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LEIE BIL 
TIL FERIEN ?

RESERVER DIN 
BIL I GOD TID!

INGEN SKJULTE KOSTNADER

INGEN FLYPLASSGEBYR!

FRI. KM. & VEIHJELP
INKL. KASKO FORSIKRING!

AIRCON. I ALLE BILER

EGNE FLYPLASSKONTOR

ALICANTE & MURCIA



WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torreviejaa

Kundeservice på Norsk!
Kontakt oss på: 

leiebil@spania.no 
   (+34) 966 882 501

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

96 585 4463
Avenida Alfonso Puchades, 15

03500 Benidorm (Alicante)

vis-á-vis Clinica BenidormVi snakker norsk! www.solident.es

God helse begynner med vannGod helse begynner med vann
SPA & FITNESS CENTERSPA & FITNESS CENTERLUXORLUXOR

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer 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 ?Vil du prøve oss ? 

Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller epost 

salg@spaniaposten.no

Alicante LufthavnAlAAlAlAlAAlicicicicicananananantetetetete LLLL Lufufufufufthththththavavavavavnnnnnnnn
- Kameraovervåkning - Asfaltert parkering

Utendørs:Utendørs:
1 uke          35 €1 uke          35 €
2 uker        50 €2 uker        50 €
3 uker        60 €3 uker        60 €
1 måned    70 €1 måned    70 €

Innendørs:Innendørs:
1 uke          40 €1 uke          40 €
2 uker        55 €2 uker        55 €
3 uker        70 €3 uker        70 €
1 måned    85 €1 måned    85 €

Innendørs og utendørs parkeringInnendørs og utendørs parkering

Vi fl yttet til nye lokaler 1. september og kan igjen tilby:
1 år utendørs:

325 €
1 år innendørs:

720 €
(Alle priser inkluderer I.V.A og tilbringerbuss til og fra lufthavnen)

Booking/Info: (Kontor: 09:00 til 19:00, Mandag – Søndag) + 34-965 11 38 23
Tilbringerservice: (24 timer) +34-615 42 60 25

E-mail: contact@indoorparking.es  Web: www.indoorparking.es

- Vi snakker
skandinavisk

- Bevoktet
døgnet rundt

* * * ** * * *
HOTEL KAKTUS ALBIRHOTEL KAKTUS ALBIR

Paseo de las Estrellas, 11 - 03581 Playa Albir

TEL: +34 96 686 48 30
www.kaktusgrup.com

Komfort ved sjøenKomfort ved sjøen

Avenida Marina Baixa, 126. LA NUCIALA NUCIA

Åpent 10:00 ti l 14:00 
og 16:00 ti l 20:00

Telf: 966 896 988
info@creati vcocinas.es

Benidorm

La Nucia

Polideporti vo

Camilo
Cano

Guadalest / Alcoy

Poligono 
Industrial
La Alberca

NUCIDECOR og CREATIV COCINAS 
er dine totalleverandører av alt innen bad, kjøkken og fl iser

Våre fagfolk utf ører arbeidet ti l din ti lfredssti llelse

Åpent 9:00 ti l 13:30 
og 16:00 ti l 19:30
Telf: 966 896 543
comercial@tresjiv.com

Tok med hjertebarnet til Spania

På slutten av 80-tallet fi kk 
Bård Tufte Johansen og 
Harald Eia sitt store gjen-

nombrudd i TV-serien ”Lille 
lørdag”. Deler av handlingen 
foregår ved gatekjøkkenet 
Kvikk Baren på rutebilstasjonen 
i Arendal. Der solgte Tone Mar-
tinsen ”ruglete pommes frites” 
med ”blandings”. 15 år senere 
pakket hun kofferten og tok 
konseptet med seg til Torrevieja.

Ny kriminalroman fra Costa Blanca

Den Albirbaserte sven-
ske forfatteren Peter 
Larsson er ute med sin 

femte bok. Etter to faktabøker, 
en om pedagogikk og en bar-
nebok med miljøfokus, har han 
nå forfl yttet seg til krimgenren. 
Responsen har ikke latt vente 
på seg. Neste mål er å få boken 
oversatt til norsk.

Benidorm - Europas Manhattan

Europas kanskje mest 
kjente turistmaskin 
befi nner seg drøyt 40 

kilometer nord for Alicante. En 
gang i tiden var Benidorm bare 
nok en liten fi skerlandsby langs 
den spanske Middelhavskysten. 
I dag trekker badebyen med det 
yrende nattelivet til seg rundt 
fem millioner turister i året.

Med sin imponerende ”skyline” 

ser Benidorm ut som en hvilken 
som helst amerikansk millionby 
på avstand. Antallet skyskrapere 
er det høyeste i verden i forhold 
til folketall og antallet innbyg-
gere per kvadratmeter er det 
nest høyeste i verden etter Man-
hattan i New York. 

I 1950 var innbyggertallet 2.726 
(INE), 50 år senere hadde det 
nesten tjuedoblet seg. 
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SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

KONTAKT / CONTACTOKONTAKT / CONTACTO

E-post:    info@spaniaposten.no
Web:      www.spaniaposten.no
Tlf: +34 966 882 561
Fax: +34 966 882 591

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDADANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD

Tlf direkte:   691 523 870
E-post:   salg@spaniaposten.no

ABONNEMENT / SUSCRIPTORESABONNEMENT / SUSCRIPTORES

Avisen utgis hver annen lørdag 
(hver 14. dag)  og en gang pr. 
måned juni, juli og august. 
Pris pr år:
Norge:        595 NOK pr år
Spania:   69E pr år

For bestilling, send oss en epost med 
navn/adresse eller kontakt oss på 
telefon eller fax.

POSTADRESSE / DIRECCION POSTALPOSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)

KONTOR / OFICINAKONTOR / OFICINA

Åpent Man-Tor 09.00 - 17.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)

Utgiver:  Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag:  10.000-15.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal:  A-155-2002
Trykk:  INDUGRAF OFFSET, S.A.

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

En amparo a la Ley 22/1987 de noviembre, 
de propiedad intelectual (BOE No. 275), 
queda prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación sin autorización 
escrita del editor.

spaniaposten.no

Madrid

Flere turister til Spania 

Etter å ha gått ned 18 
måneder på rad, viser 
nye tall at turismen igjen 

øker på den iberiske halvøy. En 
undersøkelse fastslår at 2,5 mil-
lioner turister besøkte Spania i 
januar 2010. Det er en økning på 
1,1 % i forhold til januar 2009. 
Det er først og fremst italienere, 
sveitsere og belgiere som står 
for de positive tallene. Samtidig 
har nedgangen blant engelsk-
menn og tyskere stabilisert seg 
etter nærmest å ha vært i fritt 
fall.

Kanariøyene var den autonome 
regionen i Spania som tok imot 
fl est turister i januar 2010, med 
31,3 % av det totale antallet og 
en økning på 1,6 % i forhold til 
januar i fjor. De eneste regionene 
med negative resultater i januar 
2010 var Valenciaregionen og 
Balearene. I førstnevnte falt 
turismen med 6 %, mens den i 
sistnevnte falt med hele 32,7 %. 
Den store nedgangen på Bale-
arene er trolig relatert til at mye 
uvær har rammet øyene denne 
vinteren.

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

Bestill i dag på: Tlf: 966 882 561 epost: info@spaniaposten.no eller  postlegg denne blanketten.
Abonner på Spaniaposten!

Ja, send giro på 69 Euro for ett  år / 24 utgaver.

Ja, send giro på 595.- NOK for 1 års abonnement. 
Tilsendt adresse i Norge.

BESTILLER:

NAVN

ADRESSE

POSTSTED

Ja, send giro på 349.- NOK for 1/2 år / 12 utgaver.

Ja, send giro på 39 Euro for halvt år / 12 utgaver.
Tilsendt adresse i Spania.

GAVEABONNEMENT. AVIS SENDES:

NAVN

ADRESSE

POSTSTED



Malaga

Beslagla fi re tonn hasj
Policia Local i Vélez-Mála-

ga har beslaglagt fi re tonn 
hasj. Det var renovasjon-

sarbeidere som varslet politiet 
da de oppdaget mistenkelig ak-
tivitet ved El Hornillo stranden 
på morgenkvisten søndag den 
21. februar. Et ukjent antall per-
soner var i ferd med å losse en 
motorbåt da betjenter fra Poli-
cia Local slo til. En 46 år gam-
mel tysker ble pågrepet under 
tilslaget, de øvrige smuglerne 
klarte å fl ykte.

STORFANGST: Kun en person 
ble pågrepet da politiet slo til mot 
smuglere som var i ferd med å 
losse fi re tonn hasj.

PÅ RETT VEI: Etter halvannet års nedtur har endelig turismen i Spania 
begynt å ta seg opp igjen. 2,5 millioner turister besøkte landet i januar. 

Oviedo

”Viste fi ngern” til studenter

Spanias tidligere statsmin-
ister, Jose Maria Aznar 
(PP), får kraftig kritikk 

fra sine politiske motstandere 
etter at han ”viste fi ngern” til en 
gruppe studenter som pep han ut 
etter et foredrag på la Univer-
sidad de Oviedo. Det er særlig 
Aznars nedlatende omtale av 
statsminister Jose Luis Rodri-
guez Zapatero som satte sinnene 
i kok.

Under foredraget ved univer-
sitetet i Oviedo sa den tidligere 
PP statsministeren blant annet 
at Zapatero ikke bør forsøke 

å fremstå som om at han var 
”kaptein for brannmennene”, 
fordi han i virkeligheten er ”sje-
fen for pyromanene”.

Visestatsminister María Teresa 
Fernández de la Vega sier at 
regjeringen ikke stiller seg bak 
utpipingen av Jose Maria Aznar. 
Men at Aznars reaksjon med å 
”vise fi ngern”, heller ikke inn-
byr til å opprettholde respekten. 
Når det gjelder uttalelsene om 
statsminister Zapatero, karak-
teriserte de la Vega dem som 
pinlige.

RESPEKTLØST: Tidligere statsminister Jose Maria Aznars fl åsete kritikk 
av Zapatero, satte sinnene i kok hos studentene ved universitetet i Oviedo.    

Madrid

Ingen tiltale mot Chaves
Høyesterett har avslått 

anmodningen fra Par-
tido Popular om å tilt-

ale visestatsminister Manuel 
Chaves (PSOE) for korrupsjon. 
Chaves ble beskyldt for å ha på-
virket at et fi rma, hvor hans dat-
ter akkurat hadde blitt ansatt i en 
ledende stilling, fi kk et tilskudd 
på 10 millioner euro fra den an-
dalusiske regjeringen da han satt 
som regionalpresident.

I avslaget fra høyesterett heter 
det seg at PPs beskyldninger er 
basert på generalisering og an-
tagelser som ikke gir grunnlag 
verken for rettssak eller for vi-
dere etterforskning. En talsmann 
for PP sier imidlertid at partiet 
kommer til å anke avgjørelsen, 
fordi Chaves´ handling, om den 
ikke er ulovlig, i beste fall er 
høyst umoralsk.

FRIKJENT: Høyesterett har avvist 
en anmodning fra Partido Popular 
om å tiltale visestatsminister Manu-
ell Chaves (PSOE) for korrupsjon.   
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Malaga

Uvær har kostet millioner
Ekstremt store nedbørs-

mengder i løpet av vin-
teren har påført både 

turistsektoren og landbruket 
milliontap på Costa del Sol. En 
analyse konkluderer med at bar-
og restaurantbransjen har tapt 
opp mot en milliard euro.

Rafael Prado, talsmann for 
restauranteiernes organisas-
jon Aehma, sier at de to siste 
månedene har vært svært tøffe 
for bransjen, og at mange res-
tauranter har mistet rundt 80 % 
av sin omsetning. Noe som blant 
annet har medført at utstedelsen 
av nye ansettelseskontrakter har 
blitt marginalisert.

I jordbrukssektoren antas det at 
57.000 dagsverk har gått tapt på 
grunn av nedbørsmengdene. I 
de hardest rammede områdene, 
som for eksempel Guadalhorce-
dalen, har ikke bøndene en gang 
kunne ta seg frem til sine jorder 
for å vurdere skadene.

STORE SKADER: Både turistsektoren og landbruket på Costa del Sol 
har lidd milliontap på grunn av vinterens ekstreme nedbørsmengder.

Madrid

Euribor på historisk bunnivå
Euribor, den europeiske 

renteindikatoren som lig-
ger til grunn for beregn-

ingen av renter på huslån, lå ved 
utgangen av februar på 1,225 %. 

Det er det laveste nivået siden 
indikatoren ble innført i år 2000. 
Det betyr at et gjennomsnittelig 
spansk boliglån blir 65 euro bil-
ligere per måned. Noen som tils-

varer en besparelse på 780 euro 
per år. Euribor har nå falt gradvis 
i fjorten måneder på rad. I løpet 
av den perioden har den nådd 
nytt bunnivå hele ni ganger.

Madrid

Betaler løsepenger for gisler

Spanias regjering skal be-
tale 5 millioner dollar i 
løsepenger for å få løslatt 

de tre hjelpearbeiderne som har 
vært gisler i Mauretania siden 
i fjor høst. Detvar den 29. no-
vember 2009 at Alicia Gamez, 
Roque Pascual og Alberto Vilal-
ta ble kidnappet av en nord-afri-
kansk avdeling av terrornettver-
ket Al-Qaida like i nærheten av 
den mauretanske hovedstaden 
Nouakchott.

I begynnelsen forlangte kid-
napperne at Spania skulle løs-
late tre Al-Qaida medlemmer 
som sitter i spanske fengsler. 
Etter hvert dreide imidlertid 
forhandlingene seg over på 
penger. Representanter for Za-
pateroregjeringen skal ha klart å 
komme til enighet om summen 
under forhandlinger med Al-Qa-
ida representanter ved hjelp av 
regjeringen i Mali, skriver ”El 
Mundo”.

NYTT KRAV: Kidnapperne ville først at Zapateroregjeringen skulle utle-
vere tre Al-Qaida medlemmer som sitter fengslet i Spania. Men etter hvert 
dreide forhandlingene seg over på penger.

Madrid

Støtter tyrefektermotstandere

Dalai Lama har lagt mer-
ke til Catalonias forsøk 
på å forby tyrefekting. 

Den buddhistiske lederen har 
sendt et brev til forskjellige 
dyrebeskyttelses-organisasjoner 
hvor han skriver at han er mot-
stander av all form for mishan-
dling av dyr og at tyrefekting 

åpenbart påfører oksene unødig 
lidelse og derfor må karakter-
iseres som mishandling. Avs-
lutningsvis skriver den tidligere 
fredsprisvinneren at han gir 
uforbeholden støtte til Cata-
lonias anstrengelser for å forby 
den omstridte praksisen.

UVENTET HJELP: Dalai Lama støtter Catalonias anstrengelser for å 
forby tyrefekting. Lama karakteriserer praksisen som dyremishandling.  

  HOS OSS FINNER DU BL. A. MYE ANNET
* FERSKE NORSKE BAKEVARER HVER DAG
* HJEMMELAGEDE SALATER
* SMURTE BAGUETTER
* GRILLET “NORSKKRYDRET” KYLLINGER
* NORSK KJØTT, PØLSER, KJØTTDEIG SAMT FISK 
  OG FISKEPRODUKTER.
* FRUKT & GRØNT
* STORT UTVALG AV AQUAVIT
* AVISER/BLADER OG BØKER
 
  GODE TILBUD OG PRISER
 
DU FINNER OSS I HOVEDGATEN V/INNGANGEN TIL 
ALBIR V/ REST. PAULINO, FØR BOK CAFE`N
 
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL

HILSEN AXEL & ANN KRISTIN

NORSK/SKANDINAVISK SUPERMARKED
+

INTERNASJONALE/LOKALE  VARER.

  TLF: 966866724

ÅPENT ALLE DAGER: MAN-LØR 09.00-21.00
   SØNDAGER 09.00-14.00



SPANIAPOSTEN  MARS 2010  UTGAVE 05-20104

Benidorm

Pensjonister får rabatt på bussen

Pensjonister og handi-
kappede i Benidorm kan 
nå nyte godt av opptil 36 

% rabatt på sine bussreiser, et-
ter at busselskapet Llorente Bus 

har innført ny rabattordning i 
samarbeid med rådhuset og 
næringslivet i byen. 

Det er ventet at rundt 12.500 

personer kan komme til å nyte 
godt av tilbudet. Kravet er at 
man må være mer enn 65 år 
gammel eller ha et dokumentert 
handikapp.

NYTT TILBUD: Pensjonister og handikappede i Benidorm får heretter opptil 36 % rabatt på sine bussreiser etter 
at rådhuset og busselskapet Llorente har inngått en avtale om en rabattkortordning.

Benidorm

Underskudd for Terra Mitica

Temaparken Terra Mitica 
i Benidorm fortsetter å 
levere dårlige resultater. 

Fjorårets samlede underskudd 
ble på 15,3 millioner euro, 
viser en ny resultatrapport. Det 
er andre året på rad at Spanias 
største temapark leverer røde 
tall. I 2008 var underskuddet 
på 15 millioner euro. I 2006 og 
2007 kunne Terra Mitica vise til 
overskudd, men det skal hoved-
sakelig ha vært på grunn av 
ekstrainntekter på 85 millioner 
euro i forbindelse med salg av 
landområder som opprinnelig 
tilhørte temaparken.

Terra Mitica har slitt økono-
misk helt siden åpningen i 2000. 
Allerede i 2004 hadde selska-
pet bak driften opparbeidet seg 
en gjeld på 218 millioner euro. 
Siden den gang har CAM-bank-
en, Bancaja og valencianske 
myndigheter kommet inn på 
eiersiden. Bare de to siste årene 
har temaparken tapt over 30 mil-
lioner euro. I fjor ble Terra Miti-
ca lagt ut for salg. Tre selskaper 

har meldt sin interesse i form 
av å leie med opsjon på kjøp. 
Foreløpig en ingen avgjørelse 
tatt i den forbindelse.

FIKK PRIS
Terra Mitica har nylig fått en 
pris som Spanias beste temapark 
i 2009. Prisen ble delt ut av rei-
sebyrået muchoviajes.com un-
der årets utdeling av nasjonale 
turistpriser, som arrangeres av 
nettopp muchoviajes.com. Det 
er brukerne av nettsiden som 
har kåret vinneren. Mer enn 
110.000 deltagere var med på 
avstemningen.

Terra Miticas direktør, Juan 
José de Torres, sier at han er 
beæret over å ha fått prisen. Vi-
dere mener han at den spanske 
temaparken har Europas største 
potensiale av sitt slag, på grunn 
av beliggenheten tett ved turist-
maskinen Benidorm.

LANDETS BESTE: Reisebyrået 
muchoviajes.com har kåret Terra 
Mitica til Spanias beste temapark. 
Mer enn 110.000 personer deltok i 
avstemmingen tidligere i vinter.

Alfaz del Pi

Skal sterilisere eierløse katter
Rådhuset i Alfaz del 

Pi har undertegnet en 
avtale med fi re av kom-

munens veterinærer om å steril-
isere eierløse katter. Initiativet 
kom i gang i forbindelse med 
en hyllest til hollandske Bar-
bara Lammer, som er president 
i dyrebeskyttelsesforeningen - 
la Fundación Internacional de 
Auxilio a Animales.

Lammer, som i over 20 år har 
vært bosatt i Alfaz del Pi, mot-
tok en plate fra ordfører Vi-
cente Arques, hvor det sto skre-
vet ”Til Barbara Lammer, for 
hennes 25-årige innsats for å 
beskytte dyr på Costa Blanca”. 
ordføreren forsikret at selv om 
Lammer nå fl ytter hjem til Hol-
land, så vil hun alltid ha sitt hus 
og tusenvis av venner i Alfaz del 
Pi.

Lammers organisasjon har i en 

årrekke sterilisert eierløse katter. 
Det er en av årsakene til at råd-
huset nå investerer 3.000 euro til 
å fortsette dette prosjektet, som 
er resultat av et samarbeid mel-
lom Alfaz del Pi kommune og 

veterinærene el Hospital de Día 
Vertersalud La Creu, el Hospi-
tal Veterinario Marina Baixa, 
Clínica Albir de Quickborn og 
Clínica PlayaAlbir.

SAMMARBEDSPROSJEKT: Rådhuset i Alfaz del Pi investerer 3.000 
euro til et prosjekt med å sterilisere eierløse katter.

Eksperter på Solenergi

www.sunenergy.es

TOPP KVALITET & KONKURANSEDYKTIGE PRISER
SunEnergy designer og installerer systemer for å produsere SunEnergy designer og installerer systemer for å produsere 
GRATIS varme og elektrisitet, året rundt, ved å bruke den nyeste GRATIS varme og elektrisitet, året rundt, ved å bruke den nyeste 
teknologien basert på ren, effektiv og fornybar energi. teknologien basert på ren, effektiv og fornybar energi. 
MULIGHET FOR ØKONOMISK STØTTE VED INSTALLASJON
Vårt team av ingeniører, teknikere og representanter kan tilby deg Vårt team av ingeniører, teknikere og representanter kan tilby deg 
prosjektering av alle typer anlegg slik som varmtvann for hjem / prosjektering av alle typer anlegg slik som varmtvann for hjem / 
basseng, gulvvarme og større elektriske strømforsyningsanlegg.  basseng, gulvvarme og større elektriske strømforsyningsanlegg.  

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAGKONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

ALTEA     avda. Co avda. Comunidad Valenciana, 6 munidad Valenciana, 6 
    Tlf. 966 885 876 - 608 551 605Tlf. 966 885 876 - 608 551 605
DENIA   avda. Marguesado, 3    avda. Marguesado, 3 
    Tlf. 966 427 750Tlf. 966 427 750 
GANDIA avda. República Argentina, 109  avda. República Argentina, 109 
    Tlf. 680 580 783Tlf. 680 580 783

Nybygg av basseng 
Vi har alt tilbehøret du trenger til ditt basseng

Kjemilkaler, fi lter, pumper, saltelektrolyse,
automatiske og manuelle bassengtrekk til sommer 

og vinterbruk, varmepumper og solvarmesolvarme.
Leveringsklare Spa

Vi har vært her for deg siden 1973

SANDEN POOLS

ALTEAN-332BENIDORM

HOSTALPEUGEOT MC DONALDS

AL
FA

Z

A
LBIR

www.sandenpools.com

Tel. 
966 866 325

Avda. Europa, 65

Alfaz del Pi

SNAKKER 
SNAKKER SVENSKSVENSK

Åpent man. - fre. 9-18
Utvid badesessongen med fl ere måneder!Utvid badesessongen med fl ere måneder!

DÅRLIG BUTIKK: Terra Mitica 
har slitt økonomisk siden oppstart-
en i år 2000, bare de to siste årene 
har temaparken tapt mer enn 30 
millioner euro.
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Alfaz del Pi

Rettssak etter HagaNor-konkursen

Aviklingen av HagaNor 
i Spania har ikke gått 
smertefritt for seg. Et-

ter et besøk hos revisor (ges-
tor), fant noen av de ansatte ut 
at de ikke kvalifi serer til verken 
arbeidsledighetstrygd eller slut-
toppgjør (fi niquito). Årsaken er 
at tidligere leder av HagaNor, 
Ronny Wiik, skal ha sagt fra seg 
sin stilling en stund før konkurs-
en ble kjent. Dermed kunne han 
ikke underskrive de nødvendige 
papirene for å avslutte arbeids-
forholdene på en ryddig måte.

SKYLDER PÅ HVERANDRE
Wiik skylder, på HagaNors 
hovedaksjonær Ingjald Martin 
Hauge hjemme i Norge. Hauge 
har ikke besvart Spaniapostens 
henvendelser. Mens Wiik ikke 
har villet kommentere saken et-

ter gjentatte forespørsler. Man-
dag den 8. februar var han innk-
alt til forliksrådet for å forsøke å 
løse konfl ikten med de tidligere 
ansatte. Han møtte imidlertid 
ikke opp etter hva Spaniaposten 
erfarer. Ingen av de tidligere an-
satte, som har satt advokat på 
saken, ønsker å stå frem før en 
eventuell rettssak er gjennom-
ført.

