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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

T

www.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

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

Avenida Marina Baixa, 126. La Nucia

Åpent 10:00 til 14:00 
og 16:00 til 20:00

Telf: 966 896 988
info@creativcocinas.es

Benidorm

La Nucia

Polideportivo

Camilo
Cano

Guadalest / Alcoy

Poligono 
Industrial
La Alberca

OM du Kjøper et KjøKKeN frA Oss får du: 
Gratis stekeovn, keramisk topp, og 90 cm avtrekksvifte av rustfritt stål fra Balay.

tilbudet gjelder kun de 15 neste kjøkken. 

Åpent 9:00 til 13:30 
og 16:00 til 19:30
Telf: 966 896 543
comercial@tresjiv.com Vi flyttet 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 l Web: www.indoorparking.es

- Vi snakker skandinavisk

- Bevoktet døgnet rundt

Alicante Lufthavn
- Kameraovervåkning - Asfaltert parkering

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

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

Innendørs og utendørs parkering

Den spanske 
påskefeiringen er 
noe ganske annet enn 

hyttekos, påskeegg og marsipan.

I motsetning til påskeuken i 
Sentral- og Nord-Europa, som 
fokuserer på selvransakelse og 
faste, er den spanske påskefeir-
ingen en real religiøs folkefest. 
Gamle hedenske tradisjoner, 
som blant annet å feire naturens 
gjenoppvåkning etter vinteren, 
blander seg med den kristne for-

tellingen om gjenoppstandelse. 
Resultatet er en uforglemmelig 
oppvisning i lidenskap, sorg og 
ekstatisk glede.

Hver dag fra palmesøndag til 
første påskedag blir det span-
ske samfunnets dyptgående 
spirituelle fundament fullsten-
dig blottlagt. Under påseuken 
fremvises en fromhet og en 
religiøsitet, som ellers sjelden 
viser seg i det moderne Spania.

Semana Santa Valgfusk, underslag og 
sjikane i Torrevieja FrP 
Det har oppstått indre 

strid i Foreningen 
Torrevieja FrP, minst 20 

medlemmer har forlatt partiet 
til nå. Lokallaget skal ha brutt 
partiets sentrale reglement, 
blant annet hva økonomi angår. 
Beskyldninger om valgfusk i 
forbindelse med valget av nytt 
styre på årsmøtet den 28. oktober 
2009 har blitt fremmet. Geir 
A. Moe som ble sendt fra Oslo 
for å rydde opp beskyldes for 
diktaturiske metoder.

Flesteparten av de utmeldte FrP 
medlemmene ønsker ikke å stå 
frem med navn på grunn av det 
de karakteriserer som sjikane og 
hets i forbindelse med utmeld-
ingen. Det hele begynte med at 
tidligere formann Olav Bratberg 

varslet at han ikke ønsket å stille 
til gjenvalg foran det opprinneli-
ge årsmøtet den 28. oktober i fjor. 
Ifølge eks medlemmene endte 
valget at nytt styre og ny formann 
opp med valgfusk. Blant annet 
ble det hentet inn flere eksterne 
folk som egentlig ikke hadde 
stemmerett, slik at resultatene av 
valget skal ha blitt fullt kaos.

Felipe González

– Påske på spansk
Spanske profiler
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SPANIAPOSTEN

KontaKt / contacto

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

annonseinfo og priser / publicidad

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

abonnement / suscriptores

Avisen utgis hver annen lørdag 
(hver 14. dag)  og en gang i august. 

Pris for ett års abonnement:
Norge:        595 NOK for ett år
Spania:   69 E for ett år

Pris for halvt års abonnement:
Norge:        349 NOK for halvt år
Spania:   39 E for halvt år

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

postadresse / direccion postal

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)

Kontor / 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.

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

Påstår samarbeid med ETA
Partido Populars talsmann 

i EU parlamentet, Jaime 
Mayor Oreja, vakte stort 

oppstyr da han under en høring 
i slutten av mars uttalte at Za-
patero og hans regjering samar-
beider med den baskiske terro-
rorganisasjonen ETA, og at de 
har felles politiske interesser.

Mayor Oreja, som var innen-
riksminister under Jose Maria 
Aznar, kom med svært kontro-
versielle uttalelser som for eks-
empel at Zapateroregjeringen 
har gjenopptatt kontaken med 
terrororganisasjonen for å sikre 
støtte ved neste valg. Blant an-

net hevdet PPs EU talsmann at 
dette skulle foregå ved at ETA 
skulle få stille med politiske 
representanter til neste regions-
valg i Baskerland, i bytte mot å 
støtte PSOE ved neste nasjonale 
valg. Påstanden ble på ingen 
måte dokumentert.

Jaime Mayor Orejas uttalelser 
har vakt harme hos Zapatero-
regjeringen, og PSOE har levert 
en rekke formelle protester mot 
de svært grove beskyldningene. 
Ingen innen Partido Populars 
sentrale ledelse har tatt avstand 
fra utsagnene.

SPANIAPOSTEN

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

"

Madrid

Risikerer 24 års fengsel
Jaume Matas (PP), som er 

tidligere regionalpresident 
på Balearene og tidligere 

miljøvernminister under Jose 
Maria Aznar, risikerer 24 års 
fengsel for korrupsjon. Tiltalen 
er en del av rettsprosessen rundt 
korrupsjonsskandalen ”caso 
Palma Arena”. Matas´ svo-
ger, Fernando Areal, er tiltalt i 
samme sak.

På grunn av at Jaume Matas er 
offisielt bosatt i USA, har dom-
meren i saken inndratt hans 
pass slik at han ikke skal kunne 
rømme landet mens rettssaken 
pågår. Påtalemakten mener des-
suten at Matas´ advokater har 
forsøkt å produsere falske bev-
iser i et forsøk på å forsvare sin 
korrupsjonsmistenkte klient.

drøYe påstANder: PPs talsmann i EU parlamentet, Jaime Mayor 
Oveja, mener Zapatero og PSOE samarbeider med ETA.

