
Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

Prisen gjelder vinteren 08/09 inkludert  ALLE

kostnader.  Henting ved kontor på flyplassen.

Fri km, forsikring & veihjelp inkludert.  Alle

våre biler har AC, radio & cd etc.

Se baksiden for mere informasjon!

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

GRUPPE A: 3 DØRER
€108 7 dager
€205 14 dager
€402 30 dager

Ford Ka4
Kia Picanto

GRUPPE A1: 3 DØRER
€114 7 dager
€217 14 dager
€423 30 dager

GRUPPE B: 5 DØRER
€120 7 dager
€228 14 dager
€446 30 dager

GRUPPE C: 5 DØRER
€145 7 dager
€276 14 dager
€540 30 dager

GRUPPE F2/F3: STASJONSVOGN
€168 7 dager
€319 14 dager
€625 30 dager

DIESEL
ELLER
BENSIN

GRUPPE F4: 5 DØRER
€174 7 dager
€331 14 dager
€646 30 dager

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI

Ford Fiesta
Nissan Micra

Seat Ibiza

Ford Fiesta
VW Polo

Peugeot 207

Ford Focus
VW Golf

Kia Creed

Ford Focus

Ford CMAX
VW Touran

WWW.SPANIAGUIDEN.NO

SPANIAPOSTENRING HJEM ! FRA

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

SPANIAPOSTEN
04. OKTOBER 2008                UTGAVE 16-2008             NYHETER OG REPORTASJER     

E L  P ER IOD ICO NORUEGO DE  LA  COSTA  B LANCA GRATIS!GRATIS!

Veteraner i “norsk-spansk” eldreomsorg

John Haavardsholm og Edd
Mikalsen har blitt veteraner
innen norsk eldreomsorg på

Costa Blanca. Men egentlig skulle
de to sykepleierne bare ned for å
starte et sykehjem og reise hjem
igjen. 

I dag, mer enn ti år senere, driver
de egen hjemmesykepleiertjenen-

este og et alternativt feriesenter for
eldre. 

Midt på 90-tallet kjøpte Stiftelsen
Sagenebjørka i Oslo en finca på
Costa Blanca, John Haavardsholm
og Edd Mikalsen fikk oppgaven
med å reise nedover å bygge og
starte sykehjemmet Finca El
Romeral, som åpnet dørene i 1997.

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”
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spaniaposten.no

MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?
Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er

Spaniaposten et unikt verktøy for bedrifter som jobber mot det skandinaviske markedet. 

Vil du prøve oss? Kontakt Julian direkte på tlf: 691 523 870
eller epost salg@spaniaposten.no

• Tannlege & spesialist på implantater
• Spanske priser
• Egen kundeparkering

Vi snakker norsk!

vis-á-vis Clinica Benidorm
Avenida Alfonso Puchades, 15
03500 Benidorm (Alicante)

(96 585 4463
www.solident.es

Spaniaposten møtte en engasjert og opplagt Bjørn
Kjos i baren på Albir Playa Hotell, bare en liten time
før han skulle holde foredrag for politikere og for-
retningsfolk på Costa Blanca den 18. september.

Kjørelys påbudt

Om tre år er blir det slutt
på å kjøre uten lys på
dagtid i Spania. EU har

bestemt at alle personbiler som
produseres for det europeiske
markedet fra og med 7. februar
2011 skal ha automatiske
kjørelys. Fra og med august
2012 skal påbudet også gjelde
busser og lastebiler. 

12. Oktober: Spanias Nasjonaldag

Den 12. oktober feirer
Spania “oppdagelsen”
av Amerika. Det var de

katolske kongene Isabel og Fer-
nando som sponset Cristóbal
Columbus så han kunne ta turen
over atlanterhavet. Samme
dagen feirer spanjolene sin mest

kjente fiesta “Fiestas del Pilar”.
Hver 12. oktober er det en mil-
itær parade i Spanias hovedstad,
Madrid. Til denne begivenheten
blir den kongelige familien med
sammen med de viktigste repre-
sentantene av Staten og presi-
dentene av de fleste regionene.

Kan godt tenke meg pensjonist-tilværelse i Spania

Bjørn Kjos er utdannet
både jagerflyver og jurist.
Det var i kraft av sist-

nevnte yrke at han nærmest til-
feldig havnet i flybransjen. 

- En gang for ganske lenge siden
jobbet jeg som advokat for noen
venner av meg, de drev et lite fl-
yselskap som begynte å gå
dårlig. Så en dag spurte de om
ikke jeg kunne tenke meg å bli

med å stable det skikkelig på
bena igjen. De hadde mange
uløste aksjer på den tiden, og det
ble til at jeg kjøpte alle sammen.
Det hele begynte med et knippe
småfly som fløy på innlandskon-
trakter for Braathens Safe. Men
da SAS overtok Braathens ble
det fort slutt på oppdragene.
Plutselig sto valget mellom å
legge ned eller ruste opp og bli
konkurrenter.
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SPANIAPOSTEN

KONTAKT / CONTACTO

Epost:   red@spaniaposten.no
Web:     www.spaniaposten.no
Tlf: +34 966 882 561
Fax: +34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870

POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)

KONTOR / OFICINA

Åpent Man-Tor 09.30 - 14.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)

Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal:  A-155-2002
Trykk: INDUGRAF OFFSET, S.A.

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD

Tlf direkte: 691 523 870
Epost: salg@spaniaposten.no
Direkte tlf:•  691 523 870
ABONNEMENT / SUSCRIPTORES

Avisen utgis hver annen lørdag 
(hver 14. dag)  og en gang pr. 
måned juni, juli og august. 
Pris pr år:
Norge:       495 NOK pr år
Spania:  39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

Guardia Civil har arrestert
mannen som har vært et-
tersøkt for knivdrapet i

Las Roquetas del Mar i begyn-
nelsen av september. Juan José
O.N.  ble arrestert 21. September,
mistenkt for knivdrapet. Sene-
galesiske Ousmane Kote ble
drept da han forsøkte å megle i et
slagsmål like utenfor sitt eget
hjem. Drapet førte til to døgn
med heftige opptøyer, hvor ti per-
soner ble arrestert.

Antatt drapsmann tatt
Almeria

Leter etter Lorcas grav
Madrid

ALT I DITT HJEM
Rengjøring.

Reperasjoner.
Selskap.

Innkjøp (IKEA) osv.
Ansvarsfullt med

referanser

SERVICES M & A
Tlf 639 400 783 
& 634 511 517

(Vi arbeider i Villajoyosa, Alfaz del Pi,
Benidorm, Altea, La Nucia m.m.)

spaniaposten.no

UKJENT GRAV: En av spanias største forfattere ble drept av facistene. Hans
forbrytelse var hans forfatterskap og hans legning. Lorca var homofil.

Familien til den spanske po-
eten Federico García
Lorca, som ble henrettet

av fascistene i 1936, har til nå
avvist alle henvendelser fra
myndighetene om å bidra til å
finne poetens ukjente grav. Nå
ser det imidlertid ut til at letin-
gen står overfor et gjennom-
brudd.

Dommer Baltasar Garzón, som
leder prosessen med å lete frem
de umerkede gravene fra borg-
erkrigen og Francos påfølgende
diktatur, har mottakk hundrevis
av henvendelser fra familiene til
folk som ble drept og plassert i
umerkede massegraver i perio-
den fra 1936 til 1975.

En av disse henvendelsene kom-
mer fra Nieves Galindo,
barnebarn av Dióscoro Galindo,
en lærer som ble skutt av fascis-
tene i august 1936. Det antas at
Galindo havnet i en umerket
grav sammen med rørleggeren

Francisco Galadí og anarkisten
Joaquín Arcollas. Graven skal
befinne seg et sted mellom Viz-
nar og Alfacar.

Ordfører i Pulianas Rafael Gil
Bracero, som også er visepresi-
dent i Assosiasjonen for His-
torisk Gjenopprettelse, sier at
identifiseringen ved en eventuell
utgravning vil bli enkel. Det er
på det rene at Galindo bare
hadde et ben, dessuten kan han
sjekkes opp mot barnebarnets
DNA. Når det gjelder Lorca, er
skadene på hans legeme godt
dokumentert og fotografert. 

Frivillige fra Assosiasjonen for
Historisk Gjenopprettelse, har
gjennom de siste 8 årene gravd
frem levningene av rundt 1.200
personer fordelt på 120 forskjel-
lige umerkede massegraver.
Mange historikere mener at over
100.000 lik venter på identifiser-
ing i ukjente graver rundt om i
Spania. 

LEI DISKRIMINERING : Drapet
på Ousmane Kote førte til sterke pro-
tester i Las Roquetas del Mar(Almeria).

Iløpet av et døgn i slutten av
september, ble to båter med
til sammen 42

nordafrikanske immigranter red-
det utenfor Kanariøyene. Først
ble en båt oppdaget av et
overvåkningsfly i farvannene sør

for Gran Canaria. Litt senere ble
en annen båt ble oppdaget av
kystvakten, like utenfor Lan-
zarotes hovedstad Arrecife.

Reddet 42 immigranter
Gran Canaria

KURS I MALETEKNIKK
Olje/akryl/aquarell holdes i Albir utover høsten av
kunstmaler Øyvind Amundsen. Intensivkurs 4
dager: Euro 120. Nybegynner/videregående. 
Privattimer gis også. Tlf 627 85 83 24. 

For mere se: www.motivmaleren.com
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Gave ved alle kjøp over 25€

Fredager: strykejern som 

gave til de 200 første 

besøkende.

Lørdag og søndag:

strykejern som gave til 

de 250 første besøkende.

Alle dager to lotterier kl

13.30 og 18.30. Mange

forskjellige premier.

LEI DIN BOD!

Åpningstider:
Fredag 17-22
Lørdag 9-22
Søndag 9-21

Crevillente - det første innendørs mar
ke
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avkjørsel

N-719

• Nytt: Alle typer håndverk, natur produkter, kunst, bøker, veldelighet og boder.

• 15.000m2 innendørs lokaler i to bygninger med over 600 utstillings boder.

• Festhall er tilgjengelig.

• Lekeplass for barn.

• Live musikk, show og begivenheter.

• 16 matboder i spiseomrde med sitteplasser. Mat fra hele verden! Heis tilgjengelig.

• Med Air- condition 

965 405 847  ( 965 402 795

MOTE SHOW
“HØST”

ALFAZ DEL SOL
TORSDAG

9. OKTOBER
KL. 21.00

VELKOMMEN!

Tlf: 965 888 688Tlf: 966 814 135

Den 24. september ble en
britisk mann skutt i
Puerto Banús. Øyevitner

har fortalt at briten ble observert
i en høylytt diskusjon med en
ukjent mann. Plutselig skal den
ukjente mannen ha trukket pistol
og skutt den britiske 30-åringen
flere ganger, før han forsvant i
en ventende bil.

Briten var fortsatt i live da han
ankom sykehuset, men legene
beskrev situasjonen som svært
alvorlig. Politiet har igangsatt
full etterforskning, og har blant

annet sikret seg spor fra skudd-
offerets bil som var parkert like
ved åstedet. Dette er den tredje
skyteepisoden i Marbella på en
knapp måned. Politiet mener
skytingen har å gjøre med et
oppgjør mellom kriminelle grup-
peringer i området.    

Marbella

Skuddrama i Puerto Banús

Madrid

Ett av fire barn er “fattige”
Ifølge en ny rapport fra Caixa

Catalunya Stiftelsen, lever en
av fire barn i Spania under

den definerte fattigdomsgrensen.
Rapporten skiller mellom tre
kategorier fattigdom. En hush-
oldning er moderat fattig hvis
den totale årsinntekten ligger
under 6.860 euro. Inntekter
under 4.573 euro kvalifiserer til
kategorien svært fattig. Mens
husholdninger med årlig inntekt

på under 3.219 euro regnes for
alvorlig fattig. 

Rapporten bekrefter at innvan-
drerbarn kommer dårligst ut. To
av fire innvandrerbarn lever
under fattigdomsgrensen. Når
det gjelder befolkningen totalt,
lever 9 millioner spanjoler i det
som kategoriseres som fattig-
dom. Det vil si hele 20 % av be-
folkningen. Her er de eldre
hardest rammet. Rapporten fra
Caixa Catalunya viser at 31 %
av de eldre lever under fattig-
domsgrensen. 

FLERE FATTIGE: To av fire in-
nvandrerbarn lever under fattigdoms-
grensen. Når det gjelder befolkningen
totalt, lever 9 millioner spanjoler i det
som kategoriseres som “fattigdom”.

COSTA DEL CRIME: En brite ble
skutt her i Puerto Banus i Marbella.
Det har vært flere drap og draps-
forsøk i “miljøet” rundt havnen i Mar-
bella.
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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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Enebolig, La Nucia
260m2 boflate, 1036m2 tomt, 

5 sov, 2 bad, 2 stuer, spisestue, 

2 kjøkken, sentralfyrt, stor ter-

rasse m. panoramautsikt, basseng. 

Mulighet for seperat leil. Selges

lekkert møblert.

Prisant: 380.000€

Leilighet i Balcon de Altea
Populært område nær gamlebyen
& kirkeplassen. Kort vei til “alt”.
67m2 boareal, 2 sov, 1 bad,  stue/spisestue,
vaskerom m. vaskemaskin, seperat utstyrt kjøkken
m. spiseplass, terrasse m. havutsikt & garage, felles
basseng & paddle bane. Selges fullt møblert.   

Prisant: 185.000€

Mere info på vår webside!

Knapt 9,5 % av spanske en-
treprenører har univer-
sitetsutdannelse viser

studien El capital humano y los
emprendedores en España, utført
av Bancaja og Instituto Valenciano
Investigaciones Economicas (Det
valencianske instituttet for
økonomiske undersøkelser).

Spania havner dermed på fjerde
siste plass i EU når det gjelder ut-
dannelsesnivå på entreprenører,
kun slått av Hellas, Italia og Por-
tugal. Men landet har likevel hatt
en stabil utvikling siden 1977. Den
gangen hadde knapt en av ti entre-
prenører fullført grunnskolen. 

Kun en av ti entreprenører
har universitetsutdannelse

Madrid

Tomteprisene ned 10%
Nye tall viser at prisen for

byggetomter (suelo ur-
bano) har gått med med

10% i Valencia fylke. Provinsen
hvor prisfallet har vært største er
i Alicante provinsen hvor pris-
forlangende har gått ned med
26.7%. Gjennomsnitt pris pr m2
er nå 277 euro i Alicante provin-
sen.

Tallene fra boligdepartementet

viser at nedgangen på nasjonalt
nivå er 7.8%, justert for inflasjon
har prisen på tomter falt med
12.7%. Det er registert en
nedgang i antall omstatte tomter
på ca. 38%.

STØRST NEDGANG I MADRID

Det er i Madrid o Aragón hvor
prisfallet har vært størst med tall
på rundt 20%. Det kan delvis
forklares med at det er her

prisoppgangen har vært størst
siste årene. Ikke minst som følge
av storstillt utbygging i "pendler-
byene" rundt den spanske hov-
edstaden.

Mange spanske banker låner for
øyeblikket ikke ut penger til
tomtekjøp. Begrenset tilgang til
kapital er en av de største årsak-
ene til fallet innen eiendom i
Spania.

Romslig hus fra 1995 med 4 soverom og 2 bad,
flott standard. Hage 254 m2 med terrasse.
Felles basseng vis-à-vis eiendommen.

Pris € 299.000 (bud meget velkomne)

ALBIR – TOMANNSBOLIG          S-738

Bolig med  200 m2 med 5 soverom, 2 bad. Tomt

på 600 m2 med privat basseng, BBQ og carport.

Pris nå kun: € 378.000

ALBIR – TOMANNSBOLIG         S-534

Fullt møblert rekkehus av høy standard. 80m2
med 2 sov, 2 bad. Sydvendt terrasse. Flott felle-
sområde med basseng.

pris: € 175.000   

ALBIR – REKKEHUS                  S-464

Hyggelig rekkehus i urbanisasjon med svøm-
mebasseng. 75 m2 med 2 soverom, 2 bad. Ter-
rasse, patio og sydvendt takterrasse. 

pris: € 168.000    

ALFAZ DEL PI – REKKEHUS      S-711 

Prisgunstige rekkehus og tomannsboliger

Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir,  Avda. Albir 56

www.costablancabooking.com
Tove: 966 865 610/ 620 858 617    Mail: sale@costablancabooking.com

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Rekkehus i Albir
76m2 boflate, 2 sov, 1 bad + 1
toalett m. dusj, seperat kjøkken, 
stue/spisestue, ac m. varme/kulde,
BBQ, liten privat hage, basseng,
garageplass. Gangavstand til alt i
Albir. Selges fullt møblert & ut-
styrt. Rolig beliggenhet.

Prisant: 199.500€

MadridMadrid

Rekordhøy Euribor
De europeiske bankenes

renteindikator, Euribor,
noterte rekord onsdag

den 24. september med 5,450 %.
Uken i forveien rundet Euribor
5,34 %. Gjennomsnittsnivået for
september ser nå ut til å lande på
over 5,35 %. I samme måned i
fjor lå snittet på 4,725 %. 

Euribor så en liten nedgang i au-
gust, ellers har den steget jevnt
og trutt det siste året. Den finan-
sielle krisen i USA har hatt svært
negativ innvirkning på den eu-
ropeiske renteindikatoren, som
bestemmer rentenivået i de fleste
EU land.  

Spanske boliglån blir normalt
sett beregnet etter Euribor pluss
0,5 %. Og spanske familier fryk-

ter naturlig nok for en enda tran-
gere økonomi. Når det årlige
rentenivået snart skal revideres,
vil en familie med 150.000 euro
i boliglån, få 56 euro mer i faste
månedlige utgifter.

Madrid

Første budsjettunderskudd for Zapatero
Fra nyttår og frem til au-

gust, har den spanske
statskassen opparbeidet

seg et underskudd på 14,6 mil-
lioner euro, noe som tilsvarer
1,31 %. Dermed har den
økonomiske krisen satt punktum

for fire år med overskudd for
Spania.

Carlos Ocaña ved finansdeparte-
mentet forklarer at nyinnførte
skattelettelser for å motvirke den
økonomiske krisen er hovedår-

sak til det voksende underskud-
det. Han understreker at de fleste
skattereformene nå er gjennom-
ført, og at statskassen derfor ikke
vil påvirkes på samme negative
måte i fremtiden.

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 56.
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

Nå også noe
klær for menn!

OPP: Renteindeksen EURIBOR har
steget jevt og trutt i flere år nå.