INSOLVENT I SPANIA
Etter ar HagaNor Reiser i Norge 
gikk konkurs like før nyttår 
har fl ere med tilknytning til 
selskapet i Spania spredd mis-
informasjon om hva som har 
skjedd og skal skje. Spesielt har 
det dreid seg rundt den videre 
skjebnen til selskapets avdel-
ing i Albir i Alfaz del Pi kom-
mune. Ifølge hovedaksjonær 

Hauges uttalelser gikk avdelin-
gen i Spania med solid under-
skudd. Det har også blitt hevdet 
at Wiik etterlot seg et selskap 
med en ikke ubetydelig gjeld. 
Disse påstandene har foreløpig 
ikke blitt bekreftet, men etter 
hva Spaniaposten erfarer skal 
det spanske selskapet ha oppar-
beidet seg en leverandørgjeld på 
i overkant av 200.000 Euro.

STARTET PÅ NYTT
Nå er den tidligere lederen for 
HagaNors Spaniakontor i gang 
med et nytt prosjekt i samme 
lokaler i Albir. Mens de ansatte, 
som mener seg svært dårlig 
behandlet av sin tidligere sjef, 
venter på resultatene av sine ad-
vokaters undersøkelser.

Altea

Mener PP tar feil om lønninger

Byråd for PP i Altea, Rita 
Orozco, sendte i slutten 
av februar ut en pres-

semelding hvor hun hevdet at 
ordfører Andrés Ripoll (PSOE) 
hadde en månedslønn på 3.900 
euro og at de øvrige byrådene 
i bystyret tjente 3.500 euro per 
måned.

Noen dager senere sendte Ri-
poll ut en pressemelding med 
vedlagt lønnsslipp hvor han 
dementerer påstandene. Doku-
mentet viser at ordføreren tjener 
2.646,80 euro i måneden. Videre 
sier Ripoll at byrådene som har 
permisjon fra sine faste jobber 
har 2.394,54 euro i måneden, 
mens den eneste byråden som 
har beholdt den gamle jobben 
ved siden av, tjener 2.240,17 
euro i måneden.

Til slutt sier Alteaordføreren at 
byrådene Anabel Zaragoza og 
Rita Orozco fra PP tjener 2.100 
euro i måneden ”for et arbeid 
som i hovedsak dreier seg om å 
spre løgner om han selv og hans 
byråder”. Og at alle som vil kan 
gå inn på nettsiden www.altea.es 
hvor samtlige byråders lønnslip-
per er utlagt.

DEN ÄLDSTA SKANDINAVISKA BYGGFIRMAN 
PÅ COSTA BLANCA, ETABLERAD 1989

BYGG 
POOL 
TRANSPORT

TRÄDGÅRD

NY-OM-RENOVERING 

NYA OG RENOVERINGAR 

FLYGPLATS, FLYTTNING

SVERIGE-NORGE-SPAIN
OMBESÖRJES

SKÖTSEL OCH POOL

Partida los Arcos, 111
03590 ALTEA (Alicante)

Telf/Fax: 965 840 421
Mob: 689 242 934

e-mail: holmsskandinaviska@gmail.com         www.holmsskandinaviska.se

Vi er en mellemstor dansk bank med erfaring inden for formuepleje og långivning ti l nordiske 
kunder i Spanien. Vi har vores egen repræsentant på Costa Blanca og i hovedsædet et særligt 

kontor ti l personlig betjening af vores kunder i Spanien. 

Vi giver lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånet ydes som kassekredit med løbeti d i op ti l 30 år 
og mulighed for afdragsfrihed i op ti l 10 år. Renten er variabel og konkurrencedygti g.

Bevilling af lån forudsætt er almindelig kreditværdighed. 

Vores repræsentant på Costa Blanca er Poul Bundgaard, som har en mange års erfaring fra den 
fi nansielle sektor i Danmark. Kontakt ham for en uforpligti gende snak. 

PB-Consult formidler rådgivning vedrørende formuepleje og lånoptagelse for nordiske kunder 
på Costa Blanca. Plejen af din formue bliver individuel gennemført.

Vi samarbejder med SPARBANK, som har stor erfaring med betjening af nordiske kunder 
i Spanien. Endvidere formidles rådgivning vedrørende alle former for forsikringer, hvor vi 

samarbejder med et nordisk mæglerfi rma, hvor du bliver serviceret på et nordisk sprog. 

Henvendelse

PB-Consult  Poul Bundgaard  tlf.: +34 619 74 84 69  E-mail: poulb@pb-consult.dk

KRANGLER: Tidligere leder i HagaNors avdeling i Spania, Ronny Wiik (bildet), mener det er selskapets hovedaksjonær i 
Norge, som har skylden for at de tidligere ansatte verken får arbeidsledighetstrygd eller sluttoppgjør. De ansatte er av en 
annen oppfatning. Wiik møtte heller ikke opp i forliksrådet hvor han var innkalt 8. februar, nå går saken trolig til retten.

AVVISER PÅSTAND: Andres 
Ripoll sier PP feilinformerer om løn-
ningene på rådhuset.

AUTOS ESCANDINAVIA

Ditt  bilverksted som reparerer alle typer bilmerker. 
Mer enn 37 års erfaring i Altea og Sverige. 
Vi snakker ditt  språk og sett er DEG i fokus!

Ptda. Cap Blanc 98, 03590 ALTEA
Tlf: 692 036 863 - Manolo

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

-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
Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).

Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  post@norstil.no - www.norstil.no

Moderne leiligheter sentralt i Albir  med hav-
sutsikt og eget stort tropisk hageanlegg med 2 
bassenger, hvorav et erbarnevennlig. Alle leilighe-
tene har 2 sov, 2 bad, velutstyret kjøkken og 
vaskemaskin. Garasjer er ti llgjengelig.
Resepsjonen er åpen fra:
Man. ti l Fre. fra 10-13.30 og 16-19.30. Lør. fra 10-1330
E-mail: apartments@playaalbir.e.telefonica.net
www.apartmentsplayaalbir.com

Tel. 96 686 62 06, Avda. del Albir 6, Edif. Capitolia V, 
El Albir 03580 Alfaz del Pí

Turistleiligheter ti l leie:

Tlf: 96 686 62 06

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 48.
Lokal 17. Kjøpesenteret Monver - Albir (mellom Mercadona og Lidl)

Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-18.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Nå også noe 
klær for menn!

Tel 966 86 86 96 “I den anledningen 
Vi fyller 4 år lørdag 6. mars!Vi fyller 4 år lørdag 6. mars!

ngnggengggen 
10%10%

40%40%

20%20%

30%30%

rabatt rabatt 
i perioden i perioden 

6 - 10 mars.”6 - 10 mars.”

Tilbudet gjelder kun Tilbudet gjelder kun 
ved kjøp over 30 € fra ved kjøp over 30 € fra 
den nye kolleksjonen.  den nye kolleksjonen.  
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Orihuela

Etterlyser mer politi
Det lokale politiske parti-

et CLARO etterlyser 30 
nye politimenn på Ori-

huela Costa. Ordfører Monica 
Llorente (PP) har siden tidlig i 
fjor snakket om å gi klarsignal 
for et nytt senter, som skal huse 
brannstasjon og lokaler for både 
Policia Nacional og Policia Lo-
cal. Nå sier hun at det ikke er 
mulig å oppruste politistyrken 
før det nye bygget er på plass. 
Ifølge en pressemelding fra 
CLARO lovte Llorente at hun 
skulle legge ned grunnsteinen i 
løpet av februar.

En talsmann for partiet sier at 
han mistenker at det ligger øko-
nomiske vanskeligheter bak den 
stadige forsinkelsen av oppstart-
en. Samtidig minner han på at 
senteret i utgangspunktet skulle 
vært oppført den gangen inn-
byggertallet på Orihuela Costa 
passerte 30.000 for fl ere år til-
bake. Hvis det er plassmangel 
det står på mener talsmannen at 
et av de mange tomme kjøpe-
sentrene langs kysten kan tas i 
bruk midlertidig.

I en annen pressemelding fra 
CLARO etterlyses en egen 
inntauingstomt på Orihuela Cos-
ta. Per i dag blir alle inntauede 
biler på kysten fraktet inn til 
inntauingstomten i Orihuela by.
 
Det er meningen kjelleren på 
det nye senteret skal brukes som 
inntauingstomt, men CLARO 
etterlyser også her en midlerti-
dig løsning frem til nybygget er 
på plass.

Orihuela

Arrestert for blotting
Policia Local i Orihuela 

har arrestert en mann for 
å ha blottet seg for min-

dreårige i calle Miguel Hernan-
dez. Den pågrepne skal også ha 
forårsaket skader på en parkert 
bil og fornærmet politibetjen-
tene som kom for å pågripe han 
etter at naboer hadde ringt og 
varslet om hans utagerende op-
pførsel.    
 
En talsmann for Policia Local 
sier at mannen stilte seg midt i 
gaten foran politibilen i nærvær 
av mindreårige, og at han var 
naken fra livet og ned da politiet 
ankom. I følge politirapporten 
skal han ha vist seg frem for 
betjentene på en “grotesk måte”.

Den kalde vinteren har 
medført ekstra stor et-
terspørsel etter salt. Og 

det er ikke over ennå. Ifølge 
beregninger fra administras-
jonen til saltverket la Nueva 
Compañía Arrendataria de las 
Salinas de Torrevieja (NCAST), 
vil det bli eksportert rundt 
60.000 tonn salt i marsmåned. 
Det er spesielt i Frankrike, Stor-
britannia og de skandinaviske 
landene at salt har vært etter-
spurt de siste månedene.    

På grunn av de store snømeng-
dene rundt om i Europa beg-
ynte etterspørselen etter salt til 
smelting av is å øke tidlig i de-
sember. Siden den gang har det 
gått et skip lastet med salt om-

trent daglig fra Torrevieja. I de 
mest hektiske tidene har opptil 
et titalls lastebåter blitt stående 
i kø og vente utenfor havnebas-
senget.

På grunn av den store etter-
spørselen har saltverket i år, 
som i fjor, innført 24 timers drift 
syv dager i uken med tre skifts 
ordninger. På grunn av at det er 
en spesiell type salt som hoved-
sakelig benyttes til smelting av 
is, har kapasiteten på utvinnin-
gen av salt i lagunene også blitt 
økt. 

Det er angivelig første gang i 
historien at det jobbes to skift 
også der.

Torrevieja

Stor etterspørsel etter salt

UTAGERENDE OPPFØRSEL: 
En mann blottet seg både for poli-
tiet og en gruppe mindreårige i calle 
Miguel Hernandez i Orihuela. 

PURRER PÅ RÅDHUSET: En talsmann for CLARO sier at Orihuela 
Costa skulle fått fl ere politifolk for fl ere år siden.

Når du kjøper briller med progressive glass fra 89 ekstra får du samme type standardglass (1,5 indeks) i det andre paret. Ved valg av andre glass eller 
overflatebehandlinger, tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste for begge brillene. Tilbudet gjelder med samme brilleseddel og kan ikke 
kombineres med andre tilbud.

Kjøp et par komplette briller, så får du andre paret på kjøpet! Du kan velge hvilken innfatning 

du vil i prisgruppen 75€ til 150€ og får da par nr 2 til samme verdi inklusiv enkeltslipte 

standardglass fra PENTAX! Tilbudet gjelder også med progressive glass med et tillegg  

fra 89€. Velkommen inn og finn deg et par! Eller rettere sagt to.

Calpe 96 583 5367 / Jávea 966 463 420

2 FOR 1 GJELDER OGSÅ 
PROGRESSIVE BRILLER

Calpe   Avda de los Ejércitos, Españoles 22
Apolo V11, 03710.
Jávea   Avenida del Pla 125
(near the Sol Bank traffic lights), 03738

Calpe 96 583 5367 / Jávea 966 463 420 / Torrevieja 966 927 249

Calpe Avda de los Ejércitos Españoles 6. Apolo VII.  
Jávea Avenida del Pla 125.   
Torrevieja Avenida Rosa Mazon Valero.

“Vi snakker engelsk, tysk og spansk”

Piano 
stemming og 
reparasjon 

av eksperten.info.pianoman@gmail.com

607 346 658 - 665 786 226

TOMME LØFTER: CLARO men-
er ordfører Monica Llorente ikke har 
holdt det hun har lovet i forbindelse 
med at Orihuela Costa skal få et nytt 
senter som skal huse brannstasjon 
og politistasjon.
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Torrevieja

Ungdomsbandene regrupperer seg
Politiet i Orihuela har le-

vert en rapport hvor det 
uttrykkes bekymring for 

at de kriminelle ungdomsban-
dene, som i løpet av i fjor høst 
ble kraftig redusert etter gjen-
tatte politiaksjoner, nå er i ferd 
med og regruppere seg. Ifølge 
en talsmann for politiet er det 
registret nye fraksjoner av både 
”Latin Kings” og ”Los Ñetas” i 
Orihuelaområdet den siste tiden.

Det som bekymrer politiet aller 
mest er at gjengene ser ut til å 
være enda sterkere enn tidligere, 
og at de har omfattende forgren-
inger til nær sagt hele Spania. 
Rapporten fokuserer spesielt på 
Murciaområdet, hvor tilsynela-
tende mange av medlemmene 
har oppholdt seg etter at politiet 
satte i gang sine aksjoner i Ori-
huela og Torrevieja.

I midten av februar ble fem 
gjengmedlemmer pågrepet i en 
politiaksjon i Murcia by. En av 
de arresterte er den antatte le-
deren av ”Los Ñetas” i Orihuela, 
mens to andre er mindreårige. 
Gjengen “Los Maravillas” i Ori-
huela, som politiet lykkes i å op-
pløse i begynnelsen av 2009, har 
nå angivelig gjenoppstått som 
en avdeling av ”Los Ñetas”.

TILSLAG I MADRID
Den 17. februar gjennomførte 
Guardia Civil et tilslag mot un-

gdomsgjengen ”Latin Kings”, 
som tradisjonelt har hatt sterke 
forgreningen både i Orihuela og 
Torrevieja. 54 personer ble ar-
restert i aksjonen. Deriblant den 
antatte topplederen “Inca Supre-
mo” og fl ere av hans nærmeste 
medarbeidere.
Ifølge politiet har de lykkes i å 
arrestere en rekke ledere og or-

ganisatorer, både på lokalt og 
nasjonalt nivå. Planleggingen 
av aksjonen begynte etter at 
Madridpolitiets leder for ban-
deavdelingen bekreftet at fl ere 
kriminelle ungdomsgjenger 
har hatt møter i den spanske 
hovedstaden i løpet av de siste 
månedene.

Hos oss får du
de beste prisene!

BILTOG-STENA LINE-COLOR LINEBILTOG-STENA LINE-COLOR LINE
HOTELLRESERVASJONER OVERHOTELLRESERVASJONER OVER

HELE VERDENHELE VERDEN
FLYBILLETER, BILUTLEIE, DAGSTURERFLYBILLETER, BILUTLEIE, DAGSTURER

Ring oss eller kom innom!
Saga Travel, Lomas Playa III,
Urb. Lomas del Mar.
03180 Torrevieja
Tlf: 966 921 998 
Fax: 966 923 022

ÅPNINGSTIDER
MANDAG 10-14/17-19

TIRSDAG 10-14
ONSDAG 10-14/17-19
TORSDAG 10-14/17-19

FREDAG 10-14
LØRDAG 10-12

Det PP ledede bystyret i 
Torrevieja har godkjent 
en plan som gir rom for 

å bygge et tyvetalls høyblokker 
på rundt 30 etasjer langs byens 
strender og strandpromenade. 
Flesteparten av blokkene skal 
bli hoteller. Målet er å øke over-
nattingskapasiteten i Torrevieja 
fra dagens 1.200 hotellrom til et 
sted mellom fem og seks tusen 
hotellrom. Planen er nå over-
sendt den regionale regjeringen 
i Valencia for endelig godkjen-
nelse.

Opposisjonen stiller seg bak 
forslaget om å øke overnattings-
kapasiteten i byen. PSOEs gen-

eralsekretær i Torrevieja, Ángel 
Sáez, sier imidlertid at hans 
parti gir full støtte til å etablere 
fl ere hoteller, men at de ikke bør 
bygges i form av høyblokker, 
fordi det strider imot byens op-
prinnelige generalplan.

Torrevieja

Skal bygge høyblokker

FLOTT UTSIKTSVILLA I CIUDAD QUESADA SELGES
Fantasti sk beliggenhet med utsikt ti l både Middelhavet og saltsjøene. Gåavstand ti l Den Norske Skolen, golfb ane, Fantasti sk beliggenhet med utsikt ti l både Middelhavet og saltsjøene. Gåavstand ti l Den Norske Skolen, golfb ane, 
tennisbane, supermarkeder, barer og restauranter m.m.tennisbane, supermarkeder, barer og restauranter m.m.

Bofl ate ca 220 m2, tomt 800 m2, egen studioleilighet 
på toppen på ca 25 m2 med egen inngang. Boligen 
selges fullt møblert, har gulvvarme og inneholder: 
3 store soverom, 3 bad, stor stue med bar, mindre 
tv-stue, spisestue, kjøkken ++ Flere utganger ti l fl ott e 
balkonger og terrasser. Huset er holdt i en eksklusiv 
sti l, med en liten sjarmerende vinbodega. Mye 
skapplass. Flott  inngjerdet hage med elektrisk port, 
carport, eget stort svømmebasseng og barbecue. 
Huset er ytt erst velholdt og må ses!

Privat Salg. Visning: 
Monica/ Fernando 629 607 508/636 705 396 

Mail: monica@mi-garage.com, fernando@mi-garage.com

SKYSKRAPERBY: Bystyret i Tor-
revieja har godkjent en plan som gir 
rom for å bygge rundt 20 høyblokker.

BEKYMRINGSVERDIG: Politiet i Orihuela har avlevert en rapport hvor 
det uttrykkes bekymring for at ungdomsbandene på det sørlige Costa Blan-
ca er i ferd med å regruppere seg og øke aktiviteten.

DU HAR TILLFÄLLET
VI HAR BLOMMORNA!

 * PLANTERINGAR
 * BUKETTER
 * INNE  UTEVÄXTER
 * LÖSVIKTSTE
 * PRESENTER

Tel./Fax 966 923 966
fl ower.torre@gmail.com

DAM &    HERRFRISÖR
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Tel.:Tel.:  671 048671 048  533

Återförsäljare av 
Redkenprodukter

Local 15

SUGEN PÅ EN TB-RULLE ELLER MOSBRICKA?

I slutet på Februari slår vi upp 
dörrarna ti ll senap&ketchup.

Telefon 685311817
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Benidorm

Benidorm hadde 70.280 
innbyggere i 2008 
hvorav cirka 30 % var 

av utenlandsk opprinnelse, if-
ølge tall fra nasjonalt institutt 
for statistikk (INE). Byen er 
dermed den fjerde største i Ali-
canteprovinsen etter Alicante, 
Elche og Torrevieja. Benidorm 
grenser til kommunene Villa-
joyosa, Alfaz del Pi, Finestrat, 
Polop, Benimantell og La Nu-
cia.

Med sin imponerende ”skyline” 
ser Benidorm ut som en hvilken 
som helst amerikansk millionby 
på avstand. Antallet skyskrapere 
er det høyeste i verden i forhold 
til folketall og antallet innbyg-
gere per kvadratmeter er det 
nest høyeste i verden etter Man-
hattan i New York. I 1950 var 
innbyggertallet 2.726 (INE), 50 
år senere hadde det nesten tjue-
doblet seg. 

HISTORIE 
Det fi nnes levninger fra både 
iberiske og romerske boset-
ninger i Benidormområdet. Se-
nere har maurerne vært etablert 
der. Navnet Benidorm dukker 

opp for første gang rundt 1245. 
Det er imidlertid føydalher-
ren admiral Bernardo de Sarriá 
som regnes for å ha grunnlagt 
landsbyen da han den 8. mai 
1325 utstedte det første ”Carta 
Puebla” – et dokument de kon-
gelige, føydalherrer og adels-
menn kunne utstede for å oppnå 
privilegier blant befolkningen i 
et geografi sk avgrenset område.

De Sarriá bygde en festning og 
oppførte en mindre tettbebyg-
gelse da han løsrev Benidorm 
fra baroniet Polop. Utgangs-
punktet var et forsøk på å danne 
en landsby bestående eksklusivt 
av kristne innbyggere i frykt 
for at områdets maurere skulle 
forene seg med de muslimske 
herskerne i Granada, som ennå 
ikke var gjenerobret. Noen år 
senere ble Benidorm underlagt 
grevene av Denia, deretter over-
tok kongehuset, som på grunn 
av økonomiske vansker til slutt 
solgte området til adelsmannen 
Ruy Díaz de Mendoza.
I 1410 ble Benidorm utsatt for 
et større berbersk piratangrep 
som ødela både festningen og 
det meste av den øvrige bebyg-

gelsen. I 1448 kom et nytt an-
grep som resulterte i at nesten 
hele befolkningen ble tatt til 
fange og ført bort som slaver. 
I løpet av 1500-tallet ble den i 
praksis innbyggerløse lands-
byen atter underlagt baroniet 
Polop.

Gjenoppbygningen av festnin-
gen og konstruksjonen av en 
akvedukt som kunne bringe fer-
skvann fra innlandet, la grunn-
lag for at befolkningen igjen 
kunne begynne å vokse mot 
slutten av 1600-tallet. I 1701 ut-
stedte en gruppe adelsmenn en 
ny ”Carta Puebla”, og Benidorm 
fi kk nok en gang status som en 
selvstendig kommune.

I 1715 talte kommunen rundt 
215 innbyggere. I slutten av det 
samme århundre hadde tallet 
mer enn tidoblet seg. Fiske var 
den nye næringen som ga gro-
bunn for den økonomiske op-
pblomstringen og befolkning-
stilveksten, som ikke lar seg 
stoppe av at Napoleons tropper 
påfører store ødeleggelser i om-
rådet under den spanske uavhen-
gighetskrigen som pågikk fra 
1808 til 1814. 

TURISTBOOMEN   
Den gryende utviklingen fortset-
ter utover 1800-tallet samtidig 
med at forbindelsene til Ali-
cante og Madrid stadig forbed-
res. Mot slutten av århundre 
forverres imidlertid situasjonen 
mye fordi sjøfarten, som har be-

festet seg som en viktig næring 
i området, rammes av at Spania 
mister koloniene Cuba, Puerto 
Rico og Filippinene i 1898. 

Omtrent samtidig kommer vin-
druepesten - La Plaga de la 
Filoxera – og ødelegger mye av 
livsgrunnlaget til jordbrukerne. 
Det medførte en periode hvor 
deler av befolkningen begynte 
å emigrere til andre steder som 
Barcelona, Cádiz samt over At-
lanteren til Cuba. 

På midten av 20-tallet begynte 
oppføringen av de første vil-
laene langs Levante-stranden, 
og etter borgerkrigen var over i 
1939 begynte både befolkningen 
og økonomien å vokse igjen. I 
1957 vedtok rådhuset i Beni-
dorm en reguleringsplan som la 
grunnlaget for fi skelandsbyens 
prosess med å transformere seg 
til turistmetropol.

Til å begynne med kom mes-
teparten av turistene fra andre 
steder i Spania, senere beg-
ynte de å komme fra andre eu-
ropeiske land. I 1967 ankom 
de første charterfl yene til den 
nyåpnede fl yplassen El Altet i 
Alicante, som siden har vært 
gjenstand for en rekke utbyggin-
ger og som i dag er en av landets 
mest trafi kkerte fl yplasser. 

ØKONOMI 
Benidorms økonomi var fra 
gammelt av dominert av jord-
bruk. Deretter ble fi ske og også 

sjøfart viktige næringsveier. 
Før turismen tar over fra og 
med midten av 50-årene. Som 
en naturlig følge blomstret ser-
viceyrkene og byggebransjen. 
Innen får år var i praksis både 
fi ske og jordbruket margin-
alisert til relativt ubetydelige 
inntektskilder.