BerIKet seG seLV: Balearenes 
tidligere president, Jaume Matas 
(PP), risikerer 24 års fengsel for 
korrupsjonsskandalen på Mallorca.

Madrid

Aznar ga pris til Thatcher

Storbritannias tidligere 
konservative statsminis-
ter, Margaret Thatcher, 

har blitt tilkjent årets Frihets-
pris, som deles ut av den politisk 
konservative stiftelsen FAES - 
la Fundación para el Análisis y 
los Estudios Sociales – som er 
ledet av tidligere PP statsminis-
ter Jose Maria Aznar.

Aznar skal selv ha reist til Lon-

don forå overrekke beskjeden 
til Thatcher, som angivelig skal 
ha uttrykt stor glede over ut-
merkelsen. Ifølge en uttalelse fra 
FAES skal den tidligere britiske 
statsministeren ha fått prisen, 
som i fjor ble tilkjent kong Juan 
Carlos, for sitt forsvar av frihet 
og demokratiske verdier da hun 
satt som regjeringssjef fra 1979 
til 1990.

MeNINGsfeLLer: Storbritannias tidligere statsminister, Margaret 
Thatcher, får pris av Spanias tidligere statsminister Jose Maria Aznar.

Madrid

Visste om jødeutryddelsene

Tidligere hemmeligstem-
plede dokumenter bek-
refter at Spanias tidligere 

diktator Francisco Franco og 
hans regjering hadde kjennskap 
til nazistenes jødeutryddelser un-
der andre verdenskrig. Det bek-
refter et brev skrevet av den unge 
spanske diplomaten Sanz Briz i 
tyskokkuperte Budapest 1944. 
Brevet er adressert det spanske 
utenriksdepartementet i Madrid.

I brevet, som ble sendt til Fran-

cos utenriksminister José Félix 
de Lequerica, forteller Briz om 
grusomheter utført i Hitler-Tysk-
lands største konsentrasjonsleir, 
Auschwitz. 

Den spanske diplomatens beret-
ning er basert på et notat skrevet 
at to tsjekkere som lykkes i å 
rømme fra den beryktede leiren, 
hvor et sted mellom 1,5 og 2,5 
millioner mennesker ble gasset i 
hjel i løpet av de fem årene kri-
gen pågikk.
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Alicante

Bandemedlemmer pågrepet

Policia Nacional har 
pågrepet fire personer 
som tilhører en organisert 

gruppe dedikert til innbrudd og 
ran av privatboliger og forret-
ninger i Alicante, Valencia og 
Madrid. Det er snakk om den 

samme kriminelle grupperingen 
somserberen Veselin Vlahovic 
– ”monsteret fra Grbavica” – 
som ble pågrepet i Altea i tidlig 
i mars.

Vlahovic er en ettersøkt krigs-

forbryter etter krigen i Bos-
nia på 90-tallet, med over 100 
menneskeliv på samvittigheten, 
deriblant kvinner og barn. De 
fire som ble pågrepet i Alicante 
er av rumensk og bulgarsk op-
prinnelse, og er mistenkte for en 
rekke innbrudd, deriblant i kul-
turhuset Palau de Altea i Altea.

I tillegg til innbrudd og ran har 
banden drevet med innførsel og 
salg av narkotika, heler, ulovlig 
pengeinnkreving og en rekke 
andre kriminelle aktiviteter. 
Den antatte lederen for gruppen 
er dessuten ettersøkt for drap i 
Serbia, som han er dømt til 25 
års fengsel for.

Velkommen til en kreatiV uke med personlig Vekst og utVikling

Hotellet
Seminaret finner sted på LA ZENIA HOTEL 

rett utenfor Torrevieja i perioden 18. – 26. april.
LA ZENIA er ett 4 stjerners hotell beliggende rett på stranden. 

På hotellet finnes det muligheter for SPA, hudpleie, massasje med mer.

Pris Kr 12 900 Nkr med overnatting og ½ pensjon
Pris Kr 9700 Nkr for bare seminaret

Siste frist for påmelding og innbetaling av kursavgift er 10. april 2010.
Påmeldingen er bindende. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.

Vi har gleden av å invitere deg til 7 positive 
og inspirerende dager ved Middelhavet!

Har du noen mål eller drømmer du gjerne vil realisere, men ikke helt vet hvordan? 
Vet du at du har behov for ”noe nytt” i livet, 
men er usikker på hvor din vei går videre? 

Da er dette seminaret noe for deg!
Den første betingelsen for å få noe som helst, 

er å vite hva du vil ha”

www.dittpotensiale.no

Mina 
mobil: +47 94 19 44 29

e-post: mina@ebnett.no

Anne Elisabeth 
mobil: +47 97 59 67 20

e-post: aegulseth@hotmail.com

Skinn Boutiquen

C/San Juan, s/n 03580 Alfaz del Pi - Tel: 96 588 75 33
Åpningstider: Man - fre 10.00-15.00 og 17.00-20.00

Kvalitet og design 
i lammeskinn!

Også etter mål! Rask service!

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.

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 til høst & vinter?

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

Varmepumpe: 28C i bassenget ditt året rundt!
Krystallfilter: Bytt ut ditt sandfilter med ett av de nye 
revolusjonerende krystallfilter! AFM - Orginalen! 
Positive og negativt ladede partikler. Tilfører mye 
oksygen og desinfiserer! “Quality Crystal clear water” 
- Uten algevekst og fremmede biologiske partikler. 
Filteret er evigvarende og gir deg sunnere vann!

Aircondition: A+ sertifisert energieffektive 
klimaanlegg. Kulde, varme & avfukting i ett.

SOLARhot
varmtvann
ALtHerMA

Dakin varmepumpe

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

Alicante

Reiseruten klar for Volvo Ocean Race
Den norske seileren Knut 

Frostad, som er direk-
tør for arrangementet 

Volvo Ocean Race, sa under en 
pressekonferanse i slutten av 
mars at Miami skal gjeninnsettes 
som stopp under den verdensom-
spennende seilasen. Dermed er 
ruten for 2011/2012 racet klart. 
Den er som følger.