LITE UTDANNELSE: Knapt 9,5 % av spanske entreprenører har universitetsutdan-
nelse. Det er likevel en forbedring fra 1977. Den gangen hadde knapt en av ti fullført
grunnskolen. 
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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

TOPPLEILIGHET PÅ HJØRNE (ALBIR)
95m2, 2 sov. bad,  stor stue/spisestue,
kjøkken, sentralvarme,  2 innglasserte
terrasser, garage, basseng, solrikt!

€235.000

ALBIR-FLOTT LEILIGHET I 3. ETAGE
110m2, 3 sov., 2 bad, moderne kjøkken,
sentralvarme, aircondition, møblert,
gulv i marmor, innglassert terrasse,
havutsikt, lukket garage, basseng.

€349.000

REKKEHUS I LA NUCIA
Ref. 854, La Nucia, 50/90m2, , totalt ny-
oppusset, aircondition i stue, 1 sov
(mulig 2), bad m. gulvvarme, flere ter-
rasser, 3 boder, parkering, felles bas-
seng €169.000

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

Albir V1213
Leilighet med ett soverom,
2 linje til stranden, utmer-
ket beliggenhet!

Pris: 168.000€

Albir 547
Enebolig m. 960m2 tomt,
lukket garage, terrasser
med havutsikt.

Pris: 290.000€

Altea V761
Flott enebolig, 480m2
tomt, 190m2 bolig, 4 sov, 
3 bad, sentralt m. havut-
sikt. Pris: 360.000€

Polop V1251
Enebolig, 150m2 tomt, 2
sov, solrik terrasse, rolig
urbanisasjon. Parkering og
basseng. Pris: 168.000€

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 

Iførste halvår har antall
transaksjoner gått ned med
27% i Spania. Det er brukt-

boliger hvor antall operasjoner
har gått ned mest med 37,6%.
For helt nye boliger er nedgan-
gen i antall solgte objekter 10,4
% med 23.396 solgte boliger i
juli. Dette ifølge nye tall fra INE,
det spanske instituttet for statis-
tikker.

Tallene fra INE viser at det ble
omsatt  46.467 boliger i juli
måned, 26,3% under volumet for
samme måned i 2007, noe opp
fra juni måned hvor antall om-
satte boliger var ned 29% i
forhold til året før. Antallet om-
satte bruktboliger var 23.071,
ned hele 37.6% i forhold til juli
2007.

FÆRRE LÅN

For sjette måned på rad går an-
tall nye boliglån ned. I juli 2008
ble det gitt 72.968 boliglån,
28,66% mindre enn samme peri-
ode i 2007. Det gjennomsnittlige
beløpet var 140.402 euro, 6,38%
mindre enn for ett år siden. To-
talt har bankene i spania lånt ut
10.244,8 millioner euro, 33,2%
mindre enn samme periode i
2007. 

Sparebankene låner ut mest
Det er sparebankene som står for
den største andelen av utlån. I
juli måned sto de for 56,9% av
utlån for bolig, forretnings-

banker lånte ut 34,4% mens
andre finansenheter stod lånte ut
til 8.7% av det totale i juli
måned.

LETTERE Å FINANSIERE NYBYGG

Skjevheten mellom salget av nye
og brukte boliger skyldes at nye
boliger er enklere å finansiere
enn brukte boliger. Samtidig
som utbyggere i større grad er
motivert for å selge raskt enn
hva private selgere ofte er. Ut-
bygger har som regel lån på ob-
jektene som lett kan overdras
nye kjøpere. Nye boliger har
også i større grad fått korrigert
utsalgsprisen, mens brukt-
markedet for selgerne er privat-
personer som bruker lenger tid å
justere prisforlangende etter
markedet. Det finnes ingen sal-
gstakst i Spania og selger priser
selv sin bolig.

MINDRE NYBYGG

Ifølge tall fra boligdepartementet
har antall igangsatte nybygg gått
kraftig ned tredje kvartal. 2.477

igangsatte nybygg er registert,
en nedgang på 43.4% i forhold
til samme periode 2007.

Antallet igangsatte VPO'er
(sosialboliger) økte derimot med
4,3% i samme periode.

PENGETØRKE

Den internasjonale bank krisen
har ført til stopp i lån bankene
seg i mellom. Dette samt stren-
gere betingelser i bankene gjør
det vanskeligere i dag å låne
penger til kjøp av bolig. Det er
først og fremst dette som ligger
bak det minkende boligsalget.
Noen spanske banker er ekspon-
ert mot den amerikanske
boligkrisen, hvor de har lånt ut
penger til amerikanske banker.
Men spanske banker er blandt de
mest solide i europa og verden.
Ingen spanske banker står i fare
for å velte over slik vi har sett I
USA og Storbritannia. Men
krisen merkes i Spania som
pengetørke.

Madrid

27% fall i omsatte boliger

Ref. 782, Ref. 821 Ref. 854

Byhus i liten og rolig urbaniasjon. 186m²
tomt, 105 m² boa, stue, kjøkken, 3 sov, 2
bad, privat hage & parkering, BBQ, kjeller,
velholdt fellesområder m. basseng. Utmer-
ket beliggenhet, gangavstand til strand og
sentrum. 269.000€

Hastesalg!!! - Byhus i rolig område.
186 m² tomt, 105 m² boa, stue, åpent
kjøkken, 3 soverom, 2 bad, privat hage,
plass for svpømmebasseng på tomten,
selges møblert. 195.000€

Leilighet på bakkeplan med utmerket be-
liggenet. Stue, 2 sov, 1 bad, toalett m. dusj,
fullt utstyrt kjøkken, privat terrasse og
hage, parkering, felles basseng, rimelig til-
gang til SPA på stedet, samt oppvarmet
innendørsbasseng i bygget. 235.000€

Avda. Pais Valenciano 27, Alfaz del Pi
Tlf/Fax. 96 588 90 56

Mob. 670 85 77 46 /   687 79 77 92
conchi@costablancahogares.com

www.costablancahogares.com

Albir nær golfbane & strandAlfaz del Pi – CautivadorAlbir sentrum

Vi snakker også engelsk!



SPAN IAPOSTEN 04 .  OKTOBER  2008 UTGAVE  16 -20086

Alfaz del Pi Valencia La Nucia

PP ignorerer 
valgløfte, øker
vannavgiften

Kommunestyret i La
Nucia har vedtatt å øke
vannavgiften med 30 %.

Vedtaket, som ble provisorisk
godkjent i november i fjor, er nå
blitt endelig. Sterke protester fra
opposisjonen medførte imidler-
tid at den endelige avgjørelsen
måtte komme fra den regionale
regjeringen i Valencia.

Sònia Pérez ved rådhuset i La
Nucia innrømmer at økningen av
vannavgiften vil påvirke familier
med 3-4 medlemmer eller mer.
Slike husstander konsumerer
vanligvis mellom 30 og 40 ku-
bikkmeter med vann i kvartalet.

Mange av innbyggerne i La Nu-
cias urbanisasjoner føler seg
snytt av den økte vannavgiften.
Ordførerens løfter før valget, om
at regningen for utbedringen av
infrastrukturen ikke skulle
sendes videre til kommunens
innbyggere, syntes nå å være
glemt, bemerker en talsmann for
opposisjonen. 

En ny stor undersøkelse om
unge valencianeres alko-
holvaner, viser at debu-

talderen stadig blir lavere. Ifølge
Petra Perez ved universitetet i
Valencia, er det rapportert om til-
feller hvor unge helt ned i 11-år-
salderen flørter med alkohol.
Gjennomsnittsalderen for de
unges aller første møte med
alkoholholdig drikke ligger nå
på 13,8 år.

50 % av ungdommene mellom

14 og 18 år som deltok i under-
søkelsen bekrefter å ha drukket
alkohol i løpet av den siste
måneden. Og det store flertallet
av foreldrene til ungdommene
betegner alkohol som det nest
største problemet i ungdomsti-
den. Men bare 52 % av forel-
drene sier at de snakker med
barna sine om disse problemene.
De resterende 48 % sier at de
ønsker å unngå konflikter i
hjemmet.

Temakveld på Restaurant Jardin, Foya Blanca 

Tirsdag 21. oktober 2008 kl. 1900.

" Vår vidunderlige hjerne"
Program:

Foredrag/kåseri: " Vår vidunderlige hjerne" ved Dr. Thor A. Jo-

hannesen, spesialist ØNH- sykdommer, Jardin Sol Helsesenter.

Dr. Thor A. Johannesen tar også i mot pasienter ved helsesen-

teret nå i høst. Ring for time.

Vinsmaking ledet av Dr. Roald Strand, tapas.

Forhåndspåmelding i resepsjonen ved helsenteret evt.  på

vår tlf 966 817 000/ 966 860 058. Entre 15€

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

Økonomiske problemer
gir høyere kriminalitet

Ledelsen fra Policia Local i
Benidorm, La Nucia,
Polop, VillaJoyosa, Fines-

trat, Callosa, Altea og Alfaz del
Pi, har hatt møte i Alfaz. For-
målet var å lage en ny samarbei-
dsplan som skal gjør Marina
Baixa området tryggere for
lokale innbyggerne og besøk-
ende.

Politisjefene i Alfaz del Pi og
Altea kunne melde om en merk-
bar økning i antall tyverier og
ran de siste månedene, særlig i
områdene rundt handlesentrene
og de ambulerende markedene.
Begge tror årsaken har å gjøre
med den økonomiske krisen.

Ifølge den nye samarbeidsplanen
skal politiet blant annet intensi-
fiere trafikkontrollene, og ha
hyppigere kontroller av både
kjøretøyer og sjåfører. Dessuten
skal responstiden forbedres. Det
vil si at politiet raskere skal være
på pletten når de blir tilkalt.

Politiledelsen har bestemt at det
skal holdes lignende møter hver
tredje måned, hvor resultatene
av samarbeide skal evalueres og
nye løsninger skal diskuteres.

Dr. Thor A. Johannessen
Audiologisk-nevrologisk-
hørsel- og balanse omsorg.
Jardin Sol Helsesenter
Tlf: 966 81 70 00

Hørsel og Balanse
Mange av 
hjernens funksjoner kan måles og 
behandles. Hørselen er en av dem, 
balansefunksjonen en annen.

Advarer mot tidlig
alkoholdebut

De store nedbørsmeng-
dene som falt rundt om i
Spania den 22. og 23.

september, kan ha ødelagt for 30
millioner euro. Detter er det
foreløpige kravet forsikringssel-
skapene står overfor. Drøyt halv-

parten er destinert til Valenciare-
gionen.

En talsmann for forsikringsbran-
sjen sier det er registrert 4.150
erstatningstilfeller i Valenciare-
gionen etter uværet. 3.450 av

disse gjelder boliger, forret-
ninger og industri, mens 700
dreier seg om skader på privat-
biler. Sueca, Riola y Polinyá og
Elche er de mest berørte områ-
dene.  

Uværet kostet 15 millioner euro
Valencia

KURS I MALETEKNIKK
Olje/akryl/aquarell holdes i Albir utover høsten av
kunstmaler Øyvind Amundsen. Intensivkurs 4
dager: Euro 120. Nybegynner/videregående. 
Privattimer gis også. Tlf 627 85 83 24. 

For mere se: www.motivmaleren.com
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Benidorm

Engelsk skaper
språkkaos i skolen

Valencia

Telf.: 966 880 512 - americanpool@telefonica.net

Klima- og poolteknikk

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

Cuesta de las Narices, 4, bajos - 03590 Altea
Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

• Varmepumper til basseng: 28oC hele året
• Nyhet! Krystallfilter: Bytt ut ditt sandfilter
med nye krystallfilter for renere og sunnere
vann!
• Bassengtrekk: Forleng sesongen med 20%
ekstra gratis varme med våre solartrekk. Vi
leverer både myke, harde og motoriserte
isolerende bassengtrekk.
• Havsalt elektrolyse: Svøm naturlig og sun-
nere med saltvann i ditt basseng.
• Solvarme: Gratis varmtvann fra solen.
Stort utvalg i løsninger!
• Air Condition & varmepumpe: Kulde,
varme og avfukting i samme enhet. 
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+. 

Vi renser og desinfiserer aircondition anlegg!

Gratis varmtvann fra solen.
Vi har flere modeller og komplette systemer.

Behold varmen i bassenget  i vinter.
Stort utvalg i bassengtrekk!

Ifølge byråd for finans Fran-
cisco Saval, har rådhuset i
Benidorm en total gjeld på

rundt 130 millioner euro. Byrå-
den sier at inntektene fra
byggetillatelser har falt med hele
69 % de siste to årene, og at det
derfor har vært strengt nød-
vendig å øke eiendomsskatten i
byen. 

- Vi har redusert våre kostnader
drastisk, men forventer et nytt
økonomisk uår. Jeg kan ikke se
at det vil bli noen forbedring før
2010. Hadde vi ikke økt eien-
domsskatten hadde vi i praksis
vært konkurs, sier Saval. 

En regnskapsoversikt viser
at rådhuset i Finestrat har
en gjeld på 8,5 millioner

euro, etter at kommunens sam-
lede lønnsutgifter økte med 34
% i 2004. En representant for det
PP-styrte kommunestyret sier at
en finansiell stabiliseringsplan
vil bli presentert innen kort tid. 

Finestrat

Pau Casals
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Regjeringen i Valencia
forsvarer vedtaket om å
oppfordre alle regionens

skoler til å undervise i sivil dan-
nelse på engelsk, i tilegg til
spansk og valenciansk, til tross
for kaoset som har oppstått rundt
om i de valencianske
klasserommene som følge av
den nye ordningen.

Alejandro Font de Mora, sjef
ved det valencianske utdan-
ningsdepartementet, sier at ved-
taket om å ha ekstralærere som
oversetter til engelsk i
klasserommene, har revolusjon-
ert engelskundervisningen i det
spanske skoleverket.

Kritikerne er på sin side av en
ganske annen oppfatning. En
talsmann for opposisjonen
hevder at innføringen av engelsk
i undervisningen er en protest
mot selve faget sivil dannelse,
som i sin tid ble introdusert av
PSOE.

Sivil dannelse er et fag som skal
instruere elevene i korrekt
oppførsel, og legger stor vekt på
forskjellige dagligdagse etiske
problemstillinger. Den valen-
cianske regjeringen har nå skiftet
navn på faget til ”engelsk som
utdannelse for medborgerskap
og menneskerettigheter”.    

Rådhuset strammer inn
Finestrat

PRIORITERTE SEG SELV: Partido Popular spanderte et av kystens
flotteste og mest moderne rådhus på seg selv. Nå vil kommunen slite med dårlig
økonomi i mange år fremover.

FORBEREDER NY PLAN: Den PP styrte kommunen har 8.5millioner euro i gjeld.

130 millioner i gjeld
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Natt til søndag smalt det
igjen. Denne gangen var
en bilbombe plassert

utenfor politistasjonen i Ondar-
roa. Ti personer ble lettere
skadet, blant dem tre politimenn
og fire tilfeldig forbipasserende.
Eksplosjonen forårsaket omfat-
tende materielle skader.

Knapt et døgn senere ek-

sploderte en tredje bilbombe
foran inngangen til mil-
itærakademiet i byen Santoña.
En person ble drept og minst
fem skadet, for to av disse skal
situasjonen være livstruende,
ifølge El Pais.  

Innenriksminister Alfredo Pérez
Rubalcaba, sier han tror de tre
attentatene kommer som følge

av forbudene mot de baskiske
separatistpartiene ANV og
PCTV og dommene mot
medlemmene i støttegruppen
Gestoras pro Amnistía. 

José Luis Rodríguez Zapatero
sa, i en kort appell fra La Mon-
cloa, at det spanske samfunnet
aldri skal la seg skremme av ter-
roristenes vold. 

Den nest siste helgen i september ble preget av  tre bombeattentater rundt i Nord-Spania. Det antas
at ETA står bak alle tre. Først eksploderte en bilbombe i Baskerlands hovedstad Vitoria. ETA hadde
varslet attentatet på forhånd og området var evakuert. Ingen personer ble skadet.

Vitoria

Politiet i Frankrike har ar-
restert 11 ETA-medlem-
mer. Arrestasjonene kom

som følge av en offensiv mot
Batasunas franske plattform.
Batasuna er ETAs politiske fløy,
og ble erklært forbudt av spansk

høyesterett i 2003. Frankrike har
imidlertid ikke innført et slikt
forbud. Blant de arresterte er
Batasunas franske talsmann
Xabi Larralde.    

11 ETA arrestertasjoner i Frankrike
San Sebastian

Madrid

Terrorsympatisører
dømt til fengsel

Spanias høyesterett har
dømt 21 medlemmer av
Gestoras pro Amnestia til

fengselsstraffet på mellom 8 og
10 år. Organisasjonen, som har
jobbet for amnesti for dømte
ETA-terrorister, ble tvunget til

oppløsning etter at etterforskere
beviste nære forbindelser til
ETA. Ifølge domsavsigelsen har
både Gestoras pro Amnestia og
dens etterfølger Askatasuna,
hjulpet den baskiske terroror-
ganisasjonen å plukke ut ofre.   

Madrid

Også forbud mot PCTV

Ien ny dom har spansk
høyesterett som forventet
forbudt det radikale baskiske

partiet PCTV, Partido Commu-
nista de las Tierras Vascas. Dom-
men kom bare tre dager etter at
ANV, Acción Nacionalista
Vasca, ble erklært forbudt.

Høyesterett mener å ha beviser
for at statlige midler som har
blitt overført til de to partiene,
har gått videre til et fond som
forvaltes av representanter for
det tidligere forbudte partiet
Batasuna. Allerede i februar be-
ordret dommer Baltasar Garzón
at alle utbetalinger til de to par-
tiene skulle stoppes.

Representanter for PCTV, som
hevder de forventet et forbud,
sier de er klare til å innklage
dommen til EU-domstolen. Før

det har de imidlertid muligheten
til å anke overfor den spanske
grunnlovsdomstolen.

Spanske myndigheter sier at for-
budene mot PSTV og ANV gjør
at ETA mister begge sine poli-
tiske talerør før det forestående
regionalvalget i Baskerland.  

Tidligere PP leder i Basker-
land, Maria San Gil, har
forlatt sin plass i det

baskiske regionalparlamentet.
Dermed setter hun punktum for
en over 13 år lang politisk kar-
riere. San Gil trakk seg tidligere
i år som regionsleder for PP, etter
dype uoverensstemmelser med
partileder Mariano Rajoy. 