Derfor kan man si at dagens 
Benidorm ene og alene er basert 
på aktiviteter relatert til turisme. 
Serviceyrkene dominerer full-
stendig som næringsveier. Det 
er få steder i verden som har 
like mange barer, spisesteder og 
overnattingsmuligheter per inn-
bygger som den tidligere fi sker-
landsbyen. Det brede utvalget 
av fornøyelsesmuligheter bidrar 
likeledes til mye av sysselset-
tingen. 

NOEN SEVERDIGHETER
Kirken Iglesia de San Jaime y 
Santa Ana, som befi nner seg på 
toppen av gamlebyen, ble op-
pført mellom 1740 og 1790 og 
er byens eldste kirke. Byggin-
gen kom i gang etter funnet av 
jomfruen - la Virgen del Sufra-
gio – som i dag er Benidorms 
skytshelgen. 

Like ved kirken, midt mellom 
de to strendene og bydelene Po-
niente og Levante, ligger en fan-
tastisk utkikkspost - El Mirador 
de la Punta del Canfali - hvor 
man har oversikt over hele buk-
ten som omslutter Benidorm. 
Tidligere lå et festningsanlegg 

EUROPAS MANHATTAN: Antallet skyskrapere i Benidorm er det høyeste i verden i forholdt til folketall og 
antallet innbyggere per kvadratmeter er det nest høyeste i verden etter Manhattan i New York.

Benidorm
Europas kanskje mest kjente turistmaskin befi nner 
seg drøyt 40 kilometer nord for Alicante. En gang i 
tiden var Benidorm bare nok en liten fi skerlandsby 
langs den spanske Middelhavskysten. I dag trekker 
badebyen med det yrende nattelivet til seg rundt 
fem millioner turister i året.

FØR BOOMEN: På midten av 1920-tallet begynte oppføringen av de 
første turistvillaene langs Levante-stranden. I 1957 ble det vedtatt en reg-
uleringsplan som la grunnlaget for fi skerlandsbyens utvikling. 

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord
Almennpraksis

Almenpraksis, implantat 
og tannregulering

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

    apple dental
Tannlegene i La Zenia - Cabo Roig

NORSK KVALITET
BEST I PRIS

c/ Maestro Torralba 17, 03189 La Zenia -966 76 11 49, 692 748 105
GRATIS UNDERSØKELSEGRATIS UNDERSØKELSE

TANNREGULERING 
OG IMPLANTAT
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Nerja

Lavere kriminalitet

POSITIV UTVIKLING: For andre året på rad sank kriminaliteten i Ner-
ja. Både Guardia Civil og Policia Local melder om nedgang i antall mottatte 
anmeldelser, førstnevnte med hele 60 %.

C/.Gerona, 43, 2ª, Edif. Waldorff
Rincon de Loix - Benidorm 

ved siden av Sol Pelicanos Hotel
og Hotel Rosaire

 96 586 18 60

CLINICA DENTAL 
SKANDINAVIA

- Akuttbehandling
- X-treme Makeover

- Kosmetisk Behandling

SPANSKEPRISER

Dr. Jaime Farieta   Dr. Asier Aranzabal

ENGELSK-ENGELSK-
TALENDETALENDE

TANNLEGETANNLEGE
I BENIDORMI BENIDORM

Før                            EtterFør                            Etter

EDIF. 
WALDORFF

Gratis første Gratis første 
konsultasjon!konsultasjon!

Ingen ventetid Ingen ventetid 
for for 

hastebehandling!hastebehandling!

Skandinavisk Center
C.La Loma 37-37, Torrevieja

Tel: 966 704 277
V I  TA R  A L L E  T Y P E R  K R E D I T T KO R T  -  F I N A N S I E R I N G  T I LG J E N G E L I G

TANNKLINIKK
 Generell tannbehandling 

 Esteti sk
 Implantater ESTETISK BEHANDLING

 Botox 
 Hyaluronsyre
 Andre behandlinger

Kriminaliteten sank med 
18 % i Nerja i 2009. 
Det er andre året på rad 

at antallet anmeldelser hos poli-
tiet har gått ned, ifølge tall fra 

både Policia Local og Guardia 
Civil. Førstnevnte regisrerte en 
nedgang i anmeldelser på hele 
60 % i 2009 i forhold til 2010.

på plassen, som også er kjent 
som ”Middelhavets balkong” – 
”el balcón del Mediterráneo”.

Torre Punta del Cavall er et 
gammelt vakttårn fra 1500-tal-
let, som er erklært som kulturarv 
- Bien de Interés Cultural. Tår-
net ligger innefor grensene til 
naturreservatet el Parque Natu-
ral de la Sierra Helada på nord-
siden av byen.

Tossal de la Cala, i la cala 
de Finestrat på sørsiden av 
byen, er et gammelt iberisk ut-
gravningssted, hvis bosetninger 
stammer fra tiden mellom det 3. 
og det 1. århundre før Kristus. 
Historikere og arkeologer men-
er stedet i sin tid fungerte som 
havn og handelsplass. 

De fl otte bystrendene Levante 
og Poniente, som har vært basen 
for utviklingen av Benidorm, 
er sannsynligvis byens mest 
verdsatte attraksjoner. I som-
merhalvåret tilbys et bredt ut-
valg av vannsportsaktiviteter 
og ekskursjoner med disse som 
utgangspunkt. 

Ellers er tema- og dyreparkene 
i og rundt Benidorm populære 
attraksjoner. Terra Mitica er en 
av Europas største temaparker. 
Badelandet Aqualandia byr på 
utfordringer både for store og 
små. Mens Mundomar, Terra 
Natura og Aqua Natura er topp 
moderne dyreparker av høy in-
ternasjonal standard. 

Til tross for et fremtredende 
fl erkulturelt preg, har befolknin-
gen ivaretatt mange gamle 
tradisjoner, som for eksempel 
feiringen av folkefestene (fi es-
tas). Blant de mest kjente er Las 
Fallas i mars, Hogueras de San 
Juan i juni, Moros y Critianos 
i oktober og feiringen av skyt-
shelgenen  - Virgen del Sufra-
gio - som begynner den andre 
søndagen i november.   

SHOPPING OG UTELIV
En gang i tiden ble utelivet i 
Benidorm rangert på lik linje 
med det på Ibiza. Slik er det ikke 
lenger nå. Mange av de gamle 
diskotekene fra glansdagene 
ligger fortsatt langs den gamle 
N-332 på nordsiden av byen. 
De fl este holder fortsatt åpent i 
sommerhalvåret, men stemnin-

gen kommer aldri i nærheten av 
slik den en gang var. 

”La Zona Guiri” er spanjolenes 
noe nedlatende kallenavn på det 
”engelske” området i sentrum 
av Benidorm. Her er det liv på 
barene til alle døgnets tider 365 
dager i året. Sonen er imidlertid 
dominert av pakketurister fra la-
vere britisk middelklasse og er 
kjent for å slite med høy hooli-
gansfaktor, forbudte stoffer og 
hyppige slagsmål.

Den sjarmerende gamlebyen, 
som tilsynelatende er en godt 
bevart hemmelighet for utager-
ende ungdom fra byer som Man-
chester og Liverpool, er stedet 
for den som søker autentiske 
spanske omgivelser. Området 
preges av et yrende bar- og res-
taurantliv, til tross for en rolig og 
avslappet atmosfære. Når man 
vandrer fra bar til bar i de trange 
gatene er det lett å glemme at 
man faktisk er i Benidorm. I det 
baskiske kvarteret i hjertet av 
gamlebyen ligger tapasbarene 
som perler på snor.

Ellers fi nnes serverings- og 
skjenkesteder av alle slag rundt 
om i hele byen. I sommer-
halvåret er det alltid liv langs 
strandpromenadene både i Po-
niente og Levante. La Cala de 
Finestrat tilbyr dessuten en del 
steder av noe roligere karakter. 

Når det gjelder shopping er mu-
lighetene mange og gode i Beni-
dorm. Området mellom calle 
Ruzafa og calle de los Almen-
dros byr på mange små butikker 
som selger klær, sko og smyk-
ker. I ”La Zona Guiri” fi nnes et 
bredt spekter av kinesiske ”alt-
mulig-butikker”. 

Markedene på onsdager og 
søndager gir fi ne muligheter til 
å handle både variert og billig. 
Mens kjøpesenteret La Marina 
like utenfor sentrum inneholder 
det samme som andre kjøpesen-
tre av en viss størrelsesorden in-
neholder, som for eksempel de 
fl este store kjedebutikkene. 

I GAMLEBYEN: Kirken Iglesia de San Jaime y Santa Ana i gamlebyen 
ble bygget mellom 1740 0g 1790, etter funnet av jomfruen – la Virgen de 
Sufragio – som i dag er Benidorms skytsengel. 

SHOPPINGPARADIS: Shoppingmulighetene er mange i Benidorm. Her 
fi nnes alt fra kinesiske ”alt-mulig-butikker” til mindre merkeforretninger. 
Hver onsdag og søndag er det marked (bildet).

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

Nå også tannregulering!    Dr. Tor H. Oppedal
  Dra. Gry Nibe
  Dra. Filippa Weichbrodt
  Dr. Daniel Rojkovski

C/Bauti sta Bertomeu Sober, 1-3-5, Local 42
03183 Torrevieja / Alicante

   966 70 50 83
www.smiledental.es
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Malaga

Vannreservoarene er fulle

Samtlige vannreservoarer i 
Malagaprovinsen er over-
fylt. Det er første gang 

på tolv år at myndighetene har 
måtte slippe ut vann fra reser-
voarene. For kort tid tilbake 

ble til sammen ti kubikkhektar 
med vann sluppet ut på under 
et døgn, for å forberede de store 
nedbørsmengdene ved neste 
uvær. Enkelte vannreservoarer, 
som for eksempel La Concep-

ción i Marbella, har vært fulle i 
fl ere måneder. Og det er første 
gang i historien at det nye res-
ervoaret i Casasola må slippe ut 
vann.

Djuvfeldts Åkeri AB

Besök gärna vår hemsida: Besök gärna vår hemsida: www.djuvfeldtsakeri.sewww.djuvfeldtsakeri.se

www.djuvfeldtsakeri.se

Kontakt Spanien 

0034628942090

Kontakt Sverige 

0046733499260

“Vår policy är att följa 
gällande regler och para-
grafer allt ifrån kör och 
vilotider,trafiksäkerhet 
till miljötänkande med 
minsta möjliga påver-
kan på miljön.”

Konkurenskraftiga priser

Hos oss kan ni köpa fl yttkartonger

Vi transporterar 

fl yttgods mellan 

Spanien och Sverige 

vi kan även ta gods 

till Oslo.

Vi transporterar allt från 

enstaka kubik till 

full bil, även fordon 

Lagringsmöjlighet i 

Spanien och Sverige.

NEDBØRSREKORD: Det er første gang på tolv år at myndighetene har måtte slippe ut vann fra reservoarene i 
Malagaprovinsen. For kort tid tilbake ble til sammen ti kubikkhektar sluppet ut i løpet av et døgn.

EST. 1998
P R E M I E R

COSTA BLANCA’S Nº1 HEATING SPECIALISTSCOSTA BLANCA’S Nº1 HEATING SPECIALISTS
 ECO FRIENDLY SYSTEMS - SAVE ENERGY! SAVE MONEY!

FROM €2995
Gas, Oil or SolarGas, Oil or Solar
* * MODULATING BOILERS MODULATING BOILERS 
DESIGNED FOR SOLARDESIGNED FOR SOLAR
* * UNDERFLOOR HEATINGUNDERFLOOR HEATING
* * CONDENSING BOILERSCONDENSING BOILERS
* * ACCUMULATED SYSTEMSACCUMULATED SYSTEMS
   with instant hot water   with instant hot water

Offi ce 96 686 46 73       Mobile: 677 755 123
www.premierheatingcostablanca.comwww.premierheatingcostablanca.com

CENTRAL HEATING SOLAR SYSTEMS
THE FUTURE OF ENERGY

AL FULLY AUTOMATIC SYSTEMS
* * HOT WATER SYSTEMSHOT WATER SYSTEMS
* * SWIMMING POOL SYSTEMSSWIMMING POOL SYSTEMS
* * ALL PRESSURISED SYSTEMSALL PRESSURISED SYSTEMS
* * 10 YEARS GUARANTEE10 YEARS GUARANTEE

One of the longest
One of the longest

established English
established English

Companies on theCompanies on the

Costa BlancaCosta Blanca
GAS INSTALLATIONS

RENT 10€ PER MONTH
POOL HEATING

* * HEAT PUMPSHEAT PUMPS
* * SOLAR INSTALLATIONSSOLAR INSTALLATIONS
* * POOL COVERSPOOL COVERS
         *          * POOL FILTERSPOOL FILTERS
                         * POOL PUMPS                         * POOL PUMPS
                         *POOL SALT SYSTEMS                         *POOL SALT SYSTEMS

AIR CONDITIONING  PANASONIC

No more carrying No more carrying 
gas bottlesgas bottles

CEPSA, REPSOL EPSA, REPSOL 
& BP & BP 

APPROVED!APPROVED!

Madrid

ETAs toppleder arrestert
I en større politioperasjon 

i Frankrike har fransk og 
spansk politi pågrepet Ibon 

Gogeascoechea Arronategui. 
54-åringen, som har vært et-
tersøkt siden 1998 for drapet 
på en politimann, antas å være 
øverste sjef i den baskiske terro-

rorganisasjonen ETA. Det skal 
han ha vært de siste 13 årene.

Gogeascoechea ble arrestert 
sammen med to andre personer, 
som er identifi serte som ETA-
medlemmene Beinat Aguina-
galde Ugartemendia (26) og 

Gregorio Jimenez Morales (55). 
Førstnevnte er ettersøkt for to 
drap og et bombeattentat i 2008, 
mens Morales antas å ha vært 
delaktig i det mislykkede at-
tentatet mot Spanias tidligere 
statsminister Jose Maria Aznar 
(PP).

Lugo/León/Toledo

Heroinliga oppløst

Etter omfattende politiak-
sjoner i Lugo, León og 
Toledo, sier en talsmann 

for Guardia Civil at myndighe-
tene har lykkes i å oppløse en 
større heroinliga. Fire personer 
er arrestert og 9,5 kilo heroin 
er beslaglagt i forbindelse med 
aksjonene.

Etterforskningen mot ligaen 
begynte etter at Guardia Civil i 
november i fjor fi kk tips om at 
en forretningsman i Lugo mu-
ligens kunne være innvolvert i 
storstillt heroinsmugling. Den 
13. februar i år ble forretnings-
mannen observert da han mot-
tok en mistenkelig pakke under 
et møte med en syrisk statsborg-
er i Toledo.

Politiet fulgte forretningsman-
nen videre til León. Da de sene-
re pågrep mannen ble det funnet 
fem kilo heroin med svært høy 
renhetsgrad. Senere, under en 
razzia mot tre bosteder i Lugo, 
ble det funnet 4,5 kilo av det 
samme stoffet. Ligaen karak-
teriseres i ettertid som en av de 
største importørene av heroin til 
Galicia.

STORE KVANTA: Politiet mener 
de har avslørt en av de største im-
portørene av heroin i Galicia. 
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Den gamle histo-
riske stien PR-V7 i 
fjellkjeden Sierra Bèr-

nia på nordsiden av Altea er 
totalrenovert og åpnet for publi-
kum. Det opplyste Alteaordfør-
er Andrés Ripoll (PSOE) under 
en pressekonferanse han holdt 
den 1. mars sammen med byråd 
for miljø, Santiago Ronda, og 
byråd for turisme, Miquel Zara-
goza. Prosjektet er et resultat av 
et samarbeid mellom kommu-
nene Callosa d´en Sarriá, Jalón, 
Benissa og Altea, og har kostet 
drøyt 20.000 euro.

PR-V7 har ligget ubrukt og 
gjengrodd i en årrekke. For 
noen tiår tilbake forsvant den 
tradisjonelle bruken av stien 
og dermed også vedlikeholdet. 
PR-V7 inkluderer blant annet 
”el Camí de Les Revoltes” – 
“opprørenes vei”, som har sitt 
utspring i Altea la Vieja. Denne 
ble i tidligere tider brukt av 
landsbybefolkningen som sta-
dig var på utkikk etter deres for-
fedres landområder i fjellsiden 
langs Sierra Bèrnia, eller som 
vei inn til disse områdene.

Byråd for turisme i Altea, 
Miquel Zaragoza, sier at PR-V7 
har stor historisk betydning og 
at de fl otte turmulighetene som 
nå byr seg er et nytt tilskudd til 
turismen i Altea. Byråd for miljø 
i samme kommune, Santiago 
Ronda, oppfordrer så mange 
som mulig av både fastboende 
og besøkende til å benytte seg 
av det nye turtilbudet så ofte 
som mulig. Informasjonsbros-
jyrer om PR-V7 kan fi nnes på 
turistkontoret i Altea.
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Tarragona

Mafi aboss arrestert 
En 57 år gammel leder-

skikkelse i den italienske 
mafi aen ”Cosa Nostra” 

ble arrestert i Tarragona tors-
dag den 18. februar. Den an-
tatte mafi abossen, som er etter-
lyst i hjemlandet Italia, skal ha 
forsøkt å fl ykte da han oppdaget 
at politiet var i ferd med å om-
ringe ham.

57-åringens bror, som også er 
medlem av ”Cosa Nostra”, ble 
arrestert i Milano på nyttårsaften 
i fjor. Politiet mener at brødre-
paret har spilt betydelige roller 
i mafi aens narkotikasmugler-

nettverk. Begge har tidligere 
sittet fengslet i Italia, men rømte 
under en permisjon for noen år 
tilbake.

Madrid

Legene vil ha røykeforbud
Leger og andre helsear-

beidere legger nå press 
på helsedepartementet 

for å få innført røykeforbud på 
spanske barer og restauranter så 
fort som mulig. En talsmann for 
helsearbeiderne sier at det syn-
tes som om politikk og økonomi 
veier tyngre enn den spanske 
befolkningens helse. Derfor op-
pfordres helseminister Trinidad 
Jimenez til å sette fart på pros-
essen med å få innført røykefor-
budet.

Juan José Rodríguez Sendín, 
som er leder for legerådet – el 
Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Médicos de Es-
paña – etterlyser høyere ans-
varsfølelse hos politikerne og 
andre somer innvolvert i pros-
essen med å utarbeide en ny og 
strengere røykelov. Rodríguez 
Sendín påpeker at rundt 3.000 
personer dør av passiv røyking i 
Spania hvert år. Han mener der-
for at så lenge politikerne drøyer 
med å innføre forbudet, så er de 
ansavrlige for at fl ere personer 
dør som følge av passiv røyking.

Hovedargumentet mot å innføre 
røykeforbud er utarbeidet av 
spanske hotelleiernes forening 
(FEHR), og dreier seg om hvor 
store tap næringen vil lide der-
som det skulle innfører forbud. 
I begynnelsen av 2010 leverte 

FEHR en analyse som tilsier 
70.000 serveringssteder vil 
måtte stenge og at 200.000 ar-
beidplasser vil gå tapt dersom 
det innfører røykeforbud på 
spanske barer og restauranter.

ETTERLYSER ANSVARSFØLELSE: En talsmann for spanske leger og 
helsearbeidere sier at det virker som landets myndigheter setter politikk og 
økonomi høyere enn befolkningens helse.

 Ansiktsbehandling
 Semi Permanent make-up
 Kroppspleie      Massasje
 Voksbehandling
 Pedicure  
 VPL hår fjerning
 Sjokoladebehandling info@beautypoint-albir.cominfo@beautypoint-albir.com

+34 +34 966 867 039966 867 039
+34 +34 691 358 691691 358 691



www.beautypoint-albir.comwww.beautypoint-albir.com
Pau Casals 16, local 2Pau Casals 16, local 2
            03581 Albir            03581 Albir

ETTERLYST: 57-åringen er blant 
annet etterlyst for storstilt narkoti-
kasmugling i Italia.

c/Cop, 11  
Tel: 96-578.04.25

Denia

Moraira

Calpe

c/Dr.Calatayud,15 
Tel: 96-649.15.73

Av.Gabriel Miró, 7  
Tel: 96-583.68.07
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Av.de Albir, 15
Tel: 96-686.41.71

c/Gambo, 3
Tel: 96-585.86.63

c/Ramón Gallud,51
c/Chapaprieta
Tel: 96-670.67.65

Flere naturprodukter   Euro

Ginkgo
forbedrer blodsirku-
lasjon. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukom-
melsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, 
kalde hender og føtter.
      400 tab   €20,50

Glukosamin
Glukosamin & kondroi-
tin er en velbalansert 
kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.
      150 kaps   €35,90

Chitosan
Chitosan trekker til seg 
fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av 
fett i tarmsystemet.
      240 kaps   €29,90

Omega-7
Omega-7 fra økolo-
gisk dyrket havolje og 
har en beroligende og 
fuktighetgivende effekt 
på slimhinner i strupe, 
øyne, munn og andre 
slimhinner.
      100 kaps   €19,50

Rosenrot
forbedrer konsen-
trasjonen, min-
net och fremmer 
prestasjons-evnene.
      120 kaps   €15,00

Kräute rhaus
Sanct Bernhard

AROMA MASSAGE 1 T.

25 €FOTPLEIE

HERREKLIPPP

2222E

10 €

35 €

Adr. Calle San Lorenzo 2.
Nær rundkjøringen v. Mendoza, Albir. 

Tel 966 86 57 67

NORSK KVALITET NORSK KVALITET 
TIL SPANSKE PRISER!TIL SPANSKE PRISER!

Vi har norsk frisør og 
norsk hudpleier / fotpleier!

Vi har gavekort, 
den perfekte gave 

til hun / han 
som har alt!

WEB: SHAPES INTERNATIONAL ALBIR

C/ Pau Casals 16
Residencial Golf, L-1Residencial Golf, L-1

Albir (Alicante)Albir (Alicante)
Tel: 96 686 88 54Tel: 96 686 88 54

VI UTFØRER OGSÅ

 Unisex frisør
                                            

 Neglforlengelse

 Bryllupspakker Bryllupspakker
Gratis konsultasjon Gratis konsultasjon 

på alle tjenesterpå alle tjenester

WEB: SHAPES INTERNWEB: SHAPES INTERN

C/C/

OGSÅOGSÅ

ørør

gelslllll egelslllll e
International Hair GroupInternational Hair Group

TRADISJONSRIK: Landsbybe-
folkningen i Altea la Vieja brukte 
tidligere stien da de var på utkikk 
etter sine forfedres landområder i 
Sierra Bernia, eller som tilgang til 
disse landområdene.

Altea

Historisk sti renovert
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Som 19-åring tok Tone 
Martinsen over som da-
glig leder på gatekjøk-

kenet Kvikk Baren ved rute-
bilstasjonen i Arendal. Kort tid 
etterpå ble hun kontaktet av 
NRK som fortalte at de hadde 
en ny TV-serie på gang og lurte 
på om de kunne bruke hennes 
lokaler til en del av fi lmingen.

- Det var ingen vits i å tenke 
seg om to ganger. Det var tross 
alt NRK og TV det var snakk 
om. Det ble en kjempesuksess 
for meg. Det var verdens beste 
reklamekampanje og jeg kunne 
ikke fått en bedre start, fortell-
er Tone, som etter bare noen 
måneder som daglig leder hadde 
tatt over hele driften.

- Jeg elsker å jobbe. Men det er 
bedre å jobbe for seg selv. Min 
plan helt siden begynnelsen var 
at jeg skulle ta over som eier så 
fort som mulig. 

KNALLSUKSESS
”Lille lørdag” tok norske TV-
seere med storm. Snart hadde 
den lille sørlandsbyen Arendal 
fått en stor plass på Norges-
kartet. Seriens hovedpersoner, 

Bård, Harald, Øystein og Peder 
fra Froland var stadig å fi nne på 
gatekjøkkenet Kvikk Baren ved 
rutebilstasjonen i Arendal. Fa-
vorittmåltidet var ”ruglete pom-
mes frites” med ”blandings”.

