vanngiganten ”Acuamed” for å sette
miljøet i fare, etter at det har forekommet forurensende utslipp under
konstruksjonen av det nye avsaltningsanlegget i Torrevieja. Både den
lokale og den regionale regjeringen, begge fra Partido Popular, har kom-
met med kraftig kritikk av prosjektet, som ble påbegynt i fjor.

Eksisterende busslinje 1,
går fra rådhuset på Ori-
huela Costa, via urban-

isasjonene Playa Flamenca, Las
Chismosas, La Florida, Lago Sol
og La Campana, til det nye syke-
huset i Torrevieja. Bussen følger
samme rute tilbake igjen.

Fra og med juli i år, vil dette
tilbudet bli utvidet med en bus-
slinje 2. Meningen er at langt
flere beboere skal kunne benytte
seg av buss når de har behov for
å besøke sykehuset. Linje 2 skal

gå fra Orihuela Costa Helsesen-
ter, mot Campoamor, så videre
gjennom Avenida Adelfas til
Glea stranden.

Derfra skal den gå gjennom
Saavedra til N-332, så til La
Regla, Castillo de Don Juan, El
Galan, El Presidente, Villa-
martin, La Zenia II, for å ende
opp ved rådhuset i Orihuela,
hvor man kan hoppe på linje 1.
Linje 2 følger så den samme
ruten tilbake til Orihuela Costa
Helsesenter.
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HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

ALTEA

Super Valu 
Consum

ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR

Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

TORREVIEJA: 
URB. LA MARINA

Consum
URB. LOS BALCONES

Super Valu
URB. LOS DOLSES

Super Valu

ROJALES: URB. DONA PEPA

Supermercado Gama

ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA

Consum La Zenia

CABO ROIG

Supermercado Saura

PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS

Supermercado Saura

LAS MIMOSAS

Superbrico

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

BENIDORM: Søndager jazz, funk og loppemarked
CALPE: Onsdager fra 0800-1400
DÉNIA: Fredager fra 0800
GUARDAMAR: Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN: Lørdag loppe- og antikkmarked 
fra 0800-1400

TEULADA: Sødag stort brukmarked 
(Flyttet til Pedreguer)

LA NUCIA: Søndager loppemarked
POLOP: Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TIRSDAG:
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

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

Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

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

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

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

SØNDAG:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

Markedene på kysten kan være gode
steder for å kommer over et “billig
kupp”  eller bare titte litt for underhold-
ningens skyld. Mye godt frukt og grønt
selges også til svært hyggelige priser.
Interesserte i antikviteter vil også finne
mye spennende på markedene, og spe-
sielt på bruktmarkedene (rastros).

MARKEDER /  MERCADOS

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

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

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

Ikke gå glipp av en eneste 
utgave i sommer!

• Du kan laste ned hele avisen fra vår webside og 
samtidig få  tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser!

• Du kan tegne abonnement på papirutgaven og
få Spaniapsoten direkte i postkassen din i Norge
eller Spania!

Vergel

Guardia Civils anti narkotika
enhet, har arrestert fem personer
de mener står bak et omfattende
narkotikasalg rundt om i hele
Marina Alta området. Etter-
forskningen begynte i Vergel,
etter at politiet mottok infor-
masjon om at en ung gutt i Pego
var utsatt for alvorlige trusler og
utpressing fra en gjeng

narkotikalangere, som han an-
givelig skal ha skyldt penger.
Politibetjenter fra Guardia Civil
i Vergel plasserte ut et overvåkn-
ingskamera i nærheten av et sted
hvor unggutten hadde fått
beskjed av banden om å møte
opp. Der skal hele seansen ha
blitt filmet, og de fem langerne
ble arrestert kort tid etterpå. 

Politiet sier at de fem vil bli
tiltalt for brudd på legemid-
delloven, utpressing og alvorlige
trusler. Under ransakningen av
to eiendommer har det blitt kon-
fiskert et større kvantum
narkotika, og utstyr som brukes
til pakking og distribusjon. Alle
de fem arresterte sitter varetek-
tsfengslet.

Voldelig narkobande arrestert
Valencia

En 30 år gammel mann fra
Lliria i Valencia skal an-
givelig ha slått i hjel sin

far under en heftig krangel i
midten av mai.

30-åringen, som bodde i samme
hus som stefaren, skal ha brukt
en stump gjenstand da han flere

ganger skal ha slått stefaren i
hodet til han døde. 

Senere meldte han seg selv for
Guardia Civil, som har satt i
gang full etterforskning. 

Drepte stefaren
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Norske sjakkspillere imponerte i den internasjonale
turneringen Open International Villa de Benidorm.

Line Jin Jørgensen ble
beste kvinnelige spiller,
mens Øyvin Strand ble

beste spiller uten internasjonal
rating i turneringen, som ble avs-
luttet 5. mai.

FRA ALFAZ DEL PI

Rundt 200 spillere deltok i
turneringen, som ble vunnet av
russeren Vladimir Burakin,
foran Boris Avrukh fra Israel,
Eduardo Iturrizaga fra Spania og
Stewart Haslinger fra England.
Alle fikk 8 poeng av ni mulige.

Beste lokale spiller ble Mihai
Suba, rumensk stormester som i
mange år har bodd i Alfaz del Pi,
med 7 poeng.