San Gil
trekker seg

Bilbao

En drept og flere skadet
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FERRARI 360 SPIDER F1 129.900€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ RENAULT MEGANE TUN. 28.000€ AUDI TT COUPE            14.900€ BMW M5 SMG               66.000€ AUDI TT CAB 15.700€

FERRARI 456M             65.500€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         29.000€ JAGUAR XJ8                   45.900€ BMW 330i CAB             19.900€ BMW M3 CABRIO SMG  36.000€

HUMMER H2 LUXERY   73.000€ MERCEDES S300TD       10.900€ MISTSUBISHI MONTERO 47.000€ BMW 530                      13.900€ PORSCHE 911 AUT.        22.700€ MERCEDES CL 550 AMG 145.000€

MERCEDES C220 CDI     19.900€ PORSCHE CAYENNE     55.000€ MINI COOPER S CAB   24.900€ RENAULT VELSATIS 16.900€ RENAULT ESPACE          10.920€ CHRYSLER CROSSFIRE 24.900€

MERCEDES SLK 200        14.400€ BMW X4 3.0dA             65.500€ Mercedes C320              19.500€ MERCEDES C270 CDI    22.200€ CORVETTE HATCH 5.7   30.000€ BMW 325 CAB               49.000€

-  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

Madrid

Kjørelys påbudt fra 2011

Om tre år er blir det slutt
på å kjøre uten lys på
dagtid i Spania. EU har

bestemt at alle personbiler som
produseres for det europeiske
markedet fra og med 7. februar
2011 skal ha automatiske
kjørelys. Fra og med august
2012 skal påbudet også gjelde
busser og lastebiler. 

Italia, Polen, Danmark, Finland
og Sverige er EU land som
allerede i noen år hatt påbud om
kjørelys på dagtid, og de fem
landene kan vise til svært gode
resultater. Ifølge en EU talsmann
vil antall trafikkulykker re-
duseres med mellom 3-5 % den

dagen obligatoriske kjørelys blir
innført.

Tiltaket har en egen webside på:
www.luces24horas.com

Når du skal parkere i Va-
lencia eller andre steder
rundt om i Spania, er det

ikke alltid bare den offisielle
parkeringsavgiften du må punge
ut med. Ofte blir du også bedt
om en liten slant fra en selvut-
nevnt parkeringsvakt. Denne
ukulturen skal politiet i Valencia
nå forsøke å få slutt på.

Siden juni har Policia Local
bøtelagt 450 ”gorillaer”, som de
selvutnevnte parkeringsvaktene
kalles på folkemunn, og 135 har
blitt arrestert. En talsmann for
politiet forklarer at bøter på mel-
lom 500 og 1.000 euro har blitt
utstedt til ”gorillaer” som blir
tatt for første gang, mens an-

meldelse og fengselsstraff har
vært følgene for de som har blitt
tatt gjentagende ganger. 

Politiet medgir imidlertid at
svært få av ”gorillaene” er i
stand til å betale bøtene de har
blitt ilagt, og at disse vil bli ar-
restert og satt til samfunnstjen-
este. Men til tross for bøter og
arrestasjoner har ikke ”goril-
laproblemet” blitt merkbart min-
dre i løpet av sommeren. Noe
fortvilte innbyggere kan under-
skrive på.

Det rapporteres stadig om bilis-
ter som får ublide møter med de
selvutnevnte parkeringsvaktene.
Enkelte hevder at mange av ”go-

rillaene” gjør hærverk på bilene
hvis de ikke føler at de får godt
nok betalt. I juli ble en Valenci-
ainnbygger angrepet av en ”go-
rilla” som skal ha blitt fornermet
over bare å ha fått 20 centimos i
betaling. Bare et par uker senere
oppsto et masseslagsmål mellom
”gorillaer” like ved Mercado
Central.

Bøtelegger ”parkeringsvakter”
Valencia 
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info.pianoman@gmail.com

607 346 658 - 665 786 226

Piano 
stemming og

reparasjon av
eksperten.

n Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord

n Fredager 13.00 til 16.00: Markeds buffét

Fredag kveld kl 21.00: Karaoke

n Lørdag kl 19.00: Dans

n Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00

The Castle Inn

“Dagens meny” tirsdag til torsdag!
Åpent alle dager fra 13.00, mandag stengt

Informasjon og bordbestilling hos Anki, 
Tlf 966 860 815 - 690 011 209 (Nytt mobilnr)

Calle Castell no. 4, Alfaz del Pi

Tel +34 965 887 670   mob +34 620 685 021

ALT I FLYTTING

info@flytting-spania.com       www.flytting-spania.com

Bjørn Terje Berg

- Lokalflytting i Spania
- Tørre sikre lagre
- 24 timer service

Ifølge en ny undersøkelse
utført av Transparency In-
ternacional har korrupsjo-

nen i Spania forverret seg i
løpet av det siste året. Resul-
tatene av undersøkelsen, som
tar for seg korrupsjon blant of-
fentlige funksjonærer og poli-
tikere i 180 land, ble presentert
den 23. september i Madrid, av
Transparency Internacionals
direktør i Spania, Jesús Liz-
cano.

På bare et år har Spania falt tre
plasser på Transparency Inter-
nacionals liste. Dermed detter
landet fra 25. til 28. plass på
oversikten over verdens minst
korrupte land. Fra 2004 og
frem til i dag har Spania gått
fra 7,10 til 6,50 poeng. En
mager trøst kan det være at
både Storbritannia, Portugal
og Italia har mistet flere poeng
i samme periode. 

Jesús Lizcano fastslår at det er
byggesektoren, spesielt i
tilknytning til urbanisering av
land, som har gitt størst
grobunn for spansk korrupsjon
de siste årene. Han henviser
blant annet til at 190 personer
ble dømt for urbaniseringsre-
latert korrupsjon i 2007, mot
144 personer i 2006.

Økonomiske eksperter og
kommentatorer sier at økt kor-
rupsjon er et alvorlig problem
for Spania, spesielt fordi det
bidrar til å skremme bort uten-
landske investorer. I en gruppe
bestående av 30 land, EU lan-
dene pluss Norge og Island,

havner Spania på 17. plass. Av
de 13 landene som kommer
dårligere ut, ligger samtlige,
minus Italia som ligger på 6.
plass, i det tidligere Øst-Eu-
ropa. Spania må for øvrig se
seg slått av både Slovenia og
Estland.

Øverst på listen over verdens
minst korrupte land troner
Danmark, Sverige, New
Zealand, Singapore, Finland
og Sveits. I motsatt ende ligger
Afghanistan, Haiti, Irak,
Myanmar og Somalia. Det er
verdt å merke seg at EU landet
Italia, som innehar 55. plassen
på den internasjonale listen, nå
er forbigått av land som
Botswana og Malaysia. 

Madrid

REPRESENTERER INNBYGGERNE ELLER UTBYGGERE?: Nære bånd mel-
lom politikere på alle nivå og spesielt utbyggere skaper grobunn for stor korrupsjon i Spania.
Også i Alfaz del Pi er båndene mellom utbyggere og politikere altfor nære.  Norsk-Iranske
Elisabeth Marandi (PSOE) og Eric Svanberg (PP), har begge direkte eller indirekte økonomiske
interesser i de vedtak som fattes på det samme rådhuset hvor de angivelig arbeider for
byens innbyggere.

Korrupsjonen forverret i Spania

En politimann fra Policia
Local i Malaga har havnet i
koma etter å ha spist et uk-

jent antall ecstasytabletter. Til sam-
men fire personer ble innbrakt til
legevakten etter å ha tatt ecstasy
sammen. 

Politimannen ble sendt videre til
sykehuset hvor han ligger respira-

tor. Politiet etterforsker om det
dreier seg om en overdose, eller
om det var ecstasyen som var de-
fekt. Ordfører i Malaga, Francisco
de la Torre, sier at politimannen
kan vente seg oppsigelse.

Politimann i koma
etter ecstasybruk

Malaga

UTEN SKRUPLER: Ordfører
Mateo i Torrevieja er beryktet etter å
ha tjent seg svært rik på å kjøpe opp
tilnærmet verdiløs uregulert land for så at
den blir omregulert av samme rådhuset hvor
han selv sitter som ordfører. Samme lan-
dområde solgte han videre til en utbygger
for flere millioner euro.



SPAN IAPOSTEN 04 .  OKTOBER  2008 UTGAVE  16 -2008 11

Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  
(endodonti - krone/bro - estetikk)

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 
(forebyggende og estetikk)

Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon. 

LEGESENTERET

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86
Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252 & 689 145 796

Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)

Influensavaksinen har kommet!
• Skandinavisk personell  
• Vi tar alle typer blodprøver 
• Diverse spesialister

Åpningstider:
Mandag - fredag 

09.00 - 15.00
Lørdager: 

10.00 - 13.00

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

n

n

n

n

Jan Holmefjord
Almennpraksis

Almenpraksis, implantat
og tannregulering

Ted Jonsson
Almenpraksis & implantat

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN

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

Medlem av den spanske og norske tannlegeforeningen

den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311

Vi snakker norsk!

10%RABATT PÅTANNBLEKING• Tannlege & spesialist på:
proteser, kroner & broer

• Spanske priser
• Egen kundeparkering

Madrid

vis-á-vis Clinica Benidorm
Avenida Alfonso Puchades, 15
03500 Benidorm (Alicante)

(96 585 4463
www.solident.es

Forventer økning
av Alzheimer
På en nylig avholdt

kongress om spredning av
Alzheimer, sa helseminis-

ter Bernat Soria at antall
Alzheimertilfeller vil øke med
75 % de neste 25 årene. 600.000
personer er rammet av
Alzheimer i Spania i dag.

Sorias spådom er basert på nyere
forskningsresultater fra neu-
rologer og andre spesialister.
Den spanske neurologen José

Angel Obeso hevder for eksem-
pel at 10 til 15 % av befolknin-
gen i OSSE landene vil ha
Alzheimer i 2030.
På verdensbasis blir en person
rammet av Alzheimer eller
annen form for demens hvert
syvende sekund. 4,6 millioner
nye Alzheimertilfeller registreres
hvert år. Det betyr at over 100
millioner mennesker har
Alzheimer i 2050. 

“Gratis” bil til nye kunder

Den Santandereide banken
Banesto går nye veier for
å bedre tilgangen på

kontanter. I en ny kampanje kalt
Sobre Ruedas (”på hjul”), blir
bankens kunder tilbudt en bil
eller en moped mot å åpne
konto.

Et tilbud som selvsagt ikke kom-
mer helt uten betingelser. For det
første er det snakk om bind-
ingstid, og for det andre vil ikke
kundene motta renteinntekter på
innskuddene, som igjen må være
av en viss størrelse. Dessuten må
det betales en skatt basert på en
rentesats som bestemmes av
kjøretøyets verdi. 

Det er ikke uvanlig at banker
deler ut ”smøregaver” i form av
for eksempel penner og notat-
blokker. Banesto har imidlertid
alltid dratt denne tradisjonen litt
lengre. I tidligere kampanjer har
de delt ut både datamaskiner og
flatskjermer til sine kunder.

Banestos nye kampanje gir et
godt bilde av problemene både
bankene og bilindustrien står
overfor. Bankene har likviditet-
sproblemer etter stadig vanske-
ligere lånebetingelser for
bankene seg imellom. Bilindus-
trien på sin side er rammet av
dalende salgstall og har fulle
lagre.

Kriteriene for å kvalifisere i
Banestos nye kampanje, er et
innskudd på mellom 18.000 og
160.000 euro. Bindingstiden vil
ligge på mellom 24 og 36
måneder. Toppmodellen blant
bilene som tilbys er en Citroen
C4. For å kvalifisere til en C4
må kunden skyte inn 160.000
euro over tre år. Men banken
tilbyr også de rimeligere C3 og
C2 modellene, samt Piaggio mo-
peder, til lavere innskudd og kor-
tere bindingstid.   

Er du på utkikk etter ny bil er det
altså billigere å kjøpe den selv.

Madrid

PR STUNT: Banesto lover gratis bil eller scooter til nye kontokunder. Men det kan lønne seg å lese hva som står med "små
bokstaver". I dagens dårlige kredittmarked er banker kreative når de er på jakt etter kapital.
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Bjørn Kjos er utdannet
både jagerflyver og jurist.
Det var i kraft av sist-

nevnte yrke at han nærmest til-
feldig havnet i flybransjen. 

- En gang for ganske lenge siden
jobbet jeg som advokat for noen
venner av meg, de drev et lite fl-
yselskap som begynte å gå
dårlig. Så en dag spurte de om
ikke jeg kunne tenke meg å bli
med å stable det skikkelig på
bena igjen. De hadde mange
uløste aksjer på den tiden, og det
ble til at jeg kjøpte alle sammen.
Det hele begynte med et knippe
småfly som fløy på innlandskon-
trakter for Braathens Safe. Men
da SAS overtok Braathens ble
det fort slutt på oppdragene.
Plutselig sto valget mellom å
legge ned eller ruste opp og bli
konkurrenter. Forteller flysel-

skapsgründeren, hvis flyflåte i
dag frakter 10 millioner passas-
jerer til 82 forskjellige desti-
nasjoner rundt om i Europa,
samt Marokko og snart Dubai.  

KOMMET FOR Å BLI

På morgenkvisten den 18. Sep-
tember skrev en av finansavisene
at aksjekursen til Norwegian
hadde steget med 10 % etter at
det ble kjent at selskapet hadde
sagt nei til oppkjøp. Den nyheten
mottar Kjos med stoisk ro.

- Nei det har jeg ikke hørt ennå,
men det skjer til stadighet. Det er
for øvrig riktig at vi akkurat har
sagt nei til et tilbud om å bli
kjøpt opp. Vi får av og til slike
henvendelser, og det er jo alltid
hyggelig. Men særlig interessant
er det ikke. Vi har det bra som vi
har det. Man skal tenke seg godt

om før man inngår ekteskap med
andre.

Kjos tror at fremtiden innen
bransjen tilhører fleksible og
omstillingsdyktige selskaper av
en viss størrelse. Og at de fleste
av lavprisselskapene er kommet
for å bli.

- I et stadig tøffere marked er det
klart at noen vil falle fra. Jeg tror
at noen av de mindre sentraleu-
ropeiske selskapene som har
dårlig et hjemmemarked kanskje
vil forsvinne etter hvert. Hjem-
memarkedet er viktig, det er det
du skal leve av. For å kunne fly
billig må du dessuten ha en viss
størrelse på flåten, minimum 15
– 20 fly. Ellers tror jeg giganter
som for eksempel Britisk Air-
ways og Air France bestandig vil
overleve. Markedet vil alltid

være nødt til å ha en viss mengde
av de store selskapene som
driver massetransport rundt
omkring over hele kloden. De
passasjerene som ikke skal fly
kronglete og langt derimot, de
som kanskje bare skal en lang-
weekend til Paris eller fjorten
dager til Kreta, de kommer like
gjerne til å velge lavprissel-
skapene, forklarer Norwegian-
sjefen.

OLJEPRISENE OPP

Bjørn Kjos syntes å ha et for-

bausende avslappet forhold til
det som opptar hans mange kol-
leger ute i verden aller mest om
dagen, nemlig oljeprisene. 

- Prisene på drivstoff er det lite
vi kan gjøre noe med. Jeg var
selv innom oljebransjen sammen
med min bror på 80-tallet, og
fulgte markedet i mange år. Men
når vi forsøkte å forutsi prisene,
bommet vi alltid. Det eneste jeg
kan si med sikkerhet er at de vil
gå opp på sikt, det er det ingen
tvil om. Så man er nødt til å om-

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Spaniaposten møtte en engasjert og opplagt Bjørn Kjos i baren på Albir
Playa Hotell, bare en liten time før han skulle holde foredrag for poli-
tikere og forretningsfolk på Costa Blanca den 18. september.

Alfaz del Pi

- Når trygghet teller mest

n Royal Aesthetic Clinic tilbyr et bredt spekter av behandlinger

og operasjoner utført av erfarene spesialister i 

skjønnhetsbehandlinger og plastikkirurgi.

n Vi ser som vårt viktigste mål og ta hånd om deg som pasient

på en trygg og profesonell måte, både før, under og etter din 

behandling eller operasjon.

n En gratis konsultasjon med en av våre leger eller plastik-

kirurger vil gi deg utfyllende informasjon om den behandlingen

eller inngrepet du ønsker å utføre, og hvilke resultater

du kan forvente deg.

n LASER HÅRFJERNING

n BRYSTOPERASJON

n SPRENGTE BLODKAR

n FYLLING AV RYNKER/LEPPER

n FETTSUGING/FIGURFORMING

n VEKTBEHANDLING

n ANSIKTSKIRURGI

n BOTOX

Bjørn Kjos:
- Kan godt tenke meg pensjonist-tilværelse i Spania

IMPONERT AV MARINA BAIXA: - Nesten med en gang jeg landet forsto jeg
hvorfor så mange nordmenn flytter ned hit. Det er nesten så jeg ikke forstår hvorfor
ikke flere gjør det, særlig de som blir pensjonister. Dette er et flott område med et fan-
tastisk klima. Jeg kan godt tenke meg en pensjonisttilværelse her nede selv, det fris-
ter helt klart.

c/Joaquin Rodrigo,5
03581 El Albir (Alfaz del Pi)

Tlf: 966 864 934
www.royalaesthetic.com

OKTOBER TILBUD
FULL 

BOTOX
BEHANDLING
BARE 430€

Vi snakker norsk!
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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

Albir:

Avda. del Albir 68
Tlf: 686 038 181 / 966 864 648

Torrevieja:

Avda. Alfed Nobel 121
Tlf: 699 364 029/965 712 413

LEGEKONTORET

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

LE

GE
MEDICO

A
LBIR TORREVIE

JA

l Alt innen hjemmetjenester
l 24 - timers vakttelefon

l Utlån av hjelpemidler
l Tolketjenester

l Blodprøver - INR
l Sykehjem
l TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

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

Ifølge en studie utført av Fundar,
bruker 175.000 valencianere en
del av lønningene sine til å støtte

frivillige ikke-statlige organisas-
joner. Flesteparten av de giverglade

destinerer pengene til organisasjoner
som dedikerer seg til sosialt arbeid.
Denne typen organisasjoner mottar
rundt 16 millioner euro i året fra pri-
vate givere. 

Mange støtter frivillige organisasjoner
Valenciastille seg.

Norwegians omstilling har først
og fremst bestått i å bestille 50
nye fly, en av de største ordrene
Boieng har mottatt fra et nordeu-
ropeisk flyselskap noen gang. 8
av flyene leases og er allerede
kommet, mens de øvrige 42 er
kjøpt og betalt og ventes ut på
nyåret.