- Det er ingen overdrivelse å 
si at det tok helt av. Plutselig 
ble jeg rent ned av kunder som 
skulle har ”ruglete pommes 
frites” med ”blandings”. Folk 
som var på bussturer i områ-
det kjørte innom Arendal for å 
kikke og spise pommes frites. I 
perioder slet jeg med å holde fri-
tyren varm og mange måtte ta til 
takke med lunke og halvstekte 
varer. Det var aldri noen som 
klagde på det. Det meste som 
ble solgt på en gang var 80 pors-
joner. Det var kort og godt ville 
tilstander. Det kom folk helt fra 
Oslo for å sjekke ut fenomenet. 
Da Arendal kommune senere 
arrangerte rebusløp besto en av 
postene av å spise ”ruglete pom-
mes frites” med ”blandings” på 
Kvikk Baren, erindrer Tone.

”Ruglete pommes frites” ble 
Kvikk Baren og Tones vare-
merke. Overalt hvor hun gikk 
spurte folk etter ”ruglete pom-

mes frites” og ”blandings”. 
Lenge etter at ”Lille lørdag” var 
tatt av programmet. Men så en 
dag kom det beskjed om at rute-
bilstasjonen skulle rives. Da tok 
Bård og Harald kontakt igjen og 
spurte om de ikke kunne lage en 
endelig avslutning på serien. 

NEDTUR
- Det ble til at de lagde en siste 
episode hvor det ble arrangert 
at rutebilstasjonen ble sprengt 
i luften. I virkeligheten ble den 
revet. Det ble begynnelsen på 
nedturen som endte med at jeg 
fl yttet til Spania i 2005.

Tone Martinsen gråt som et barn 
for sin business da hun fi kk vite 
om rutebilstasjonens skjebne. 
På et tidspunkt syntes faren så 
synd på henne at han kontaktet 
en stortingspolitiker som igjen 
kontaktet ordføreren i Arendal 
som til slutt kontaktet Tone og 
sa at hun ikke skulle bekymre 
seg. Hun ble lovet en plass i et 
nytt bygg som var under op-
pføring i nærheten, mens hun 
ventet på at det nye kulturhuset 
som lå på tegnebrettet skulle bli 
ferdig. 

- Jeg fi kk lokaler akkurat som de 
hadde forespeilet meg, men til 
en mildt sagt stiv pris. 300.000 i 
året for 18 kvadratmeter i Aren-
dal er drøyt kost for et gatekjøk-
ken. Jeg holdt ut fordi jeg ventet 
på plass i det kommende kul-
turhuset. Men da det omsider 
sto ferdig fi kk jeg avslag på 
søknaden. Rådhuset tilbød meg 
isteden et lokale et stykke uten-
for sentrum. 

Det tilbudet var ikke fristende 
for Tone. Hennes kundekrets 

hadde alltid i stor grad vært 
basert på drosje- og busspassas-
jerer og den sentrale beliggen-
heten hadde alltid vært en av 
Kvikk Barens store forretnings-
fordeler. Et lokale utenfor byen 
ville bety en sakte, men sikker 
død for hjertebarnet som hun 
hadde lagt all sin sjel i å bygge 
opp.

TIL TORREVIEJA
- Noe måtte gjøres. Kvikk Baren 
skulle leve videre. Så fant jeg ut 
at jeg skulle fl ytte til Spania. 
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 AV: HANS PETTER BARSTAD    HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

ÅPNER KL 12:00

Urb. Rocio del Mar
Cala Dorada 14-B
  03180 Torrevieja / Alicante
      Tel. 96 670 58 62
  03180 Torrevieja / 
      Tel. 96 670 Tel. 96 670             Pizza  Pasta

 Kjøtt og fiskeretter
 Hjemmelaget italiensk is: 1 kule = 1 €

 Hjemmelagde kaker
 Torsdager: Kjøttbollemeny med vaffler 7.20 €

 Lørdager: Schnitzel 6.10 €

     “DIN 
    RESTAURANT 

          VED 
  PUNTA PRIMA”

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer 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 ?Vil du prøve oss ? 

Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller epost 

salg@spaniaposten.no

MANDAG 
Prøv vår kjempegode kyllingsuppe

ONSDAG 
Serverer vi Runhilds fi skesuppe

FREDAG Tapas-tallerken 6,50 € 

LØRDAG serverer vi Risengrynsgrøt

SØNDAG Kaffe & Kake til 4 €

Åpent hver dag 
Salg av norske blader og aviser

Velkommen !

Torrevieja

På slutten av 80-tallet fi kk Bård Tufte Johansen og Harald Eia sitt store gjen-
nombrudd i TV-serien ”Lille lørdag”. Deler av handlingen foregår ved gatekjøk-
kenet Kvikk Baren på rutebilstasjonen i Arendal. Der solgte Tone Martinsen 
”ruglete pommes frites” med ”blandings”. Drøyt 15 år senere pakket hun kof-
ferten og tok konseptet med seg til Torrevieja hvor hun nå driver på femte året.  

SHOW: I forbindelse med at hun arrangerer bussturer til Arild ”Hulk” Hau-
gens kamper, har Tone kjøpt inn både sandsekk og boksehansker for å kunne 
skape den riktige stemningen før, under og etter kampen. Til høyre Bård Tufte 
Johansen og Harald Eia foran Kvikk Baren på rutebilstasjonen i Arendal.

Tok med hjerte- 
barnet til Spania
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Camí Vell del Far, 2  El Albir 
Telf: 966 864 899  605 521 778

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Tirsdag:  17 - 22
Onsdag:   STENGT
Torsdag - Søndag:  LUNSJ + KVELD

PLAYA / BEACH ALBIR

BOULEVARD
CORREOS

ALTEA EL ALBIR

KRASBANE

EL FARO

          LA ROCA
RESTAURANT

       De beste 
       De beste Jamaicanske
Jamaicanske svineribbene 
 svineribbene          i Spania 
         i Spania 

Nydelig Nydelig 
lammestek lammestek 

med med 
Rosmarin Rosmarin 

ATHENA TAVERNA
GREEEEK RESTAURANT - BAR - PIZZERIA

     Koselig gresk/norsk restaurantKoselig gresk/norsk restaurantFantasti sk 
Fantasti sk havutsikt!

havutsikt!Vi ønsker alle våre gamle og nye kunder 
velkommen ti l nyoppussede lokaler med plass ti l 120 pers.

Åpningsti der: 09 – 23  Søndager 18 - 23 
Tlf: 965 327 415 / 679 185 000

Du fi nner oss ved Super Cor på Playa Flamenca rett  ved Carretera 332

  Live musikk hver onsdag.
   Siste lørdag i mnd. gresk aft en 
       m/buff et. (forhåndsbesti lling)

  Dagens meny fra 6.90 €
  Trådløst internett .
  Storskjerm.

HJERTEBARN: Etter nesten fem års drift føler endelig Tone Martinsen at 
alle bitene har falt på plass. Til tross for tunge stunder har hun aldri angret 
for at hun tok med seg hjertebarnet og fl yttet til Spania. 

The Castle Inn
Ring Anki for informasjon. Tlf: 690 011 209Ring Anki for informasjon. Tlf: 690 011 209

Calle Castell nr 4.  Alfaz del Pi

SCANDINAVIAN HOME COOKINGSCANDINAVIAN HOME COOKING
I ALBIRI ALBIR Åpent mandag ti l søndag 1300 – sent  Åpent mandag ti l søndag 1300 – sent 

Fredag: Svensk Sildebord 8 € Fredag: Svensk Sildebord 8 €  Allsangkvelder annenhver torsdag Allsangkvelder annenhver torsdag

         NÅ ÅPNER THE CASTLE INN IGJEN!
Onsdager kan vi hente deg med buss i Benidorm og Albir.

Nyt en deilig middag 
og dans i et koselig miljø 

og bli kjørt hjem igjen ett erpå!

Fredag og lørdag får du kveldens meny fra 11,50 €

Åpningsti der: ons/fre/lør. 1900 – sent.

Søndag: Lammelår med dessert 10 €

Kveldens menyer, private arrangementer, catering o.s.v.  

Husk påmelding

 Husmannskost serveres hver dag 5.50 €  Husmannskost serveres hver dag 5.50 €   

DET SKJER ALLTID NOE HOS ANKI !!!

Jeg hadde kjøpt en leilighet på 
Costa Blanca for noen år tilbake 
så jeg hadde noe å komme ned 
til. Den 1. februar 2005 stengte 
Kvikk Baren i Arendal. Den 1. 
juli samme år åpnet den opp 
igjen i Torrevieja med et utvi-
det konsept. I Norge drev jeg 
et gatekjøkken. Her driver jeg 
en bar med matservering, sier 
Tone.

P4 var på plass på åpningsda-
gen, og i påsken 2006 kom NRK 
Sørlandet og lagde reportasje 
om ”ruglete pommes frites” og 
”blandings” i Spania.

- Det var et strev å få tak i ”ru-
glete pommes frites” til å beg-
ynne med. Men jeg måtte jo 
ha ting i orden da NRK skulle 
komme på besøk i tilfelle de 
skulle stikke kameraet ned i fri-
tyrgryta. De første gangene var 
det rådyrt. Nå har jeg endelig 
fått tak i en leverandør som har 
fornuftige priser. Utover det 
satser jeg på typiske norske ret-
ter som pølser og potetmos og 
indrefi let med fl øtegratinerte 
poteter. Nå har jeg fått tak i en 
kokk, så fra og med påske satser 
jeg på å åpne klokken 12.00 på 
formiddagen istedenfor klokken 
18.00. Da begynner vi med da-
gens rett hver dag.

TRØBLETE OPPSTART 
Som så mange andre som drøm-
mer om sin egen business i so-
lens land har Tone Martinsen 
fått merke at ting kan by på ut-
fordringer. 

- Til å begynne med trodde jeg 
alt var lov og kjørte live musikk 
til klokken 04.00 hver dag. 
Det viste seg imidlertid kjapt 
at det ikke var lov med live 
musikk i det hele tatt. Politiet 
var nærmest som stamgjester å 
regne de første månedene. 

Den nybakte bareieren fra Aren-
dal fant fort ut at hun måtte fi nne 
ut av ting på egenhånd og at hun 
ikke kunne stole på noen. Det 
ble en del kostbar prøving og 
feiling til å begynne med, men 
nå føler hun at alt er i boks.

- Jeg har snart drevet i fem år. 
Først etter de fi re første følte 
jeg at jeg hadde skikkelig kon-
troll. Nå går ting bare oppover. 
Det første året jeg drev jobbet 
jeg møysommelig med å sile ut 
klientellet. Det har jeg fått til 
og jeg har gjester i alle alders-
grupper fra en rekke forskjellige 
land. De eneste problemene jeg 
kan sette fi ngeren på det siste 
året er sjalu landsmenn som 
prøver å ødelegge for meg.  

SATSER PÅ SHOW
Show og underholdning er vik-
tige ingredienser for Tone Mar-
tinsens suksess. Kvikk baren er 
åpen til klokken 04.00 på mor-
genen hver dag, og hver eneste 
kveld er det ting som skjer. Det 
være seg alle typer feiringer, 
karaoke, live musikk fra alle 
verdenshjørner, eller bussturer 
til Arild ”Hulk” Haugens bok-
sekamper.

- Det med boksing begynte med 
at Ole Klemetsen dumpet in-
nom i baren og spurte om jeg 
ikke ville selge billetter til en 
boksekamp Ulf Johansen ar-
rangerte like nede i gata her. Det 
ville jeg. Senere spurte Ole om 
jeg ikke ville at han skulle spille 
på toårsjubileet mitt den 1. Juli 
2007, og slik ble det. Siden har 
han spilt her ved hvert jubileum 
og han kommer tilbake denne 
sommeren også. Ellers er han 

innom og hilser på hver gang 
han er i Torrevieja, beretter Tone 
fornøyd.

Sommeren 2009 kom Ole Kl-
emetsen innom Kvikk baren 
med Arild Haugen og spør om 
Tone ikke vil ha ”Hulken” til å 
holde ”strong man show”. 

- Slik ble jeg kjent med Arild. 
Han er en kjempekar i dobbel 
forstand og har et stort hjerte. 
Dessuten respekterer jeg han 
for at han har jobbet seg opp 
fra bunnen akkurat som meg. 
Nå har han gått to kamper med 
stor suksess, og jeg kommer til 
å sette opp busser til alle hans 
fremtidige oppgjør her i Spania, 
om de så blir arrangert i Basker-
land. 

- Ellers har blant annet Stephen 
Ackles, Lillebror, Rainbow og 
Steinar Lyse vært innom og un-
derholdt her. En fremtidig drøm 
er å få Bård Tufte Johansen og 
Harald Eia ned en tur. Det hadde 
vært ”take-off”. Da det blåste 
som verst rundt skjebnen til 
rutebilstasjonen, skrev de to et 
leserinnlegg hvor de ba meg ta 
det med ro fordi jeg vel hadde 
tjent nok på ”ruglete pommes 
frites”. Da sendte jeg inn et mo-
tinnlegg hvor jeg ba om at de 
måtte slappe av litt fordi det net-
topp er Kvikk Baren og ”ruglete 
pommes frites” som i sin tid 

MOR OG DATTER: I Kvikk Baren er det liv og ting som skjer hver eneste 
kveld. Tone får uvurderlig hjelp av datteren Kristine i den daglige driften. En 
ny kokk, som begynner til påske, skal også bidra til å lette arbeidsbyrden. 

gjorde dem berømte, forteller 
Tone, som ikke kan karakter-
iseres for å være av den stillesit-
tende typen.

- Det må skje noe rundt meg hele 
tiden. Det er derfor jeg holder på 
som jeg gjør. Det har vært tøffe 
tak til tider, men jeg har aldri 
angret på avgjørelsen jeg tok i 
2005. Jeg måtte drive videre et-
ter fem års strev i Arendal. I dag 
vet jeg at jeg tok det eneste val-

get som var riktig for meg. Jeg 
har et fantastisk klientell som 
støtter meg til ”verdens ende”. 
Min terapi mot hverdagens 
stress er et par timer på stranda 
på dagtid da jeg ikke jobber. 
Det er der batteriene lades. Hvis 
jeg skal slappe ordentlig av må 
jeg reise så lang vekke at jeg er 
avhengig av fl y for å komme 
meg tilbake på jobb.   
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José Plácido Domingo Em-
bil ble født i Madrid den 21. 
januar 1941, som sønn av 

sangerne Plácido Domingo Fer-
rer og Pepita Embil Echániz. I 
1949, da Plácido var åtte år gam-
mel, fl yttet familien til Mexico 
City hvor foreldrene hadde fått 
arbeid som musikalartister. 

Det var tidlig klart at den unge 
Plácido Domingo hadde helt 
spesielle musikalske evner. 
Allerede som lite barn fi kk han 
tilnavnet ”El Granado”, fordi 
han til stadighet gikk rundt og 
sang ”Granada” av den meksi-
kanske komponisten Agustín 
Lara. Sangen oppnådde mange 
senere verdensberømmelse da 
den ble fremført av ”de tre te-
norer” José Carreras, Plácido 
Domingo og Luciano Pavarotti. 

MUSIKKSTUDIER
I Mexico begynte Plácido Do-
mingo å ta pianotimer. Senere 
ble det studier ved kunstskolen 
la Escuela Nacional de Artes og 
musikkonservatoriet El Con-
servatorio Nacional de Música, 
hvor han valgte fagene piano og 
orkesterdirigering.

På musikkonservatoriet traff 
den unge spanjolen pianisten 
Ana María Guerra Cué, som 
han etter kort tid giftet seg med. 
I 1958 fi kk de to musikerne 
sønnen José Plácido Domingo 
Guerra. Ekteskapet ble for øvrig 
en kortvarig affære. 

Samme år som sønnen ble født, 
blir den nybakte faren med i 
rockebandet ”Los Black Jeans”, 
ledet av de meksikanske musik-
klegendene Enrique Guzmán 
og César Costa. Domingos op-
pgave er å være ansvarlig for 
koringen og justering av tonene. 

OPERADEBUT
Plácido Domingo debuterte 
som baryton den 12. mai 1958, 
i rollen som Pascual i operaen 
”Marina”, i teateret Degollado 
i Guadaljahara i Mexico. Der-
etter følger blant annet roller 
i ”Rigoletto” og ”Diálogos de 
Carmelitas”. Den første offi si-
elle forestillingen som tenor var 
som Alfredo i ”La Traviata” i 
Monterrey i 1959.

I 1962 gifter Plácido Domingo 
seg igjen. Denne gangen med 
den meksikanske sopranen Mar-

tha Ornelas, som han ble kjent 
med da han studerte ved El Con-
servatorio Nacional de Música i 
Mexico City. Samme år får han 
en stilling ved Israels nasjonale 
opera - la Ópera de Tel Aviv. 
Under to og et halvt år og 280 
fremføringer i Israel la Domin-
go grunnlaget for sin kommende 
verdensberømmelse. 

Dermed kan kona gi slipp på sin 
egen sangkarriere for å dedikere 
seg fullt og helt til oppdragelsen 
av de to barna Plácido Jr. og Ál-
varo, født henholdsvis i 1965 og 
1968, etter at ekteparet forlater 
Midtøsten til fordel for Mexico 
igjen.

INTERNASJONAL KARRIERE
I 1966 står Plácido Domingo 
for første gang på en av verdens 
mest berømte operascener – the 
New York City Opera. Som 
hovedrolleinnehaver i den ar-
gentinske komponisten Alberto 
Ginasteras ”Don Rodrigo”. For-
estillingen blir en kjempesuk-
sess. Mye takket være den span-
ske tenorens innsats.

Det store internasjonale gjen-
nombruddet kom i Hamburg i 
1967. Samme år debuterer han 
for Østerrikes statsopera i Wien. 
Deretter går ferden blant annet 
til New York, Chicago, Milano, 
San Francisco, Buenos Aires og 
London.

Innen begynnelsen av 70-tallet 
har Domingo etablert seg som 
en av verdens fremste tenorer og 

han har opptrådt i alle verdens 
teatre og operaer av en viss be-
tydning. Hans karriere beskrives 
som svært variert. Han har sun-
get på italiensk, fransk, tysk, 
spansk, engelsk og russisk, og 
han har tolket alt fra Handel og 
Mozart til Gustav Mahler og ki-
neseren Tan Dun.

DE TRE TENORER
Den 7. juli 1990, i forbindelse 
med avslutningen på verdens-
mesterskapet i fotball, sto Lu-
ciano Pavarotti, José Carreras 
og Plácido Domingo på en spe-
ktakulær scene ved de gamle 
romerske badene - Le Terme di 
Caracalla – i Roma.

Det markerte innledningen på 
prosjektet ”De tre tenorer”, som 
kom i gang på initiativ fra den 
italienske produsenten Mario 
Dradi. Den første konserten ble 
realisert for å innbringe penger 
til stiftelsen - Fundación Car-
reras. Domingo og Pavarotti ble 

med for å støtte sin tenorkol-
lega, som akkurat hadde gått 
gjennom en lengre behandling 
for leukemi.

”De tre tenorer” tar verden med 
storm, og har i ettertid blitt an-
erkjent som ”de som ga opera 
til folket”. I tillegg til et ukjent 
antall opptredener rundt om på 
hele kloden, produserte de fl ere 
album. Deriblant ”Carreras-
Domingo-Pavarotti: The Three 
Tenors in Concert”, som har 
fått plass i Guiness Rekordbok 
som den mestselgende klassiske 
musikkutgivelsen noensinne.   

Repertoaret til de tre tenorene 
varierte fra pop og sanger pro-
dusert for Broadway til Puc-
cinis ”Nessum Dorma” og den 
klassiske italienske balladen ”O 
Sole Mio”.  Til tross for den ud-
iskutable publikumssuksessen 
har ”De tre tenorer” også måtte 
tåle kritikk. 

Spanske profi ler

Plácido Domingo 
Som en av sin tids fremste tenorer har Plácido Domingo opptrådt i 
de fl este av verdens berømte teatre og operahus. Gjennom en mer 
enn 50 år lang karriere på scenen har han tolket alt fra klassikere som 
Mozart og Handel til moderne komponister som kineseren Tan Dun.   

FILANTROP: I tillegg til at han i fl ere tiår har vært en av verdens fremste 
tenorer, har Placido Domingo gjort en betydelig humanitær innsats i løpet 
av sitt liv. Han deltok blant annet personlig i redningsarbeidene etter jord-
skjelvet i Mexico City i 1985, hvor fl ere familiemedlemmer omkom.

LEGENDE: Siden tenordebuten 
som Alfredo i La Traviata i Monterrey 
i 1959, har Placido Domingo blitt et 
begrep innen klassisk sang. 
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DANISHDESIGN
Poligono Industrial Casa Grande 

Calle Acacio Rebagliato Pamies 
(Next to Mercedes Garage) 

Torrevieja (Alicante)

GPS:  37.986623 N  0.680729 WTel: (0034) 965 070 114  Fax: (0034) 966 927 429  Mail: info@danishdesign.es  Web: www.danishdesign.es

2 Cardiff  stoler + 1 krakk i skinn 

 GRATIS LEVERING
  GRATIS  MONTERING

LEVERANDØR AV SKANDINAVISKE MØBLER PÅ HELE COSTA BLANCA
FRA LA MANGA I SYD TIL ALTEA I NORD

€ 899,00 € 899,00
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Mange fi ntfølende operaentu-
siaster har hevdet at prosjektet 
først og fremst var en kom-
mersiell pengemaskin. Det sik-
tes da særlig til at de tre teno-
rene tjente mer enn en million 
dollar hver seg for hver gang 
de opptrådte i USA. Andre har 
ment at det er galt å synge opera 
med enorme høytaleranlegg på 
store idrettsarenaer som for eks-
empel Wembley.  

MERITTER
I de siste årene har Plácido Do-
mingo satset mer og mer på å 
dirigere både opera og sym-
foniorkester. Hans aller første 
opptreden som dirigent var for 
øvrig da han dirigerte ”La Tra-
viata” i New York i 1973. Mens 
det internasjonale gjennom-
bruddet kom da han dirigerte 
”Carmen” i Sevilla i 1992. 

Den lange og omfattende musik-
karrieren har gitt Domingo 
mange verv. Siden 1996 har han 
vært kunstnerisk direktør ved 
Washington National Opera. Og 
i 1998 fi kk han tilsvarende still-
ing ved The Los Angeles Opera, 
denne ble siden konvertert til 
administrerende direktør i 2003. 

Den spanske tenoren har des-
suten skrevet seg inn i histo-
riebøkene som mannen som 
mottok mer enn en times sam-
menhengende applaus etter å ha 
hatt hovedrollen i ”La Boheme” 
i Wien, og mannen som, til tross 
for gråvær og regn, klarte og 
samle nesten en halv million 
publikummere til konsert i Cen-
tral Park i New York.

Dessuten regnes Plácido Do-
mingo som en betydelig fi lan-
trop. Da den meksikanske 
hovedstaden ble rammet av et 
større jordskjelv i 1985, hvor 
fl ere av den spanske tenorens 
nære familiemedlemmer om-
kom, deltok han personlig i 
redningsarbeidene. I ettertid har 
han arrangert en rekke konserter 
og spilt inn et album til inntekt 
for ofrene. Senere gjorde han 
det til en tradisjon å bistå øko-
nomisk ved naturkatastrofer 

rundt om i verden. 

Ubemidlede meksikanere har i 
mange år kunnet nyte godt av 
den berømte spanjolens innsats. 
I samarbeid med en av Mexicos 
største entreprenører, ga han sitt 
navn og bidro til å subsidiere ut-
viklingen av en spesiell og eks-
tra billig hustype kalt “Plácido”, 
som i ettertid har blitt konstruert 
i ti tusenvis av eksemplarer til 

glede for fattige familier.     