Åtte norske spillere var med, og
Line Jin Jørgensen ble beste
kvinnelige spiller med sine 5
poeng. Hun er regnet som
Norges nest beste kvinnelige ju-
niorspiller.

FLYTTER TIL SPANIA?
Øyvin Strand (60) fra Bergen,
som etter mange års opphold
gjenopptok en gammel hobby i
fjor, ble bestemann uten inter-
nasjonal rating. Strand utvidet
turneringsoppholdet til tre uker,
ikke minst med tanke på en
framtid på Costa Blanca når han
går av med pensjon om vel to år.

Joachim Thomassen ble beste
nordmann, med sine 6,5 poeng.
Men 17-åringen, som allerede
har to napp i den internasjonale
mester-tittelen, var likevel veldig
skuffet siden motstanden var for
svak. Han spilte sin første turner-
ing som 12-åring, og er, bak ver-
denskjente Magnus Carlsen,
sammen med Espen Forsaa, som
spilte i Benidorm for halvannet
år siden, regnet som de største
norske sjakktalenter.

Øystein Aagedal Skafe fikk 5,5,
Thomas Thomassen – Joachims
far – 5,5, Nicolai Getz og Line
Jin Jørgensen fem.

TORGER STRAND TORGER@SPANIAPOSTEN.NO

NORSK TOPPSPILLER: Line Jin
Jørgensen, beste kvinne i sjakkturnering
i Benidorm. Hun er regnet som Norges
nest beste kvinnelige junior.

STORMESTER FRA ALFAZ:
Mihai Suba, bosatt i Alfaz del Pi, kom
på 16. plass.

IMPONERTE: Øyvin Strand,
bestemann uten internasjonal rating.

Norsk sjakksuksess i Benidorm

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.
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SØKER NORSKLÆRER FRA ØSTLANDET

Jeg er en spaniol som søker en
norsk lærer fra Oslo fordi jeg vil
avlegge en eksamen på norsk
bokmål som andre språk.Jeg
skal gjøre test i norsk høyere
niva(Bergenstesten) ved Folkeu-
niversitetet i Oslo.Bergestesten
henvender seg til personer som
søker opptak ved universiteter i
Norge. Jeg har allerede det
høyeste nivaet på tysk(Goethe-
Institut) og på hollandsk(Uni-
versitetet i Amsterdam).Hvis du
er en lærer(med høyere utdan-
nelse) fra Oslo som bor i
Alfaz,Altea,La Nucia eller om-
rådet og er interesset a gi under-
visnnig ta kontakt. Miguel.
Telefon: 646964668 

SMYKKE FUNNET

Smykke funnet julaften i Kirken
i Torrevieja. 
Henvendelse: tlf. 965328750

BÅT KJØPES

Ønsker å kjøpe båt, fortrinnsvis
med båtplass i Altea (om mulig).
Alle typer relativt hurtiggående
motorbåt av interesse;
skjærgårdsjeep, walkaround,
daycruiser eller cabincruiser. Må
være i bra stand uten feil/man-
gler. Oppussingsprosjekt ikke
interessant. Vil være i Altea-om-
rådet fra 28 mai til 6 juni, samt
fra ca. 20 august. Fortrinnsvis
skriv til post@pelago.no eller
ring 0047 90936942

SEILBÅT KJØPES

Ønsker å kjøpe en liten seilbåt,
gjerne katamaran type Hobiecat
e.l. Tlf: 627 816 569

KRAFTIG “NORSK” PC 
19" Flatskjerm, 3GHz Pentium4
Dual Core,  1GB RAM, 300GB-
Harddisk, TV utgang, Nettverk-
skort, DVD/CD Leser/Skriver,
Norsk tastatur, headset for Inter-
nett telefoni (skype), støydempet
kasse, Norsk teksbehandler, 
nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er knappt brukt og fremstår
som ny. Den selges med garanti.
Kun 500 Euro. Tlf: 627 816 569
(Altea)

SAMSUNG 52 TOMMERS PLASMA

Samsung 52" plasma skjerm,
HD ready. Kun to måneder gam-
mel, skjermen er som helt ny og
dermed under garanti etc.
"PS50Q97HD". Selges pga
plassmangel, ta kontakt for mer
info. Kun 1150 Euro. Kvittering
medfølger. Tlf: 627 816 569
(Altea).

VARMEPUMPE SWIMMINGPOOL

Brukt varmepumpe til swim-
mingpool rimelig til salgs. Kun
vært i bruk i 1 år. Selges som den
står til høystbydende, minimum
EUR 2000. Alfaz del Pi. Ring.:
+4790041999.

ALUMINIUM WHEELCHAIR

lightweight wheelchair. hardley
used,like new. folding. 225€. can
speak dutch german english
spanisch. Telefon: 627019403 

BMW 540 IA Touring 2002 mod
TORREVIEJA. Bilen er i meget
god stand. Sølv met. med stort
sett alt av ekstrautstyr. Full serv-
ice og ITV nov 2009. Pris 17500
€. Telefon: 966722442 /
679930873

GRAND ESPACE 2006 2,2 CDI

Renault espace , navigasjon,
xenon lys, stor stereo, sota
vindu, solskjerming, skin, klima,
varme i sete, trådløs telefon
tilkobling, panorama soltak, au-
tomat, lettmetall felger +++++
Telefon: 616477762 
98 NISSAN PRIMERA 2,0 GLX
Kun kjørt 104000 km . Hel og
fin combicoupe. Hvit , radio og
CD. Spanske skilter . S. kun
2,500,- euro. Møtested for be-
siktigelse og prøvekjøring , der
det passer deg best. Bilen står på
langtidsparkering v/ Alicante
flyplass. 
Telefon: +47 92 63 84 07 

BMW  Z3 1997
Z3 nylakkert og ny kalesje i
2007. blå med lilla skjær, 1,8
meget god stand.
Telefon: 616477762 

MINI COOPER S
10/2002 Mini Cooper S, 60.000
km. God stand! Tlf. 600616193. 