- Det er drivstoffvennlige fly
som er fremtiden for vår bransje.
En kan nesten se på flyflåten til
et selskap om det vil overleve
eller ikke. Når oljeprisene kom-
mer opp i 150 dollar fatet kan du
ikke drive lønnsomt lenger uten
å ha moderne fly. Alle de nye
flyene våre er av typen Boeing
737-800, utstyrt med alt tenkelig
drivstoffbesparende ekstrautstyr.
Disse nye maskinene kon-
sumerer omtrent en tredjedel
mindre enn gjennomsnittet på de
flyene som er på markedet i dag.
Hvis vi for eksempel sammen-
ligner med et MD-82, flytypen
som forulykket i Madrid for kort
tid tilbake og som det fortsatt går
mange av, vil man spare 15 mil-
lioner kroner i året per fly ved å
bytte til Boeing 737-800. Det er
store penger, tenk deg når du har
50 fly sånn som oss, sier Kjos re-
torisk.

”FAVORITTDESTINASJON”
Norwegian dekker nå de fleste
vanlige destinasjoner på den
iberiske halvøy. Noen bare på

sommeren riktignok, sånn som
for eksempel Valencia. Madrid
har de ikke helt avgjort hva de
skal gjøre med enda, om de skal
la den fortsette utover vinteren
eller ei. Uansett avslører Kjos at
han har stor tro på fremtiden når
det gjelder rutene til Spania.

- Vi kommer til å vokse i dette
markedet, det er helt sikkert.
Nordmenn kommer alltid til å
reise ned hit, også i dårligere
tider. Så selv om Thailand og
andre eksotiske destinasjoner
kanskje vil merke nedgang, er
det jo alltid hyggelig med
Spania. Det er for øvrig første
gang jeg er her i området, jeg har
vært i Valencia, men aldri Ali-
cante. Det store norske “miljøet“
her gjør dette området til en ”fa-
vorittdestinasjon” for oss. Vi har
alltid hatt stor trafikk på rutene
til Costa Blanca.  

Norwegiansjefen har vært
ganske mye i Spania, både i for-
retningsøyemed og på ferie. Han
syntes det et lett sted å være. Et
land med masse trivelige folk og
en fascinerende arkitektur, som
har gjort at han har bestemt seg
for å reise mere rundt i årene
som kommer. Når det gjelder
den norske utvandringen til
Costa Blanca har han bare posi-
tive ting å si.   

- Nesten med en gang jeg landet
forsto jeg hvorfor så mange
nordmenn flytter ned hit. Det er

nesten så jeg ikke forstår hvorfor
ikke flere gjør det, særlig de som
blir pensjonister. Dette er et flott
område med et fantastisk klima.
Jeg kan godt tenke meg en pen-
sjonisttilværelse her nede selv,
det frister helt klart. Problemet er
at jeg er så forferdelig glad i å gå
på ski, så hvis jeg skulle flytte,
blir det nok i tilfelle med
pendlerstatus. Men det skulle jo
eventuelt ikke by på problemer,
sier den åpenhjertige Norwe-
giangründeren med et smil om
munnen, før han må videre for å
holde foredrag om historien til
sitt eget livsverk."To make the
impossible, possible. The history
of Norwegian", handler om
Davids kamp mot Goliat, om det
å tørre å utfordre.

Mandag-torsdag: 09.30-17.30

Fredag: 09.30-14.00

Eller ring for avtale.

• Områdets leder i gardiner,
persienner, markiser m.m.

• Profesjonelt utført, topp kvalitet!
• Vask og oppheng av dine gardiner.
• Vi samarbeider med spesialister!

Avda. Pais Valencia 15, Alfaz del Pi

Pete: 630 166 229 

Tlf: 965 887 442

Klinikken Dr. Kleij

Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)
Tel: 96 686 41 46

Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg
Vi snakker norsk og engelsk.

Kun timebestilling: mandag til fredag
“MILJØVENNLIGE” FLY: - Selv om det å fly aldri blir direkte miljøvennlig. Gjorde Kjos et stort poeng ut av brenstoff effek-
tiviteten til de nye Boeng 737-800 Norwegian har bestilt fra amerikanske Boeing. Moderne fly bruker opptil 30% mindre drivstoff
enn eldre modeller. For flyselskapene er dette en stor kostnadsbesparelse med fortsatt høye oljepriser.

MELKERUTA OSL-ALC: -Det
store norske “miljøet“ her gjør dette
området til en ”favorittdestinasjon”
for oss. Vi har alltid hatt stor trafikk
på rutene til Costa Blanca, sier Kjos.
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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

Torrevieja

Hjelper immigranter til arbeidslivet
Rådhuset i Torrevieja har an-

nonsert at de kommer til å
fortsette med å støtte to av

byens største fagforeninger
økonomisk i arbeidet med å hjelpe
immigranter inn i arbeidslivet. I syv
år har bystyret gitt penger til Union
General de Trabajadores de España’
(UGT) og Confederación Sindical
de Comisiones Obreras (CC.OO).

De to fagforeningene arbeider ak-
tivt med å forbedre immigrantenes
levekår i Spania. Målet er å inte-
grere immigrantene i det spanske
samfunnet og sikre dem faste job-
ber, isteden for at de ender opp i fat-
tigdom og elendighet som i sine
respektive hjemland.

Hver fagforening vil motta 34.105
euro fra rådhuset i Torrevieja, det er

en økning på 5 % i forhold til
tidligere år. Ordfører Pedro Hernán-
dez Matteo mottok tidligere i måne-
den Graciela Serrano fra CC.OO,
og overrakte beskjeden om at den
økonomiske støtten vil fortsette
også til neste år. Serrano på sin side
benyttet anledningen til å takke og
utdype at Torrevieja er den mest
sjenerøse kommunen i hele Vega
Baja området.

Det PP kontrollerte kom-
munestyret i Torrevieja
har godkjent planen om

å bygge 20 høyhus med opptil 29
etasjer på utvalgte steder rundt
omkring i byen. Høyhusene skal
oppføres i områdene playa de los
Náufragos, dos Acequión, Palan-
gre, La Mata og Las Lomas.

Både PSOE, IU og Los Verdes
stemte imot forslaget, som for-
drer en modifisering av Torre-
viejas generalplan Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU).
Noe som igjen krever en endelig
godkjennelse fra den regionale
regjeringen i Valencia.

Regjeringen i Valencia har ved
to tidligere anledninger avvist
forslaget. Både i 1998 og 2000
fikk kommunestyret i Torrevieja

nei. Ingen av avslagen har imi-
dlertid vært ubetingede, og
ivrige PP politikere har fortsatt å
arbeide med modifiserings-
planene.

Ordfører Pedro Ángel Hernán-
dez Mateo forsvarer forslaget
med at byggingen av høyhus vil
frigjøre opptil 75 % av
bakkearealet, og at dette vil
komme innbyggerne til gode.
Ifølge ordføreren er den eneste
forskjellen på høyhus og vanlige
bygninger at de bygges vertikalt
og ikke horisontalt. 

Opposisjonen er derimot av en
ganske annen oppfatning.  José
Manuel Dolón fra De Grønne
sier at eventuelle høyhus fulls-
tendig vil forandre byens
arkitektoniske utforming. Mens

José Manuel Martínez fra IU
foreslår en slags folkeavstem-
ming for å finne ut av om
innbyggerne virkelig vil ha slike
bygg i Torrevieja.

Torrevieja

Policia Nacional i Torre-
vieja har arrestert en entre-
prenør og to av hans

ansatte for dokumentfalsk.
Ifølge en kilde har politiet lenge
hatt mistanke til at entreprenøren
benyttet seg av ulovlig arbeid-
skraft. Etter en razzia mot

bedriften viste det seg at to av de
ansatte, som er av lati-
namerikansk opprinnelse, hadde
falske identifikasjonspapirer fra
et annet EU land. Entreprenøren
hevder han har ansatt de to i god
tro. Etterforskningen mot
bedriften pågår fortsatt.

Utbygger brukte
ulovlige innvandrere

Torrevieja

Byråd for PSOE i Torrevieja,
Antonio Torres, har levert
inn en formell klage på til-

standen til flere av lagerbyggene på
industriområdet Casa Grande på
nordsiden av Torrevieja. 

Ifølge Torres er flere av lager-
bygningene fulle av kakerlakker,

gammelt skit og avfall, noe han
mener er svært upassende for en
moderne by som Torrevieja. PSOE
byråden sier at han ikke forstår at
industriområdet, som i praksis lig-
ger i sentrum av byen, skal forfalle
så mye uten at noen tar affære, og
henviser til etablerte retningslinjer
for drift av industriområder.  

IKKE MANGE NOK BOLIGER:
Etter å ha bygget lavt og utover i
mange år vil nå ordføreren fortsette
byggevirksomheten nå i høyden. Ord-
fører Mateo (PP) er allerede i søkely-
set etter å ha beriket seg selv i
tilknytning til eiendomstransaksjoner.

Best prices - Top quality !

C H A S
Fitted kitchens, wardrobes and bedrooms 

Tlf: 96 678 48 05 
Mob: 629 055 336Established in 1985

PP godkjenner bygging av høyhus

“Tradisjonell” byggestil i Torrevieja

KAKKELAKKER: Diskoteket Pacha er ett av byggene i området som nå står og
forfaller. Ifølge Torrees fra PSOE, er forfallet upassende for en by som Torrevieja.

Skittent industriområde
Torrevieja

Illustrasjonsfoto
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Torrevieja

Orihuela

Den første oktober begyn-
ner spanskkurset til Vega
Baja Acoge i Orihuela.

Kurset, som er gratis har blitt
arrangert i flere år, skal som van-
lig holdes både på dagtid og
kveldstid, og dekker de forskjel-
lige nivåene fra nybegynner til
viderekommende. 

- Alle typer forsikringer Hverdager 10.00-14.00

E-post: lars@easyinsurance.se

www.easyinsurance.se 

Skandinavisk representant: Lars Fryksäter.

Direkte telefon: 966 111 601
MOTOR   HJEM         LIV            REISE         HELSE

Rojales

Ifølge byråd for PSOE Marisa
Zafra, er høstens kulturpro-
gram for Torrevieja både

platt, lite inkluderende og lite
fantasifullt. Zafra mener blant
annet at de som har utarbeidet
programmet ikke har tatt særlig
hensyn til ungdommen. Og at
det mangler såkalte tunge kul-
turelle arrangementer. 

Torrevieja

FREKK: Antonio Perez fra PP skaffet sin kone en god jobb i SUMA. Stillingen ble
aldri utlyst og hans kone trengte heller ikke møte til intervju for  få jobben.

Policia Local i Torrevieja
har arrestert fire menn som
mistenkes for å stå bak et

væpnet gullsmed ran i Carta-
gena. Ranerne, som fikk med

seg juveler for nærmere 120.000
euro, vil også bli tiltalt for å ha
skadet tre kunder og et lite barn
som tilfeldigvis var hos gullsme-
den da ranet ble utført.  

Gullsmedranere arrestert

Nyåpnet butikk i TORREVIEJA med masse lekre og spennende ting for
hjemmet. Du finner oss like ved Habaneras senteret, vis a vis Casino. 

Tlf. 965 71 61 17

Gratis spanskkurs

La Ruidera, Benijófar, 200meter fra porten til Quesada
24. oktober 12.00 til 20.00, 25/26. 10.00-18.00

BLI MED PÅ DENNE ETABLERTE INTERNASJONALE
MESSEN OG PROFILER DIN BEDRIFT FOR TUSENER 

AV BESØKENDE VED VÅR NYE BELIGGENHET VED RESTAURANT 
“LA RUIDERA” I BENIJOFAR 

ALLE PRODUKTER & TJENESTER ER VELKOMNE

Antonio Pérez, talsmann
for PSOE i Rojales,
beskylder ordfører Anto-

nio Martínez for å ha brukt sin
politiske makt til å ordne jobb i
det offentlige for sin kone. Ifølge
Pérez PP ordførerens kone, Mari
Carmen Gutiérrez, fått jobb i
SUMA, et regnskapsorgan som
er direkte underlagt de provin-
sielle styresmaktene i Alicante,
uten at stillingen ble utlyst, og
uten at ordførerfruen engang har
blitt innkalt til intervju.

Torrevieja

En lokal taxisjåfør fra Beni-
jófar står tiltalt for branns-
tiftelse og forsøk på

forsikringssvindel i Torrevieja.
Ifølge tiltalen skal taxisjåføren
ha påtent en venns eiendom med
den hensikt at de to skulle heve

forsikringssummen i ettertid.
Slik gikk det imidlertid ikke.
Taxisjåførens 34-årige venn
omkom nemlig i brannen. På-
talemakten vurderer å utvide
tiltalen til mordbrann.

Tiltales for mordbrann

For informasjon ring:
(0034) 636 505 421

info@exhibitions-spain.com
www.exhibitions-spain.com

KRISTISK: Marisa Zafra er kritisk til
kommunens kulturprogram. Blant
annet sier hun det er lite inkluderende.

Kritiserer høstens
kulturprogram
i Torrevieja

Ordføreren ansatte kona

Policia Local på Orihuela
Costa har beordret stengn-
ing av et lite ulovlig

marked i Playa Flamenca urban-
isasjonen. Markedet har operert
med rundt 30 boder hvor det har

blitt solgt alt fra klær til tørket
frukt. Orihuela Costa har to
lovlige ambulerende markeder.
Det ene holdes hver lørdag i
Playa Flamenca, mens det andre
er hver torsdag i Campoamor.

Stenger ulovlig marked
Orihuela Costa

Bystyret i Torrevieja har
godtatt forslaget om å
bygge en ny park i La

Siesta urbanisasjonen, parken
skal oppkalles etter Märtha
Louise. Et 40.000 kvadratmeter
stort området er satt av til den
nye parken.

Det var i juni at byråd María
Pilar González Cifuentes kon-
taktet det norske konsulatet for å
lufte ideen om å oppkalle parken
etter den norske prinsessen. Ikke

lenge etterpå kunne representater
for norske myndigheter over-
rekke beskjeden om at den
norske kongefamilien ga sam-
tykke til å bruke navn.

Märtha gir navn til ny park
Torrevieja

Book din
stand nå!
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La Feria de las Alternativas
begynte som en ide om et
treffsted for alle som

driver med noe alternativt, et
sted hvor de skulle kunne vise
sine ting. Både medisin, helse,
miljø og alternativt håndverk.
Prosjektet var en braksuksess i
ni år på rad.

- Det blir en slags gjenfødelse
her i Altea. I 2004 ble det til slutt
for mye for oss i den frivillige
arrangørkomiteen. Det ble for
mye jobb, og vi hadde rett og
slett ikke tid lenger. Så ble det
lagt ned, til tross for at det var et
meget vellykket prosjekt. Sier
svenske Bippan Norberg fra ar-
rangørkomiteen.

Bippans sønn var en av på-
driverne for å få festivalen i
gang igjen. Etter å ha stablet på
bena en komité av nye frivillige

krefter, gikk arrangørene til råd-
huset i Alfaz del Pi for å søke om
støtte. De fikk imidlertid aldri
noe svar. Derfor henvendte de
seg isteden til Altea, hvor de ble
lovet økonomisk hjelp. I ettertid
har også Universitas Miguel
Hernandez og Fundación Biodi-
versidad kommet inn på spon-
sorsiden. 

MØTEPLASS

La Feria de las Alternativas
tilbyr i år 80 ulike aktiviteter for
alle aldersgrupper, utstillinger,
forestillinger, konserter og fore-
drag, samt en rekke aktiviteter
for barn. Arrangørene legger
vekt på at det skal være en fam-
iliefestival.

- Meningen er at dette skal være
en møteplass for alle. Vi ønsker
å være et positivt alternativt, og
vise at det ikke nødvendigvis er

vanskelig og kjipt å leve økolo-
gisk. At det snarere er morsomt
og interessant. Blant annet skal
vi ha en ”Piso Piloto Ecologico”,
som skal demonstrere hvordan
du kan gjøre ditt hjem mer
miljøvennlig, og samtidig minst
like komfortabelt, forklarer Bip-
pan.

Festivalen skal også være en
møteplass for alle nasjon-
alitetene og kulturene som er
representert i området. Det blir
plenty av mat- og drikkemu-
ligheter, og arrangørene håper at
så mange som mulig tilbringer
mest mulig tid på festivalom-
rådet.

For mer informasjon se:
www.ecoaltea.org 

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

18. – 19. oktober er det klart for
den alternative økomessen ”La
Feria de las Alternativas – Eco
Altea på plassen utenfor Palau de
Altea. Festivalen ble arrangert i
Alfaz del Pi fra 1995 til 2004
under navnet Feria Alternativa.

Altea

ØKO-MESSE: - Meningen er at dette skal være en møteplass for alle. Vi ønsker å være et positivt alternativt, og vise
at det ikke nødvendigvis er vanskelig og kjipt å leve økologisk. Rådhuset i Altea har vært en god støttespiller, i Alfaz dell
Pi fikk vi ikke en gang svar på vår henvendelse, sier svenske Bippan Norberg til Spaniaposten. 

Øko-messe i Altea 18.–19. oktober

Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  
(endodonti - krone/bro - estetikk)

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 
(forebyggende og estetikk)

18.-19. OKTOBER: Midt i oktober braker
det løs i Altea. Hele området foran Palau Altea,
inklusive parkeringsplassen og området ned
mot Universitetet fylles opp med utstillere,
“workshops” og aktiviteter.

VARIERT: Over: Workshops av mange slag
avholdes iløpet av messedagene i Altea.
Høyre: Økologisk dyrkede frukt og grønnsaker
og produkter laget av disse tilbys av lokale pro-
dusenter.
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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

MARKEDER /  MERCADOS

BRUKTMARKEDER•(RASTROS)�

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

Markedene på kysten kan være gode steder for å komme over et “billig kupp”  eller bare titte litt for underholdningens skyld.
Mye godt frukt og grønt selges også til svært hyggelige priser. Kvaliteten er langt høyere enn hva du finner på supermarkedet.
Vil du prute mest mulig, kom siste timen markedet har åpent. Kremmerne slår av ekstra mye mot slutten. Interesserte i 
antikviteter og gamle ting vil finne finne mest på bruktmarkedene (rastros). Bidlet viser lørdagsmarkedet i Calpe.

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)

Fredager i Torrevieja sentrum Frukt og grønt i Callosa lørdager
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Jeg reiste ut før jeg ble gam-
mel nok. Faren min var
motvillig og nektet, så jeg

måtte melde meg på hyrekon-
toret med en falsk fullmakt. Den
første turen gikk fra Hamburg.
Vi tok toget fra Trondheim til
København, og buss derfra og
videre til Tyskland. Vel fremme
ble vi innlosjert på Reperbahn.
Det var ganske spennende for en
som enda ikke hadde fylt 16 år,
mimrer Jarle Rundhaug.