I 2009 ble Plácido Domingo 
utnevnt til æresborger av den 
Mexico City, hovedsakelig på 
grunn av sin omfattende hu-
manitære innsats. Den heders-
bevisningen er imidlertid bare 
en av en lang rekke høythengen-
de priser og utmerkelser han har 
tilegnet seg i løpet av sin mer 
enn 50 år lange karriere.  
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Kom innom oss Kom innom oss 
og se våre tilbud!og se våre tilbud!

En optikerEn optiker
 du kan stole på du kan stole på            

OMFATTENDE REPORTOAR: Placido Domingos karriere beskrives 
som svært variert, og han regnes for å være meget allsidig.

HEDERSMANN: I 2009 ble den spanske tenoren utnevnt til æresborger 
av Mexico City, hovedsakelig på grunn av sin humanitære innsats. Han har 
også fått et ukjent antall andre utmerkelser i sin 50-årige karriere.  

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg

Vi snakker norsk og engelsk.
Kun timebestilling: mandag til fredag

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

ORTOPEDORTOPED
Dr. Peter KimenaiDr. Peter Kimenai

Tel. 629 047 538 - 666 213 529Tel. 629 047 538 - 666 213 529
Alfaz del Pi - Calpe - Javea - MorairaAlfaz del Pi - Calpe - Javea - Moraira

www.kimenaitoc.de

- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008- Kåret til Spanias beste privatsykehus i 2008
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Allmennpraktiserende leger: Anne Stensholt, Iris Henkel, Patrick Welter
Åpnings tider: mandag - fredag: 09:00 - 16:00 / lørdag: 10:00 - 13:00

  Alt innen hjemmetjenesterAlt innen hjemmetjenester
24 - timers vakttelefon24 - timers vakttelefon
  Utlån av hjelpemidlerUtlån av hjelpemidler
TolketjenesterTolketjenester
  Blodprøver - INRBlodprøver - INR
  SykehjemSykehjem
  TRYGGHETSALARMTRYGGHETSALARM

Ring oss påRing oss på

619 274 038619 274 038
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STORE FOLKEMASSER: Lysdekorasjonene er blant hovedatraksjonene 
på nattestid, gatene er nærmest til tider ufremkommelige.

ValenciaValencia

Hvert år mellom den 15. 
og den 19. mars, går 
den berømte folkef-

esten Las Fallas av stabelen i 
Valencia by og fl ere andre steder 
i Valenciaregionen. ”Fiestaen” 
avholdes også blant annet i den 
argentinske byen Mar de Plata, 
som har tatt imot titusener av 
valencianske emigranter opp 
gjennom årenes løp.

På det regionale språket kalles 
Las Fallas også Fiestas Josefi nas 
eller Festes de Sant Josep, fordi 
den er til ære for St. Josef (Den 
Hellige Josef) – snekkernes 
skytshelgen. En av de mest 
populære teoriene om opprin-
nelsen Las Fallas er at snekkere 
under middelalderen ryddet sine 

verksteder for skrot og gammelt 
virke og tente det på i gatekrys-
sene natt til Den Hellige Josefs 
dag.

TRADISJONEN
Under den valencianske ”fi -
estaen”, som rangeres i klasse 
med mer kjente arrangementer 
som El Fermin i Pamplona, blir 
gedigne Fallas-fi gurer utplassert 
på gater og torg. De fargesterke 
kreasjonene nærmest invaderer 
byen til applaus fra de mange 
tilskuere og festdeltagere. Det 
er ikke få spanske politikere 
som har blitt parodiert gjennom 
fi gurene i de årene feiringen har 
pågått. 

På den siste dagen kulminerer 

det hele med tenningen av de 
omhyggelig utformede Fallas-
fi gurene. For mange er dette 
festivalens tristeste øyeblikk, 
mens det for andre er selveste 
høydepunktet. De siste fi gurene 
som antennes er de som har fått 
priser i løpet av den fi re dager 
lange folkefesten. Det er bare en 
fi gur som skånes hvert år. Det 
er den som har vunnet kåringen 
av årets “ninot”. Den blir plas-
sert på museum sammen med 
tidligere års vinnere.

Las Fallas kan oppleves på to 
måter. Enten ved å være til stede 
og ta del i selve feiringen, eller 
ved å ta turen til La Ciudad 
Fallera. Her fi nnes et museum 
over Fallas- fi gurene, samt his-

VALENCIANSK TRADISJON: Las Fallas i Valencia rangeres på lik linje med mer kjente spanske folkefester som El 
Fermin festivalen i Pamplona. Det hele avsluttes med påtenning av fallas-fi gurene.

Las Fallas

OPENHOUSE Avenida del Albir  Avenida del Albir  
Edificio RocamarEdificio Rocamar

www.openhouse-albir.com

Tel. 966 864 019Tel. 966 864 019
 966 864 359 966 864 359

info@openhouse-albir.com

Inmobiliaria Estate Agency

650 127 396 627 228 159

Fantastisk villa nær stranden. Store rom, moderne, men i spansk stil. 
Bofl ate 210 m2. Tomt 300 m2. Basseng og lettstelt hage. Sydvendt. 
1.etg: 2 stuer, fl ott kjøkken med spiseplass, dusj. 2. etg: 3 store sov., 
2 bad (1 en-suite). Sentralf. Selges fullt møblert.    Pris 357.000 €

Villa nær sentrum. Nyrenovert. Sjøutsikt fra bal. 180m2 
bofl ate og 800 m2 tomt. Basseng. Garasje og mulighet for 
å lage egen leilighet. Designer kjøkken, stue med peis, 3 
sov, og 2 bad. Sentralfyring.    Satt ned til 360.000 €

Villa i populært område i Alfaz. Nyrenovert. 155 m2 
bofl ate og tomt på 800 m2. Nytt basseng. Flislagt hage. 
3 store soverom, 2 bad, kjøkken og en veldig romslig 
stue. Fullstendig feilfri bolig.                     Kun 325.000 €

Hjørneleilighet i sentrum av Benidorm. Solrikt. 85 m2 
bofl ate. Nytt kjøkken med vaskerom. 2 bad. 2 sov. Stue 
med sjøutsikt. Innglasset balkong. Privat parkering. 
Fellesanlegg med basseng.      Kun 175 000 €

Enderekkehus i Albir. 90 m2 bofl ate og 100m tomt. Flott 
standard. Nydelig hage med utsikt. Garasje. Kjøkken. Stor 
stue med adgang til hagen. 2 soverom med bad. Selges fullt 
møbl. Fellesanlegg med basseng.     Nå kun 195.000 €

Nydelig leilighet på bakkenivå, Nyrenovert. Sydvendt. 60 
m2 bofl ate.  Stort soverom. Nytt dusjrom. Stor stue m/
kjøkken. Adgang til hagen fra stuen. Fellesanlegg med 
basseng. Perfekt som feriebolig.   Pris kun 95.000 €

2 – roms hjørneleilighet nær sjøen. 85 m2 bofl ate. 
Komplett kjøkken, romslig stue og balkong. Noe sjøutsikt. 
Underjordisk parkering. Fellesanlegg med basseng. 

Pris kun 165.000 €

MÅ SEES!MÅ SEES! FANTASTISK FANTASTISK 
SJØUTSIKTSJØUTSIKT

ALT PÅ ALT PÅ 
ET PLANET PLAN

FLOTT FLOTT 
MULIGHETMULIGHET

SOM NYSOM NY RETT VED RETT VED 
SJØENSJØEN

ALBIRALBIR ALFAZALFAZ ALFAZALFAZ BENIDORMBENIDORM

ALBIRALBIR ALBIRALBIR ALBIRALBIR

5 MINUTTER 5 MINUTTER 
FRA STRANDENFRA STRANDEN

1 dobbelt soverom, bad, åpen kjøkkenløsning, stue og 
balkong. Byggningen ligger rett ved stranden. 

meget god pris ... 95.000 €  NÅ 89.000 €

100 M FRA 100 M FRA 
STRANDENSTRANDEN

ALBIRALBIR
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torikk om arrangementet og 
gjengivelser av hvordan fi g-
urene blir til.

LA BILEN STÅ
Las Fallas i Valencia har ut-
viklet seg til en av Spanias 
største folkefester og tiltrekker 
seg besøkende fra mange land. 
Siden store deler av sentrum er 
ufremkommelig kan det være 
en fordel å la bilen stå hjemme 
eller utenbys, og heller satse på 
kollektivtransport. 

Fra de fl este steder på Costa 
Blanca er Valencia tilgjengelig 
innen et par timer. Husk å bes-
tille overnatting i god tid hvis 
du ønsker å bli fl ere dager. Er 
man kresen på nattesøvnen eller 
skeptisk til store folkemasser, 
er neppe Las Fallas stedet. Det 
anslås at rundt en millioner tur-
ister besøker byen hvert år i lø-
pet av den tiden feiringen pågår. 

Avda Albir 56, Albir

GUNSTIGE PRISER ! 
Stort utvalg av eiendommer!

www.costablancabooking.com
Tove: 620 858 617        Ragnhild: 657 857 446

ALFAZ DEL PI – LEILIGHET           S-910 ALBIR – LEILIGHET                          S-867

ALBIR – VILLA                                     S-912 ALBIR – VILLA                                     S-838

35 m2 SYDVENDT TERRASSE. Utsikt til 
svømmebasseng. Bakkeplan. 2 soverom, 1 
bad. Møblert. Basseng og tennisbane.

Pris: € 177.500

ESTRELLA I. 3. etasje. Sydvendt balkong, 
2 soverom, 2 bad. Nymalt. Felles basseng, 
tennisbane. Garasjeplass.

Pris før: € 186.900 pris nå: € 178.000

SJARMERENDE VILLA. Romslig stue, 2 
soverom, 1 bad. Gjesterom/bod med 2 sove-
plasser. Tomt 350 m2. Sentralt beliggende.

Pris: € 310.000

VILLA MED STOR FLOTT HAGE. 3 soverom, 
2 bad, alt på 1 plan. Garasje. Tomt 1000 m2 med 
basseng, terrasser, blomster og trær.

Pris før: € 495.000 pris nå: € 399.950

DIN NORSKE MEGLER I ALBIR !  

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?Med over 12.000 distribuerte 

eksemplarer 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 ?Vil du prøve oss ? 
Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.nosalg@spaniaposten.no

Avda. Marques de Lacy, 38
03315 La Murada (Alicante)

Tlf: 966 779 247
Mobile: 669 621 173

Fax: 966 779 247
www.spain-fincas.com
info@spain-fincas.comVI HAR OGSÅ BOLIGER FOR UTLEIE!

Pris: € 98.000
Pris: € 89.000

LANDLIG HJEM FOR INDIVIDUALIST
Abanilla - Murcia                   Ref. V-001 

Fullstendig renovert, fl otte antikke detaljer og rustikk karakter. Bofl ate 180 m2, 1 600 m2 tomt, fredlige 
omgivelser, fantastisk utsikt, 3 soverom, nydelig bad, spisestue, kjøkken, 2 stuer, vaskerom, vann, elektrisitet 
og internett. 25 min. til Orihuela og Murcia, 15 min. til motorvei A-7 og 10 min. til de varme kildene i Spa 
Fortuna.
      Pris: 165 000 €        Leie: 450 €/mnd.

Avda. Marques de Lacy, 38
03315 La Murada (Alicante)

Tlf: 966 779 247
Mobile: 669 621 173

Fax: 966 779 247
www.spain-fincas.com
info@spain-fincas.comVI HAR OGSÅ BOLIGER TIL UTLEIE!

FOR DE MINSTE: Barna lager sine egene fallas-fi gurer med den samme tematikken som de voksne.

VALENCIAS SKYTSHELGEN: Mare de Deu er Valencias skytshelgen. Un-
der Las Fallas dekoreres hun med en kappe av blomster.

Kontor: Avda. Diego Ramirez 135, 03181 Torrevieja  
Nett side: www.dinbolig.com  

Janne: +34 606 742 085606 742 085 e-post: janne@dinbolig.comjanne@dinbolig.com

KKKonKonKonKonKonttortortortortor AAA: A: A: A: A ddvdavdavdavdavda DDDDDDDiiiegiegiegiegieg RRo Ro Ro Ro Ro R iiamiamiamiamiamirezrezrezrezrez 131313131313135555555 03103103103103103103181818181818181 TTTorTorTorTorTorrevrevrevrevrevi ji jiejiejiejiejiejaaaaa

TRIVELIG REKKEHUS I TORREVIEJATRIVELIG REKKEHUS I TORREVIEJA Trivelig sydvendt rekkehus 
på 52 m2 med utsikt over 
fellesområdet og bassen-
get. Beliggende i populært 
område i lukket boligkom-
pleks nær strand, byen og 
alt av servicetilbud og fasi-
liteter. Selges med møbler 
og hvitevarer. 

97.000 Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.

SYDVENDT REKKEHUS NÆR STRANDENSYDVENDT REKKEHUS NÆR STRANDENRekkebolig over tre plan 
med takterrasse og flis-
lagt uteplass. Selges med 
møbler. Sentralt beliggende 
nær alle fasiliteter, servi-
cetilbud og med butikker i 
gangavstand. Lave fellesut-
gifter. Boligkompleks med 
tre felles basseng.

95.000 Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.
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Madrid

På Europatoppen i narkotika

Spania er et av landene i 
Europa hvor det vide-
redistribueres mest nar-

kotika, konsumeres mest ko-
kain og hvitvaskes mest penger, 
ifølge en årlig rapport fra 
amerikanske myndigheter, ve-
drørende internasjonal narkoti-
kahandel. Den samme rapporten 
påpeker også at store summer 
tjent på narkotikarelatert krimi-
nalitet har funnet veien inn i 
den spanske eiendomsbransjen.  
Dette gjelder angivelig spesielt 
langs Middelhavskysten.

DYSTER RAPPORT: Ifølge en 
amerikansk rapport er Spania blant 
annet et av landene i Europa hvor det 
videredistribueres mest narkotika.  

Madrid

Telefonica øker overskuddet
Den spanske telegiganten 

Telefonica økte over-
skuddet i fjerde kvar-

tal i fjor, til tross for negative 
forventninger. Telefonica har 
slitt med dalende salg i Europa 
og store utfordringer i sitt nest 
største marked, Latin-Amerika. 
En talsmann for selskapet sier 
at det er beregnet at overskud-
det vil øke ytterligere i løpet av 
2010.

TROSSET FORVENTNIN-
GENE. :  Telefonica økte overskud-
det i fjerde kvartal i fjor og regner 
med å øke ytterligere i løpet av 2010.  

Madrid

500 landsbyer til salgs
De siste årene har et helt 

nytt konsept i blitt ut-
viklet innen eiendoms-

bransjen i Spania. Det dreier 
seg om salg av landsbyer. Mer 
enn 500 ligger per i dag ute på 
markedet. Prisene ligger på om-
trent det samme som en større 
leilighet.

Landsbyen Lacasta i Zarago-
zaprovinsen er det mest kjente 
eksempelet for denne prak-
sisen. For to år siden ble den 
lille landsbyen solgt for 189.000 
euro. Salget hadde umiddelbar 
smitteeffekt og medførte at sta-
dig fl ere ble lagt ut til salgs. Det 
gjaldt blant annet Oteruelo de 
Ocón i La Rioja. Som ble solgt 
for 176.000 euro.

Siden den gang har en rekke 
landsbyer blitt solgt i Spania. 
Det typiske kjøper rapporteres 
å være utbyggere eller privat-
personer med konkrete forret-
ningsplaner. Noen ganger er det 
innbyggerne selv, eller en eller 
fl ere tidligere innbyggere, som 
kjøper. I enkelte tilfeller skal 
landsbyer dessuten ha blitt solgt 
til privatpersoner som ønsker å 
benytte stedet som sitt eget pri-
vate rekreasjonssted.

Det er imidlertid ikke problem-
fritt å kjøpe en landsby. Som re-
gel er de gamle og forlatte, og 
mange mangler grunnleggende 
infrastruktur som vann, strøm 
og kloakk.

NYTT KONSEPT: Flere spanske landsbyer ligger til salgs for den samme 
prisen som en større leilighet. Salg av landsbyer blir stadig mer populært.

SPANIAJOURNALEN D I N  V E I V I S E R  I  S PA N I A

23 år i Spania!
Være med oss videre?
Spaniajournalen har fått ny ledelse og vi søker
nå både eldre erfarne og yngre nye krefter som
ønsker å bidra når vi nå satser videre.

Redaksjonelt, grafisk eller kommersielt, har du
noe å bidra med ønsker vi å høre fra deg! 

Kontakt oss på:
post@spaniajournalen.no

Skandinavisk Journal ble
etablert i 1987 og var den
første norske publikasjo-
nen i Spania. Magasinet
endret siden navn til
Spaniajournalen og har
hele tiden vært største
spania-publikasjon på løs-
salg og abonnementer i
Norge.

Etter mye endringer siste
årene har magasinet fått
ny ledelse. Vi skal hente
det beste fra magasinets
lange historie, sette
kursen videre og lansere
Spaniajournalen i en opp-
datert men kjent form.

Kontakt oss på:
post@spaniajournalen.no

2004

2008

2005

1999

1993

1996

1990
1989

SPANIAJOURNALEN D I N  V E I V I S E R  I  S PA N I A
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Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- ALFAZ DEL PI
- ALBIR

- ALTEA 
  (MONTANAHUD/BELLO HORIZONTE)

- URB. BALCONES
- URB. LOS DOLSES

- ALBIR
- URB. LA MARINA 
  (TORREVIEJA)
- LA ZENIA
  (PLAYA FLAMENCA)

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

- ALFAZ DEL PI

-URB. DONA PEPA (ROJALES)

-URB. QUESADA (ROJALES)

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

Bryllup & konferanser 
ute i det fri eller i ett av våre 

mange konferanserom

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      
Tlf: 96 683 00 00Tlf: 96 683 00 00

Av. Severo Ochoa 3B,Av. Severo Ochoa 3B,
Rincón de Loix. BenidormRincón de Loix. Benidorm www.hotellevanteclub.comwww.hotellevanteclub.com

email: eventos@hlc.grupo-centauro.comemail: eventos@hlc.grupo-centauro.com

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 
Slakteri og bakeri.
Ytterligere tjenester:
Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 
Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfi rma • Bilvask

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Madrid

ETA forbereder trolig et større angrep
Den baskiske terror-

organisasjonen ETA 
har etablert fi re spesi-

alkommandoer hvis oppgave 
mest sannsynlig er å forberede 
et større terrorangrep, ifølge en 
ny rapport fra innenriksdeparte-
mentet. De fi re grupperingene, 
som er virksomme Portugal, 
Baskerland og Frankrike, vil 
forsøke å gjennomføre et spe-
ktakulært attentat i forbindelse 
med at Spania nylig overtok for-
mannskapet i EU, heter det seg 
i rapporten.

Den siste tidens arrestasjoner av 
fl ere ETA terroristen har result-
ert i verdifull informasjon for 
antiterrorpolitiet. Tirsdag den 
16. februar ble Faustino Marcos 

Álvarez, som har vært ettersøkt 
siden 2002, pågrepet på jern-
banestasjonen i Portbou i Gi-
rona. 38-åringen kom fra Paris, 
og det antas at han var på vei til 
Valencia eller Cartagena med 
informasjon.

Terrororganisasjonenes etabler-
ing i Portugal ble kjent da poli-
tiet oppdaget et lager med 800 
kilo sprengstoff i en villa i den 
portugisiske landsbyen Obidos. 
ETA medlemmene Andoni Cen-
gotitabengoa og Oier Gómez 
er ettersøkte etter sprengstof-
funnet. Det er på det rene at de 
to har hatt kontakt med Mikel 
Kabikoitz Carrera Sarobe, den 
antatte lederen for ETAs nye 
spesialkommandoer.

FULL ALARMBEREDSKAP: 
Det har lenge vært antatt at ETA 
planlegger å utføre et større atten-
tat i for å markere seg i forbindelse 
med at Spania nylig har overtatt for-
mannskapet i EU.

Alicante

Spanskkurs for europeiske residenter
Departementet for eu-

ropeiske residenter, 
som er underlagt den 

provinsielle regjeringen i Ali-
cante, arrangerer for femte året 
på rad spanskkurs for utlend-
inger av europeisk opprinnelse i 
Alicanteprovinsen.

I en uttalelse fra den provinsielle 
regjeringen heter det seg at Ali-
canteprovinsen er den provinsen 
i Spania med fl est registrerte 
europeiske residenter. Totalt er 
284.310 utlendinger av euro-
peisk opprinnelse registrert i 
manntallet. Det utgjør 15 % av 
den totale befolkningen.

Det vil bli kurser både for ny-
begynnere og viderekommende. 
Det er til sammen planlagt 26 
kurs, fordelt på nybegynner- og 
viderekommende nivå, rundt 
om i Alicanteprovinsens kom-
muner i løpet av 2010.  

De 13 første kursene begynner 
den 1. og den 3. mars, mens de 
13 øvrige skal begynne etter 
sommeren. De første kursene 
skal holdes i følgende kommu-
ner: Rojales, Denia, Villena, Al-
faz del Pi, Benitachell, Gata de 
Gorgos, Guardamar del Segura, 
Jávea, Orihuela Costa, San Ful-
gencia, Relleu, Los Montesinos 
og Alcalalí.

Nærmere informasjon om 
kursene fi nnes på nettsiden 
www.residenteseuropeos.com

Leserinnlegg

Internett signaler Fra Iaksess-Bubble
Det er nå tredje året jeg er her nede fra oktober 
til mai, og får internett fra Iaksess, Det er tre år 
med elendige signaler. Signaler er så elendige, 
at det er umulig og laste ned noe, og fra nrk nett 
tv kan jeg bare glemme. Klager og klager, og 
altid skal det bli bedre. Føler meg svindlet for 
penger, får ikke det jeg betaler for.Har også IP 
telefon, og blir stadig brutt.

Her i Bravomar 8 er det stadig noen som kobler 
seg på, nå over 30 stykker. Og da lurer jeg på om 
det er kapasitet for det.

Jeg håper nå å få mange med meg, og på den 
måten forlange signaler i henhold til det som vi 
betaler for.

HILSEN
SVEIN GJERSET

ÅRLIG TILTAK: Hvert år arrang-
erer departamentet for europeiske 
residenter spanskurs i Alicante. 
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FULL TILGANG TIL VÅRT SPA:KUN 12€
Tlf: 966 81 26 00

LUXOR
Hotel Levante Club****
Avda. Severo Ocho 3-B
Benidorm

SPA & FITNESS CENTER
Åpent hverdager 08.00-22.30

Weekend og helligdager: 10.00-20.00

 SPA
Tyrkisk bad
Romersk bad
Aromaterapi
Jetmassage

 SKJØNNHET
Massasje
Peeling
Sjokolade-Wrap
Solarier (vertikal & horisontal)

 Velg mellom tre alternative 
“ruter” gjennom vårt komplett e 
SPA: Relax, Terapeutico eller Sport. 
Kun 12 Euro

 KURBAD
Vi har de komplett e behandlingene 
satt  sammen av profesjonelle! 

 Vi har også større 
behandlinger: For en 
dag, weekend til fem 
dager. Anti-stress,
skjønnhet, balanse, 
rygg/nakke, 
anti-celulitt  m.m.

Mellom Albir og  Levante 
stranden i  Benidorm fi nner du 

Luxor Spa & Fitness senter.

Alfaz del Pi

Ny kriminalroman fra Costa Blanca

 AV: HANS PETTER BARSTAD    HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Den Albirbaserte svenske forfatteren Peter Larsson er ute med sin 
femte bok. Etter to faktabøker, en om pedagogikk og en barnebok 
med miljøfokus, har han nå forfl yttet seg til krimgenren. Responsen 
har ikke latt vente på seg. Neste mål er å få boken oversatt til norsk.

”Kameleonten” (kameleonen 
på norsk) er den første krimi-
nalromanen med handling fra 
Costa Blanca som er skrevet på 
et skandinavisk språk. Det hele 
begynner med at 50 millioner 
svenske kroner forsvinner spor-
løst fra en bank i Stenungsund. 
Jakten på ”Kameleonten” er i 

gang.