KLASSISK CABRIOLET

Klassisk MGB cabriolet, 1974
mod. Original, meget god stand.
Lav kilometer! 646670669 

RENAULT VELSATIS 2003
Til salg: Renault Velsatis 2003,
2.2 CDI, 2003 mod-73,000 km.
Full utrustning (auto ljus og vin-
due viskere m.m)-meget pen og
god bil. Pris: 17.000 euro på
spanske skilter. Tel. 666-242-
808

VOLVO S80 2,4 2001
Til salg: Volvo S80 2,4 Optima,
model 2001. Full utrustning og
er på spanske skilter 82,000 km,
ny kamrem, nye dekk, ny ser-
vad. ITV til 08-2009. Drar 9-9,5
l pr. 100 km. 10,500 Euro. Tel:
666-242-808

2004 FORD FOCUS 1.8 TDCI
86.000km. Stj.vogn.Ac++ selges
kun 6200€.Meget rimelig i drift.
Ring Sverre på +47 69148030
eller +34 634027000

JAGUAR XJ 12
støken bil (12 syl. 6l) 92/93
mod. 75TKM. Sølv met. sort
skinntr. el.takluke ,radio m. cd-
skifter. alt utstyr. Itvgodkj.
nov.08. Euro 14.000.-
Tel.966880515 mob.687371656

97 VOLVO 850 TDI BILLIG
NÅ 2.500 EURO, 1100 KM PR
TANK DISEL, 97 MOD, MA-
RINE BLÅ, ALARM, 2,5
TURBO ( som i Audi A6 ) se
også internett annonse 17.4
Telefon: 618913226 

RENULT MEGAN 2.0 AUTOMAT

Bilen er fra 1997-8. 91000 km.
Automat kassen ny ved 65000
km. Nye støtdempere forran,
bremsene totalt byttet. Teknisk
er bilen bra. klima ,el vindu og
lås ITV august 2008. Selges for
E900 +reg,kost. Svein Mob
630821256

1999 RENAULT SCENIC MEGANE

1.6 RXE 16V, alt elektrisk,
Sat.Nav, CD-veksler,
110.000km, manuell gir. ITV-

kontroll sep.07. Selges meget
rimelig €3.800 grunnet flytting
tilbake til England.
Telefon: 697994027 

PEUGOT 206
TORREVIEJA Bilen er en 2000
mod, hvit, 3 - dørs, i god stand.
El-vindu og A/C. Full service og
ITV Mars 2008. Pris 4000,-€
639334537 / 966798777

HONDA CBF 600 S 2005
Sykkelen fremstår som ny.
Nesten ikke kjørt. en del utstyr
kan medlølge. Overtrekk,
veske,hansker og hjelm. E 4250
+ papir kostnader. Svein mob
630821256

MERCEDES ML-270 CDI
Grunnet overgang til leasingbil
selges vår fantastiske ML . Sølv
met Automat Takluke avtagbart
hengerfeste 143000 km sorte
skinnseter aircond Pris 19000
euro (ferdig prutet) Bilen leveres
verkstedskontrollert+service
Telefon: 657801303 

BMW X5
2005 modell, 52.000km, au-
tomat, Sportpakke, Xdrive, navi,
panoramatak, beige skinn+++
Som ny. Tlf: 627816567 (Altea)

GOLF VOLKSWAGEN 1.4 I
sælges, hvid, ITV 03-2009, nye
bremser, km 200.000, incl. for-
sikring Pris 1850,- €.
Telefon: 628313212

VIL BLI KJENT MED MANN!
Hei er du en ,seriøs mann mel-
lom 30 og 60år, bor på Costa
Blanca, og er alene, send meg
noen ord eller ring. Liker ikke
røyk men tar en drink og liker
mennesker og liv, samt rolige
kose stunder, reise og kunst og
mye mer, Anita46
Telefon: 965889189

KLINIKK I ALBIR

For liten klinikk i Albir søker vi
en medisinsk assistent som be-
hersker engelsk og tysk. Kontakt
pr mail. ottercb@yahoo.de

SERVITØR SØKER JOB

Hei jeg er frisk, udadvendt,
mødestabil og præsentabel 36 år
mann fra skandinavien, som
søker jobb som servitør, bu-
tiksmedhjælper eller som recep-
tionist i Albir, Altea eller
Benidorm-området. Jeg taler
Norsk, Dansk, Svensk, Engelsk
og lite spansk. Skulle dere vær
interessert hører jeg gerne fra
dere. Jeg kan starte den 3 mai.
Tlf. +45 20 56 10 18 