Den unge trønderen var
messegutt på den første turen.
Det store målet var å bli
dekksgutt. Etter å ha seilt en liten
stund med den første båten,
mønstret han av på Island.

- Flyet hjem til Norge kostet 200
kroner den gangen. Jeg ankom
Trondheim med 20 kroner i
lomma og nye hvite mokasiner,
det var stas, men det var midt på
vinteren og jeg holdt på å fryse i
hjel. Etter kort tid fikk jeg ny
hyre på en båt fra Porsgrunn som
het Dido. Den ble min arbeid-
splass i tre år, da jeg sluttet der
var jeg forfremmet til båtsmann.

LASTET SALT

Jarle har seilt på alle hav, og vært
innom de fleste av verdens
avkroker i sin 50-årige karriere

på sjøen. Hans første møte med
Spania var en tur til Barcelona
med Dido. Han mener å huske at
det var rundt 1960.

- Det var artig, vi var på dame-
jakt husker jeg blant annet.
Senere har jeg vært innom de
fleste spanske havnebyer, Vigo,
Bilbao, Cartagena, Santa Pola og
Torrevieja, for å nevne noen i
farten. Skulle jeg forresten ram-
set opp alle stedene jeg har vært
rundt om i verden, hadde vi bli
sittende her i fjorten dager,
smiler Jarle, som husker at de
som regel lastet salt når de var i
Torrevieja.  

Det var ikke uvanlig at norske
sjømenn var bosatt i England på
den tiden Jarle begynte å seile.
Selv hadde han adresse i Lon-
don. Derfra mønstret han en dag
på et gammelt og slitent
Bergensskip. Den første turen
varte i 15 måneder uten landlov,
og endte til slutt i Brasil. 

I BUSHEN

- Den gamle Bergensbåten
trengte stadig vedlikehold, og vi
ble liggende i en by som heter
Santos i syv måneder, det var
artig. Til slutt havnet jeg i en
større by som lå litt inne i
bushen. Der bodde jeg sammen

med en brasiliansk dame en
stund. En dag kom den lokale ra-
diostasjonen for å intervjue meg,
det viste seg at jeg ble oppfattet
som en slags kuriositet av de
lokale innbyggerne, erindrer
Jarle.

Han reiste tilbake til Santos bare
for å finne ut at båten han hadde
hyre på hadde reist. Av det
norske konsulatet fikk han
beskjed om å stikke ned på en
bestemt lokal bar, der satt resten
av mannskapet, som alle var i
samme situasjon. Etter hvert fikk
de sporet opp den gamle
Bergensbåten i Rio de Janeiro. 

- Før jeg dro ut i bushen hadde
jeg bestilt en overføring på 200
dollar fra Norge, det var jo en
litenformue på den tiden. På
grunn av politiske uroligheter og
revolusjonstilstander i Brasil
kom ikke pengene frem når de
skulle, de lå for øvrig og ventet
på meg når jeg kom tilbake til
Santos. Det ble til at jeg span-
derte turen ned til Rio på hele
mannskapet. Det var litt av en
båttur, alle visste snart hvem de
gale norske sjømennene var.
Men vi ble behandlet som
konger hele veien, alle var used-
vanlige hyggelige, forteller Jarle. 

I Rio lastet de solsikkefrø og lin-
frø. Det tok sin tid for det var
ingen kraner. Alt ble spadd om
bord. Omsider kom de seg av
gårde til Rotterdam, og hele den
glade gjengen fikk endelig møn-
stret av. Da reiste Jarle hjem og
begynte på styrmannsskolen, og
etter en stund tok han skipsfør-
ereksamen. De siste 30 årene til
sjøs seilte han som styrmann og
skipper for Johan Ludwig Mow-
inckel Rederi i Bergen. 15 av
dem gikk han i skytteltrafikk på
Nordsjøen.

TIL KLUBBEN

- Jeg bestemte meg allerede
tidlig i sjømannskarrieren for at
jeg en dag skulle flytte til
sydligere strøk. På et tidspunkt
begynte vi å leie leilighet i Gran
Vista hvor Sjøoffiserforbundet
har leiligheter. Men der ble det
etter hvert så mye trykk at det
ble vanskelig å få leilighet når
man ønsket. Så i 1995 kjøpte vi
en leilighet her i byen. Det var
egentlig helt tilfeldig at det ble
Torrevieja.

Da ekteparet Rundhaug var vel
etablerte i Torrevieja begynte de
ganske umiddelbart å vanke på
Den Norske Klubben, de hadde
behov for et sosialt nettverk,
særlig fruen når hun var alene.

Så mange år senere, når Jarle en-
delig en dag gikk i land for godt,
ble han plutselig nominert som
formann i klubben.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

I mars ble Jarle Rundhaug valgt til formann for Den Norske Klubben
i Torrevieja. Bare noen måneder i forveien mønstret han av som styr-
mann for aller siste gang. Da hadde han vært til sjøs i 50 år.

Torrevieja

En sjømann
har gått i land

BORT FRA NORGE: - Jeg bestemte meg allerede tidlig i sjømannskarrieren
for at jeg en dag skulle flytte til sydligere strøk. På et tidspunkt begynte vi å leie
leilighet i Gran Vista hvor Sjøoffiserforbundet har leiligheter.

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.

Middagsservering hver dag frem til stengetid. Torsdag kveld ”norsk middag”. Lørdag

13-16 lunschbuffet. Stort utvalg av småretter og smørbrød, bl.a. skandinavisk sild.

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

Åpningstider:  Man-Tirs 9-21,  
Ons-Tors 9-21, Ons-Lør 9-16BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Norsk kafe i San Miguel de Salinas

Skandinaviske aviser • Danske brødvarer • Hjemmelaget mat • Bilutleie • Internet 

Ring oss gjerne for nærmere informasjon.

FORMANNEN: - Jeg hadde
egentlig ikke tenkt å ta på meg noen
verv. Helt til valgkomiteen en dag
foreslo meg som formann. Det måtte
riktignok lang betenkningstid til, men
noen må jo ta den oppgaven også, så
sånn ble det. 
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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

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

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

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

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

n Ingen bindingstid

n 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!

- Jeg hadde egentlig ikke tenkt å
ta på meg noen verv. Helt til val-
gkomiteen en dag foreslo meg
som formann. Det måtte riktig-
nok lang betenkningstid til, men
noen må jo ta den oppgaven
også, så sånn ble det. Nå får jeg
bare prøve å gjøre det beste ut av
det. Skal vi ha klubben her må vi
ha medlemmer som er villige til
å yte litt. Det er imidlertid viktig
å få understreket at dette ikke er
noe enkeltmannsforetak, det er
snarere et kollektiv. Forklarer
Jarle, som i første omgang skal
sitte i to år.

TRENGER FOLK

Som så mange klubber er Den
Norske Klubben i Torrevieja
fullstendig avhengig av frivillig
innsats og dugnadsånd. Av
medlemsmassen på ca 250, hører
rundt 20 personer til den admin-
istrative kjernen.

- Også har vi damene på
kjøkkenet da, uten deres innsats
hadde dette vært umulig, de gjør
en fantastisk jobb. Men vi
trenger flere, vi trenger for øvrig
flere frivillige på de fleste om-
råder. Det vi ønsker er aktive
medlemmer som kan bidra til at
dette går rundt. Både på
kjøkkenet, på kontoret og i ”bib-
lioteket”, er det behov for folk,

opplyser klubbformannen, som
benytter anledningen til å ønske
alle nye og gamle Costa Blanca
beboere til å ta kontakt og bli
medlemmer. Klubben frister
med medlemskap ut året for halv
pris, men er selvsagt åpen for
ikke medlemmer også.

ØNSKER INNSPILL

I løpet av det siste året har
klubben i Torrevieja pusset opp
kontoret og lagt nye gulver. Før
det igjen oppgraderte de
kjøkkenet. Nå kan de lett lage
festmat for 30 – 40 personer. Før
måtte de steke ribba hjemme på
julaften. 

- Det har hjulpet å få oppgradert
lokalene her. Vi er så godt som
ferdige, mangler bare nye kon-
tormøbler, ellers er alt i orden.
Nå ser vi frem til å feire tradis-
jonell norsk julaften med alt som
hører til, også har vi planer om
lutefisk den 7. desember. Da er
det førstemann til mølla, og
medlemmer vil bli gitt prioritet.
Administrasjonen på klubben
har nok å gjøre med å arrangere
diverse utflukter og aktiviteter,
og tar gjerne imot innspill fra
medlemmer som har gode
forslag på hjertet. 

- På aktivitetsfronten er alle gode
ideer hjertelig velkomne. Vi har
akkurat skaffet oss en

forslagskasse, vi har bare ikke
rukket å henge den opp enda.
Nytt for sesongen er at vi skal
begynne med quiz, mange av
våre medlemmer har etterlyst
det. På utfluktsfronten har vi
foreløpig en tur til Madrid på
programmet, den 3. – 7. novem-
ber mener jeg det er. Men som
sagt, gi oss forslag, så skal vi se
hva vi får til, oppfordrer den triv-
elige klubbformannen som har
det helt topp i Torrevieja, og som
ikke har planer om å flytte
videre. Han har dog ikke tenkt å
sitte som formann resten av livet
heller. Selv om han stortrives
med oppgaven.  

“NYE” LOKALER: - Det har hjulpet å få oppgradert lokalene her. Vi er så godt som ferdige, mangler bare nye kon-
tormøbler, ellers er alt i orden. Nå ser vi frem til å feire tradisjonell norsk julaften med alt som hører til, også har vi planer
om lutefisk den 7. desember. Da er det førstemann til mølla, og medlemmer vil bli gitt prioritet.

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

Ikke gå glipp av en
eneste utgave!
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Det er allerede 40 år siden Benny Borg gjorde seg gjeldene som artist og komponist i Norge.

Dette skal markeres med en jubileumsforestilling hvor Benny tar deg med på en spinnende og

spennende "karuselltur" som oppsumerer scenelivet til denne folkekjære og mangfoldige artisten.

Benny forteller deg om små og store episoder fra både foran og bak scenen, og ikke minst for

du oppleve han fremføre melodier og tekster som alle har et forhold til, hvem drar ikke kjensel

på ”Den Store Dagen”,  ” I Love Norwegian Country”, En Spennende Dag For Josefine, Morgan

Kane og mange, mange flere gylne øyeblikk i Norsk pop - og visehistorie, signert Benny Borg.

Du vil også få møte "personligheter" han har hatt stor suksess med de siste årene. Humor og

alvor går hånd i hånd når Benny Borg tar vareopptelling på de første 40 suksessrike årene av sin

karriere.

Dette er en forestilling du vil ha glede av lenge etterpå!

Torsdag 23. Oktober Torrevieja, kl 19.30 Los Arcos Avda. Baleares 34
Billettsalg: Scandigo (Skandinavisk Senter) Vikingposten C. Joaquin Chapaprieta 26B

Fredag 24. Oktober Alfaz del Pi, kl 19.30 Forum Mare Nostrum, Camino del Pino 2
Billettsalg: Den Norske Bokhandlelen (v/kirkeplassen i Alfaz del Pi), Det Norske Bakeri (Albir), Bok-cafe’n (Albir)

Lørdag 25. Oktober La Manga, kl 20.00 Paque Boate
Billettsalg: Den Norske Klubben La Manga Tlf: 650 864 688

Søndag 26. Oktober Nerja, arrangementet begynner kl 18.00, Restaurante san Juan de Capistrano
Billettsalg: Norsk Forening i Nerja, tlf: 952 522 724 og 679 624 560.

28,29,30 &331, Oktober Marbella, kl 19.30 Bistro O’sole Mio y Grieg Suite, Elvira del Sol.
Billettsalg: Bistro O’sole Mio y Grieg Suite, Elvira del Sol. 951 310 502 og 664 760 806.

•Torrevieja
•Alfaz del Pi
•La Manga
•Nerja
•Marbella

På Livets Karusell
av og med:

Benny
Borg

40-årsjubileum som artist

På Livets Karusell
av og med:

Benny
Borg

40-årsjubileum som artist

Madrid

Immigranter sendt tilbake fra Gambia

Et spansk fly med mer enn
100 gambiske immi-
granter sendt tilbake av

den spanske stat ble tvunget til å
returnere til Spania med samtlige
passasjerer om bord. Gambiske
myndigheter nektet å ta imot im-
migrantene fordi de mente deres
spanske kolleger hadde gitt dem
for lite tid til å forberede seg. En
talsmann for spanske myn-
digheter sier imidlertid at hjem-
sendelsen var klarert fra gambisk
side.

Hjemsendelsen av de illegale
immigrantene er i tråd med en
avtale som ble inngått mellom
Spania og Gambia fra 2006. De
to landenes myndigheter arbei-
der nå med å finne en ny dato for
hjemsendelse av de drøyt 100
immigrantene. Og det haster.
Ifølge EFE har flere av dem
snart tilbrakt så lang tid på im-
migrantmottaket at de i henhold
til spansk lovverk må slippes fri.  

Torrevieja

Paseo de Vista Alegre
ferdig i desember

Madrid

121 pågrepet i
barnepornorazzia
Guardia Civil har arrestert

121 personer i en stor
barnepornorazzia. Ak-

sjonen er den største av sitt slag
i Spania noensinne. Politiet
mener at nettvekket som er
avdekket har distribuert
barnepornografi i rundt 75
forskjellige land. I tillegg til de
som er arresterte, er ytterligere
96 personer mistenkt i saken.
Over 800 politifolk deltok i den
omfattende aksjonen, som også
har blitt bistått av brasiliansk
politi. To av de arrestert skal ha
laget barnepornografi med egne familiemedlemmer. 

Den siste fasen av opp-
graderingen av Paseo de
Vista Alegre i Torrevieja

er i gang. Byråd José Javier
Montoro, sier arbeidene skal fer-
digstilles i begynnelsen av de-
sember, slik at den står klar til
fiestaen La Inmaculada Concep-
cion, som begynner rundt de
tider. 

Arbeidene med å oppgradere
Paseo de Vista Alegre opphørte
midlertidig i juni for å la
trafikken passere i de travle som-
mermånedene. En talsmann for
rådhuset i Torrevieja sier at det
nå har blitt bevilget 2,5 millioner
euro mer til prosjektet, som
ventes å gi byen et skikkelig an-
siktsløft.   
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n Vi har Tapas & a la carte.

n Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 30€

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

Nyt varme sommerkvelder på:

Casa Vital

Sommeråpent: (t.o.m. 14. sept:)

Alle dager fra 18.30 - 23.30

Åpningstider høst/vår: (15.sep til 31.mai)

Mandag - lørdag fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lørdag 19.00 - 23.00

Mandager stengt.

Calle Blanca 14, Ciudad Quesada, 03170 Rojales
Tel 965 725 737

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11, 
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon 966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090

21

• Vinner av “Prestige Gourmet 2008”

• Kjøkken av beste kvalitet
• Sveitsisk kokk

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

Lunchmeny 14€, vin inkludert

Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea
Åpent 12.00-24.00, stengt mandager dagtid

Tlf: 965 841 269

El Tulipan
Blau

Internasjonalt kjøkken

Spesialiteter:
• Lammelår

• Sjøtunge

• Reker i hvitløk

• Entrecot

• Indrefilet.

Åpent tir-søn 13-16.00 & 18.30-23 (Mandag stengt)

Adresse: Paseo de las Estrellas L-1

03580 Albir. (Promenaden i Albir)

Tlf: 966 867 009 for bestillinger. 

Middagsservering hver dag frem til stengetid. Torsdag kveld ”norsk middag”. Lørdag

13-16 lunschbuffet. Stort utvalg av småretter og smørbrød, bl.a. skandinavisk sild.

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

Åpningstider:  Man-Tirs 9-21,  
Ons-Tors 9-21, Ons-Lør 9-16BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Norsk kafe i San Miguel de Salinas

Skandinaviske aviser • Danske brødvarer • Hjemmelaget mat • Bilutleie • Internet 

Ring oss gjerne for nærmere informasjon.

12. Oktober: Spanias Nasjonaldag
Den 12. oktober feirer Spania “oppdagelsen” av Amerika. Det var
de katolske kongene Isabel og Fernando som sponset Cristóbal
Columbus så han kunne ta turen over atlanterhavet. Samme dagen
feirer spanjolene sin mest kjente fiesta “Fiestas del Pilar”.

Hver 12. oktober er det en
militær parade i Spanias
hovedstad, Madrid. Til

denne begivenheten blir den
kongelige familien med sammen
med de viktigste representantene
av Staten og presidentene av de
fleste regionene.Den spanske
nasjonalsangen heter Marcha
Real og har lenge vært uten
tekst.

Det ble tidligere i år arrangert en
konkurranse for å la spanjolene
synge i steden for kun å nynne
melodien. Men vinnerforslaget

ble så dårlig mottatt at det trolig
kun blir nynning til nasjonalsan-
gen også denne 12. oktober.

Den er en av Europas eldste
nasjonalsanger. - Den samme
dagen feirer Spania også de
berømte “Fiestas del Pilar”. Pilar
er Spanias helgen og fiestaen er
mest populært i Zaragoza hvor
det er årets største fiesta.

FIESTA DEL PILAR: feires også
over hele Spania denne dagen. Den
har sitt opphav i år 40, og knyttes til
de aller første kristne som kom til
Spania for å fortelle om Gud.

Madrid

Romanias regjering har
innledet en kampanje
med formål å forbedre

spanjolenes inntrykk av
rumenere. Flere video innslag

skal bidra til å generere empati
og nærhet mellom rumensk og
spansk kultur.  

www.holasoyrumano.es

Vil forbedre rumenernes image

NYTTIGE: En ny informasjon-
skampanje skal vise spania hvor vik-
tige og forskjellige den nå nærmere
en million store folkegruppen har
blitt i Spania. Svært mange høyt ut-
dannede rumenere arbeider i
Spania.
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Midt på 90-tallet kjøpte
Stiftelsen Sageneb-
jørka i Oslo en finca på

Costa Blanca, John Haavard-
sholm og Edd Mikalsen fikk
oppgaven med å reise nedover å
bygge og starte sykehjemmet
Finca El Romeral, som åpnet
dørene i 1997.

- Meningen var at vi skulle starte
sykehjemmet og være der i et år,
og så reise hjem til Norge og
våre respektive stillinger i
Sagenehjemmet igjen. Etter et år
søkte vi om ett til og fikk det. Da
det andre året var gått fikk vi
kniven på strupen fra Oslo.
Enten måtte vi komme tilbake,
eller så måtte vi si opp jobbene
vi hadde permisjon fra. Dermed
bar det hjem til Norge igjen,
mimrer John.