Første etappe skal gå fra Alicante 
til Cape Town i Sør-Afrika. Der-
etter går ferden videre til Abu 

Dhabii De forente arabiske emir-
ater, Sanya i Kina, Itajai i Brasil, 
Miami i USA, Lisboa i Portugal 
og Lorient i Frankrike, før det 
hele ender opp i Galway på den 
irske vestkysten.

Sommeren 2009 ble det bestemt 
at hovedbasen til Volvo Ocean 
Race skulle flyttes fra Whitley 
I Sør-England til Alicante, hvor 
også starten på den berømte 
seilasen skal gå av stabelen både 
i år og til neste år.

VOLdeLIG GjeNG: Politiet i Alicante har pågrepet en organisert grup-
pering dedikert til innbrudd og ran på Costa Blanca.

VerdeNsseILAs: Ruten for 
Volvo Ocean Race 2011/2012 er 
endelig ferdig utarbeidet.

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

Kjemilkaler, filter, pumper, saltelektrolyse,
automatiske og manuelle bassengtrekk til sommer 

og vinterbruk, varmepumper og solvarme.
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 Svensk

Åpent man. - fre. 9-18
Utvid badesessongen med flere måneder!
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Eksperter på Solenergi

www.sunenergy.es

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

KONTAKT OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISOVERSLAG

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

La Nucia

Dømt for babydrap

En mann er dømt til 17 
års fengsel for å ha drept 
en 20 måneder gammel 

baby i La Nucia i 2007. Retten 
trodde ikke på tiltaltes forklar-
ing om at spedbarnet døde i en 
ulykke i hjemmet. Ifølge dom-
men er det ikke mulig at skad-

ene babyen døde av kan ha blitt 
påført ved et uhell.

Det var på kvelden den 21. mai 
2007 at den nå dømte mannen 
skal ha slått babyen, som var 
hans kjærestes barn, flere gang-
er både i hode og på kroppen. 
Spedbarnet mistet etter hvert 
bevisstheten og mannen fikk 
hjelp av naboer til å bli kjørt til 
sykehuset i Villajoyosa.

Hodeskadene var imidlertid så 
omfattende at barnets liv ikke 
var til å redde. I tillegg til feng-
selsstraffen er mannen dømt til 
å betale babyens mor 180.000 
euro i erstatning, samt at han må 
betale utgiftene til sykehusop-
pholdet på litt over 8.000 euro.

BLe IKKe trOdd: Retten trodde 
ikke på tiltaltes forklaring om at den 
20 måneder gamle babyen døde ved 
et uhell i hjemmet.

Albir / Villajoyosa

Nytt navn på sjømannskirken

Sjømannskirken i Ali-
cante skifter navn til sjø-
mannskirken i Albir-Vil-

lajoyosa. Det ble nylig vedtatt i 
Sjømannskirkens hovedstyre.

Misforståelser

- Vi bytter navn fordi det gamle 
navnet Alicante var upraktisk og 
førte til for mange misforståels-
er. Folk havnet i Alicante by 
som er en time unna. Det gamle 
navnet er fra da vi dekket hele 
regionen, før sjømannskirken 

i Torrevieja kom, sier sjø-
mannsprest i Albir-Villajoyosa, 
Reidar Ådnanes.

To steder
Sjømannskirken har to lokaler 
i området, “hverdagskirken” 
i Albir og “søndagskirken” i 
Minnekirken i Villajoyosa, nær-
mere bestemt på Solgården. Et-
ter flere alternative forslag synes 
navnet Sjømannskirken i Albir 
- Villajoyosa å være det mest 
dekkende.

- Vi har ukentlig fått mange 
henvendelser fra folk som ikke 
skjønner hvor vi er. For oss som 
jobber her er det godt at det er 
mer riktige geografiske beteg-
nelser som nå er brukt.

Mer deKKeNde: Det har nylig blitt vedtatt at Sjømannskirken i Alicante 
bytter navn til Sjømannskirken Albir – Villajoyosa.

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

ptda. Cap Blanc 98, 03590 ALteA
Tlf: 692 036 863 - Manolo

Benidorm

Gamlebyen blir bilfri
Samtlige politiske partier 

i Altea har godkjent et 
forslag om å gjøre mo-

torveien AP-7, som strekker seg 
gjennom hele Valenciaregionen 
fra nord til sør, gratis. Et lignen-
de forslag er fremmet i det re-
gionale parlamentet i Valencia.

- Poenget er å forsøke og lette 
det trafikale trykket på riksveien 
N-332, som blant annet går rett 
gjennom Altea sentrum.  I til-
legg vil valencianerne kunne 
nyte godt av en gratis motorvei, 
sier Alteas ordfører, Andres Ri-
poll (PSOE).

De politiske partiene i Altea står 
samlet bak forslaget og mener at 
det vil lette trafikken betydelig 
og ha en positiv innvirkning på 
turismen, hvis det blir gjennom-
ført. Selskapet som står bak be-
talingsordningen har konsesjon 
på driften frem til 2019, men 
representanter for rådhuset i Al-
tea håper det vil være mulig å 
gjøre motorveien gratis før den 
tid.

- Etter at forslaget nå er vedtatt 
lokalt her ved rådhuset, er neste 
skritt å oversende det til det 
regionale infrastrukturdeparte-

mentet i Valencia, som igjen vil 
sende det videre til den sentrale 
regjeringen i Madrid hvis det 
blir godkjent på regionalt nivå, 
forklarer Ripoll.  

Valencia er ikke den eneste au-
tonome regionen i Spania som 
eventuelt fremmer et forslag om 
å gjøre motorveien gratis for 
brukerne. 

Tidligere har både det regionale 
parlamentet i Catalonia og det 
regionale parlamentet i Navarra 
godkjent lignende forslag.