AU PAIR / BARNEPIKE

Hei, jeg heter Solveig Melanie
Kirchhofer og er en norsk/tysk
jente på snart 19 år som kommer
til Spania til høsten (2008). Jeg
søker jobb som Au Pair eller
barnevakt/pike. Jeg har erfaring
med barn fra flere tidligere job-
ber. Ellers er jeg sosial, utadvent
og nyskjerrig. Jeg er ferdig med
videregående ved steinerskolen
i Oslo. Der hadde jeg spansk un-
dervisning i tre år, men med
denne turen til Spania ønsker jeg
spesielt å friske opp disse
kunnskapene. Ellers røyker jeg
ikke, og har ikke lappen. Hvis du
kjenner noen som trenger en Au
Pair/barnepike eller lignende så
ta kontakt! Tlf. +47 9573 4995
eller 636533115 (tanten min i
Altea).Barnehage/barnepass

ALTEA GAMLEBYEN

Ny leilighet med 2 soverom, stor
terrasse med havutsikt og sol
hele dagen. 850pr. mnd.
Tlf: 627 816 569

LA CALA FINESTRAT

Korttidsleie : Stor leilighet med
2 soverom, flott utsikt, 300
meter fra stranden. Fullt

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

�

BIL & MC�

� JOBB / TJENESTER

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Nord

Marina Baixa

RUBRIKK PÅ WEB
OG PAPIRWWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

BEKJENTSKAP

�

SPANIAPOSTEN

For å annonsere gratis på denne siden, register
din annonse på websiden:
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon!
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Stilling ledig
Spaniaposten utvider og søker derfor flere medarbeidere. Vi
holder til i moderne kontorer i Altea og arbeider over hele
Costa Blanca.

Readaksjonssekretær
Vi søker en person som har bodd på kysten en stund. Behersker

spansk muntil og skriftlig. Gjerne med noe erfaring fra økonomi

og administrasjon. Stillingen består av både praktisk og adminis-

trativt arbeide inklusive kundeservice.

Grafiker / Layoutansvarlig
Vi søker en erfaren grafiker, for å jobbe med produksjon av våre

publikasjoner på deltid eller heltid. Søker må ha 

erfaring med billedbehandling og programmer som 

Quark Express og/eller Adobe Indesign. 

Kundeansvarlig
Vi ønsker en lokalkjent, utadvent person, for å arbeide med

gamle og nye kunder på Costa Blanca. Søker bør snakke spansk,

lokalkjent og trives med å arbeide selvstendig.

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra database relaterte webpros-

jekter. For utvikling og videreutvikling av eksisterende og ny

webløsninger.  Vår teknologiplattform er basert på “open

source” løsninger. Mulig å jobbe som 

freelancer eller i fast stilling.

Kontakt daglig leder på epost 

red@spaniaposten.no eller pr telefon for informasjon om

stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Spaniaposten SL
Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)
03590 Altea (Alicante)

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.no

Til vårt kontor/resepsjon har vi behov for en Service manager

som skal ha følgende funksjoner:

• Utarbeidelse av resepsjonens rutiner og funksjon

• Generell turistinformasjon til beboerne

• Sørge for den daglige drift av resepsjonen

Stillingen rapporterer til daglig leder

Vi søker etter et servicemenneske som trives med ansvar, er

strukturert og selvstendig med glimt i øyet. Vedkommende må

like samarbeid og være løsningsorientert. Bør beherske 

skandinavisk, engelsk og spansk. Søknadsfrist 10.05.2008.

Vi kan tilby utfordringer og hyggelig arbeidsmiljø i utviklingen av

et nytt Service og boligsenter.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes til: randi@incityspain.es
For spørsmål kontakt Randi Bolstad 
på telefon: 664 330 906

Stilling ledig:

Service manager

Sanasol Holiday & Care er et Service og boligsenter bygget i regi av Ole Bull Eiendom
AS, i Bergen. Beliggenhet er La Nucia, vis á vis ”Supermercado la Nucia” og nedenfor
Dialyseklinikken ”Clinica La Nucia”.

In City Spain SL

C/Almendros 10

03530 La Nucia

møblert, stort bassengområde,
tennis, fotballbane, parkering i
garasje. Telefon: +4794211487 

GUARDAMAR

Lekker beliggenhet, utsikt, tak-
terasse, vestvendt, 50 meter til
felles svømmebaseng, to
soverom, vaskemaskin, to bad
(dusj/badekar), airconditon,
norske og skandinaviske tv-
kanaler...Takterasse 45m2, vin-
terhage 15m2, parkering på egen
tomt. Område har Costa Blancas
fineste kyst. Ukesleie eller
langtidsleie. For mer infor-
masjon kontakt meg på telefon
916 911 00 eller på mail
aksel.grimsgaard@forlagsen-
tralen.no Telefon: 91691100 

CABO ROIG, PLAYA GOLF

Helt ny kjedet enebolig med flott
beliggenhet, syd-vest-vendt,
hav-utsikt, m/stor stue, spises-
tue, am.kjøkken, 2 soverom, 2
bad, terrasser, hage m/parkering,
fellesbasseng. Gangavstand til
kjøpesentere. PRIS € 143.000,-.
TEL.+ 34 637 953 249

ALDEA DEL MAR - ATALAYAS LL

Nydelig leilighet selges i ek-
sklusivt anlegg i Torrevieja.3
soverom 2 bad, stor terrasse med
havutsikt.150m fra
stranden.Høy kvalitet, delvis
møblert og inkl alle hvitevarer.3
felles basseng,lekeplass,vakt
hele døgnet,rullestolvennlig.
219.000€.Må sees! 678571210