SNØ I MAI

John og Edd trodde i første om-

gang at de var ferdige med
Spania for godt da de landet
hjemme i en kald og snøfylt
norsk hovedstad den 8. mars
1999. Den oppfatningen skulle
fort forandres. 

- Jeg husker at det var forferdelig
mye snø, og at den lå til langt ut
i mai. Drøyt tre måneder senere,
nærmere bestemt på Sank-
thansaften, var det 11 grader,
grått og tåkete. Det var så kaldt
at vår spanskfødte hund nærmest
nektet å gå ut for å gjøre fra seg.
Den dagen bestemte vi oss.
Neste dag sa vi opp jobbene
våre, og da oppsigelsestiden var
over kastet vi oss på flyet. Den
første oktober var vi tilbake i på
Costa Blanca igjen, forteller
Edd, som tviler på at det blir
noen flere forsøk på å flytte
tilbake til Norge.

De to sykepleierne var fast

bestemte på å forbli i Spania, og
snart var de fleste broer til gam-
lelandet brent. Det betydde at de
måtte ha noe og leve av. 
- Costa Blanca hadde og har en
aldrende norsk befolkning, hvor
mange har forskjellige fysiske
problemer. Derfor så vi raskt et
behov og stiftet et norsk
hjemmesykepleieselskap, Costa

Blanca Nursing. Det ble en
umiddelbar suksess, sier John.

PARKHJEMMENE

”Omsorgsgründerne” ville snart
ha flere ben å stå på, og like før
jul samme år startet de
Parkhjemmene, som tilbyr op-
plevelsesferier og forskjellige
typer omsorgstjenester til eldre

fastboende og besøkende nord-
menn på Costa Blanca. 

Det er intimt og hjemmekoselig
i Parkhjemmenes nesten 500
kvadratmeter store villa, Parque
Syrinx, i La Nucia. Inne byr
huset blant annet på store sa-
longer, bibliotek og bar, ute kan
gjestene boltre seg på en diger

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

AVDELINGER VED:

Avdelingen i Alfaz del Sol 
i samarbeid med:

- Fysioterapi

- Akupunktur

- Klassisk massasje

- Fotterapi

Annerledesferie for eldre
La Nucia

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

John Haavardsholm og Edd Mikalsen har blitt veteraner innen norsk eldreomsorg på Costa Blanca. Men egentlig skulle de to
sykepleierne bare ned for å starte et sykehjem og reise hjem igjen. I dag, mer enn ti år senere, driver de egen hjemmesyke-
pleiertjeneneste og et alternativt feriesenter for eldre. 

Annerledesferie for eldre
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terrasse med utsikt over Middel-
havet, eller i hagen, som selvsagt
har svømmebasseng. Hver kveld
klokken 20.00 serveres felles
middag. Da dekkes langbord
med damaskduker og levende
lys i den romslige spisestuen.   

- Vi er et lite stad hvor alle blir
kjent med alle. Målet er at de
besøkende skal bli en sam-
mensveiset gjeng. Mange av
gjestene våre sier faktisk at dette
stedet minner dem om de
ærverdige pensjonatene som
fantes rundt omkring i gamle
dager, forteller John.

Ideen til John og Edd er like ge-
nial som den er enkel. Ferie
spekket med opplevelser rettet
mot ”godt voksne”. Alt er
inkludert og alt blir ordnet på
forhånd. Gjestene fraktes fra dør
til dør. Jungeltelegrafen, som blir
drevet av fornøyde gjester, og
noe annonser sørger for fulle or-
drebøker.  

SELVHJULPNE GJESTER

Alderen til gjestene ligger fra 65
år og oppover, og mange har sine
små problemer. Parque Syrinx er
imidlertid langt fra noe
pleiehjem, selv om brorparten av
personellet har helse- og om-

sorgsbakgrunn. 

- Våre gjester må være
selvhjulpne. Her driver vi ikke
med pleie, men med aktiviteter.
Det vi tilbyr her er opplevelses-
ferier. Dette er for eldre men-
nesker som søker en litt
annerledes ferie, noe litt utenom
det vanlige. Vi har forskjellige
aktiviteter på programmet nesten
annen hver dag, og gjestene får
se og oppleve ting de sannsyn-
ligvis ikke hadde funnet frem til
på egenhånd. Vi ønsker at de
som velger å reise med oss skal
få med seg minner som varer
livet ut, sier Edd.

GJENGANGERE

John og Edd opplever at mange
av gjestene kommer tilbake år
etter år, noen kommer også flere
ganger i løpet av året. 

- Et typisk eksempel er to enker
eller andre enslige som reiser
alene og blir godt kjent under
oppholdet her. Neste år kommer
de tilbake igjen, og da reiser de
gjerne sammen som venner.
Ellers kommer ofte folk to
ganger i året, dem har vi mange
av. Det er som regel rundt jule-
tider. Normalt sett legger vi opp
til fire ukers opphold, men en

juletur varer vanligvis bare i tre.
Da velger mange og bli igjen
etter nyttår og ta en ny fire ukers
periode, slik at de til sammen
blir i syv uker, forklarer John.

Parkhjemmene er et rent privat
tiltak og mottar ikke støtte fra
noen. De har heller ikke formelle
samarbeidepartnere, men det
hender at de utveksler gjester
med for eksempel Solgården.

- Vi samarbeider ikke formelt
verken med det offentlige eller
andre institusjoner. Men noen av
våre gjester deler tiden mellom
oss og Solgården. Det hender
også at vi har fullt og anbefaler
folk å prøve Solgården isteden,
og noen ganger har de fullt og
sender folk til oss. Dessuten hen-
der det at gjester kommer hit og
er oppholdet ut, så etter fire uker
ønsker de å bli lenger. Hvis vi da
har fullt kan vi sende dem en
måned til Solgården, for deretter
å ta de tilbake hos oss for fire
nye uker, slik slipper gjestene å
fly hjem til Norge mellom hvert
opphold hvis de underveis
bestemmer seg for at de ønsker
å bli litt lenger, forklarer Edd.

PASSE STORT

Parkhjemmene sysselsetter totalt

ti personer fordelt på
hjemmesykepleien, de andre
omsorgstjenestene og feriesen-
teret i La Nucia. Parque Syrinx
har kapasitet på rundt 12 per-
soner fordelt på 8 gjesterom. Og
det foreligger ingen umiddelbare
planer om å øke.

- Å utvide her ville ødelagt den
intime atmosfæren og det unike
ved konseptet. Vi opplever at
vårt tilbud er svært populært og
hele 80 % av våre gjester kom-
mer tilbake til oss. En gang kom
en gjest fem ganger samme år.
Det vil si at han kom ned og ble
i fem ganger fire uker uten å
reise hjem, forteller Edd.

- Nei man skal være forsiktig
med å forandre en oppskrift som
fungerer så godt. Vi har selvsagt
våre planer for fremtiden, men
det kan vi ta ved en annen an-
ledning. Her ved Paque Syrinx
kommer vi til å fortsette som før.
I hvert fall så lenge gjestene er
fornøyde, og det tyder det meste
på at de er. En gang overhørte
jeg en gjest si til en annen at de
ikke måtte snakke så mye rundt
om dette stedet, fordi da ville det
bli så populært at det ville bli
umulig å få plass. Det tar vi som

et tegn på at vi gjør ting riktig,
skyter John inn, før de to ”om-
sorgsgründerne” må haste av
sted. Gjestene har tatt plass i
minibussen og venter spente på
nye opplevelser.  

• Tannlege & spesialist på
tannregulering

• Spanske priser
• Egen kundeparkering

(96 585 4463
www.solident.esVi snakker norsk!

vis-á-vis Clinica Benidorm
Avenida Alfonso Puchades, 15
03500 Benidorm (Alicante)

PÅ OPPLEVELSESFERIE (FRA VENSTRE): Evald Hvittsten, Lillemor Hvittsten, John Haavardsholm, Tove Wiberg
og Kjell Olsen nyter oktober-solen og utsikten på Parque Syrinxs store terrasse. 

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

OG MANGE MANGE STEDER TIL...

ENKELT OG GODT: Ideen til John
og Edd er like genial som den er enkel.
Ferie spekket med opplevelser rettet
mot ”godt voksne”. Alt er inkludert og
alt blir ordnet på forhånd. 
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Torrevieja

Imange år måtte Eva Peder-
sens ektemann mase før hun
til slutt ble med på tanken

om å flytte til varmere strøk, og
i 2001 kunne de endelig flytte til
Spania.  

- Da vi kom ned til Torrevieja
kjøpte vi en bolig på prospekt
med en gang. Så flyttet vi inn i
en leieleilighet mens vi ventet på
at huset skulle bli ferdig. Jeg har
aldri angret på at jeg omsider ble
enig med min mann. Vi stor-
trives begge to, og har ingen
planer om å flytte hjem igjen,
sier Eva.

BEGYNTE SOM HOBBY

Etter to år som hjemmeværende
i Spania gikk Eva lei og fant ut
at hun måtte finne på noe å
gjøre.

- Å gå hjemme var ikke noe liv
for meg, så jeg reiste ned hit til
senteret og snakket med folk og
forhørte meg litt. Flere av de
andre butikkeierne her sa at det
var stor etterspørsel etter garn og
strikkepinner, og at de så et
behov for en garnbutikk. Jeg har
hatt håndarbeid som hobby gjen-
nom hele livet, så tanken virket
ikke avskrekkende på meg,

minnes Eva.

Det gikk ikke lange tiden før hun
var i gang. Evas Garn startet opp
i senterets minste lokaler på bare
19 m2. Det ble fort for lite.

- Til å begynne med var det
meningen at det at det bare
skulle være en slags hobby, noe
jeg kunne pusle med. Men på-
gangen var stor og det varte imi-
dlertid ikke lenge før lokalene
ble for små, da var det bare å fly-
tte inn i nabolokalene som var
dobbelt så store. Så ble de også
for små, og for tre år siden flyt-
tet jeg videre inn hit i hjørnet,
her har jeg 90 m2 og er godt
fornøyd med det. Det blir ikke
mer flytting, selv om jeg godt
kunne hatt enda et par kvadrat-
meter til. 90 m2 er tross alt en
ganske stor garnbutikk, sier Eva
og smiler.

”LITT AV HVERT BUTIKK”
Det er for øvrig ikke bare garn
som preger hyllene hos Evas
Garn. Her finnes også alt innen
håndarbeidsutstyr, i tillegg til en
hel masse annet rart.

- Dette er en slags ”litt av hvert
butikk”. Jeg selger litt forskjel-

lig rart. Klokker, smykker, og nå
har jeg også begynt så vidt med
klær. Det er helt i startfasen
enda, så får vi se hvordan det tar
i vei. Ellers selger jeg en del fer-
dige strikkeprodukter som jeg
designer og strikker selv, da er
det håndstrikking og ikke
maskin som gjelder. Det blir en
del spesielle klær, særlig for
damer. Ting det ikke går femten
av på dusinet. Flere av model-
lene blir laget i bare ett eksem-
plar. 

Mange vil kanskje tro at det å
selge ullsokker i Spania er det
samme som å selge sand i Sa-
hara. Det stemmer imidlertid
ikke. Både skandinaver og en-
gelskmenn, og til og med span-
jolene selv finner veien til Eva
for å kjøpe ullsokker. 

- Det blir kjølig her også, og ull-
sokker kan være fine å ha på
kalde flisegulv på vinterstid, sier
Eva som fortsatt strikker hver
eneste dag.  

LANGE STRIKKETRADISJONER

Eva kan fortelle at Spania er et
land med lange og stolte strikke-
tradisjoner. Og at mange span-
joler kommer til henne for å

kjøpe garn, da særlig ullgarn.

- Det er lange strikketradisjoner
i dette landet. Bestemødre og
husmødre strikker her akkurat
som de gjør hjemme, og jeg har
en del spanske kunder. De kom-
mer som regel til meg når de vil

ha ullgarn. Jeg er så vidt meg
bekjent den eneste som tar inn
det her på Costa Blanca. Ellers
har jeg kunder fra en rekke ulike
nasjoner, unge som gamle. Det
hender til og med at det dropper
noen mannlige kunder innom.
Det finnes faktisk mange menn

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Inne i et hjørne på Skandinavisk Senter i Torrevieja driver
Eva Pedersen en butikk som trolig er Costa Blancas eneste
av sitt slag. Det du ikke finner av garn, strikkepinner og annet
håndarbeidsutstyr hos Evas Garn, finnes sannsynligvis ikke. 

Håndarbeidsdronningen av Torrevieja

Langtidsleie !
- Problemfritt bilhold

GRUPPE A: 3 DØRER

€402 pr mnd
Ford Ka4

Kia Picanto

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

GRUPPE A1: 3 DØRER

€423 pr mnd
Ford Fiesta

Nissan Micra
GRUPPE B: 5 DØRER

€446 pr mnd
Ford Fiesta

VW Polo
GRUPPE C: 5 DØRER

€540 pr mnd
Ford Focus

VW Golf
GRUPPE F2/F3: 
STASJONSVOGN

€625 pr mnd

Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja Vi gir kundeservice på Norsk,  før, etter og under leieforholdet

kontakt oss på: leiebil@spania.no 

Ford Focus
Ford Focus TDCI

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

* Prisen gjelder pr 30 leiedøgn for vinteren fra 01.11.08 ink. alle kostnader.  Fri km, forsikring, IVA og veihjelp inkludert.

Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc.  Dette er nye biler, de fleste kun noen måneder gamle.

PRISGARANTI
PRISGARANTI

SPANJOLER VIL HA ULLGARN: - Det er lange strikketradisjoner i dette
landet. Bestemødre og husmødre strikker her akkurat som de gjør hjemme, og jeg
har en del spanske kunder. De kommer som regel til meg når de vil ha ullgarn. Jeg
er så vidt meg bekjent den eneste som tar inn det her på Costa Blanca.
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Bredbånd Internet
Telefoni tjenester

over WiMAX

Du trenger ingen fasttelefon fra 
Telefonica for å få ubegrenset 

Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!

Dekning

Ingen dekning

Planlagt dekning

For informasjon

Tel 902.347.328 - www.aeromax.es
*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.

STRIKKER PÅ JOBB, STRIKKER HJEMME: - Eva Pedersen er blant de få heldige som har gjort hobbyen om til leve-
brød, hun nærmest lever og ånder for det hun driver med. Hver dag på ettermiddagene blir det strikking. Ellers er brodering
og hekling andre håndarbeid som ligger hennes hjerte nær.

som broderer og strikker, selv
om det store flertallet av mine
kunder selvsagt er kvinner. 

Det finnes også mange garnfab-
rikker i Spania, og Eva kjøper
garn fra en av dem. Ellers im-
porterer hun mesteparten fra
Norge.

- Jeg har en del spanske gar-
ntyper her, mye forskjellig bo-
mull og en del syntetisk.  Mange
kunder syntes det er spennende.
Det finnes også en del garntyper
i Spania som ikke er å få tak i
hjemme. De selger jeg en god
del av. Jeg har for øvrig flere
bestselgere, og selger mye av
mange slag, sier Eva.

ALLTID NOE NYTT

Butikken til Eva har et im-
ponerende vareutvalg. Hver en-
este lille krok er fylt med garn,
håndarbeidsutstyr og andre ef-
fekter. Ved første øyekast kan det
nesten virke kaotisk, men in-
nehaveren selv har sjeldent god
kontroll.

- Det er mye å følge med på. Det
kommer nye produkter hele
tiden, og jeg tar inn det aller
meste. Man vet aldri hva kun-
dene kan komme til å spørre
etter, så det gjelder å holde seg
oppdatert.

Eva Pedersen er blant de få

heldige som har gjort hobbyen
om til levebrød, hun nærmest
lever og ånder for det hun driver
med. Hver dag på ettermidda-
gene blir det strikking. Ellers er
brodering og hekling andre hån-
darbeid som ligger hennes hjerte
nær. Og hun gleder seg over å se
stadig yngre kunder i butikken.

- Strikking er på moten igjen, det
merker jeg ved at jeg får yngre
kunder. Det setter jeg stor pris
på. Jo flere som strikker jo bedre
er det. Selv kan jeg ikke la
strikkepinnene ligge i fred. Det
er alltid noe nytt på gang, hele
tiden nye produkter og opp-
skrifter. Som regel setter jeg meg
bare ned og begynner på noe,

også blir formen til etter hvert.
Det er ikke mulig å gå lei fordi
det alltid er nye spennende ting
på gang. Du kan strikke hver dag
gjennom hele livet, uten at du
strikker det samme. Jeg stor-
trives her i Spania og med det
jeg driver med, og har definitivt
ikke tenkt å legge opp med det
første, sier håndarbeidsdronnin-
gen på Skanavisk Senter.

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.

LITT AV HVERT: - Dette er en slags ”litt av hvert butikk”. Jeg selger litt forskjel-
lig rart. Klokker, smykker, og nå har jeg også begynt så vidt med klær. Det er helt i
startfasen enda, så får vi se hvordan det tar i vei, forteller Eva til Spaniaposten.