Altea

Foreslår gratis motorvei
Bystyret i Benidorm har 

besluttet å stenge gamle-
byen – el casco antiguo 

– for biltrafikk. Det omfattende 
prosjektet med å klargjøre for å 
holde området mellom el Cas-
tillo og bydelen el Calvari bilfri 
har pågått i to år. Fra og med den 
1. juli vil man bli bøtlagt for å 
kjøre bil i gamlebyen.

Fra den datoen er det kun be-
boere og service- og uttrykning-
skjøretøyer som har lov å kjøre 
bil i gamlebyen i Benidorm. Det 
er innstallert et elektronisk sys-
tem som gjenkjenner registre-
ringsnummerene på bilene som 
passerer for at trafikkantene skal 
overholde det nye reglementet.

  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 08.30-19.30
   SØNDAGER 09.00-14.00
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Benidorm

Hotellbelegget øker 

Hotellbelegget på Cos-
ta Blanca har økt tre 
månder på rad ifølge 

nye tall fra Hosbec. I perioden 
fra den 15. desember 2009 til 
den 15. mars 2010, økte belegget 

med nesten 3 % i forhold til 
samme periode året før. Det er 
først og fremst godt belegg i 
Benidorm som er årsaken til 
de positive tallene. De tre siste 
månedene har hotellbelegget på 

Costa Blanca ligget på et gjen-
nomsnitt på 47,1 %. Det er ven-
tet at dette tallet vil øke til 49 
% i løpet av de kommende tre 
måneder.

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

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

Bedre tIder: Hotellbelegget på Costa Blanca har økt tre måneder på rad, ifølge nye tall fra hotelleierorganisas-
jonen Hosbec. Det er hovedsakelig på grunn av godt belegg i Benidorm.

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-
talende

tannlege
i Benidorm

Før                            Etter

edif. 
Waldorff

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

Albir

Kirken i Albir er innviet
Den nye kirken i Albir 

ble innviet av biskop 
Rafael Palmero fra 

bispedømmet Alicante-Orihuela 
på Palmesøndag – Domingo de 
Ramos – den 28. mars. Under 
en seremoni som begynte klok-
ken 18.45 på kvelden, velsignet 
biskopen det nye kirkebygget 
som ble døpt med navnet ”El 
Espíritu Santo”.
På grunn av de mange besøk-

ende ble det satt opp en moni-
tor utenfor kirken slik at de som 
ikke fikk plass inne også hadde 
muligheten til å få med seg den 
religiøse seremonien. Den nye 
kirken er oppført i moderne stil 
på en tomt i Albir, som rådhu-
set i Alfaz del Pi har en 99-års 
leiekontrakt på. Byggingen er 
finansiert av donasjoner, samt 
av midler fra bispedømmet Al-
icante-Orihuela. 

åpeN: Den nye kirken i Albir ble 
innviet av biskop Rafael Palmero på 
Palmesøndag den 28. mars.
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Orihuela

Søppelstreiken avblåst
Manuel Abadia, som 

arbeider ved rådhuset 
i Orihuela, klarte om-

sider å komme til enighet med 
fagforeningen UTE, slik at den 
planlagte søppelstreiken i kom-
munen endelig har blitt avblåst. 
Ifølge Abadia innebærer avtalen 
med fagforeningen at reno-
vasjonsarbeidernes lønninger 
skal økes med 4 % i år, og 8 
% til neste år. Dessuten skal 
ekstrahjelp, som hyres i ekstra 
travle perioder, komme utenom 
det vanlige budsjettet.

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

kontor til personlig betjening af vores kunder i Spanien. 
Vi giver lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånet ydes som kassekredit med løbetid i op til 30 år 

og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Renten er variabel og konkurrencedygtig.
Bevilling af lån forudsætter almindelig kreditværdighed. 

Vores repræsentant på Costa Blanca er Poul Bundgaard, som har en mange års erfaring fra den 
finansielle sektor i Danmark. Kontakt ham for en uforpligtigende 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 mæglerfirma, hvor du bliver serviceret på et nordisk sprog. 

Henvendelse

pB-Consult l poul Bundgaard l tlf.: +34 619 74 84 69 l e-mail: poulb@pb-consult.dk

NY AVtALe: Rådhuset i Orihuela 
kom til enighet med fagforeningen 
UTE, like før streiken skulle begynne.

Orihuela Costa

Demonstrerte for Cala Mosca 

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

Albir-Pla-

Benidorm

Torrevieja

Marques de Campo

c/
C

op

c/
D

ia
n

a

Puerto

Sanct Bernhard
Kräuterhaus

Ayuntamiento

Plaza 
Glorieta

Teulada

El
 P

or
te

t

Calpe

Pu
er

to

Playa

c/Dr. Calatayud Teulada

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Av.Gabriel Miró

c/
Be

rg
an

tin

c/
Co

rb
et

a Galerias
Aitana

Ayuntamiento

PlayaP
K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Kräute rhaus
Sanct Bernhard

A
7

P
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. E
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op