ETT SOVRUMS LÄGENHET

100 meter frân stranden, Playa
de Los Locos. Andra plan utan
hiss. Ett sovrum, ett badrum,
amerikanskt kök. Terrass pâ 15

kvm. PRIS: 80.000 euro
Telefon: +34691952170 

TVÂ SOVRUMS TAKLÄGENHET

100 meter frân Playa de Los
Locos Plan 4. Tvâ sovrum,
amerikanskt kök, vardags-ma-
trum, ett badrum, PRIS: 115.000
euro Telefon: +34691952170 

SOLRIK, SYDVENDT LEILIGHET.
Leilighet paa bakkeplan med to
soverom og 5 sengeplasser. Stor
terrasse og fin pool og kun 1 km
til stranda. Godt utstyrt med bl a
oppvaskmaskin, ac, flatskjerm
med 24 kanaler, derav
norske/nordiske. Ledig juni og
august samt jul/nytt aar 2008.
Telefon: 004791699245

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

RADHUS I ALTOS DE LA BAHÍA

Beläget pâ Avenida La Mancha.
Tvâ plan med takterras. Ett extra

rum i takterrasen. Tvâ sovrum,
tvâ badrum, vardags-matrum
med öppenspis. Amerikanskt
kök, patio, garage, förrâd. Full-
ständigt möblerat. Inverter
(värme och kyla) SE PRISET:
ENDAST 175.000 euro
Telefon: +34691952170

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

SYD FOR TORREVIEJA,ZENIAMAR

Koselig møbl leilighet 86 kvm
til leie i sommer. 2 dbl sov, ve-
randa + priv takterr m/grill, alle
faciliteter, pool, AC, nær strand,
shops, bar, rest, 3 golfb, 25 km
til Murcia flypl, for voksne Tel.
+ 47 91574001

LOKALE KJØPES

Lokale for næringsvirksomhet
ønskes kjøpt (ikke traspaso!!) i
Torrevieja/Rojales/Quesada eller
omhegn.  50-150m2 Ta kontakt
på mail: kim@spania.no

Restaurant El Jardin ligger midt i det "norske" Jardin Foya Blanca i det
etablerte eneboligområdet Foya Blanca på Costa Blanca-kysten.

Driftsansvarlig Restaurant El Jardin

Vi søker erfaren drifter til restauranten i Jardin Foya Blanca.

Henvendelser på e-mail til: resepsjonen@jardinfoyablanca.com

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

Mandag 19. mai

07.00 Norge rundt jukeboks
08.00 Du skal høre mye jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Norge rundt 
10.10 FBI ekstra: Reise
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Camilla Plum i hagen 
12.40 Helleristerne 
13.40 Åpen himmel: Åpen himmel fra Grøn-
nåsen kirke, Tromsø 
14.10 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.31 Kim Possible
16.05 Ghost Trackers 
16.31 Supermusikk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Tid for tegn
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Melodi Grand Prix 2008: Fra Senja til
Serbia 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Album 
22.30 De som bygger landet: Christiania
Spigerverk 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Den mistenkte 
00.55 20 spørsmål 
01.25 Kulturnytt
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 19. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Kinosjefens kjærlighet til Cuba
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Deal or no deal
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Reflektor: Med rett til å dø
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Senkveld med Thomas og Harald
00:50  Christine
01:15  IT - gjengen
01:45  Borte, men ikke glemt
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Lørdag 24. mai

07.00 Fantorangen
07.01 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Barnas supershow 
08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Hva nå, Scooby Doo?
09.00 Doktor Dog
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Newton 
10.45 Asterix & Obelix: Oppdrag Kleopatra 
12.30 Eurovision Song Contest 2008: Semifi-
nale 2
14.35 Giro d'Italia direkte: 14. etappe
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Malena 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Edel vare: Melodi Grand Prix 
21.00 Eurovision Song Contest 2008: Finale
00.00 Kveldsnytt
00.15 Nattkino: Min misunnelige frisør 
01.30 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 24. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:37 Ozie Boo
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  Å herregud!
13:35  Groundhoppers
14:30  Lyst og last
15:00  Jakten på kjærligheten - presentasjon
16:00  Håndball: Før kampen
16:10  Håndball: C.S. Rulmentul-Urban Brasov
- Larvik HK 1. omgang
16:50  Håndball: I pausen
17:00  Håndball: C.S. Rulmentul-Urban Brasov
- Larvik HK 2. omgang
17:45  Håndball: Etter kampen
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Stjernene på slottet - Siste episode!
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: Nedstigningen
23:55  Hope and Faith
00:20  Film: Traffic
02:50  Sportsnyhetene
03:05  Været

Mandag 19. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
19.00  Finale: Frøken Norge
20.30  Slankekrigen
21.30  Ungkaren 20 vs 40
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Smallville
23.45  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Fredag 23. mai

07.00 Ekstremvær jukeboks
08.00 Jazz jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Fra fastfood til fest 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Sjukehuset i Aidensfield 
13.00 Eurovision Song Contest 