SPAN IAPOSTEN 04 .  OKTOBER  2008 UTGAVE  16 -200826

Mandag 06.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 Grosvold 
11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det? 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Amigo
15.30 Keiserens nye skole
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
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 Små Einsteins
18.25 Gjengen på taket
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Faktor: Røde Robert 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.35 Elskerinner 
22.25 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Dalziel og Pascoe 
00.45 Nytt på nytt 
01.15 Kulturnytt
01.25 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 6. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Fredag
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg - Premiere!
17:30  That '70s Show
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Hvaler
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Wallander: Hemmeligheten
22:35  Reflektor: Den siste røyken
23:30  Anna Pihl
00:20  Silke
01:10  Fox Grønland
02:00  Headland
02:50  Sportsnyhetene
03:05  Været

Lørdag 11.10.2008

07.00 Fantorangen
07.00 Små Einsteins
07.25 Tassen
07.30 Super Barne-tv
07.30 Supertrioen
07.55 Instrumentenes magiske verden
08.05 Kometkameratene
08.28 Leon
08.30 SamSam
08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!
08.45 Pling Plong
09.00 Klar - ferdig - gå!
09.10 Robotboy 
09.30 Walter
09.40 Sauen Shaun
09.50 Gazoon
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Eldrebølgen 
10.45 Eldrebølgen 
11.15 Columbo 
12.50 Kunnskapskanalen 2008: Hannah
Arendt: Politikk og filosofi 
13.25 Paul Potts - fra telefonselger til ver-
densstjerne 
13.55 Nils og Ronny på vannvogna - en reise i
blåkorsland 
14.25 Fornebu inn for landing 10 år etter 
15.05 Beat for beat 
16.05 Michael Palins nye Europa: Fra Donau til
Dnepr 
17.00 Oslo Horse Show
18.00 Barne-tv
18.00 Kometkameratene
18.30 Amigo
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Kvitt eller dobbelt 
20.55 Den store reisen 
21.45 Sjukehuset i Aidensfield 
22.35 Løvebakken 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Bee Season 
01.00 Singel i L.A. 
01.40 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 11. oktober

07:00  TV 2 junior
07:00 Hjulene på bussen
07:10 Babar
07:33 Byggmester Bob
07:43 Sjøsiden Hotell
07:55 Jordbær Mathilde
08:18 Lauras stjerne
08:28 Familien Stor
08:39 Hello Kitty
08:51 Winx Club
09:14 W.I.T.C.H
09:35 Pokemon
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  TV 2 hjelper deg
13:40  Prinser og prinsesser
14:25  Film: Princess Margareth
16:00  Skal vi danse
17:30  Skal vi danse - resultater
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl og Co
20:00  Vil du bli millionær?
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  Vil du bli millionær?
22:15  God kveld Norge
22:50  Film: Heartbreak Hotel
00:35  Hope & Faith
01:00  Lars von Triers fem benspænd
02:35  Frustrerte fruer
03:25  Sportsnyhetene
03:40  Været

Mandag 06. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 71° nord 
kl 21.30 Ylvis møter veggen 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles
kl 23.40 The Late Show med David Letterman  
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 10.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Verdensarven 
10.50 Nobels fredspris 2008 kunngjøres
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Megafon
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Newton 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fragglene 
18.25 En unge til
18.35 Pip
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Beat for beat 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Grosvold 
22.10 Detektimen: Taggart 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Si at du elsker meg 
00.05 Pink Floyd 1965-2005
01.05 Berserk til Valhall 
01.35 Kulturnytt
01.45 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 11. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 MTV Pimp My Ride 
kl 12.10 Elimidate 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Zoey 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Kevin Hill 
kl 16.00 So You Think You Can Dance 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Metro 
kl 18.30 Grease 
kl 20.05 Ylvis møter veggen 
kl 21.05 America's Funniest Home Videos 
kl 21.35 Skal vi danse? 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Skal vi danse? 
kl 23.50 Krimkommisjonen 
kl 00.50 Kondomjakten 
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.10 Kondomjakten 
kl 02.40 The Osbournes 
kl 03.10 Mess-TV 

Tirsdag 07.10.2008

06.30 Morgennytt
09.40 Statsbudsjettet legges fram
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Familien: Spesial 
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Hund i huset 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Dora utforskeren
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Magasin 
19.55 Ansikt til ansikt 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.20 Extra-trekning
22.30 Bokprogrammet: Hvem er jeg? 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heroes 
23.55 Løvebakken 
00.20 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
00.50 Viten om: Du, dyret og Darwin 
01.20 Kulturnytt
01.30 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 7. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
09:40  Ekstra nyhetssending: Statsbudsjettet
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
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  Jakten på kjærligheten
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Grey's Anatomy
22:30  Samantha
23:00  Christine
23:25  What about Brian
00:15  IT - gjengen
00:45  Djevelens arkitekt
02:20  Headland
03:10  Sportsnyhetene
03:25  Været

Tirsdag 07. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 So You Think You Can Dance 
kl 21.35 CSI: Miami 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 C.S.I. 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 10. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.40 Elimidate 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Galileo 
kl 20.35 Nigel Marvens dyreverden 
kl 21.35 C.S.I. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 ROME 
kl 23.50 Big Bang Theory 
kl 00.20 The War at Home 
kl 00.50 One Way Out 
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.10 One Way Out 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 10. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
10:50  Ekstra nyhetssending: Nobels Fredspris
11:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Skal vi danse
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Skal vi danse - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Twin Peaks
00:35  Film: I am Sam
02:50  Pokerfjes
03:40  Sportsnyhetene
03:55  Været
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Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Nå også i Torrevieja!
Etter lang tids etterspørsel gjør vi 
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE•CALVARI 24, ALFAZ•DEL•PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

14år i Spania

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt oss direkte på 
salg@spaniaposten.no

Søndag 12.10.2008

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Hut i heita
07.30 Lennart og Kvirr
07.40 Rorri Racerbil
07.55 Disneytimen
08.55 SvampeBob
09.25 Kika og Bob
09.40 Brødrene Dal 
og professor Drøvels hemmelighet 
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Eldrebølgen 
11.00 Eldrebølgen 
11.30 Ansikt til ansikt 
12.00 Norge rundt 
12.25 Ut i naturen: Magasin 
12.50 Grønn arkitektur 
13.50 Blomster av stål 
15.45 Himmelblå 
16.30 Kvitt eller dobbelt 
17.30 Åpen himmel: 
Hans Egede, Grønlands apostel 
18.00 Barne-tv
18.00 Kometkameratene
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Himmelblå 
20.50 Nils og Ronny på vannvogna
- en reise i blåkorsland 
21.20 Film: Ocean's Eleven 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Oslo Horse Show
00.15 Rally-VM 2008: Rally Frankrike
01.05 Uka med Jon Stewart 
01.30 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 12. oktober

07:00  TV 2 junior
07:00 Kutoppen
07:07 Thomas toget
07:17 Byggmester Bob
07:27 Gnuffene
07:39 Barabapapa
07:44 Honk Toot and Swo-Swoosh
07:55 Blanche
08:01 Noddy
08:12 Five Minutes More
08:17 Woffy
08:22 Lazy Town
08:46 Elias
08:56 Horseland
09:17 Pokemon
09:38 Sonicx
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Party of Five
13:00  Vil du bli millionær?
14:00  Vil du bli millionær?
14:25  Toppserien:16:30  Jenteligaen
17:00  Jakten på kjærligheten
18:00  Mormonia
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Supernanny
20:00  Flodbølgen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Film: Dødelig våpen 2
23:45  Wallander: Før frosten
00:35  God kveld Norge
01:10  Tanketyven Derren Brown
01:40  Kaldt blod
02:55  Grey's Anatomy
03:45  Sportsnyhetene
04:00  Været

Søndag 12. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 71° nord 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Zoey 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Aliens in America 
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air 
kl 16.10 Prinsesseskolen 
kl 17.10 Friday Night Lights 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Uke-Aktuelt 
kl 18.30 America's Funniest Home Videos 
kl 19.00 Big Bang Theory 
kl 19.30 Hundehviskeren 
kl 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 
kl 21.30 Åndenes makt 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 CSI: N.Y. 
kl 23.40 ROME 
kl 00.40 Nigel Marvens dyreverden 
kl 01.40 Head Of State 
kl 02.10 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.30 Head Of State 
kl 03.40 Mess-TV 

Onsdag 08.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Utfordringen
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Uventet besøk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Rupert Bjørn
18.10 Ugler i mosen
18.30 Lure Lucy 
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Tingenes tilstand 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 House 
22.30 Migrapolis: Der gresset er grønnere 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.45 The Wire 
00.40 Ikke si det til mamma ...: 
jeg er i Colombia 
01.30 Kulturnytt
01.40 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 8. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
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
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Brothers & Sisters
22:30  FK Zebra så langt
23:30  Grownups
00:05  Svindlertriks
00:40  60 Minutes
01:30  Supernanny
02:20  Headland
03:10  Sportsnyhetene
03:25  Været

Onsdag 08. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Grease 
kl 21.35 CSI: N.Y. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Special Victims Unit 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Torsdag 09.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Fabrikken
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Verdensarven 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Uhu
18.35 Peo
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Dyrisk 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Rebus: Kirkens menn 
22.35 Tracey Ullmans USA 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Er jeg normal?: Sex 
00.45 Spooks 
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 9. oktober
06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  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  Dharma & Greg
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  Hjelpekorpset
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Torsdagsklubben
22:45  Numbers
23:35  Hack
00:25  Criminal Minds
01:15  Supernanny
02:05  Headland
02:55  Sportsnyhetene
03:10  Været

Torsdag 09. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Kim rydder opp 
kl 20.30 TVNORGE 20 år 
kl 21.30 Krimkommisjonen 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 The Closer 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 
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Mandag 13.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 Grosvold
11.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det? 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Amigo
15.30 Keiserens nye skole
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
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 Små Einsteins
18.25 Gjengen på taket
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Faktor: Veien til førerkortet 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.35 Elskerinner 
22.25 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Dalziel og Pascoe 
00.40 Nytt på nytt 
01.10 Kulturnytt
01.20 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 13. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Fredag
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
17:30  That '70s Show
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Hvaler
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Uskyldig dømt - Premiere!
22:35  Dokument 2: Blodsporene fra Da-
galiveien
23:30  Anna Pihl
00:20  Silke
01:10  Fox Grønland
02:00  Headland
02:50  Sportsnyhetene
03:05  Været

Lørdag 18.10.2008

07.00 Fantorangen
07.00 Små Einsteins
07.25 Tassen
07.30 Super Barne-tv
07.30 Supertrioen
07.55 Instrumentenes magiske verden
08.00 Kometkameratene
08.30 SamSam
08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!
08.40 Pling Plong
09.00 Klar - ferdig - gå!
09.10 Robotboy 
09.30 Walter
09.40 Sauen Shaun
09.50 Gazoon
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Eldrebølgen 
10.45 Eldrebølgen 
11.15 Columbo 
12.50 Kunnskapskanalen 2008: Hannah
Arendt: Makt og ideologi 
13.20 Luksuscruise i havkajakk 
13.45 Blå Kors14.15 Nils og Ronny på van-
nvogna - en reise i blåkorsland 
14.50 Film: Ballen i øyet 
16.05 Michael Palins nye Europa: Sommer i
Baltikum 
17.00 Beat for beat 
18.00 Barne-tv
18.00 Kometkameratene
18.30 Amigo
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Kvitt eller dobbelt 
20.55 Den store reisen 
21.40 Sjukehuset i Aidensfield 
22.30 Løvebakken 
22.55 TV-aksjonen Blå Kors:
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Et rom med utsikt 
00.50 Singel i L.A. 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 18. oktober

07:00  TV 2 junior
07:00 Hjulene på bussen
07:10 Babar
07:33 Byggmester Bob
07:43 Sjøsiden Hotell
07:55 Jordbær Mathilde
08:18 Lauras stjerne
08:28 Familien Stor
08:39 Hello Kitty
08:51 Winx Club
09:14 W.I.T.C.H
09:35 Pokemon
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  TV 2 hjelper deg
13:35  Dokument 2: Blodsporene fra Da-
galiveien
14:30  Film: På nye eventyr med Pinocchio
16:00  Skal vi danse
17:30  Skal vi danse - resultater
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl og Co
20:00  Vil du bli millionær?
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  Vil du bli millionær?
22:15  God kveld Norge
22:50  Film: Armageddon
01:20  Hope & Faith
01:45  Film: Town and Country
03:30  Frustrerte fruer
04:20  Sportsnyhetene
04:35  Været

Mandag 13. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 71° nord 
kl 21.30 Ylvis møter veggen 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 17.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Megafon
15.30 Ace Lightning
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Newton 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fragglene 
18.25 En unge til
18.35 Pip
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Beat for beat 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Grosvold 
22.10 Detektimen: Taggart 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Si at du elsker meg 
00.00 Lionel Richie - live i Paris
00.50 Berserk til Valhall 
01.20 Kulturnytt
01.30 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 18. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 MTV Pimp My Ride 
kl 12.10 Elimidate 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Zoey 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Kevin Hill 
kl 16.00 So You Think You Can Dance 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Metro 
kl 18.30 Grease 
kl 20.05 Ylvis møter veggen 
kl 21.05 America's Funniest Home Videos 
kl 21.35 Firewall 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Firewall 
kl 23.55 Krimkommisjonen 
kl 00.55 Glory Road 
kl 01.55 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.15 Glory Road 
kl 03.35 The Osbournes 
kl 04.05 Mess-TV 

Tirsdag 14.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Avd. Barn 
15.30 Ace Lightning
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Hund i huset 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Dora utforskeren
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Jøkulen
19.55 Ansikt til ansikt 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.20 Extra-trekning
22.30 Bokprogrammet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heroes 
23.55 Løvebakken 
00.20 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
00.50 Viten om: Trekkfuglenes hemmelighet 
01.20 Kulturnytt
01.30 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 14. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
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  Jakten på kjærligheten
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Grey's Anatomy
22:35  Samantha
23:05  Christine
23:30  What about Brian
00:15  IT-gjengen
00:45  Djevelens arkitekt
02:20  Headland
03:10  Sportsnyhetene
03:25  Været

Tirsdag 14. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 So You Think You Can Dance 
kl 21.35 CSI: Miami 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 C.S.I. 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 17. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Galileo 
kl 20.35 Nigel Marvens dyreverden 
kl 21.35 C.S.I. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 ROME 
kl 23.50 Big Bang Theory 
kl 00.20 The War at Home 
kl 00.50 Out For Justice 
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.10 Out For Justice 
kl 02.50 Mess-TV 

Fredag 17. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Skal vi danse
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Skal vi danse - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Twin Peaks
00:35  Film: Safety of Objects
02:35  Pokerfjes
03:30  Sportsnyhetene
03:45  Været
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SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt oss direkte på 
salg@spaniaposten.no

Søndag 19.10.2008

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Hut i heita
07.30 Lennart og Kvirr
07.45 Rorri Racerbil
08.00 Disneytimen
08.55 SvampeBob
09.20 Kika og Bob
09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels
hemmelighet 
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Eldrebølgen 
11.00 Eldrebølgen 
11.30 Ansikt til ansikt 
12.00 Norge rundt 
12.25 Ut i naturen: Jøkulen - vill, vakker og
farlig 
12.50 20 spørsmål 
13.15 Kvitt eller dobbelt 
14.15 Himmelblå 
15.00 TV-aksjonen Blå Kors
17.30 Åpen himmel: Håpsgudstjeneste 
18.00 Barne-tv
18.00 Hvor er Alf!
18.15 Snill
18.30 TV-aksjonen Blå Kors
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
19.55 TV-aksjonen Blå Kors
20.55 Himmelblå 
21.40 TV-aksjonen Blå Kors
23.15 Kveldsnytt
23.35 TV-aksjonen Blå Kors
00.05 Seks grader som forandrer verden 
01.00 Uka med Jon Stewart 
01.25 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 19. oktober

07:00  TV 2 junior
07:00 Kutoppen
07:07 Thomas toget
07:17 Byggmester Bob
07:27 Gnuffene
07:39 Barabapapa
07:44 Honk Toot and Swo-Swoosh
07:55 Blanche
08:01 Noddy
08:12 Five Minutes More
08:17 Woffy
08:22 Lazy Town
08:46 Elias
08:56 Horseland
09:17 Pokemon
09:38 Sonicx
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Party of Five
13:00  Vil du bli millionær?
14:00  Vil du bli millionær?
14:25  Toppserien: Røa - Kolbotn 1. omgang
15:20  Toppserien: I pausen
15:30  Toppserien: Røa - Kolbotn 2. omgang
16:30  Jenteligaen
17:00  Jakten på kjærligheten
18:00  Pastor på prøve - Premiere!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:55  Brann - Stabæk 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Brann - Stabæk 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:20  Wallander: Før frosten
00:10  God kveld Norge
00:45  Tanketyven Derren Brown
01:15  Kaldt blod
02:30  Grey's Anatomy

Søndag 19. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 71° nord 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Zoey 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Aliens in America 
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air 
kl 16.10 Prinsesseskolen 
kl 17.10 Friday Night Lights 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Uke-Aktuelt 
kl 18.30 America's Funniest Home Videos 
kl 19.00 Big Bang Theory 
kl 19.30 Hundehviskeren 
kl 20.30 Lisa Williams - livet blant de døde 
kl 21.30 Åndenes makt 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 CSI: N.Y. 
kl 23.40 ROME 
kl 00.40 Nigel Marvens dyreverden 
kl 01.40 Consequence 
kl 02.10 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.30 Consequence 
kl 03.45 Mess-TV  

Onsdag 15.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Utfordringen
15.30 Ace Lightning
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Vår aktive hjerne: Hukommelsen 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Rupert Bjørn
18.10 Ugler i mosen
18.30 Lure Lucy 
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.50 TV-aksjonen Blå Kors:
19.55 Tingenes tilstand 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 House 
22.30 Migrapolis: Hiv-fordommene 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.45 The Wire 
00.40 Ikke si det til mamma ...: jeg er i Kongo 
01.30 Kulturnytt
01.40 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 15. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tabloid
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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
17:00  Hotel Cæsar
17:30  Hotel Cæsar
18:00  Fotball: Norge - Nederland: Før kampen
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fotball: Norge - Nederland 1.omgang
19:50  Fotball: Norge - Nederland: I pausen
20:00  Fotball: Norge - Nederland 2.omgang
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:50  Brothers & Sisters
22:40  Det beste av Espen Eckbo
23:40  Grownups
00:10  Svindlertriks
00:45  60 Minutes
01:35  Supernanny
02:25  Headland
03:15  Sportsnyhetene
03:30  Været

Onsdag 15. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Grease 
kl 21.35 CSI: N.Y. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Special Victims Unit 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

Torsdag 16.10.2008

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Solens mat 
10.35 Norge rundt 
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer 
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
14.00 NRK nyheter
14.05 Barmeny 
14.30 'Allo, 'Allo! 
15.00 NRK nyheter
15.03 Fabrikken
15.30 Ace Lightning
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Mona Mørk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Verdensarven
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Uhu
18.30 Peo
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.50 TV-aksjonen Blå Kors19.55 Dyrisk 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Rebus: De dødes navn 
22.40 Tracey Ullmans USA 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Urix
23.50 Min venn roboten 
00.40 Spooks 
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 16. oktober

06:30  TV 2 junior
06:55  God morgen Norge
10:00  FrokostQuiz
10:30  God morgen Norge
12:05  Tonje Steinsland møter Sissel Gran
12:35  Frasier
13:05  Hotel Cæsar
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  Dharma & Greg
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  Hjelpekorpset
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Torsdagsklubben
22:45  Numbers
23:35  Hack
00:25  Criminal Minds
01:10  Supernanny
02:00  Headland
02:50  Sportsnyhetene
03:05  Været

Torsdag 16. Oktober

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.10 Slankekrigen 
kl 11.10 SOS Barnevakten 
kl 12.10 Glamour 
kl 12.35 The Rachael Ray Show 
kl 13.35 Gilmore Girls 
kl 14.25 Spotlight 
kl 14.40 One Tree Hill 
kl 15.30 Girlfriends 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 The War at Home 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Kim rydder opp 
kl 20.30 TVNORGE 20 år 
kl 21.30 Krimkommisjonen 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 The Closer 
kl 23.40 The Late Show med David Letterman 
kl 00.25 The War at Home 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 CSI: N.Y. 
kl 02.55 Mess-TV 