a

c/Gambo

CASCO
ANTIGUO

PLAYA

M
artinez Alejos

La Carretera
Avda. del Mediterraneo

Plaza 
Calero

Plaza 
Ayunta-
miento

Mar

Paseo VistalegrePuerto

c/Ramón Gallud

c/
Jo

aq
uí

n 
Ch

ap
ap

rie
ta

La Mata

Bus
Deutsche 

Bank

P
P

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Benidorm

Altea
Alfaz 
del Pí

Deutsche
Bank

Supermercado
Caprabo

Correos

Cam Bank

Pl
ay

a

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

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

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

Flere naturprodukter   Euro
AFA sjøtang kapsler 120 kap 19,95
Aloe-Vera juice 1 L 11,00
Artisjokk ekstrakt 120 tab 8,95
Asparges tabletter 350 tab 12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 kap 7,95
Cinnamon kap 2.000mg NY 180 kap 11,00
CLA (konjungert linolsyre) 120 tab 15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit 150 kap 25,00
Co-enzym Q10 100mg mono 60 kap 18,00
Cranberry Vital-Juice 1 L 8,90
Djevelklo 120 kap 10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje 300 kap 28,50
Eple-eddik 120 tab 7,95
EPA Fiskolje 650mg 90 kap 24,90
Ginsengfit 200 kap 21,70
Gresskarfrøolje 130 kap 7,95
Grønnleppet musling kapsler 150 kap 12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår 150 kap 12,50
Johannesurt + Lecitin 90 kap 9,85
Kalsium-Magnesium 400 tab 9,95
Lakseoljekapsler (500mg) 400 kap 9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær 90 kap 12,80
Maca-østers ekstrakt 120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg 120 kap 8,50
Mariatistel Silybum 120 kap 16,70
Nattlysolje 500mg 150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100% 1 L 26,50
OPC Kapsler 90 kap 22,50
Haibrusk 180 kap 21,80
Rød solhatt & Vitamin C 120 kap 11,85
Rødkløver kapsler 60 kap 19,50
Royal Jelly 1 maneds kur 30 bot 29,95
Silica - for hår, hud, negler 210 kap 8,95
Sink-gjær 180 tab 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap 12,60
Svartkumminolje 500mg 180 kap 9,90
Tranebaerkapsler 90 kap 11,00
Veneforbedrende tabletter 150 tab 10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium 400 tab 20,50
Vitamin B Kompleks 120 kap 7,85
Vitamin C + sink Retard 150 kap 8,50
Vitamin C Acerola 300 kap 10,85
Vitamin C Retard 120 tab 5,45
Vitamin E 400 240 kap 24,00
Vitaminer for kvinner 60 kap 9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple 90 kap 12,50

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

Albir-Playa

Djuvfeldts Åkeri AB

Besök gärna vår hemsida: www.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 flyttkartonger

Vi transporterar 

flyttgods 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.

Fredag den 26. mars trop-
pet et 150-talls beboere 
fra Orihuela Costa opp på 

rådhuset i Orihuela med et op-
prop underskrevet av mer enn 
7.000 personer. Formålet med 
oppropet er å forsøke å stoppe et 
planlagt byggeprosjekt ved Cala 
Mosca, den eneste ubebygde 
kyststrekningen langs Orihuela 
Costa. Det hele var arrangert 
av det lokale politiske partiet 
CLARO.

De to bussene som CLARO 
hadde leid for anledningen var 
ikke nok til å transportere alle 
de engasjerte beboerne. Dermed 
måtte også privatbiler tas i bruk. 

Da byrådene ankom rådhuset 
for å overvære det månedlige 
bystyremøtet, ble de møtt av de 
rundt 150 demostrantene som 
plystret, ropte slagord og veivet 
med bannere.

Demonstrantene forlangnte at 
det planlagte byggeprosjektet, 
som omfatter opp til 1.700 nye 
boliger, må stoppes. De mener 
Orihuela Costa trenger flere 
grøntområder og slett ikke mer 
betong. Ifølge CLARO støttes 
dette av så godt som alle inn-
byggerne i området.

I en pressemelding fra det lo-
kale partiet heter det seg at 

Partido Popular, som har sittet 
med makten i Orihuela i 20 år, 
har hatt mer enn god nok tid til 
å styre utviklingen i en annen 
retning. Men isteden for å ta af-
fære, fortsetter de å godkjenne 
utbygningsprosjekter ved ube-
bygde områder, som for eksem-
pel Cala Mosca.

En talsmann for CLARO hevder 
at ordfører Monica Llorente og 
PP godkjenner byggeprosjekter 
uten å ta hensyn til områdets flo-
ra og fauna. Han sier dessuten 
at rådhuset ikke har får vane å 
foreta miljøundersøkelser, slik 
som vanligvis er påkrevd, før de 
gir grønt lys til utbyggerne.  

NOK BetONG: Beboerne på Orihuela Costa vil ikke ha flere byggeprosjekter i området.

Torrevieja

Buss til El Altet
En ny bussforbindelse – 

Via Expres -  mellom 
Torrevieja og Alicantes 

flyplass El Altet er under plan-
legging. 

Det blir to stoppesteder i Tor-
revieja, en i sentrum og en ved 
sykehuset, i tillegg blir det 
stoppesteder i La Mata, Guar-
damar og Santa Pola, opplyser 

Valencias infrastrukturminister 
Mario Flores.

Rådhusene i Orihuela og Pilar 
de Horadada har uttrykt mis-
nøye med at de ikke er inklud-
erte i prosjektet. Ordføreren i 
sistnevnte sted, Ignacio Ramos, 
understreker at han kommer til å 
klage vedtaket inn til den regio-
nale valencianske regjeringen. 
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Torrevieja

Påstand om 17 år for nabodrap

En domstol i Elche har 
lagt ned påstand om 17 
års fengsel for en mann 

som stakk i hjel en nabokvinne 
i hennes hjem i Torrevieja for to 
år siden. Ifølge aktor kan drapet 
karakteriseres som en ren hen-
rettelse. Det tiltalte har sittet 

nesten i varetekt siden han ble 
pågrepet, mens han har ventet 
på at rettssaken skulle begynne.

Det var den 7. april 2008 at 
mannen stakk den britiske kvin-
nen flere ganger i nakken og 
andre steder på kroppen etter 

at han var bedt inn for å drikke 
kaffe. Etter drapet forsikret han 
seg om at kvinnen var død før 
han kastet sine blodige klær og 
drapsvåpenet i en nærliggende 
container. Noen timer senere 
meldte han seg selv for Guardia 
Civil.

ALVOrLIG ANKLAGe: En mann risikerer 17 års fengsel for å ha stukket i hjel en nabokvinne i Torrevieja den 
7. april 2008. Den tiltalte skal ha påført kvinnen en rekke knivstikk. 

ERFAREN NORSK AKUPUNKTØR STARTER PRAKSIS I

SANTA POLA!

første KONsuLtAsjON 
GrAtIs
(verdi 60 €) 

tilbudet gjelder ut mars.