2008: Semifinale 1
15.00 Giro d'Italia direkte: 13. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Pølsevogna 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mille og Martin 
18.05 1. klassingene
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Ville og vakre Kina 
20.45 20 spørsmål 
21.15 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Festnachspiel 
23.45 Hotell Babylon 
00.35 Ultimate Manilow
01.20 Kulturnytt
01.30 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 24. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.30  The Planet's Funniest Animals
11.00  The Planet's Funniest Animals
11.30  Et hundeliv
12.30  Under samme tak
13.00  Under samme tak
13.30  Twins
14.00  Liv og røre
14.30  Liv og røre
15.00  Familietrøbbel
15.30  Fresh Prince i Bel Air
16.00  Sexy superstjerner
17.00  Englands største stormer
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Metro
18.30  Aliens in America
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Ungkaren 20 vs 40
20.30  Sladder
21.30  Don't Say a Word
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Don't Say a Word - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  For Love of the Game
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  For Love of the Game - Filmen forts.
03.25  Dømt av juryen
04.10  Mess-TV

Tirsdag 20. mai

07.00 Sport jukeboks
08.00 Norsk på norsk jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Puls 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Bokbussen 
12.40 Jakten på gjengen 
13.40 Faktor: Kristine blir blind 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Giro d'Italia direkte: 10. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Kaffen 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat
18.20 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Magasin 
19.55 Koht i familien 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Contest 2008: Semifi-
nale 1
23.00 Kveldsnytt
23.15 Extra-trekning 
23.25 Film: Five Easy Pieces 
01.00 Kulturnytt
01.10 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 20. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Guinness rekord-tv - Premiere!
20:30  Hos Martin
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer
22:30  Medium
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kongen av Queens
00:10  Summerland
01:00  Diana: Vitnene i tunnelen
01:55  Jericho
02:45  Sportsnyhetene
03:00  Været

Tirsdag 20. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Ekstrem rengjøring
20.30  Hvordan se bra ut naken
21.35  C.S.I.
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: Miami
23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
23.55  Frøken Norge
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Fredag 23. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Airline
20.30  Tornadojegerne
21.30  Mumien
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Mumien - Filmen fortsetter.
00.05  America's Funniest Home Videos
00.35  Spin City
01.05  Mad Max 2
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Mad Max 2 - Filmen fortsetter.
03.05  Dømt av juryen
03.50  Mess-TV

Fredag 23. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Alle hater Chris
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar
20:00  America's got talent
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  America's got talent - resultater
22:35  Høydepunkter fra Senkveld
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  Film: She's too young
01:30  Svindlere
02:30  Sportsnyhetene
02:45  Været
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Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · TV2 · TVNorge, og flere...
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!

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

13år i Spania

NYHET !!

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

Søndag 25. mai

07.00 Fantorangen
07.01 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.55 Gisle Wink på eventyr
08.20 Pingu
08.25 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.30 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Sydvendt 
11.15 Prinsesse på vei: Et portrett av Marie
Cavallier 
12.15 Bak kulissene 
14.20 Giro d'Italia direkte: 15. etappe
17.30 Åpen himmel: Åpen himmel fra Grøn-
nåsen kirke, Tromsø 
18.00 Barne-tv
18.00 Lillefot og vennene hans
18.25 Herr Hikke
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 En kongefamilie på jobb 
20.55 Film: Så som i himmelen 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Festnachspiel 
23.50 Shake Hands with the Devil 
01.20 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 25. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins
07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot
07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias
08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Party of Five
13:00  Film: Zafir
14:20  Bare for moro skyld
14:30  Toppserien: Før kampen
14:55  Toppserien: Asker - Amazon Grimstad
1. omgang
15:50  Toppserien: I pausen
16:00  Toppserien: Asker - Amazon Grimstad
2. omgang
17:00  Reisemål
17:30  Veien til EM
18:00  Å herregud!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Viking -
Brann
19:55  Viking - Brann 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Viking - Brann 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:20  Beck: Gutten i glasskulen
00:10  God kveld Norge
00:45  Vendetta
01:40  Hjelp, vi gifter oss!
02:30  Været

Søndag 25. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.50  The Planet's Funniest Animals
11.20  The Planet's Funniest Animals
11.50  Fanatiske idrettsforeldre
12.50  Under samme tak
13.20  Under samme tak
13.50  Zoey
14.20  Liv og røre
14.50  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
16.20  One Tree Hill
17.10  One Tree Hill
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Uke-Aktuelt
18.30  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Hjernevaskede Bibelbarn
21.30  Premiere: Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Body Count
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Body Count - Filmen fortsetter.
03.20  Dømt av juryen
04.05  Mess-TV 

Onsdag 21. mai

07.00 Autofil jukeboks
08.00 Dansefot jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Ut i naturen: Magasin 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Den lunefulle naturen 
12.40 Schrödingers katt: Total isolasjon 
13.35 4·4·2: Bakrommet
14.05 Presidenten 
14.50 Giro d'Italia direkte: 11. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Toalettet 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.15 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Veterinær på safari 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Abrahams barn 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket: Musikkbyen London 
23.45 Forloveren 
00.55 Neste stopp Beograd 
01.20 Kulturnytt
01.30 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 21. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Landstinget - Sesongavslutning!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Koneklubben
22:30  Koneklubben
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  60 Minutes
00:35  Selvmordsbombere
01:30  Deadwood
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Onsdag 21. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
19.55  One Tree Hill
20.45  One Tree Hill
21.35  Lost
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Special Victims Unit
23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Torsdag 22. mai