- Historien starter i Sverige, 
men 90 % av handlingen fore-
går her i Spania. Boken følger 
tre familier som uavhengig av 
hverandre fl ytter ned til Costa 
Blanca. Den røde tråden er hele 
veien de forskjellige faktorene 

som motiverer skandinaver til å 
fl ytte til sydligere strøk. Det er 
en litt spesiell kriminalroman 
fordi den ikke inneholder ett 
eneste lik, det nærmeste vi kom-
mer er en mordbrann, forklarer 
Peter, som har fått uvurderlig 
hjelp av kona Lisbeth til både 
ideer og research.

GOD MOTTAGELSE
Tilbakemeldingene på utgiv-
elsen har vært over all forvent-
ning. Det var lange køer uten-
for biblioteket i Stenungsund 
da ”Kameleonten” ble utgitt i 
månedsskifte januar – februar. 
Dessuten falt Iwan Morelius, 
som har vært president i det 
svenske krimforfatterakademiet 
siden 1971, umiddelbart for bo-
ken. 

- Morelius, som forresten til 
daglig er bosatt i Pilar de Hora-
dada helt syd på Costa Blanca, 
skrev en kjempeanmeldelse. Jeg 
kunne ikke fått en bedre start i 
Sverige. Nå er neste skritt å få 
oversatt boken til norsk. For 

kort tid tilbake var jeg i kontakt 
med Gyldendal, de var ikke av-
visende, sier Peter, som aller-
ede er i gang med oppfølgeren 
”Lyckolandet”. 

- Jeg har hatt ideen til ”Kame-
leonten” i mange år. Da jeg først 
kom i gang tok det meg bare tre 
hundre timer å skrive boken fer-
dig. Det bare gikk av seg selv, 
og det var aldri noe problem 
med skrivelysten. Det hadde 
selvsagt ikke gått uten Lisbeths 
innsats. Hun har gjort store del-
er av det øvrige arbeidet, slik at 
jeg har kunnet konsentrere meg 
om skrivingen. 

STORTRIVES
Den svenske forfatteren stor-
trives i sitt nye hjemland og 
i ”skrivehulen” i leiligheten i 
Avenida de Albir. ”Kameleont-
en” er full av detaljer fra Altea, 
Alfaz del Pi, Albir, La Nucia og 
Benidorm. Og det fi nnes grun-
dige miljøbeskrivelser fra steder 
som ”Bar Avenida”, stien opp til 
fyret i Albir, butikken El Sueco, 
Eukalyptusparken og Bulevar 
de los Musicos.

Peter Larssons to første utgiv-
elser var faktabøker skrevet for 
skandinaver som har fl yttet, 
eller planlegger å fl ytte, til sy-
dligere strøk. Han er overbevist 
om at denne utvandringen kom-
mer til å fortsette også langt inn 
i fremtiden.

- Generelt får skandinaver et 
mye bedre liv i Spania når de 
først tar skrittet og fl ytter. I 
”Kameleonten” forsøker jeg å 
vise det livet skandinaver lever 
her på Costa Blanca. I tillegg 
forsøker jeg å defi nere en del 
av årsakene til at de fl ytter. Sist, 
men ikke minst, skildrer jeg et-
ter beste evne dette fl otte områ-
det som har så mye å by på for 
alle og enhver.

”Kameleonten” fås kjøpt i alle 
store nettbokhandler, fl ere sven-
ske bokhandler, samt i den skan-
dinaviske bokhandelen Heming-
way Bookshop i Fuengirola. 

LOKALT PREG: Peter Larssons nye bok er full av detaljerte miljøskildring-
er fra steder som ”Bar Avenida”, stien opp til fyret i Albir, butikken El Sueco, 
Eukalyptusparken og Bulevar de los Musicos. 

Paseo de las Estrellas, 11 - 03581 Playa Albir
TEL: +34 96 686 48 30www.kaktusgrup.com

* * * *HOTEL KAKTUS ALBIRHOTEL KAKTUS ALBIR

FOR ALLE DINE ARRANGEMENTER  Bryllup  Konfi rmasjon  Møter

Hotell ligger direkte på stranden i Albir, 
3 km fra Altea, 10 minutt er fra Benidorm og 60 km fra Alicante. 

Hotellet har 203 rom, alle med havutsikt.

Komfort ved sjøen

GOD START: Historien begynner med at 50 millioner svenske kroner fors-
vinner fra en bank i Stenungsund. Det var kø utenfor kommunens bibliotek da 
”Kameleonten” ble utgitt i månedsskifte januar - februar
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Billigere med mobil i utlandet

Fra og med den 1. april skal 
det bli billigere å bruke 
norsk mobil i utlandet. 

Det kommer som en følge av nye 
EU regler, som vil påvirke nor-
ske operatørers priser på SMS 
og datatjenester. For å sende 
en SMS fra utlandet til Norge 
krever de fl este operatører per i 
dag 3,99 kroner, litt avhengig av 
hvilket land man sender fra og 
hvilken type abonnement man 
har.

Etter at den nye EU-regulerin-
gen trer i kraft vil denne prisen 
bli redusert til maksimalt 1,19 
kroner. Det vil si en reduksjon 
på hele 70 %. 

De nye reglene åpner dessuten 
for at man ikke lenger skal be-
tale for hvert påbegynte minutt 
når man ringer fra utlandet. Ist-
eden vil det bli sekundtaksering. 
Likevel vil det bli en minimum-
stakst på 30 sekunder per sam-
tale. Datatjenester vil ikke bli 
billigere for sluttbrukeren etter 
at de nye reglene trer i kraft.

STOR REDUKSJON: Prisen på 
å sende SMS fra utlandet vil bli re-
dusert med rundt 70 % fra og med 
den 1. april. Det kommer som en 
følge av et nytt EU direktiv som vil 
påvirke norske operatørers priser.

Barcelona

Omkom av kraftig bølge

To personer omkom og ti 
ble skadet da en kraftig 
bølge traff et cruiseskip 

som var på vei fra Cartagena til 
Marseille. 

Ulykken fant sted 60 sjømil 
utenfor Barcelona. Skipet gikk 
til kai i den katalanske hovedst-
aden for å sette av de døde og 
sende de skadde til sykehus, før 
det fortsatte ferden videre mot 
den franske havnebyen, opplys-
er en talsmann for havnevesenet 
i Barcelona.  

Det greskregistrerte cruiseski-
pet hadde 1.350 passasjerer og 
en besetning på 580 om bord da 
ulykken inntraff.

UVÆR: Et cruiseskip på vei fra Cartagena til Marseille ble truffet av en 
kraftig bølge 60 sjømil utenfor Barcelona. To personer omkom og ti ble skadd 
i sammenstøtet med den seks meter høye bølgen.

NØDHAVN: Skipet gikk til kai i 
Barcelona for å sette av de døde og 
skadede før det seilte videre.

Ny rente? 
Lån til drømmeboligen med effektiv rente fra 2 % 
Nå kan du få finansiert boligen din i Spania gjennom Nykredit med et boliglån 
med en fordelaktig lav effektiv rente. Be om et personlig møte med en av 
Nykredits representanter i Alicante allerede i dag og hør mer.
 
Ring og avtal tid på telefon 966 865 690. Vi gleder oss til å se deg.

Les mer på nykredit.dk/norge
Få vårt nyhetsbrev – meld deg på: nykredit.dk/internationalbolignyt

Nykredit Representative Office Alicante
Bulevar de los Músicos, 23, local 2, E-03581 Albir, Alicante

Nykredit, International
Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V

Daisy F. Sørensen Steen R. Søndergaard
Account Manager Chief Representative
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Markedsføre din bedrift?
Spaniaposten er et unikt effektivt verktøy for bedrifter 
som jobber mot det skandinaviske markdet i Spania. 
Ingen har fl ere lesere, større opplag, eller større og 
bedre distribusjon!

Vårt opplagg er dobbelt så stort som vår nærmeste 
konkurrent. I tillegg har Spaniaposten lavest annonse-

priser av alle de norske publikasjoner!

Kontakt oss i dag for annonsetil-
bud for høsten / vinteren 2009!

Kontakt oss på:Kontakt oss på:
966 882 561 eller966 882 561 eller
salg@spaniaposten.nosalg@spaniaposten.no

Så stor er 

forskjellen!
Størst opplag & lesere, 
lavest annonsepris!lavest annonsepris!

, ,,
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MINIMUM

2X
DOBBELT SÅ
STORT OPPLAG

Torrevieja

Spanskkurs på Gallerian

- Mange av de som fl ytter ne-
dover hit er godt voksne og kan 
kanskje få problemer med en 
spanjol som bare kan sitt eget 
morsmål, derfor tenkte jeg at 
det kunne være en fordel med 
en norsk lærer som er fl ytende i 
spansk, forklarer Hassan.

Kurset, som er sponset av bu-
tikkeierne på senteret slik at 
deltagerne stort sett bare betaler 
kopieringsavgift, har vært suk-
sess fra første dag. Over 80 per-
soner meldte sin interesse ved 
oppstart i fjor høst.

- Det var et voldsomt kjør her i 
starten så vi så oss nødt til å dele 
det opp i to. Nå er det en kveld i 
uka for nybegynnere og en kveld 
i uka for viderekommende, med 
maks førti deltagere på hvert 
kurs. Undervisningen pågår i 
åtte uker av gangen, sier Has-
san, som generelt er imponert 
over skandinavers læringsevne.

- De er kjempefl inke til å lære og 
klarer seg utrolig bra forholdene 
tatt i betraktning. Jeg vet av er-
faring at når man først lærer litt, 
så blir man lettere stimulert til å 
lære mer. Det er mange nybeg-
ynnere som går videre. Men det 
er viktig å praktisere. Det fi nnes 
fl ere spanske ansatte på senteret, 
blant annet Victoria her i baren 
hos meg. Så mulighetene er ab-
solutt til stede for å bruke litt av 
det man lærer.

FORNØYDE ELEVER
De glade venninnene Randi og 
Tove er to av mange ivrige del-
tagere på spanskkursene på Gal-
lerian. De to er godt fornøyde 
med tilbudet og lærer Vibeke 
Ankes innsats. Selv om både 
den spanske grammatikken og 
uttalelsen kan være noe van-
skelig. 

- Jeg kom hit til Spania i august. 
Nå har jeg kjøpt hus og er klar 
for kurs. Man må jo kunne litt 
av språket hvis man skal bo her. 
Foreløpig kan jeg si god dag, 
bestille kaffe og andre småting. 

Problemet er at jeg så ofte 
kvier meg for å ytre meg. Men 
Vibeke er det absolutt ingenting 
å utsette på. Hun er kjempefl ink, 
festlig, åpen og litt streng, det 
er en perfekt kombinasjon, sier 
Randi til Spaniaposten.

- Målet er ikke å lære seg å 
skrive lange avhandlinger, men 
å klare seg i hverdagen. Nå er 
vi godt i gang. Alt nytt er van-
skelig. Spansk er et artig språk, 
selv om uttalen til tider kan være 
vrien. Ellers lærer vi litt gram-
matikk, men ikke for mye. Dette 
er et bra tiltak og jeg stortrives. 

Kanskje tar vi nybegynnerkur-
set om igjen før vi begynner på 
det som er for viderekommende, 
smiler Tove.

 - Jeg føler absolutt et behov for 
å lære spansk, og er helt enig 
med Tove om at det handler om 
å gjøre seg forstått i hverdagen. 
Jeg har en sønn som snakker 
spansk. Han tar ofte med seg 
spanske venner hjem, og da 
føler jeg med som regel litt dum 
fordi jeg ikke kan kommunisere 
med dem, konstaterer Randi, 
som har kommet til Costa Blan-
ca for å bli.

ARRANGØR: Hassan Mirzakhani arrangerer spanskkurset på Gallerian.

 AV: HANS PETTER BARSTAD    HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Hassan Mirzakhani ved Gallerian – det skandinaviske sen-
teret i Torrevieja – har dratt i gang spanskkurs for kunder og 
næringsdrivende. Norske Vibeke Anke, som har bodd 30 år på 
Costa Blanca, er hentet inn som ansvarlig for undervisningen.

NORSK LÆRER: Vibeke Anke med 30 års fartstid på Costa Blanca og 
mange års erfaring som spansklærer er hentet inn som lærer. 

NYBEGYNNERE: Randi (til venstre) og Tove er storfornøyde med å ha 
fått muligheten til å gå på spanskkurs på Gallerian. 
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Har du ikke besøkt oss ennå?
- Ferske nyheter hver dag, hele uken!

Nå ferske Nå ferske 
nyheter hver dag!nyheter hver dag!
WWW.SPANIAPOSTEN.NO

  Daglige oppdaterte nyheter
 Debatt
 Forum
 Kulturkalender
 Valutakalkulator
Tidligere avisutgivelser (PDF)
Og mye mye mer...

 
 
 
 
T

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

“Hva skjer”“Hva skjer”
Oversikt over messer, 
fi estas, konserter og 
mye mere.

ValutakalkulatorValutakalkulator
Vår valutakalkulator 
oppdateres fl ere ganger 
i døgnet.

Spørreundersølelser
Gi din stemme, om 
aktuelle “norsk-spanske” 
tema.

Lesernes kommentarer
Her kan du lese lesernes 
kommentarer på sakene 
i Spaniaposten. Eller selv 
bidra med din kommen-
tar eller spørsmål.

Forum
Forumet er stedet 
for spørsmål og svar, 
meninger og debatt.

Altea

Krigsforbryter pågrepet
Politiet har pågrepet krigs-

forbryteren Veselin Vla-
hovic i Altea. Den inter-

nasjonalt ettersøkte serberen er 
kjent under navnet ”monsteret 
fra Grbavica” på grunn av gru-
somhetene som ble utført un-
der hans kommando i bydelen 
Grbavica i Saravejo under kri-
gen i Jugoslavia på begynnelsen 
av 90-tallet. Han ble arrestert i 
sitt hjem i forbindelse med op-
prullingen av en kriminell bande 
fra det tidligere Øst-Europa, 
som i lengre tid har hatt sitt 
virke på Costa Blanca.

Ifølge politiet står Veselin Vla-
hovic bak minst 100 drap, et 
ukjent antall voldtekter og fl ere 
tilfeller av grov torturbruk un-

der krigen i Bosnia fra 1992 til 
1995. Han er også mistenkt for 
å ha vært hovedmann under et 
attentat mot en kafé i Montene-
gro i 1998, samt et drapsforsøk 
i forbindelse med et oppgjør i et 
belastet kriminelt miljø i ettertid 
av attentatet.

For handlingene i Montenegro 
ble han dømt til fl ere års feng-
sel, men klarte å rømme aller-
ede i 2001. Siden har han vært 
internasjonalt ettersøkt. Nesten 
umiddelbart etter rømningen 
skal han ha skutt og drept en 
mann i en bar i Serbia. I Spania 
har ”monsteret fra Grbavica” 
vært mistenkt for å stå bak en 
skyteepisode i et bordell i Tar-
ragona i 2004.

902 636 909
www.telitec.com

Raskt Internet

Skandinaviske nummer 

Spansk nummer 96

200 gratis min til vest europa

Ubegrenset ringe tid hele VE2

Pris per måned1

•
•••

••••
•

•••••
29,99€

24,99€*
39,99€ 49,99€

Pakke

 A
Pakke

 C
Pakke

 B

BREDBÅND INTERNET 
FRA KUN 24,99€ PER MND

Dårlig erfaring med Trådløst Internett? Vi har spesielt for deg installert systemet,  Kom på Torrepost og test! Calle 
Bautista Bertomeu Sober 1-3-5, lokal 41, 1 etg. opp!  Mandag-fredag : 10.00-15.00 Eller ring for GRATIS signal sjekk!

INGEN INTERNET? INGEN TELEFON LINJE?  INGEN PROBLEM!

• Support 7 dager i uken

• Gratis og rask Installasjon 

• Betal Bare når du er her!

• CMT Lisens

• Vi dekker fra Gandia til 
   Murica og Torrevieja 
   området
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INTERNASJONALT ET-
TERSØKT: Veselin Vlahovic er 
blant annet ettersøkt for over hun-
dre drap, et ukjent antall voldtekter 
og fl ere tilfeller av grov torturbruk 
under krigen i Bosnia.

Madrid

Gürteladvokater vil stanse etterforskningen

Ett år etter at de offentlige 
avsløringene av Gürtel, 
som beskrives som den 

største korrupsjonsskandalen i 
det spanske demokratiets histo-
rie, begynte, ber advokatene til 
de impliserte om at rettspros-
essen annuleres. Årsaken er at 
forsvarerne mener mye av etter-
forskningsmaterialet er basert 
på ulovlig avlytting av samtaler 
de tiltalte har hatt med sine 
advokater mens de har sittet i 
fengsel.

Det var etterforskningsleder 
Baltasar Garzon som beordret 
avlyttingen. Høyesteret har nå 
besluttet å etterforske dette ini-
tiativet på anmodning fra ad-

vokaten til en av de tiltalte, en-
treprenøren José Luis Ulibarri, 
som sitter fengslet for å ha brukt 
mange millioner euro på å tileg-
ne seg lukrative kontrakter på 
ureglementært vis.

Etterforskningen av Gürtels-
kandalen, som er tett knyttet til 
Partido Popular, har avslørt at 
fl ere titalls millioner euro som 
aldri har vært deklarert har blitt 
ført ut av Spania på ulovlig vis. 
Rundt 20 PP politikere, de fl este 
av dem med høyere verv, er 
mistenkt for å ha vært delaktig 
i korrupsjonsnettverket, som har 
vært styrt av forretningsmannen 
Francisco Correa.

SKAL ETTERFORSKES: Advo-
katene til de tiltalte i korrupsjons-
skandalen Gürtel vil ha rettspros-
essen stanset fordi de mener mye 
av bevismaterialet er basert ulovlig 
avlytting av samtaler i fengselet.
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SUDOKO Vanskelig

SUDOKO Medium

SUDOKO Enkel

Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun 
forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.
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MarkederMarkeder

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

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

ONSDAG:
 Callosa de Segura
 Santi ago 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
 Torrevieja (nære busstasjonen)

LØRDAG: 
 Alicante
 Almoradí
 Torre Pacheco
 Elche
 Benissa
 Calpe
 Callosa d’en Sarrià     
(Frukt & grønt)
 Gandía
 Santa Pola
 Playa Flamenca
Villajoyosa (Cala de Finestrat)
 
SØNDAG:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina (San Fulgencio)
La Manga (Cabo de Palos)

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

� BRUKTMARKEDER (RASTROS)BRUKTMARKEDER (RASTROS)

ALICANTE:        Daglig kunstmarked 
           ved Paseo Gadeo fra 1200
           Søndager kunst og anti kk 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 anti kkmarked 
           fra 0800-1400
TEULADA:       Søndag stort brukmarked 
         (Flytt et ti l Pedreguer)
LA NUCIA:      Søndager loppemarked
POLOP:          Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og anti kk fra 0900

MYE RART: Rastro er ett marked med fokus på “brukte” gjenstander. Det vil si man fi nner her en fi n blanding av 
hva vi på norsk kan kalle en krysning mellom loppemarked og antikvitetshandler.

Du finner oss midt i Albirs hovedgate!

ALT I FOTO & DIGITALPRINT:
l Fotokopi
l Forstørrelser
l Laminering
l Bokbinderi
l Papirkopi i farge/sv.
l Design ditt eget album (20x30, 15x20, 10x15cm)
l Overføring av  VHS & Super-8 tape til DVD

Egendesignet fotoalbum Kopper & musmatter

Egendesignet fotoalbum

Lag personlige  invitasjoner,

postkort, kalendere m.m.

Minnebok

digitale 
tjenester

Avda. del Albir, s/n
Alfaz del Pi Tlf: 966 867 393

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN MARKEDSFØRE MARKEDSFØRE 
DIN BEDRIFT ?DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte 
eksemplarer pr utgave, likt 
fordelt mellom Torrevieja- og 
Alfaz-området, er Spania-
posten et unikt verktøy for 
bedrifter som jobber mot det 
skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ? 
Kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.no
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?
QUIZ

           HISTORIE       POLITIKK  SAMFUNN       GEOGRAFI       LOKALT       KULTUR  UNDERHOLDNING

1) I HVILKET ÅR EROBRET EL CID VALENCIA?

  a 1092              

2) HVILKEN SPANSK STATSMINISTER BLE RAMMET AV GAL-SKANDALEN?      
        a Jose Maria Aznar      b Felipe González       c Adolfo Suárez  

3) HVA HETER BALEARENES STØRSTE ØY?
  a Tenerife   b Mallorca       c Ibiza 

4) HVA HETER DEN NYE ORDFØREREN I POLOP?
 a Joaquín Monti el                b María Dolores Zaragoza     c Juan Cano  

 

5) HVOR BLE SKUESPILLEREN ANTONIO BANDERAS FØDT?
 a Sevilla                    b Madrid        c Malaga   

SVARENE TRYKKES I FØRSTKOMMENDE UTGAVE.
Svar på de aller fleste spørsmålene kan du finne i artikler på våre internettsider www.spaniaposten.no

SVARENE FRA SISTE UTGAVE
SPØRMÅL 1 :

SPØRMÅL 2 :

SPØRMÅL 3 :

b Manuel Fernandez Silvestre

a Mª Soraya Sáenz

a Salamanca

General Manuel Fernandez Silvestre var 
spanjolenes øverstkommanderende under slaget 
ved Annual, hvor mer enn 8.000 spanske soldater 
blir drept av Abd el-Krims geriljastyrker.

María Soraya Sáenz de Santamaría har vært 
Partido Populars talskvinne i parlamentet siden 
hun ble utnevnt av partileder Mariano Rajoy den 
31. mars 2008.

Universitetet i Salamanca - La Universidad de 
Salamanca – er Spanias eldste universitet. Det 
var også en av de første læringsinstitusjonene i 
verden som ble utvevnt til universitet i 1255.

Utløpet til elven Algar ligger i Altea. De 
eldste iberiske bosetningene i området lå trolig 
ved elveutløpet. Senere etablerte grekerne 
sannsynligvis en markedsplass der.

Fransisco Ayala var nominert til Nobels 
Litteraturpris for 2009. Ayala var fra før beæret 
med de tre mest høythengende litterære priser på 
den iberiske halvøy.  

HVILKEN SPANSK GENERAL BLE YDMYKET AV ABD EL-KRIM 
I 1921?

HVA HETER PARTIDO POPULARS TALSKVINNE I PARLAMENTET?

HVOR LIGGER SPANIAS ELDSTE UNIVERSITET?

SPØRMÅL 4 :

c Altea

HVOR LIGGER UTLØPET TIL ELVEN ALGAR?

SPØRMÅL 5 :

c Francisco Ayala

HVILKEN SPANJOL VAR NOMINERT TIL NOBELS LITTERATUR-
PRIS I 2009?

C/ Eurim 30B  03581 Albir (Alicante) 

Tel: 609 66 72 37
Åpningstider

Man-Fre
9.30 - 13.30

17.00 - 20.00

Lørdag
10.00 - 14.00

C/ Eurim

C/ Perseo

Mercadona

LIDL

MC
Donald’s

Bok
Cafe’n

A
v

d
a

.  d
e l  A

l b
i r

Ctra. N-332
ALTEA BENIDORME-mail: sabinetobio@hotmail.es

b 1090 

c 1094

Tlf: 966 880 512 / 96 688 2543 - americanpool@telefonica.net

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

I Altea siden 1970: 21 års erfaring i kulde/oppvarming for bolig & basseng. Vi gir råd, 
installerer og vedlikeholder (Vi har egen servicetekniker).  Vi snakker engelsk & tysk!

Utvid bassengsesongen ti l høst & vinter?

Ikke la bassenget bli kaldt!
  Bassengtrekk: Spar energi & forleng badesesongen
  Med 20% ekstra grati s varme sparer du strøm og 
  forlenger sesongen. Vi leverer både myke, harde 
  og motoriserte isolerende bassengtrekk.