Vet du...
... at WHO - Verdens Helseorganisasjon, 
anbefaler akupunkturbehandling for:

• Astma og allergi

• Fordøyelsesbesvær

• Svangerskapskvalme

• Infertilitet/barnløshet

• Menstruasjonsplager

• Angst og depresjon

• Smertetilstander

• Rygg- og nakkeplager

• Hodepine

• Reumatiske lidelser

• Søvnproblemer

• Sengvæting hos barn

Gjenåpning av akupunkturklinikk i Sarpsborg

Vet du...
... at WHO - Verdens Helseorganisasjon, 
anbefaler akupunkturbehandling for:

• Smertetilstander
• Rygg- og nakkeplager
• Hodepine
• Reumatiske lidelser
• Søvnproblemer
• Sengvæting hos barn

• Astma og allergi
• Fordøyelsesbesvær
• Svangerskapskvalme
• Infertilitet/barnløshet
• Menstruasjonsplager
• Angst og depresjon

Torggata 6 - 1707 Sarpsborg - Tlf. 911 19 022 - hakonpa@online.no

Akupunktør Hakon Joachim Paulsen har 
erfaring med over 4000 pasienter, og har 
praktisert akupunktur siden 1992 i både 
Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Avenida Salamanca  72, 0310 Santa Pola

Norge:  0047-91119022
spania: 0034-687738364

Akupunktør Hakon Joachim 
Paulsen har erfaring med over 
4000 pasienter, og har prak-
tisert akupunktur siden 1992. hakonpa@online.no

Du har tillfället
Vi har blommorna!

 * Planteringar
 * Buketter
 * Inne & Uteväxter
 * Lösviktste
 * Presenter

Tel./Fax 966 923 966
flower.torre@gmail.com

DAM &    HERRFRISÖR

FR
IS

ÖRSA
LO

NG

tel.: 671 048 533

Återförsäljare av 
Redkenprodukter

Local 15

Sugen på en tb-rulle eller mosbricka?

Öppet Mån – Fre 10 – 21 
Lör 10 – 17

Telefon 685311817

Looking Good Boutique
Quality, Style & Service

Centro Comercial Zenia Golf - 03189 Orihuela Costa
Tel: (0034) 966 760 479 - Fax: (0034) 966 730 253

E-mail: lookinggoodboutique@msn.com
www.lookinggoodboutique.net

lørdag 10. april

moteoppVisning med klær 
fra Joseph ribkoff 

kl 11.00
Kjøp en billett for 1€ og vær med på trekningen 

på et gavekort verdi 350 €!
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I motsetning til påskeuken i 
Sentral- og Nord-Europa, 
som fokuserer på selvran-

sakelse og faste, er den spanske 
påskefeiringen en real religiøs 
folkefest. Gamle hedenske 
tradisjoner, som blant annet å 
feire naturens gjenoppvåkning 
etter vinteren, blander seg med 
den kristne fortellingen om 
gjenoppstandelse. Resultatet er 
en uforglemmelig oppvisning 
i lidenskap, sorg og ekstatisk 
glede.

Hver dag fra palmesøndag til 
første påskedag blir det span-
ske samfunnets dyptgående 
spirituelle fundament fullsten-
dig blottlagt. Under påseuken 
fremvises en fromhet og en 
religiøsitet, som ellers sjelden 
viser seg i det moderne Spania. 

For å gjøre opp fjorårets synder, 
bæres enorme hellige trefigurer 
og tablåer, som symboliserer 
hendelsene i påskeuka, gjennom 
gatene. De mer individualistisk 
anlagte sleper seg frem med 
store kors, eller de går barføtte 

med lenker rundt anklene. 
Mange segner om av utmattelse 
underveis.

Det faktum at flere av bot-
sprosesjonene i den spanske 
påskeuken begynner tidlig om 
morgenen, skaper en helt spe-
siell affære. Tunge trommeslag, 
klagende hornmusikk, lukten av 
brente mandler, røkelse og lev-
ende lys, blander seg med luk-
ten av svette fra gjennomvåte 
kjortler i de kjølige og litt mys-
tiske morgentimene. Det hele 
utgjør en opplevelse som ikke 
glemmes så lett.

Men selv om prosesjonene er 
preget av alvor og smerte, er 
også påsken en heidundrende 
folkefest, hvor det fråtses i det 
aller meste. Et spansk ordspråk 
erklærer at den som ikke tar 
seg råd til å dele ut søtsaker i 
påskeuken, neppe kan gjøre seg 
opp forhåpninger og å slippe 
gjennom Perleporten og inn til 
St. Peter. Derfor tilbys kaker, 
slikkerier og andre godsaker 
ut over alt under den spanske 

påskefeiringen.

Når påskeprosesjonene er over, 
er det tradisjon å dele et fest-
måltid sammen med familie og 
venner på kveldstid. Deretter er 
det gjerne fest frem til de tidlige 
morgentimer, da det atter en 
gang er tid for å gjøre opp for 
sine synder i form av botsgang. 
Søvn er som et fremmedord 
å regne når spanjolene feirer 
påske.  

På samme måte som den tradis-
jonelle religiøse julefeiringen, 
har den tradisjonelle religiøse 
påskefeiringen mistet mye av 
sin betydning blant de yngre 
generasjoner i Spania. Disse 
benytter isteden gjerne påske-
ferien til å reise på tur, og da 
gjerne skiferie. De aller fleste 
ski-destinasjoner og omkring-
liggende overnattingssteder på 
den iberiske halvøy er fullboo-
ket mange måneder før påsken 
begynner. Akkurat som hjemme 
i Norge representerer påskeuken 
en av de siste mulighetene til å 
kjøre ski i naturlig snø i Spania.

8

Den spanske påskefeiringen er noe ganske 
annet enn hyttekos, påskeegg og marsipan.

Semana
Santa 
– Påske på spansk vis

Gratis første konsultasjon!