07.00 Ut i naturen jukeboks
08.00 Vitenskap jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Forbrukerinspektørene
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: En nabo til besvær 
12.40 Telefontider 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Giro d'Italia direkte: 12. etappe
17.25 Oddasat - nyheter på samisk 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Bjørnen i det blå huset 
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt: Kunsten å leve lenge 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Omid Djalili-show 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Alt om min mor 
00.50 Spooks 
01.45 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 22. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Landstinget
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Lyst og last
20:30  Reisemål - Premiere!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Criminal Minds
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Heksenes forsvarere - Premiere!
00:35  Medisinmannen
01:30  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 22. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.30  Date My Mom
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
21.00  Sladder
22.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Jakten på en overgriper
23.45  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Sociedad Medico Turistica S.A.
Avda. de Madrid, 26

Torre Principado Loc. 29/30
03500 Benidorm

Fax: 965 86 71 98

(mellom strandpromenaden og 
hovedgaten i Benidorm. Ved siden av

Den norske turistkirke)

Moderne legesenter med eget
laboratorium, røntgen og 
spesialiteter under ledelse 
av Dr. Nilsen

Norsk ortoped
Dr. Trond Helge Johnsen

Egen dialyseavdeling 
for ferierende

Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67 

965 86 11 81
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Erfaringer å dele med andre ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

Mandag 26. mai

07.00 Norge rundt jukeboks
08.00 Du skal høre mye jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Norge rundt 
10.10 På jakt etter jobb 
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Camilla Plum i hagen 
12.40 Helleristerne 
13.40 Åpen himmel fra Grønnåsen kirke, 
14.10 Elgsplosjonen 
14.35 Kim Possible
15.00 Giro d'Italia direkte: 16. etappe
17.25 Tid for tegn
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Bedre puls 
19.55 Faktor: Korpsånd
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Album 
22.30 De som bygger landet: Freia 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Den mistenkte
00.55 20 spørsmål 
01.25 Kulturnytt
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 26. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Fredag
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Deal or no deal
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Anna Pihl
22:35  Reflektor: Victorias hjerte
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Høydepunkter fra Senkveld
00:50  Christine
01:15  IT- gjengen
01:45  Borte, men ikke glemt
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Fredag 30. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Ekstremt urenslig
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Airline
20.30  Tornadojegerne
21.30  The Fast And The Furious 2
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  The Fast And The Furious 2 - Filmen forts.
23.50  America's Funniest Home Videos
00.20  Spin City
00.50  Soldier
01.50  Aktuelt, Sporten og Været
02.10  Soldier - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  Mess-TV

Tirsdag 27. mai

07.00 Sport jukeboks
08.00 Norsk på norsk jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Bedre puls 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Bokbussen 
12.40 Ungdom skal gjere opprør 
13.50 Faktor: Korpsånd
14.20 Jessica Fletcher 
15.05 Kålkrigen 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Landgang: Sjømannens favoritt 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat
18.20 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Grønn glede 
19.55 Koht i familien 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Krigen: En nødvendig krig 
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Gloria 
01.10 Kulturnytt
01.20 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 27. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Guinness rekord-tv
20:30  Hos Martin
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Frustrerte fruer
22:35  Medium
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Kongen av Queens
00:15  Summerland
01:00  Cane
01:50  30 dager
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Tirsdag 27. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Ekstrem rengjøring
20.30  Hvordan se bra ut naken
21.35  C.S.I.
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: Miami
23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Lørdag 31. mai

07.00 Fantorangen
07.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Barnas supershow 
08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Edgar og Ellen
09.05 Doktor Dog
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Newton 
10.45 Kunnskapskanalen: Opplev Ibsen 
11.20 Urter: Hvitløk 
11.40 Festnachspiel 
12.10 Eileen Gray - designer og arkitekt 
13.05 Isle of Wight 2007, del 1
14.35 Giro d'Italia direkte: 20. etappe
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Malena 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.25 OL-kvalifisering håndball, menn: Norge-
Tunisia
21.10 Lotto-trekning
21.20 Sjukehuset i Aidensfield 
22.10 Gambling i Las Vegas med Louis Ther-
oux 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Nattkino: Sprengeren 
01.30 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 31. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:37 Ozie Boo
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  Å herregud!
13:40  30 Days
14:30  Reflektor: Victorias hjerte
15:20  Bare for moro skyld
15:40  Film: Gubben og katten 2 - Findus drar
til månen
17:00  Lyst og last
17:30  Veien til EM
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Umulig magi
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: Operasjon Barnevakt
23:55  Hope and Faith
00:20  Film: Good Advice
01:55  Sportsnyhetene
02:10  Været

Fredag 30. mai

07.00 Ekstremvær jukeboks
08.00 Jazz jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Fra fastfood til fest 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
13.50 Hekta på opera 
14.35 Giro d'Italia direkte: 19. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Telefonen 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mille og Martin 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.20 Charlie og Lola
18.30 Safari Europa
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
20.00 Ville og vakre Kina 
20.50 20 spørsmål 
21.15 OL-kvalifisering håndball, menn: Norge-
Spania
23.00 Kveldsnytt
23.15 Festnachspiel 
23.45 Hotell Babylon 
00.35 Rufus Wainwright hyller Judy Garland
01.30 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 30. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Alle hater Chris
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar - Sesongavslutning!
20:00  America's got talent
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  America's got talent - resultater
22:35  Det beste av Espen Eckbo
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  Film: The Last Patrol
01:35  Svindlere
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Mandag 26. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Kroppsfikserte tenåringer
20.30  Slankekrigen
21.30  Ungkaren 20 vs. 40
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Smallville
23.45  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Lørdag 31. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.40  The Planet's Funniest Animals
11.10  The Planet's Funniest Animals
11.40  Et hundeliv
12.40  Under samme tak
13.10  Under samme tak
13.40  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
15.40  Fresh Prince i Bel Air
16.10  Sexy superstjerner
17.10  Ugly Betty
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Metro
18.30  Aliens in America
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Ungkaren 20 vs. 40
20.30  Sladder
21.30  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  Chaos
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Chaos - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  Mess-TV
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Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr

Avda. del Albir

Albir

Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !
Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !

Søndag 1. juni

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins
07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot
07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias
08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Party of Five
13:00  Film: Babar - Elefantenes Konge
14:30  Toppserien
17:00  Reisemål
17:30  Veien til EM
18:00  Å herregud!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Lyn -
Vålerenga
19:55  Lyn - Vålerenga 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Lyn - Vålerenga 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:20  Beck: Gutten i glasskulen
00:10  God kveld Norge
00:45  Vendetta
01:40  Hjelp, vi gifter oss!

Onsdag 28. mai

07.00 Autofil jukeboks
08.00 Dansefot jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Grønn glede 
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Den lunefulle naturen 
12.40 Schrödingers katt: Kunsten å leve lenge 
13.35 4·4·2: Bakrommet
14.05 Presidenten 
14.50 Pasjon08 - Middelalderspill i Stavanger
15.00 Giro d'Italia direkte: 17. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Støvsugeren 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.15 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Veterinær på safari 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Abrahams barn 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket: Musikkbyen Accra 
23.45 Forloveren 
00.55 Viten om: Livsviktig søvn 
01.25 Kulturnytt
01.35 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 28. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  Hotel Cæsar
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Fotball: Før kampen
20:00  Norge - Uruguay 1. omgang
20:55  Fotball: I pausen
21:05  Norge - Uruguay 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  Fotball: Etter kampen
22:45  Koneklubben
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  60 Minutes
00:50  Selvmordsbombere
01:45  Deadwood
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Torsdag 28. mai

07.00 Ut i naturen jukeboks
08.00 Vitenskap jukeboks
09.15 I kveld
09.45 Forbrukerinspektørene
10.10 Redaksjon EN
10.40 Hagen i Hune 
11.10 Naboer 
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: Du skal ikke skue hunden
på hårene 
12.40 Min mann, Andréj Sakharov 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.10 Landsbylegane 
15.00 Giro d'Italia direkte: 18. etappe
17.25 Oddasat - nyheter på samisk 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Bjørnen i det blå huset 
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt: Ta bedre avgjørelser! 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Omid Djalili-show 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Snakk til henne 
01.05 Kulturnytt
01.15 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 29. mai

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Lyst og last
20:30  Reisemål
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Criminal Minds
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Heksenes forsvarere
00:35  Medisinmannen
01:25  Supernanny
02:20  Sportsnyhetene
02:35  Været

Torsdag 29. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Ekstremt urenslig
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
21.00  Sladder
22.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Jakten på en overgriper
23.45  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Søndag 1. juni

07.00 Fantorangen
07.01 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Fiffi og blomsterbarna
07.55 Gisle Wink på eventyr
08.20 Pingu
08.25 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.30 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Dyreklinikken 
10.45 Sydvendt 
11.15 Skipsreder på høye hæler 
11.45 Creature Comforts: Hvordan har vi det? 
11.55 Ungen 
13.30 Operagalla
15.00 Friidrett: Golden League fra Berlin
16.25 OL-kvalifisering håndball, menn:
Frankrike-Norge
17.30 Åpen himmel: Åpen himmel fra Grøn-
nåsen kirke, Tromsø 
18.00 Barne-tv
18.00 Lillefot og vennene hans
18.25 Herr Hikke
18.30 Friidrett: Golden League fra Berlin
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 En kongefamilie på jobb 
20.55 Film: En hushjelp til besvær 
22.45 Festnachspiel 
23.15 Kveldsnytt
23.35 Rally-VM 2008: Rally Akropolis
00.25 Hollywoods skurker 
01.15 Uka med Jon Stewart 

Søndag 1. juni

07.00  Interaktiv Frokost
10.40  The Planet's Funniest Animals
11.10  The Planet's Funniest Animals
11.40  Fanatiske idrettsforeldre
12.40  Under samme tak
13.10  Under samme tak
13.40  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
15.40  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
17.10  One Tree Hill
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Uke-Aktuelt
18.30  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Kvinner som stjeler
21.30  Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Ready When You Are, Mr McGill
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Ready When You Are, Mr McGill
Filmen fortsetter.
03.30  Dømt av juryen
04.15  Mess-TV 

Onsdag 28. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
19.55  One Tree Hill
20.45  Ugly Betty
21.35  Lost
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Special Victims Unit
23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

SPANIAPOSTEN

Spre ditt budskap!

Kontakt oss på:
salg@spaniaposten.no

Markedsføre din bedrift?

Neste utgave av Spaniaposten er ett av tre sommer-
nummer. Avisen kommer ut en gang pr. mnd. i Juni, Juli
og August med et opplag på 16.000 ex. pr. utgave.
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