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 

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Nå også i Torrevieja!
Etter lang tids etterspørsel gjør vi 
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE•CALVARI 24, ALFAZ•DEL•PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

14år i Spania
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HUND SØKER MAKE

Hei,vi har en boxer tispe som vi
vil prøve å bedekke,, men ma-
gler en make, er det noen der ute
som har en make vi kan låne,er
det fint,hun har netopp et inbilt
svangerskap,så da må det bli i
neste løpe tid, vi bor playa fla-
menca tlf 004785325527, som
dere kan nå oss på eller denne
mail,knut1149@gmail.com
Telefon: 004785325527 

AKSJE I VILLAMARTIN GOLF

Hei, vi selger vår familie-aksje i
Villamartin golfbanen til re-
dusert pris. Vennligst ta kontakt
per e-mail eller telefon.
Telefon: 0034699381217 

ØNSKES KJØPT GITAR ELLER BANJO

Kjøpes brukt gitar eller banjo 
Tlf 966865953

HUNDVAKT SÖKES
Boxer tik 5 år och Boston Terrier
tik 1 år söker någon som kan
passa oss någon week end nu
och då. Vi är snälla och vi skäller
inte. Vi bor i Al Faz.
Telefon: 662072951  

SKOLEÅRET 2008/2009
Leilighet med 2 (3) soverom
ønskes av bevegelseshemmet
dame med jente på 9 år. Ønsker
parkeringsplass, mulighet for in-
ternett, dusj og helst beliggenhet
i 1.etage med gode solforhold og
fint uteområde. Kan også leie i
område Alfaz og  mot Albir.
Telefon: 918 88737

2003 PEUGEOT PARTNER 1,9D
1-eier, med full servicehistorikk.
Hvit 3-dørs varebil som går på
diesel og har Ac.149tkm,Bilen er
i meget god stand.Selges
rimelig.(Registerreim er nettopp
byttet).Selges kun.3750€.
Telefon: 634027000 

AUDI A6 2.5 TDI Q 2003
Nydelig bil med alt ekstra i per-
fekt stand, som ny. 110 000
km.Alle servicer hos audi, nye

dekk pluss 4 nye helårsdekk.
Sølv met. Selges MEGET billig
Telefon: 679 478 099 

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

COSTA BLANCA NURSING

Vi trenger flere medarbeidere
som kan ta ekstravakter og
enkeltoppdrag. Erfaring og ut-
dannelse fra helsevesen er en
forutsetning og det er en fordel
om du disponerer egen bil. For
flere opplysninger kontakt Edd
på tlf. 65 47 48 210

PARKHJEMMENE

Vi søker en ny medarbeider for
snarlig tiltredelse. Vi ser gjerne
at du er en mann over 28 år, før-
erkort, serviceminded, noe
kokekyndig og som liker å jobbe
med mennesker. For flere op-
plysninger kontakt John på tlf.
619 274 038

KOMPETENT ARBETSKRAFT

Finns arbete till svensk kvinna,
46 år i Alfaz del Pi? Drivit egen
bokföringsbyrå och person-
aluthyrning i 10 år. Arbetat m lä-
genhetsuthyrning i 7 år.
Lämnade i aug min anställning
på en byggnadsfirma i GBG där
jag skötte hela kontoret. Talar
svenska, engelska och förstår
norska. Hör av er till Tina
Telefon: 693827669 

SØKER FRISØR TIL REUMA SOL

Ønsker godt voksen dame/herre
frisør 2-3 dager i en godt innar-
beidet frisørsalong.Gode lønns-
betingelser for rette person,og et
godt miljø. Håper på tilltredelse
så fort som mulig. Spør etter
Laila. Telefon: 0034966814113 

SERVITØR SØKES

Reuma-Sol i Alfaz del PI søker
servitør som kan arbeide hos oss
i travle perioder og ved sykdom.
Henvendelse Per Tryland.

Telefon: 966814113

MEDARBEIDER SØKES!
Vi søker servitør/kjøkken per-
sonell til Fridays Pizza på La
Manga for snarlig ansettelse. Vi
søker etter personer som er blid
og positiv, og ikke er redd for å
ta ansvar. Det er en fordel om du
snakker noe spansk i tillegg til
engelsk, og at du har kjennskap
til restaurant/bar arbeid. Vi kan
ordne bolig dersom dette er nød-
vendig. Ring Espen.
Telefon: 650360386 

SØGER FRISØR

En liten unisex frisørsalong i
centralt i Torrevieja søker frisør
1-3 dager i uken. Personer som
kan også jobbe med negler og
hudpleie er også velkomne at ta
kontakt. 
Krav er om kunnskap i engelsk.
Opplysninger i tlf. 666-242-808

SØKER JOBB!
Hei, er en 23 å gammel jente
som er utdannet legesekreter
som nå flytter til Torrevieja! Er
på utkikk etter jobb! Har flere
års erfaring innen helsevesenet!
Men er åpen for det aller meste!
Ta kontakt for CV å mere info!
mvh Marita Øvergård
Telefon: +4797543823 

TOPPLEILIGHET VED SJØEN ALTEA

80m2 med stor terasse. Ligger i
4 etg. Møblert og rolig sted -
Cap Blanch. To soverom. Nytt
bad. Garasje. Felles hage og bas-
seng. Langtidsleie. Spansk eier.
Norsk kontaktperson:
639582649.

GARASJE-BOD I ALBIR

garasjeplass og bod tilleie sen-
tralt Albir.Langtidsleie. Telefon
619429185

LEILIGHET TIL LEIE I ALBIR

Langtidsleie. 2 soverom/1 bad
leilighet til leie nær Mendoza i
Albir. Norsk TV. Garasje. A/C.
Sydvendt. EUR 650/mnd +
strøm & vann. Tel 610 533 525

TIL LEIE I ALBIR

Leilighet til leie i Albir, med to
soverom, norske tv kanaler, in-
ternett, basseng, garasje og
varmekabler. Leiligheten er i
edif. hipersol. Passer fint for
overvintring.
Telefon: +34610609913 

VILLA I ALBIR

Pen villa sentralt i Albir Nyere
villa m/4 soverom, 3 bad, privat
basseng og hage. 1 soverom med
on-suite bad, 1 med hydromas-
sasje badekar. Balkong med ut-
sikt til fjell og solnedgang, egen
parkering på tomt. Kort vei til
norsk kirkesenter, og norsk skole
i Albir. Norske og engelske tv-
kanaler. Gangavstand til strand
og butikk/restauranter. Leies ut i
perioden Sep-08 til Jun-09. €
1.600/mnd + strøm/vann. Bilder
sendes på forespørsel.
Telefon: +34 670 577 721  

BYHUS SELGES I BIAR

(NÆR ALCOY)
Koseligt byhus i 3 etasjer, 138
kvm selges. Nytt kjøkken og el-
installasjoner. Stue m/peis, 2-3
soverom, liten terrasse. Ligger i
vakker bygd i skjønt naturom-
råde. Pris EUR 110.000
Telefon: 0034616961070 

ALFAZ DEL PI

Barranco Hondo Møblert
enebolig til leie. 3 Soverom, 2
bad, terasser,saltvannsbasseng,
norske tvkanaler. ca 4 km fra den
norske skolen i Alfaz. Gjerne
langtidsleie. Tlf: 610 609 913 

LA CALA FINESTRAT

Korttidsleie : Stor leilighet med
2 soverom, flott utsikt, 300
meter fra stranden. Fullt
møblert, stort bassengområde,
tennis, fotballbane, parkering i
garasje. Telefon: +4794211487

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR

Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved stren-

der til leie. Ca. 40 min fra Ali-
cante flyplass og Murcia fly-
plass. 3-4 km. sør for Torrevieja
sentrum. Butikker og restauran-
ter i nærheten. Leiligheten består
av stue, 2 soverom, nytt
kjøkken, bad med vaskemaskin.
Leiligheten har også kabel TV
med norske og bl.a. andre skan-
dinaviske kanaler. Bilder kan
sendes via mail. Tel. 47.55 93 05
55 / 47. 970 83 462

TORREVIEJA

Lagenhet saljes torrevieja my-
cket fin en sovrums lag. i bot-
tenplan saljes i Torrevieja, nar
plaza del calvario. NYbyggt hus,
lagenheten ar mycket rymlig o ar
aven moblerad. pris endast
57.000 euros!!! ring for visn.
Telefon: 655624139  

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

Liten 50m2,leilighet med alle
tekniske kvaliteter ledig 1/9-08
til 31/1-09. €.450,- 2 soverom. 2
stk. aircon/varme. 3 stk. TV,
m/alle nordiske kanaler +210 stk
Internasjonale kanaler. ADSL-
Trådløst & fastelefon. Trapp
inne i leiligheten til stort 25m2
solarium med utsikt til Playa La
Mata. Ferdig infrastuktur, 30
restauranter i gåavstand, 40m
tilsupermercado & 5min til
playa La Mata. 
Telefon: +47 55360000  

QUESADA

Nære Norske skolen i Quesada
Ledig leilighet med tre soverom
og to bad.Fuldt utstyrt for 6 per-
soner. Klimaannlegg. Ligger ca
10 min fra den Norske
skolen.Ledig for skoleåret 08-
09. Ta gjerne kontakt for mer
info Telefon: 004792681355

BUNG. SALJES I LAGO JARDIN2 
Strax soder om Torrevieja, vid
det nya sjukhuset, saljes en val-
skott bung. 1:a van. 1 sovr. AC,
moblerad, utsikt over parken.
Solig. pris endast 65.000€ ring
for visn.  Telefon: 655 62 41 39  

CABO ROIG

Til leie på Cabo Roig Leilighet
med 2 soverom kjøkken stue
vaskerom terrasse og liten hage
til leie på Cabo Roig som ligger
6 km syd for Torrevieja.Stort
svømmebaseng i fin hage og

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

g

BIL & MCh

� JOBB / TJENESTER

BOLIG TILBYSH
Costa Blanca - Nord

Marina Baixa

RUBRIKK PÅ WEB
OG PAPIRWWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

SPANIAPOSTEN

For å annonsere gratis på denne siden, register
din annonse på websiden:
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon!

BOLIG TILBYSH
Costa Blanca - Syd

Vega Baja
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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.

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 QuarkExpress og/eller

Adobe Indesign. 

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 

administrativt arbeide inklusive noe kundeservice.

Webutvikler (Programmerer)
Vi søker en programmerer for utvikling og videreutvikling av ek-

sisterende og ny webløsninger. Vår teknologiplattform er basert

på “open source” løsninger. Mulig å jobbe som freelancer eller i

fast stilling.

Webutvikler (Designer)
Vi søker en webdesigner for utvikling og videreutvikling av eksis-

terende og ny webløsninger. 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

spaniaposten.no

bare 200m til fin sandstrand.
Pris kr. 2750 pr uke + 50 auro
for rengjøring og vask ledig fra
08aug.08 
Telefon: 00 47 90228973  

ALTOS DEL LA BAHIA

Leilighet i firmannsbolig
tilbys,3 soverom,2 bad,fullt
møblert og god uteplass selges
til sterkt redusert pris 163 000 € 
Nypris 195 000€ 
Tlf: 0047 90550490  

TORREVIEJA BY, SENTRALT

Mindre, fullt møblert leilighet,
komb stue/soverum, kjøkken,
bad, stor terrasse, utsikt, heis,
aircondition, flere tvkanaler,
bygd 2002, lys og pen, selges
77000E.Kan sees fra 8.august
Tlf 695446807

ROCIODELMAR

Leil.RocioDelMar/VistaAlegr
Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved stren-
der til leie. Ca. 40 min fra Ali-
cante flyplass og Murcia
flyplass. 3-4 km. sør for Torre-
vieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Lei-
ligheten består av stue, 2
soverom, nytt kjøkken, bad med
vaskemaskin. Leiligheten har
også kabel TV med norske og
bl.a. andre skandinaviske
kanaler. Bilder kan sendes via
mail. Tel. 47.55 93 05 55

HUS TILLEIE PÅ VILLAMARTIN

Hus til leie for vinteren
2008/2009 litt syd for Torre-
vieja. 3 soverom 2 bad store ter-
rasser, rett ved butikker og
restauranter. Tre golfbaner i omr.
Gasspeis og ellers veldig godt
utstyrt. Leies ut til ordens-
mensker uten dyr. For mer info.
telf 004792465500

TIL LEIE:•ZENIAMAR

Stor leilighet med 2 sov og bad.
Stor flislagt have, sol hele
dagen. 3 km. syd for Torrevieja
på Zeniamar.
Ring mob. 0034 616226743

UNIK LÄGENHET PÂ NÓRTICO16
Nórtico byggnader är utöver det
vanliga. Belägen pâ femte plan
utan grannar. Mycket ljust lä-
genhet (Mâste ses) Tvâ rymliga
sovrum, ett rymligt badrum, sep-
arat kök, tvâ terrasser varav den
ena med söderläge. Vardags-ma-
trum med fantastiskt utsikt.
Belägen nära till allt. Calle
Matilde Peñaranda Nr 41. För-

râd i källaren och rätt till p-plats
inom inhägnat omrâde. Köptes
âr 2004 pâ 157.000 euro PRIS:
150.000 EURO 
Telefon: +34666814185 

HORIZONTE (PLAYA FLAMENCA)
Atico, hjørneleilighet, 64 kvm +
privat solarium selges i Hori-
zonte, Playa Flamenca (Orihuela
Costa). Sjøutsikt. Sol hele
dagen. To soverom, bad, stue,
åpent kjøkken. Innglasset
balkong med utsikt til park. Air-
codition med varme. Sikkerhets-
gitter.Kort vei til alle fasiliteter
og strand. Selges umøblert, men
med alle hvitevarer. Pris Euro
149.000,- (kan diskuteres)
Telefon: +34 670638434 

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

TORREVIEJA SYD

Koselig 2 roms leilighet be-
liggende 100 m fra havet, og 2-
300 m fra den nydelige Los
Neufragos stranden. Leiligheten
inneholder soverom, stue
m/sovesofa, kjøkken og bad.
Den er fullt utstyrt med alle kop-
per og kar, vaskemaskin
,kjøl/frys, tv m/norske og inter-
nationale kanaler. Aircondition
m/varme. Alle faciliteter som su-
permarked, restauranter, barer
og lignende er i nærmiljøet.
Gangavstand til sentrum, og
gode bussforbindelser.
Telefon: +4763966997

TIL LEIE ALTOS DE LA BAHIA

Rekkehusleilighet i 1. etg. med
stue, 2 soverom, kjøkken, norske
TV-kanaler, klimaanlegg, gård-
splass, innglasset terasse- og
passio, alt av utstyr, felles svøm-
mebasseng. Trivelig område
med buss til sentrum og nærme
butikker og restauranter. Til leie
fra 1. okt. - 25. januar.
Telefon: 93 65 25 14 

Firmaer som ønsker eller er interesert i…
• Åpne nye markeder i spania eller i norge

• Eksport eller import mellom spania og norge

• Inkludere i sitt team en “spansk” skandinaver..

• Ha en medarbeider med flytende spansk og norsk

Dere har muligheten til å ansette en….
• Ung mann

• Kjennskap til norske og spanske markeder

• 10 år med erfaring i å lede firmaer

• Leder for rundt 60 ansatte

• Daglig bosted i Alicante

• Fleksibel angående forretningsreiser

• Gode kunnskaper i norsk, spansk, engelsk og tysk

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Canals & Asociados.
E-mail: info@canals-asociados.com eller tel: (+34) 636-167724.

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

Unik mulighet i Altea
Komplett nyrenovert leilighet. 

90m2 (brutto)2sov. Sol hele dagen!

Takst 267.000€ Kontakt for pris/info. 

E-post: piteres@spania.no

Tlf: 627 816 569



Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja

Prisen gjelder for vinteren 2008/09 ink. alle kostnader.  Se vår webside for priser vår/sommer 2008. Nøkler

etc leveres ut ved eget kontor på flyplassen, bilene står parkert direkte på flyplassområdet. Fri km, forsikring,

IVA og veihjelp inkludert.  Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc. 

Vi refunderer depositum for drivstoff så lenge bilen leveres med samme mengde som ved utlevering.

PRISGARANTI!!!
FINNER DU NOEN MEDLAVERE PRISER ENNOSS MATCHER VIPRISEN OG GIR  DEG“FINNERLØNN” !

PRISGARANTI!!!
FINNER DU NOEN MEDLAVERE PRISER ENNOSS MATCHER VIPRISEN OG GIR  DEG“FINNERLØNN” !

Leiebil til lavpris
De beste bilene, billigst og enklest på internett

Chevrolet Matiz

3 Dører
Ford KA4

€108   7 dager
€205 14 dager
€402 30 dager

3 Dører
Ford Fiesta

€114 7 dager
€217 14 dager
€423 30 dager

Nissan Micra
Kia Picanto

5 Dører
Ford Fiesta

€120 7 dager
€228 14 dager
€446 30 dager

GRUPPE BGRUPPE A1GRUPPE A

GRUPPE EGRUPPE C GRUPPE D
5 Dører
Ford Focus

€145 7 dager
€276 14 dager
€540 30 dager

Peugeot 307
VW Golf

Kia Creed
€157 7 dager
€298 14 dager
€584 30 dager

5 Dører diesel
Ford Fiesta Trend

€126 7 dager
€240 14 dager
€469 30 dager

5 Dører diesel
Ford Focus TDCI

Mercedes A CDI

GRUPPE F4 GRUPPE IGRUPPE F2/F3
Stasjonsvogn
Ford Focus TDCI
Ford Focus

€168 7 dager
€319 14 dager
€625 30 dager

5 dører storbil
Ford CMAX Trend

€174 7 dager
€331 14 dager
€646 30 dager

Minibuss 9 seter
Mercedes Vito

€360 7 dager
€684 14 dager
€1339 30 dagerPeugeot 307HDI

Renault Megane DCI
Ford Transit

VW Transporter
VW Touran

Vårt mål er å alltid tilby deg de beste prisene på markedet. På vegne av våre tusener brukere 

forhandler vi kontinuerlig med leverandører av leiebiler i Spania for å oppnå de beste betingelser og den

laveste pris.  Vi gir kundeservice på Norsk,  før, etter og under leieforholdet,

kontakt oss på: leiebil@spania.no

Ford Fusion

Ford Fusion

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Sikkert: Ingen betaling

over nettet, du betaler

først når du får bilen

utlevert !