Ingen ventetid 
for 

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
n Generell tannbehandling 

n Estetisk
n Implantater ESTETISK BEHANDLING

n Botox 
n Hyaluronsyre
n Andre behandlinger

fOLKefest: Den spanske påskefeiringen er en real religiøs folkefest, 
hvor gamle hedenske tradisjoner blandes med kristne.

    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 undersøkelse

tannregulering 
og implantat

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

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

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

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

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

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

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

+34 966 867 039
+34 691 358 691

(

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

AromA mAssAge 1 t.

25 eFotpleie

Herreklipp 10 e

35 e

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

Tel 966 86 57 67

Norsk kvAlitet 
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-1

Albir (Alicante)
Tel: 96 686 88 54

Vi utfører ogSå

l Unisex frisør 
                      

l Neglforlengelse

l Bryllupspakker
Gratis konsultasjon 

på alle tjenester

International Hair Group

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Påsketradisjoner
Hver eneste spanske by har sin egen spesielle vri på påskeuken. 
Her følger noen eksempler på hvordan feiringen kan foregå.
Cartagena

I Cartagena i Murciaprovinsen, 
er det mulig og å se engler gå 
inn for landing på første påsked-
ag. Små barn, uten høydeskrekk 
og iført englekostymer, blir firt 
ned fra kirketårnene akkompag-
nert av et bilde av Jomfru Maria. 
Når barna er vel nede, fjernes 
sløret som dekker ansiktet til 
den hellige jomfruen. Samtidig 
slippes et ukjent antall hvite 
duer løs. ”Mirakelet” utløser en 
jubel blant tilskuerne, som kn-
apt noen ende vil ta.

Cuenca

Langfredag i Cuenca er en rela-
tivt voldsom opplevelse. Da del-
tar byens innbyggere i et slags 
ritual hvor de roper ut diverse 
fornærmelser og besvergelser. 
Formålet med disse handlin-
gene er å forsøke å gjenskape 
den atmosfæren Jesus opplevde 
under sine siste timer blant men-

neskeheten. Opptoget i Cuenca 
er kjent som ”drukkenboltenes 
prosesjon”, dette gjenspeiler seg 
blant deltagerne ved at de inntar 
store mengder Resoli, som best 
kan beskrives som en slags vari-
ant av hjemmebrent. 

Dagen etter langfredag gjen-
nomføres en annen prosesjon 
som står i sterk kontrast til den 
foregående. Denne kalles ”den 
lydløse prosesjonen”. Her er det 
meningen at total stillhet skal 
fremstille den fortvilelte stemn-
ingen som hersket ved frelse-
rens død. 

Jerez de los Caballeros 

På skjærtorsdag, rundt klokken 
to på ettermiddagen, er alle som 
med god appetitt invitert på et 
måltid med den lokale retten 
Cocido Extremeño i Jerez de los 
Cabballeros i Badajozprovinsen 
i Estremadura. 

En rett man ikke umiddelbart 
bør prøve å stelle til hjemme 
på sitt eget kjøkken, fordi det 
er snakk om en gryterett som 
ifølge originaloppskriften blant 
annet består av intet mindre enn 
100 kilo bønner, 60 kilo chorizo- 
og blodpølse, fem kilo beinmarg 
fra okse og 25 skinnsekker med 
rødvin.

San Vicente de Sonsierra

I San Vicente de Sonsierra i 
Rioja, utspiller et blodig ritual 
seg på kvelden langfredag. Da 
velger mange av byens mann-
lige innbyggere å piske seg selv 
på ryggen. Slik får de gjort opp 
med sine synder. For at det hele 
skal bli så blodig som mulig, har 
masochistene med seg hjelpere 
som stikker nåler inn i de op-
phovnede ryggene.

Samtlige deltagere har sine an-
sikter tildekket under denne 
prosesjonen. Årsaken til det er 
at det ansees som en stor skam 
å skryte eller fremheve sin del-
tagelse i dette spesielle og ut-
gamle ritualet. 

Alonso  

I Alonso i Huelvaprovinsen i 
Andalucía, er påskens høyde-
punkt den såkalte ”Fiesta de Ju-
das”. Her blir et bilde av Jesus´ 
“svikefulle” disippel, Judas, 
brukt som blink for byens skyt-
tere. Når bildet er tilstrekkelig 
sønderskutt, kommer barna og 
drar restene av Judasportrettet 
gjennom byens gater. 

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)
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Torrevieja

Meglere holder salgsutstilling

Denne påsken mellom 
den 2. og den 4. april 
vil meglerforeningen 

ASIVEGA ha sin første Outlet 
utstilling på Real Club Nautico i 
Torrevieja Disse tre dagene mel-
lom klokken 10.00 og 20.00 kan 
de besøkende finne de beste til-
budene fra alle de 18 kontorene i 
foreningen og møte representan-
ter fra disse. På utstillingen tilbys 

det nye og brukte boliger samt 
banksalg med prisreduksjoner 
helt ned til 50% sammenliknet 
med 2007. 5% av overskuddet 
fra denne Outletutstillingen gis 
til kommunens nye offentlige 
spisesal (Comedor social)  som 
nettopp er startet grunnet den 
økonomiske krisen.

Selv innen den formelle pre-

sentasjonen 1. september 2009 
hadde samtlige medlemmer 
hatt en merkbar stigning i antall 
transaksjoner. Alle meglerne ser 
frem til Outlet utstillingen med 
ekstra stor entusiasme da de også 
i disse dager publiserer den første 
utgaven av det tomånedlige 
boligmagasinet ASIVEGA, der 
foreningen presenterer et stort 
utvalg gode eiendomskjøp.

OPENHOUSE Avenida del Albir  
Edificio Rocamar

www.openhouse-albir.com

Tel. 966 864 019
 966 864 359

info@openhouse-albir.com

Inmobiliaria Estate Agency

650 127 396 627 228 159

Flott mulighet til å kjøpe denne leiligheten med sjøutsikt i 
albir. Flott utsikt over hele bukten. Sydvendt. 2 balkonger, 
2 soverom, 1 bad, kjøkken og stue. Privat parkering. 