Varmepumpe: 28C i bassenget ditt  året rundt!
Krystallfi lter: Bytt  ut ditt  sandfi lter med ett  av de nye 
revolusjonerende krystallfi lter! AFM - Orginalen! 
Positi ve og negati vt ladede parti kler. Tilfører mye 
oksygen og desinfi serer! “Quality Crystal clear water” 
- Uten algevekst og fremmede biologiske parti kler. 
Filteret er evigvarende og gir deg sunnere vann!

Airconditi on: A+ serti fi sert energieff ekti ve 
klimaanlegg. Kulde, varme & avfukti ng i ett .

SOLARhot
varmtvann
ALTHERMA

Dakin varmepumpe

Klorfritt  basseng: 
Havsalt elektrolyse 
Svøm naturlig og 
sunnere med salt-
vann i ditt  basseng.
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Mandag 08.03.2010Mandag 08.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Folk: Hav, himmel, høst og hummer 
10.35 “Nordkaperen” seiler i Indonesia 
11.35 Norge rundt 
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Berulfsens konspirasjoner 
13.40 Mat med Anne 
14.10 Himmelblå 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Bedre puls
20.15 Klasse 10 B 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Steinhuggeren 
22.30 Hjernevask 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Poirot: Huset i Hickory Road 
01.05 Nytt på nytt 
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 8. marsMandag 8. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Johan Falk: Fiendeland
22:40 Refl ektor: Gud velsigne Island
23:50 Boston Legal
00:45 Kontoret
01:10 The Company
02:05 Numbers
02:55 Eli Stone
03:40 Sportsnyhetene
03:55 Været
04:05 Sonen

Mandag 08. MarsMandag 08. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.05 Hundehviskeren
kl 07.55 America’s Funniest Home Videos
kl 08.20 Familietrøbbel
kl 08.45 The War at Home
kl 09.10 What I Like About You
kl 09.35 One Tree Hill
kl 10.30 Megaquiz
kl 11.40 Airline
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 71º nord - Norges tøffeste kjendis
kl 22.00 Cougar Town
kl 22.30 Lykkelig skilt
kl 23.00 Spesialstyrken
kl 23.55 Big Bang Theory
kl 00.25 Cold Case
kl 01.20 CSI: Miami
kl 02.15 Special Victims Unit
kl 03.05 Justice
kl 03.55 Playbox

Tirsdag 09.03.2010Tirsdag 09.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Bedre puls
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Urix
13.30 Filmavisen 1959
13.40 Mat med Anne 
14.10 Ingen grenser 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Ut i naturen:  Trillemarka 
           - eventyrskog med artsmangfold
20.15 Bygdeliv 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.30 Bokprogrammet 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Film: Bee Season 
00.55 Lullaby 
01.30 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 9. marsTirsdag 9. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Sporløs
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Frustrerte fruer
22:35 Privat praksis - Sesongstart!
23:30 Mental
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium
01:40 Brothers & Sisters
02:30 Frustrerte fruer
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Tirsdag 09. MarsTirsdag 09. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.05 Hundehviskeren
kl 07.55 America’s Funniest Home Videos
kl 08.20 Familietrøbbel
kl 08.45 The War at Home
kl 09.10 What I Like About You
kl 09.35 One Tree Hill
kl 10.30 Megaquiz
kl 11.40 Airline
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Politiet
kl 21.30 CSI
kl 22.30 CSI
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Fredag 12.03.2010Fredag 12.03.2010

06.30 Morgennytt 
08.55 V-cup alpint: 
          Storslalåm 1. omgang, menn
10.00 NRK nyheter
10.05 Ut i nærturen 
10.20 V-cup alpint: Super-G, kvinner
11.50 V-cup alpint: 
          Storslalåm 2. omgang, menn
12.50 Urter: Kamille 
13.10 Urix
13.30 Filmavisen 1959
13.40 Norge rundt 
14.05 V-cup skiskyting: Mixed stafett
15.45 V-cup skøyter
16.45 V-cup hopp
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.40 Norge rundt 
20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Skavlan 
22.25 Detektimen: Sporløst forsvunnet 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Etter katastrofen 
00.20 To rockestjerner - en scene 
01.20 Takk Gud, det er fredag! 
01.40 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 12. marsFredag 12. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hope & Faith
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Fredag
19:30 Akvariet
20:00 Norske talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske talenter - fortsetter
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Golden Goal

Torsdag kveld fra Nydalen
00:50 Film: Scary Movie 3
02:20 Rush
03:10 Film: Freddy vs Jason
05:00 Sportsnyhetene
05:15 Været
05:25 Sonen

Fredag 12. MarsFredag 12. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.05 Hundehviskeren
kl 07.55 America’s Funniest Home Videos
kl 08.20 Familietrøbbel
kl 08.45 The War at Home
kl 09.10 What I Like About You
kl 09.40 One Tree Hill
kl 10.30 Megaquiz
kl 11.40 Airline
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 Hundehviskeren
kl 20.30 Castle
kl 21.30 CSI
kl 22.30 Cold Case
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Lost
kl 00.50 Lost
kl 01.45 Blade
kl 03.35 CSI
kl 04.25 Playbox

Lørdag 13.03.2010Lørdag 13.03.2010

07.15 Disneytimen 
08.10 Folk: Sledemakeren 
08.40 NRKs sportslørdag
08.40 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn
09.40 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, kvinner
10.30 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
11.30 V-cup langrenn: 
          30 km fellesstart, kvinner
12.35 V-cup langrenn: 50 km fellesstart, menn
15.05 V-cup skiskyting: Sprint, menn
15.45 V-cup kombinert: Lag stafett
16.15 V-cup skøyter
16.45 4-4-2: Tippekampen: Brann-Haugesund
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester 
20.55 Topp ti - Melodi Grand Prix 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.10 Finnmarksløpet
22.40 Viggo på lørdag 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Nattkino: Panic Room 
01.10 Trygdekontoret 
01.40 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 13. marsLørdag 13. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Lunar Jim
07:10 Bamse Bjørn og vennene hans
07:16 Nouky og venner
07:21 Ozie Boo
07:35 Benjamin Bjørns hemmelige verden
07:57 Hello Kitty
08:09 Jeg er Eloise
08:34 Lola og Virginia
08:47 Winx Club
09:11 Geronimo Stilton
09:37 W.I.T.C.H.
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:25 Ja, kjære
12:50 Bare for moro skyld
13:00 Hundeskolen
14:00 EHF Champions League: Før kampen
14:10 EHF Champions League: Larvik - Leipzig
15:45 EHF Champions League: Etter kampen
15:55 Sporløs
16:55 Norske talenter
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Hos Martin
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: Livet går videre
00:20 Samantha
00:45 Senkveld med Thomas og Harald
01:50 Film: Jeg er ikke redd
03:50 Sportsnyhetene

Lørdag 13. MarsLørdag 13. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 06.55 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.20 Fresh Prince i Bel Air
kl 07.50 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.15 Clueless
kl 08.40 Dietter fra gamle dager
kl 09.35 Jakten på verdens laveste mann
kl 10.30 Megaquiz
kl 11.45 Date My Mom
kl 12.15 Wildfi re
kl 13.10 Ungkaren 20 vs. 40 – USA
kl 15.10 Smak med Stephanie Valente
kl 15.45 10 Things I Hate About You
kl 16.15 Gossip Girl
kl 17.10 Ugly Betty
kl 18.05 Cougar Town
kl 18.30 Lykkelig skilt
kl 19.00 Hundehviskeren
kl 20.00 America’s Funniest Home Videos
kl 20.30 Ja, vi elsker Hollywood
kl 21.30 The Children Of Men
kl 23.45 Spesialstyrken
kl 00.40 American History X
kl 02.30 Castle
kl 03.25 Playbox

LEIEBIL TIL LAVPRIS

ALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJA

Leiebil til ferien?
Kundeservice på Norsk!

Kontakt oss på: leiebil@spania.no 
eller       (+34) 966 882 501
(Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00)


WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Billigst og enklest på internett 

PRISGARANTI
PRISGARANTI
PRISGARANTI
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Onsdag 10.03.2010Onsdag 10.03.2010

06.30 Morgennytt 
09.10 V-cup alpint: Utfor, menn
10.30 Historien om: Støvsugeren 
10.40 Ut i naturen: Trillemarka 
           - eventyrskog med artsmangfold
11.10 V-cup alpint: Utfor, kvinner
12.30 Billedbrev fra Latin-Amerika
12.40 Frilandshagen 
13.10 Urix
13.30 Mat med Anne 
14.00 Mesternes mester 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 FBI 
20.15 Folk: Sledemakeren 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 House 
22.25 Migrapolis: Bygdedyret 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Lydverket
23.45 Mesternes mester 
00.45 Topp ti - Melodi Grand Prix 
01.15 Viggo på lørdag 
01.45 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 10. marsOnsdag 10. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær?
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Otto - helt privat - Premiere!
22:10 Program ikke fastsatt
23:05 Californication
23:40 60 Minutes
00:30 Svindlertriks
01:05 Penn og Teller
01:40 Grey’s Anatomy
02:30 What about Brian
03:15 Sportsnyhetene
03:30 Været
03:40 Sonen

Onsdag 10. MarsOnsdag 10. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.05 Hundehviskeren
kl 07.55 America’s Funniest Home Videos
kl 08.20 Familietrøbbel
kl 08.45 The War at Home
kl 09.10 What I Like About You
kl 09.35 One Tree Hill
kl 10.35 Megaquiz
kl 11.10 Airline
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Ja, vi elsker Hollywood
kl 21.30 Lost
kl 22.30 Lost
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.35 Playbox

Torsdag 11.03.2010Torsdag 11.03.2010

06.30 Morgennytt 
08.55 V-cup alpint: Storslalåm 
          1. omgang, kvinner
10.00 NRK nyheter
10.05 Ut i nærturen 
10.20 V-cup alpint: Super-G, menn
11.50 V-cup alpint: Storslalåm 
          2. omgang, kvinner
12.50 Urter: Gingko 
13.10 Urix
13.30 Filmavisen 1959
13.40 Mat med Anne 
14.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
15.00 NRK nyheter
15.10 Vestindia - vårt tapte paradis: 
           Tre damer på hver sin øy 
15.30 V-cup langrenn: Sprint, kvinner og menn
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Schrödingers katt 
20.15 Fotballkrigen: 
          Kaizer Chiefs - Orlando Pirates 
20.45 Glimt av Norge: Ishockey er livet 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Debatten 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Spekter: Det stygge Norge
00.00 Himmelblå 
00.45 Skavlan 
01.45 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 11. marsTorsdag 11. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Lurt av Karlsen
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene

Torsdag kveld fra Nydalen
22:40 Numbers
23:35 Rush
00:30 Criminal Minds
01:20 Judging Amy
02:10 Anna Pihl
02:55 Sportsnyhetene
03:10 Været
03:20 Sonen

Torsdag 11. MarsTorsdag 11. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.05 Hundehviskeren
kl 07.55 America’s Funniest Home Videos
kl 08.20 Familietrøbbel
kl 08.45 The War at Home
kl 09.10 What I Like About You
kl 09.35 One Tree Hill
kl 10.30 Megaquiz
kl 11.40 Airline
kl 12.10 Glamour
kl 12.40 Hundehviskeren
kl 13.40 Clueless
kl 14.10 Smallville
kl 15.05 One Tree Hill
kl 16.00 What I Like About You
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Familietrøbbel
kl 17.30 Will & Grace
kl 18.00 Big Bang Theory
kl 18.30 Airline
kl 19.00 America’s Funniest Home Videos
kl 19.30 4-stjerners middag
kl 20.30 Sesongpremiere: 
               Tangerudbakken borettslag
kl 21.30 Cold Case
kl 22.30 The Closer
kl 23.25 Big Bang Theory
kl 23.55 Cold Case
kl 00.55 CSI: Miami
kl 01.50 Special Victims Unit
kl 02.40 Justice
kl 03.30 Playbox

Søndag 14.03.2010Søndag 14.03.2010

07.00 Handy Manny 
07.30 FBI 
08.00 NRKs sportssøndag
08.00 Paralympics i Vancouver: 
          Rullestolcurling Norge-Storbritannia
09.55 V-cup kombinert: Hopp
10.25 V-cup skiskyting: Jaktstart, kvinner
11.15 Sport i dag
11.50 V-cup kombinert: Langrenn
12.40 V-cup hopp: Rapport fra Holmenkollen
12.55 V-cup skiskyting: Jaktstart, menn
13.40 V-cup hopp
15.30 V-cup langrenn: Sprint, kvinner og menn
17.15 Sport i dag
17.30 Åpen himmel: Skaperglede 
18.00 Barne-tv
18.00 Fugleveien 3
18.10 Med bestefar i lomma 
18.20 Pingu
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen
20.10 Himmelblå 
20.55 Ingen grenser 
21.45 Lille Dorrit 
22.40 Finnmarksløpet
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Kaldt kappløp: Krigsspillet 
00.20 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
01.10 Nurse Jackie 
01.40 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 14. marsSøndag 14. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapapa
07:49 Lille Brunbjørn
07:52 Milo
07:57 Den magiske karusellen
08:09 Noddy
08:20 Toot og Puddle
08:31 Vennebyen
08:42 Elias
08:52 Sonic X
09:15 Pokemon
09:36 Bakugan
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:25 Ja, kjære
12:55 Film: Sommerfuglen
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Farmen
18:00 Pastor på prøve
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra: Seriestart!
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: Molde - Rosenborg
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Veien til VM
00:20 Hack
01:15 God kveld Norge
01:50 Britz
02:55 60 Minutes
03:45 Været
03:55 Sonen

Søndag 14. MarsSøndag 14. Mars

kl 06.00 Playbox
kl 07.10 The Planet’s Funniest Animals
kl 07.35 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.00 Fresh Prince i Bel Air
kl 08.25 Clueless
kl 08.55 Clueless
kl 09.20 Clueless
kl 09.45 Wildfi re
kl 10.40 Megaquiz
kl 11.55 Hus til salgs
kl 12.55 Date My Mom
kl 13.25 Date My Mom
kl 14.00 Wipeout USA
kl 15.00 4-stjerners middag
kl 16.00 4-stjerners middag
kl 17.00 4-stjerners middag
kl 18.00 4-stjerners middag
kl 19.00 Tangerudbakken borettslag
kl 20.00 71º nord - Norges tøffeste kjendis
kl 21.30 Jakten på den 6. sans
kl 22.30 Fra sjel til sjel
kl 23.35 Politiet
kl 00.30 City Homicide
kl 01.25 Octane
kl 03.10 Fornemmelse for mord
kl 04.05 Playbox

LM
Assessoria

Lola Mengual
Col. 2114

( 619 290 085
Avda. Pais Valenciá, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi COLEGIO DE GRADUADOS

SOCIALES DE ALICANTE

l NIE/Residencia m.m.
l Arbeidskontrakter
l Arbeidsrett
l Seguridad Social
l Skatter / Avgifter
l Regnskap

Hos oss kan du
snakke spansk, 

engelsk eller fransk.
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Mandag 15.03.2010Mandag 15.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Folk: Sledemakeren 
10.35 “Nordkaperen” seiler i Indonesia 
11.35 Norge rundt 
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Frilandshagen 
13.10 Skavlan 
14.10 Himmelblå 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Bedre puls
20.15 Klasse 10 B 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Ulykkesfuglen 
22.30 Hjernevask 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Finnmarksløpet
23.55 Poirot: Det tause vitnet 
01.40 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 15. marsMandag 15. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Johan Falk: Leo Gaut
22:40 Refl ektor: Fanget i 18 år
23:40 Boston Legal
00:35 Kontoret
01:00 Verdens sterkeste mann 2008 - 
Premiere!
02:00 Numbers
02:50 Eli Stone
03:40 Sportsnyhetene
03:55 Været
04:05 Sonen

Mandag 15.MarsMandag 15.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren 
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel 
KL.08.45 The War at Home
KL.09.10 What I Like About You
KL.09.35 One TreeHill
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Airline USA
KL.12.10 Glamour 
KL.12.40 Hundehviskeren 
KL.13.40 Clueless
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 What I Like About You
KL.16.30 The War at Home
KL.17.00 Familietrøbbel 
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 The Big Bang Theory
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
KL.22.00 Cougar Town
KL.22.30 Lykkelig skilt 
KL.23.00 Spesialstyrken 
KL.23.55 The Big Bang Theory
KL.00.25 Cold Case
KL.01.20 CSI: Miami
KL.02.15 Special Victims Unit
KL.03.05 Justice
KL.03.55 Playbox

Tirsdag 16.03.2010Tirsdag 16.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Bedre puls
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Drivhusdrømmer
13.10 Urix
13.30 Filmavisen
13.40 Mat med Anne 
14.10 Ingen grenser 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Ut i naturen: Den ville laksen 
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.30 Bokprogrammet 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Finnmarksløpet
23.45 Film: Veiviseren 
01.10 Nytt på nytt 
01.40 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 16. marsTirsdag 16. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Sporløs
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Frustrerte fruer
22:35 Privat praksis
23:30 Mental
00:25 Mang slags kjærlighet
00:50 Medium
01:40 Brothers & Sisters
02:30 Frustrerte Fruer
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Tirsdag 16.MarsTirsdag 16.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren 
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel 
KL.08.45 The War at Home
KL.09.10 What I Like About You
KL.09.35 One TreeHill
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Airline USA
KL.12.10 Glamour
KL.12.40 Hundehviskeren 
KL.13.40 Clueless
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 What I Like About You
KL.16.30 The War at Home
KL.17.00 Familietrøbbel 
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 The Big Bang Theory
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 Politiet
KL.21.30 CSI
KL.22.30 CSI
KL.23.25 The Big Bang Theory
KL.23.55 Cold Case
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.40 Blade
KL.03.30 Playbox

Fredag 19.03.2010Fredag 19.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Førkveld
11.15 Historien om: Campingvognen 
11.25 V-cup langrenn: 2,5 km prolog, kvinner
12.30 Herskapelige gjensyn 
13.00 Filmavisen
13.10 V-cup langrenn: 3,3 km prolog, menn
14.15 VM skifl yging
17.00 NRK nyheter
17.10 Herskapelige gjensyn 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.40 Norge rundt 
20.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
20.55 Nytt på nytt 
21.25 Skavlan 
22.25 Finnmarksløpet
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Etter katastrofen 
00.15 Elbow i Abbey Road studio
01.15 Takk Gud, det er fredag! 
01.40 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 19. marsFredag 19. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hope & Faith
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Sirkus Sand - Premiere!
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Fredag
19:30 Sirkus Sand
20:00 Norske talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske talenter - fortsetter
22:15 Senkveld med Thomas og Harald
23:20 Golden Goal

Torsdag kveld fra Nydalen
00:50 Film: A.I. Artifi cial Intelligence
03:30 Rush
04:20 Film: Aeon Flux
06:00 Sportsnyhetene
06:15 Været

Fredag 19.MarsFredag 19.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 The War at Home
KL.09.10 What I Like About You
KL.09.40 One TreeHill
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Airline USA
KL.12.10 Glamour
KL.12.40 Hundehviskeren
KL.13.40 Dyrlegen på Bondi Beach
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 What I Like About You
KL.16.30 The War at Home
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 The Big Bang Theory
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 Hundehviskeren
KL.20.30 Castle
KL.21.30 CSI
KL.22.30 Cold Case
KL.23.25 The Big Bang Theory
KL.23.55 Lost
KL.00.50 Firetrap
KL.02.45 CSI
KL.03.35 Playbox

Lørdag 20.03.2010Lørdag 20.03.2010

07.15 Disneytimen 
08.05 Nordkapp 
09.00 Ut i naturen: Den ville laksen 
10.00 NRKs sportslørdag
10.00 VM skifl yging
12.15 Paralympics i Vancouver: Høydepunkter 
           fra nattens fi nale i kjelkehockey
13.10 V-cup langrenn: Dobbeljakt kvinner
13.50 V-cup skiskyting: Jaktstart kvinner
14.55 V-cup langrenn: Dobbeljakt menn
15.55 V-cup skiskyting: Jaktstart menn
16.45 4-4-2: Tippekampen: Stabæk-Vålerenga
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester 
20.55 Topp ti - Melodi Grand Prix 
21.25 Finnmarksløpet
21.55 Fakta på lørdag: Shanghaiet i Reykjavik 
22.45 Viggo på lørdag 
23.15 Kveldsnytt 
23.30 Nattkino: Dinner rush 
01.10 Trygdekontoret 
01.40 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 20. marsLørdag 20. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Lunar Jim
07:10 Bamse Bjørn og vennene hans
07:16 Nouky og venner
07:21 Ozie Boo
07:35 Bamse Bjørn og vennene hans
07:57 Hello Kitty
08:09 Jeg er Eloise
08:34 Lola og Virginia
08:47 Winx Club
09:11 Geronimo Stilton
09:37 W.I.T.C.H.
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:25 Hope & Faith
12:50 Bare for moro skyld
13:00 Hundeskolen
14:00 EHF Champions League: Før kampen
14:10 EHF Champions League: 
          Larvik - Krim Mercator
15:45 EHF Champions League: Etter kampen
15:55 Sporløs
16:55 Norske talenter
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Hos Martin
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: Little Miss Sunshine
00:10 Samantha - Sesongavslutning!
00:35 Senkveld med Thomas og Harald
01:40 Film: Coffee and Cigarettes

Lørdag 20.MarsLørdag 20.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.06.55 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.20 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.50 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.15 Clueless
KL.08.40 Dietter fra gamle dager
KL.09.35 Greatest American Dog
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.45 Date My Mom
KL.12.15 Wildfi re
KL.13.10 Age of Love
KL.15.10 Smak med Stephanie Valente
KL.15.45 10 Things I Hate About You
KL.16.15 Gossip Girl
KL.17.10 Ugly Betty
KL.18.05 Cougar Town
KL.18.30 Lykkelig skilt
KL.19.00 Hundehviskeren
KL.20.00 America’s Funniest Home Videos
KL.20.30 Ja vi elsker Hollywood
KL.21.30 Dødelig våpen 2
KL.23.45 Spesialstyrken
KL.00.40 Stranger than Fiction
KL.03.00 Castle
KL.03.55 Playbox

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN
Tips oss! Vi vil gjerne ha fl ere tips fra våre lesere. Har du en nyhet, tips om et  nytt arrangement, en 

forening som fortjener oppmerksomhet, har du hatt en positiv eller negativ hendelse du tror andre vil ha nytte 

eller glede av å lese om, eller vet du om en ny bedrift som etablerer seg? Nøl ikke, tips oss i dag!

Noe på hjertet?
Det beste tipset hver måned belønnes 
med tre fl asker utmerket Spansk vin!

Ring oss på  966 882 561, eller...
 Besøk oss på vårt kontor i Altea: Cuesta de Las Narices 34
 Send oss en epost på red@spaniaposten.no
 Benytt kontakt skjema på vår webside, www.spaniaposten.no
 Eller ta direkte kontakt med en av våre jounalister ute på oppdrag.
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Onsdag 17.03.2010Onsdag 17.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Schrödingers katt 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Urix
13.00 Mesternes mester 
14.00 Paralympics i Vancouver: 
           Kjelkehockey Norge-Canada
15.40 V-cup langrenn: Sprint kvinner og menn
17.30 Glimt av Norge: Aldri sur ... 
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 FBI 
20.15 Finnmarksløpet
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 House 
22.25 Migrapolis: Pappajentene 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Lydverket
23.45 Mesternes mester 
00.45 Topp ti - Melodi Grand Prix 
01.15 Viggo på lørdag 
01.45 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 17. marsOnsdag 17. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Farmen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Otto - helt privat
22:10 Brutte løfter
23:05 Californication
23:40 60 Minutes
00:30 Svindlertriks
01:05 Penn og Teller
01:40 Grey’s Anatomy
02:30 What about Brian
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været
03:45 Sonen

Onsdag 17.MarsOnsdag 17.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren 
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel 
KL.08.45 The War at Home
KL.09.10 What I Like About You
KL.09.35 One TreeHill
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Airline USA
KL.12.10 Glamour
KL.12.40 Hundehviskeren 
KL.13.40 Clueless
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 What I Like About You
KL.16.30 The War at Home
KL.17.00 Familietrøbbel 
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 The Big Bang Theory
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood
KL.21.30 Lost
KL.22.30 Special Victims Unit
KL.23.25 The Big Bang Theory
KL.23.55 Cold Case
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.40 Blade
KL.03.30 Playbox

Torsdag 18.03.2010Torsdag 18.03.2010

06.30 Morgennytt 
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Herskapelige gjensyn 
11.05 V-cup skiskyting: Sprint kvinner
13.00 VM skifl yging: Kvalifi sering
14.00 V-cup skiskyting: Sprint menn
16.00 Paralympics i Vancouver: 
          Rullestolcurling Norge-Italia
17.40 Oddasat - nyheter på samisk 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.45 Schrödingers katt 
20.15 Fotballkrigen: El Salvador - Honduras 
20.45 Glimt av Norge: Stillhet - den nye luksusen 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Debatten 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Finnmarksløpet
23.45 Himmelblå 
00.30 Skavlan 
01.30 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 18. marsTorsdag 18. mars

06:30 TV 2 Junior
06:31 Lyriaka
06:38 Barbapapa
06:43 Barbapapa
06:48 Ozie Boo
06:55 God morgen Norge
10:00 QuizShow
10:30 God morgen Norge
11:45 Hotel Cæsar
12:15 Ellen DeGeneres Show
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Den syvende himmel
14:30 Home and Away
15:00 Malcolm i midten
15:30 Christine
16:00 Home and Away
16:30 Venner for livet
17:00 Dharma & Greg
17:30 That ‘70s Show
18:00 Scrubs
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Vil du bli millionær? - Hot Seat
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Lurt av Karlsen
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene

Torsdag kveld fra Nydalen
22:40 Numbers
23:35 Rush
00:30 Criminal Minds
01:20 Judging Amy
02:10 Anna Pihl
03:00 Sportsnyhetene
03:15 Været
03:25 Sonen

Søndag 21.03.2010Søndag 21.03.2010

07.00 Handy Manny 
07.25 Norge rundt 
07.50 FBI 
08.20 Film: Fjols til fjells 
10.00 NRKs sportssøndag
10.00 VM skifl yging: Lag
12.15 Paralympics i Vancouver: 
          Finale rullestolcurling
13.05 V-cup langrenn: 10 km jaktstart, kvinner
13.50 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner
15.00 V-cup langrenn: 15 km jaktstart, menn
15.45 V-cup skiskyting: Fellesstart menn
16.50 VM skøyter
17.30 Åpen himmel: Skaperglede
18.00 Barne-tv
18.01 Fugleveien 3
18.10 Med bestefar i lomma
18.25 Danny og Daddy
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen
20.10 Himmelblå 
20.55 Ingen grenser 
21.45 Lille Dorrit 
22.40 Birkebeinerrennet
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Kaldt kappløp: Rovdriften 
00.20 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
01.10 Nurse Jackie 
01.40 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 21. marsSøndag 21. mars

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapapa
07:49 Lille Brunbjørn
07:52 Milo
07:57 Den magiske karusellen
08:09 Noddy
08:20 Toot og Puddle
08:31 Vennebyen
08:42 Elias
08:52 Sonic X
09:15 Pokemon
09:36 Bakugan
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Melrose Place
12:25 Hope & Faith
12:50 Film: Percy, Buffalo Bill och Jag
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Farmen
18:00 Pastor på prøve
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: Viking - Brann
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Veien til VM
00:20 Hack
01:15 God kveld Norge
01:50 Britz
03:00 60 Minutes
03:50 Været
04:00 Sonen

Søndag 21.MarsSøndag 21.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.30 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.00 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.25 Clueless
KL.08.50 Clueless
KL.09.20 Eve
KL.09.45 Wildfi re
KL.10.40 Megaquiz
KL.11.55 Hus til salgs
KL.12.55 Date My Mom
KL.13.25 Date My Mom
KL.14.00 Wipeout USA
KL.15.00 4-stjerners middag
KL.16.00 4-stjerners middag
KL.17.00 4-stjerners middag
KL.18.00 4-stjerners middag
KL.19.00 Tangerudbakken borettslag
KL.20.00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
KL.21.30 Jakten på den 6. sans
KL.22.30 Fra sjel til sjel
KL.23.35 Politiet
KL.00.35 City Homicide
KL.01.35 Menig Benjamin
KL.03.30 Playbox

Torsdag 18.MarsTorsdag 18.Mars

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 The War at Home
KL.09.10 What I Like About You
KL.09.35 One TreeHill
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Airline USA
KL.12.10 Glamour
KL.12.40 Hundehviskeren
KL.13.40 Clueless
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 What I Like About You
KL.16.30 The War at Home
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 The Big Bang Theory
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 Tangerudbakken borettslag
KL.21.30 Cold Case
KL.22.30 The Closer
KL.23.25 The Big Bang Theory
KL.23.55 Cold Case
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.40 Blade
KL.03.30 Playbox

Vi selger ikke bare, men reparerer også ! Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Bernd Adler14år i Spania
CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

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.
Snakk med vår norske tekniker hver tirsdag fra 09.00 til 14.00

Nå også i Torrevieja!

Etter lang tids etterspørsel gjør vi 
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.
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DIVERSEDIVERSE
LØSØRE M.M.LØSØRE M.M.

 BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

 BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

�� NØDNUMMERNØDNUMMER

Ambulanse    112Ambulanse    112

Bomberos (brannvesen)  112Bomberos (brannvesen)  112

Guardia Civil    062Guardia Civil    062

Policia Local    092Policia Local    092

ELDRE GOD BIL TILSALGS
Renault Clio 94 modell selges 
for € 990.-   EU godkjent 2010. 
Spedometer- stand 128000 Km  
Garasjeparkert. Fem dørs, Sen-
trallås, Klimaanlegg, Bruker ikke 
olje,sparsomt bensinforbruk. Full 
bremseoverhaling nov.2007  Sterk 
motor på 1,4 ltr. Alt vedlikehold 
er fulgt opp! verksteds- kvitter-
inger kan vises. Instruksjonsbok 
på Svensk.  Nødutstyr m.m. med-
følger. Spansk registert. Du må ha 
NIE nr. Pris og utg. til omreg. kan 
dikuteres, Agnar Wennerød sp. 
mob 645 297 106 eller 965 887 125
Alfaz del Pi. Selges grunnet hjem-
reise!

VOLVO 745 G L E
2,3 l bensin, 157000 km. 
automat,aircon, takluke m/m , bør 
sees, I.T.V. godkjent. 1500,--  euro.
Telefon  965  327  237.

BRUKT-BIL / SECOND HAND CAR
Brukt-bil i rimelig god teknisk 
stand ønskes kjøpt. Er i Torre-
vieja 20/2 til 27/3
Wanted second hand car in fairly 
good technical condition. Will 
be in Torrevieja 20/2 till 27/3

Vennligst ring Terje på 
tlf. +34-645 291 622 

eller norsk 974-17754
Please call Terje 

tel. +34-645 291 622 
or norwegian +47-974-17754

AUDI A8 QUATRO SELGES
Audi A8 Quatro 3.0 TDI selges.
Des.2005-mod, 85000km. 
32500 Euro.
Tel. 662533723 e. kl. 17.00

1999 BMW Z 3, 1,8
1999 BMW Z 3, 1,8, selges for 
Euro 4.000, gått ca 103.000. 
Bilen er ITV godkjent til de-
sember 2010. Bilen står i Dream 
Hills, ca 5 km utenfor Torre-
vieja. 
Norsk mobil 0047 906 24 101.

ØNSKER LEIE LEIL
har du ledig leil. for høst / vinter 
2010 / 2011 ?? med norsk tv og 
gjerne sol-plass - i området : las 
mimosas / chismosas / la fl orida 
/ los altos - for rolig / voksent 
par fra bergen -
tel.: 0047-55-100128 + norsk 
mob. 472-39125 tore  +   norsk 
mob. 952-20782 åse -  nb.!! er i 
torreveija til lør. 13/3 -

SØKES: SOLRIK LEILIGHET 
I ALBIR

Rolige pensjonister ønsker å 
leie varm,solrik og hjemme-
koselig leilighet i Albir. Må ha 2 
soverom og solrik uteplass.Nor-
skt TV og internett.Leie er fra 
januar til påske 2011. Kontakt 
oss på email:ab@mauland.no

COSTA BLANCA 
NORD MARINA BAIXA

Leilighet til leie i Alfaz fra 18. 
mars. Vi ønsker å leie ut vår 
topp-leilighet i sentrum av Alfaz 
på uke-eller mnd-basis. Stor, lys 
og nyoppuset leilighet i sentrum 
av Alfaz, 180 kvm, 2 soverom, 2 
bad, kontor, vaskerom, norsk tv, 
sydvendt terrasse , nært til alt. 
Fullt møblert og utstyrt. 

Tlf:637 953 255

LEILIGHET I CALLE TRITO, 
ALBIR TIL LEIE.

Ledige uker i Aug./Sept., og 
fra medio November. 2 etg. 
sørvendt terrasse mot pinjesk-
og (ettermiddagssol), 2 sov. 
norsk TV, fullt utstyrt, uke eller 
månedsleie, €690 pr.mnd. 1 uke 
€285, 2 uker €485, alt inkludert,

Epost: post@albirferie.com 
Tlf:+34 620612144

REKKEHUS TIL LEIE 
I ALFAZ DEL PI

Rekkehus til leie i “norske” Jar-
din Foya Blanca (rett ved Reu-

FLOTT UTSIKTSVILLA 
I CIUDAD QUESADA SELGES

Fantastisk beliggenhet med Fantastisk beliggenhet med 
utsikt til både Middelhavet utsikt til både Middelhavet 
og saltsjøene. Gåavstand til og saltsjøene. Gåavstand til 
Den Norske Skolen, golfbane, Den Norske Skolen, golfbane, 
tennisbane, supermarkeder, tennisbane, supermarkeder, 
barer og restauranter m.m.barer og restauranter m.m.
Bofl ate ca 220 m2, tomt 800 m2, 
egen studioleilighet på toppen 
på ca 25 m2 med egen inngang. 
Boligen selges fullt møblert, 
har gulvvarme og inneholder: 3 
store soverom, 3 bad, stor stue 
med bar, mindre tv-stue, spis-
estue, kjøkken ++ Flere utgang-
er til fl otte balkonger og terrass-
er. Huset er holdt i en eksklusiv 
spansk/mexicansk stil, med en 
liten sjarmerende vinbodega. 
Mye skapplass. Flott inngjerdet 
hage med elektrisk port, carport, 
eget stort svømmebasseng og 
barbecue. Huset er ytterst vel-
holdt og må ses! Privat Salg. 

Visning: 
Monica/ Fernando 

629 607 508/636 705 396 
Mail: monica@mi-garage.com, 

fernando@mi-garage.com

DOÑA PEPA 
CIUDAD QUESADA / ROJALES

Romslig (som ny) rekkehus i Torre-
vieja  Ligger i rolige og barnevenn-
lige omgivelser 6 - 7 minutter fra 
populær strand “GUARDA MAR” 
. Egen koselig hage gir masse bol-
treplass for barn og voksne. Gan-
gavstand til Den Norske Skole i Ro-
jales og Gåavstand til CONSUM 
og andre butikker og restauranter. I 
tillegg har du egen bakterasse med 
vaskemaskin og god tørkeplass. 
Like ved kjøkkenet fi nner du døra 
direkte ut til Svømmebasseng:
Soverom (3), Bad (2), Boligar-
eal (110), Etasje (2), aircond (Ja), 
Byggeår (2004), Fellesbasseng, 
parkeringsplass:

Kontaktperson: Pedro Letelier
Mobil: 644132450 (spansk)

          95797564 (Norsk)

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

For å annonsere helt gratis på denne 
siden, send en kort annonse på e-post:

rubrikk@spaniaposten.norubrikk@spaniaposten.no
*Gratistilbudet gjelder kun ikke-kommersielle annonser for privat-personer. Annonsen trykkes kun en 
gang, ønsker du fl ere innrykk, må du sende annonsen på nytt. Siste frist er mandagen samme uken 
avisen kommer ut. Rubrikk-annonser over telefon eller levert til vårt kontor i Altea koster 25 Euro pr. 
innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.

SAMSUNG OMNIA HD 
MOBILTELEFON

Telefonen er ikke oppratør-
låst. Berøringsskjerm. Inn. og 
avspilling i HD-kvalitet. Oppl. 
på 720p. Skjerm på 3,7 “ i 16:9 
format. Kameraet har 8 mgp, 
minne16 GB (32 GB.) Fullp. 
med gps, DNSe, 5.1-lyd og 
st.høyttaler. Brukt i 8 mnd – Ny-
pris Netcom: Kr 6400.- (790,-€)
Selges for ½  pris  3200,- ( 395,- 
€ ). Gunnar Hagen: 675 973 106

lghagen@telefonica.net

LEILIGHET I VARA KOMMUNE 
I SVERIGE 

2.r.leil.på 65.kva. i et norsk bo-
rettslag til salgs fra mai 2010. 
Fellesutg. S.kr. 1868,-pr.mnd. 
Selges for N.kr. 110 000.
opplys. telf 00 46 51 29 31 09
   “         “   Spa.         96 53 28 200

NY SYKKEL TIL SALGS
Grunnet sykdom, selges helt 
ubrukt, rød, 3-girs damesykkel 
med kurv for 100 €. Kjøpt på 
Carrefour for 149 €. Du får med 
ringeklokke og lås.
Ring Marit: 687574530 eller 
Jon: 652297401. Alfaz del Pi

HUS I THAILAND TIL SALGS  
BYTTES I EN LEILIGHET I SPANIA!
Koselig enebolig fullt møblert 
selges eller byttes i en min.3 
roms leilighet i spania. Huset 
ligger på et av Hua Hins fi n-
este områder ca 5 - 6 km før 
Hua Hin sentrum.Alle elek-

ma sol) for lang eller kortidsleie.
2 soverom, 2 bad, solrik terrasse, 
stue og kjøkken. Felleshage og 
utebasseng. Høy kvalitet med 
varmekabler og aircondition.
Pent møblert og godt utstyrt. 
Garasjeplass. Ta kontakt for mer 
informasjon: 0047-91383470

ALFAZ DEL PÍ- MIRAMAR
Hus till leie fra høsten og ut 
skoleåret. Gangsavstand til 
skolen, eget basseng 9 x 4m. 4 
soverom, 2 bad, kjøkken/stue, 
vaskerom, norsk tv, internett. 
Vask/oppvaskmaskin, for øverig 
alt utstyr. Meget hyggelig over-
bygget uteterrasse foran bassen-
get og utegrill for mere infor-
masjon, 

ring Gun på:965 889 155

HUS TIL LEIE I ALFAZ DEL PI
I Col. Escandinavia for skoleåret 
2010/11. 3 soverom, eget bas-
seng, stor uteplass, aircond, 
norsk TV,m.m. Fullt møblert. 
Flott utsikt og skjermet parker-
ingsplass.Gåavstand til skolen. 

tel. 0034676042527,
004748219700

ALFAZ DEL PI, HUS TIL LEIE
I Col. Escandinavia for skoleåret 
2010/11. 3 soverom, eget bas-
seng, stor uteplass, aircond, norsk 
TV,m.m. Fullt møblert. Flott 
utsikt og skjermet parkeringsplass.
Gåavstand til skolen.
tel. +47 48219700

PANORAMA UTSIKT
Polop “paradis” et sant paradis!! 
Med utsikt utover middelhavet, 
og fjellene. Flott beliggenhet ved 
parken, og basseng med fossefall.
Det er greit med offentlig kom-
munikasjon. Innhold: tomt 246 m    
Bofl ate: 75m Soverom: 2  Bad: 2    
Kjøkken: komplett    Stue: m/ ved-
peis.   Sentralvarme: Ja.   Hagestue: 
m/ 2 køyeplasser.   Terrasse: Ja.   
Felles basseng:  Ja.   Sjøutsikt:  Pan-
orama.   Fjellutsikt:  Ja.   Carport: Ja.   
Parkeringsplass: Ja.      Sengeplasser 
6.   Boligen er 4 år gammel, med 
pen hage, og er velholdt.  

Telf.  Aase, og Tor. 
0034 666736640   

Mail: polopivers@yahoo.no 

LEILIGHETSKUPP!
Sentralt i Torrevieja sentrum,2.linje 
fra strandpromenaden, er strøken 
leilighet  med alt utstyr tilsalgs. 3 
s.rom, stue med innebygget ter-
rasse, stort kjøkken m/spiseplass, 
entre og vaskerom. Heis  Pris kun 
NOK 930.000,-
Kan sees 23.mars-13.april 2010.
Tlf.0047 90540368/004769155312

TREHYTTE SELGES
2 år gammel trehytte, 2,2x2,6m sel-
ges i Torrevieja.
Mobil 693820231
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� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

PLAGET AV KAKELAKKER, UDYR?
Bekämpning av kakelackor, 

parasiter, getingar, etc.
Proffessionell top service.

Muli Top: 630 775 763

TRENGER DU HJELP AV EN 
NORSK “HANDYMAN”?

Småjobber som du ikke har tid, 
anledning eller ork til, gjør jeg 
gjerne for deg. Flyttejobber, 
vasking, innkjøp, budtjenester, 
hagearbeid og mye, mye mer! 
Ring eller send en mail til 

TLF: 672833759 
EPOST: tss@epost.no.

REPARASJON  AV HUSHOLDNINGS-
MASKINER ELEKTRONIKK M.M.
Reparation av diskmaskiner, 

tvättmaskiner, torktumlare, vat-
tenberedare och all elektronik. 

Proffs från Holland. 
24h service!

William: 630 775 763

UNG KVINNE SØKER JOBB
Har mye arbeids erfaring ,har 
også jobbet mye med eldre 
og funksjonshemmede ,alt av 
interesse,helst i Alicante områ-
det. TLF:600779285, 
Mail :monicaa045@gmail.com

GRAPHIC DESIGNER
I am a fully qualifi ed Graphic 
Designer, who is looking for a 
job.  I can design anything and 
everything, I know Corel Draw, 
Adobe Photoshop (and all Ado-
be programs). I have passion in 
my job. I´ve worked as a man-

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.

God helse begynner med vannGod helse begynner med vann
LUXORLUXORSPA & FITNESS CENTERSPA & FITNESS CENTER

Bryllup & konferanser 
ute i det fri eller i ett av våre 

mange konferanserom

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud!      
Tlf: 96 683 00 00Tlf: 96 683 00 00

Av. Severo Ochoa 3B,Av. Severo Ochoa 3B,
Rincón de Loix. BenidormRincón de Loix. Benidorm www.hotellevanteclub.comwww.hotellevanteclub.com

email: eventos@hlc.grupo-centauro.comemail: eventos@hlc.grupo-centauro.com

STILLING LEDIG

“Søkes skandinavisk kokk 
og servitør til Skipperstuen”

Telf: +34 645 296 400
Epost: post@skipperstuen.net

Skipperstuen Alfaz del Pi, 
Calle Ferreria, 15.

Skipperstuen
Alfaz del Pi

triske ledninger er lagt i bak-
ken.Området består av ca 70 
eneboliger,bygget for europ-
eere og det er 16 forskjellige 
nasjoner som er representert.
Inne på området er følgene 
fasiliteter:klubbhus som har stort 
svømmebasseng,treningslokale 
med topp moderne utstyr,kafe/
restaurant,frisør og massage 
salong samt servicekontor.
Huset inneholder: 3 soverom 
m/dobbelseng og garderobes-
kap,2 baderom m/ dusj og in-
nebygget vaskemaskin,stue 
m/ salong,tv,dvd spiller 
og fullt surround stereo 
anlegg,innlagt telefon,internet 
og paralbol.Kjøkkenet er ut-
styrt kjøl/frys,komfyr m/ 
stekeovn,micro,kaffetrakter etc.
Alle rom har air condition

Ta kontakt med
Kari og Rune Johansen

mob:+4797066991
e-mail:runej2@passagen.se

BETALER OPPTIL 
100 EURO PR. PLATE

Skal dere til Norge en tur. Kikk 
etter på loft eller i kjeller. Inter-
essert i singles/EP’s med Bea-
tles og andre 60-talls-artister, 
også norske. Norske utgivelser 
med billedomslag. Henter. 
Tlf. 966769956/695313070. 
wholsen.goldies@hotmail. com

RELAXSTOLER
To lys beige skinn relaxstoler 
med elektrisk massasjefunksjon 
selges i Albir. Tlf. 966 868 377, 
mobil 699 007 718.

SVERIGE
Nyoppusset, stor 2 roms leil. 
til salgs. Nær skjærgård/
badestrand, golfbane og 10 min. 
til Lysekil. Ypperlig sommer-
bolig eller helårsbolig. Møbler 
kan følge med hvis ønskelig.
Prisantydning: NOK 400.000,-
Tlf. 966769956/695313070. 
wholsen.goldies@hotmail.com

ager of a graphic design com-
pany for 3 years. I´ve got own 
car to mobilze anywhere. Please 
contact Mariano 639.073.014 or 
965.717.327

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN
JOURNALIST / SKRIBENT

Vi utvider vår redaksjonelle Vi utvider vår redaksjonelle 
satsning og søker derfor en satsning og søker derfor en 
erfaren skribent for snarlig erfaren skribent for snarlig 

SPANIAPOSTENSPANIAPOSTEN

Kontakt på epost for info:Kontakt på epost for info:

red@spaniaposten.no



LEIEBIL TIL lavpris
DE BESTE BILENE, DE BESTE BILENE, 
BILLIGST OG ENKLEST PÅ INTERNETBILLIGST OG ENKLEST PÅ INTERNET

ALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJAALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJA

FRI KM. & VEIHJELP
INGEN FLYPLASSGEBYRINGEN SKJULTE KOSTNADERAIRCONDITION I ALLE BILEREGNE FLYPLASSKONTORALICANTE & MURCIA











WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBILD

Telefon:Telefon:  (+34) 966 882 501(+34) 966 882 501
E-post:E-post:  leiebil@spania.noleiebil@spania.no  
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3  D3  Dørerører
Ford KAFord KA

€ 81 81
7 dager7 dager

3  D3  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 85 85
7 dager7 dager

VW PoloVW Polo

5  D5  Dørerører
Ford FiestaFord Fiesta

€ 90 90
7 dager7 dager

5  D5  Dørerører
Ford FocusFord Focus

€ 108 108
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Fiesta TrendFord Fiesta Trend

€ 94 94
7 dager7 dager

5  D5  Dører dieselører diesel
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI

€ 117 117
7 dager7 dager

Stasjonsvogntasjonsvogn
Ford Focus TDCIFord Focus TDCI
Ford FocusFord Focus

€ 125 125
7 dager7 dager

5  5  dører storbildører storbil
Ford CMAX TrendFord CMAX Trend

€ 130 130
7 dager7 dager

Minibuss 9 seterMinibuss 9 seter
Mercedes VitoMercedes Vito

€ 270 270
7 dager7 dager

Ford FusionFord Fusion
Peugeot 207Peugeot 207
VW PoloVW Polo

Kia CeedKia Ceed
Mazda 3Mazda 3
Peugeot 307Peugeot 307
VW GolfVW Golf

Opel Corsa CDTIOpel Corsa CDTI
Peugeot 207 HDIPeugeot 207 HDI
VW Polo TDIVW Polo TDI

Kia Ceed CRDIKia Ceed CRDI
Peugeot 307 HDIPeugeot 307 HDI
Seat Leon TDISeat Leon TDI

Peugeot 307 Stv. HDIPeugeot 307 Stv. HDI VW Touran AdvanceVW Touran Advance VW Transporter TDIVW Transporter TDI
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