Pris kun: 199.000 €

Sydvendt leilghet i hjertet av byen og nær alle sentrums-
funsjoner. 2 soverom, 2 bad, kjøkken og stue. Fellespark-
ering. Nydelig boligkompleks med basseng og hager.     

Pris kun: 178.500 €

Fantastisk eindom med flott åpen utsikt. Helt ombygd 
av den nåværende eieren til en meget høy standard. 3 
soverom, 2 bad, stue, kjøkken og solarium. Flislagt hage. 
Fellesbasseng.                      Satt ned til 210.000 €

Stor villa nær stranden. 2 plan som hver inneholder: 2 
soverom, stue, kjøkken og baderom. Separat garasje. 
Privat basseng. Fjellutsikt. Boflate 210m 2 og 800 m2 
tomt.                                         Pris: 390.000 €

Eiendom i tradisjonel stil beliggende nær bysentrum. 
Store rom. Lettholdt. Ideel som en feriebolig. 3 soverom, 
2 bad, kjøkken, stue. Private basseng. Boflate 153 m2 
og tomt 485m.                    God pris: 245.000 €

Stort familiehjem i et av de beste områdene i alfaz. 4 
soverom, 3 bad, kjøkken. stue. Innedørs oppvarmet 
basseng. Garasje. Naturhage. Boflate 220 m2 og tomt 
984 m2.                                    Satt ned til 409.000 €

Topp moderne og strøken villa – innkludert heis!!! 
Fantastisk sjø og fjellutsikt, nær stranden. Hver etasje 
har 3 soverom, 3 bad, kjøkken og stue. Privat basseng. 
Boflate 382 m2 og tomt 1420 m2.      Pris 899.000 €

FørSTE 
LINjE

SENTraL 
BeliGGeNHet

FuLLSTENdIg 
rENovErT

ET godT 
kjøP

SjøuTSIkT LukSuSboLIg

aLbIr aLbIr aLbIr aLbIr

aLFaz aLFaz aLTEa

2 Hus 
I ETT

Fantastisk moderne hus med sjøutsikt. Må sees for å 
bli verdsatt. 3 sov, 2 bad, stor solrik stue. Terrasse, nytt 
kjøkken. Separat gjesteleilighet. Privat basseng. garasje. 
Boflate  230 m2 og tomt 400 m2.      Pris 530.000 €

dET PErFEkTE 
Hjem 

aLbIr

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

NYBYGD VILLA MED 120 M2 BOFLATE OG TOMT PÅ 10,000 M2 
NØKKELKLAR!

Pinoso - Murcia 

3 soverom, 2 bad, stue/spisestue, kjøkken,Overdekket terrasse. Innlagt strøm, vannsisterne.
Kun 8 min. kjøring til Pinoso, 40 min. til Alicante lufthavn, Ca 45 min. til stranden. 

       Pris: 120 000 €        

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!

den nye generasjonen den nye generasjonen

havsikt havsikt

Kjempeflott Villa, bare noen 
minutter til Alfaz eller Altea! 
Boflate 256 m2, 3 Soverom, 2 Bad, 
stor stue med peis, spisestue, 
sentralvarme, garasje og kjeller. 
Tomt 3.000 m2, svømmebasseng 
og mye ekstras. 
Ref. V-204                Pris: 520.000.€ 

Stilfull Villa i Moraira-Benitachell 
med nydelig utsikt over hele 
kysten! Boflate 329 m2, 4 
Søverom, 3 Bad, stue med peis, 
spisestue, sentralvarme, garasje 
og vinkjeller. Tomt 1.007 m2, 
Basseng m.m. 
Ref. V-201                Pris: 650.000.€ 

  www.cawacimmo.com
                     Mobil 680 375 227
  info@cawacimmo.com
                     Tel. 96 583 47 34

  www.cawacimmo.com
                     Mobil 680 375 227
  info@cawacimmo.com
                     Tel. 96 583 47 34

Madrid

Bestukket for 14 millioner euro

Tidligere toppsjef for 
Guardia Civil, Luís 
Roldán, har akkurat slup-

pet ut fra fengsel. Roldán sto for 
det som den gangen var en av 
Spanias største korrupsjonss-
kandaler, da det ble kjent at han 
hadde mottatt bestikkelser på 
til sammen 14 millioner euro i 

1993. Mesteparten av pengene 
hadde han tilegnet seg ved å ta 
imot bestikkelser for å tilkjenne 
byggekontrakter i forbindelse 
med bygging av politistasjoner.  
 
Luís Roldán var på flukt fra 
påtalemakten i ti måneder, etter 
at skandalen ble avslørt. 

MANGe tILBud: Fra den 2. til den 4. april avholder meglerforeningen ASIVEGA sin første Outlet utstilling på 
Real Club Nautico i Torrevieja. 5 % av overskuddet skal gå til et veldedig formål.
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Avda Albir 56, Albir

VALUTAGEVINST - EKS. BOLIGPRIS 200.000 €
Mars 2010: Pris nå 1,6 Mill nOK
Januar 2009: Pris 1,7 Mill nOK

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

ALBIR – LEILIGHET                           s-925 ALFAZ DEL PI – REKKEHUS          s-916

ALBIR – TOPP LEILIGHET               s-933 ALBIR – VILLA                                      s-928

SENTRAL BELIGGENDE leilighet av god 
standard. Sydvendt terrasse. 2 soverom, 2 
bad. Parkeringsplass. Felles basseng.

Pris: € 178.500 

NæR ALBIR. Flott standard. Stor stue med 
peis, 4 soverom, 3 bad. 3 Terrasser. Felles hage 
med basseng.

Fantastisk pris: € 239.000

HJØRNE TOPP LEILIGHET FRA 2006 
med 2 terrasser. 135 m2, 3 soverom, 2 bad. 
Garasjeplass/bod. Basseng inne/ute, tennis.

Pris: € 325.000 

SENTRALT PLASSERT I ALBIR. 4 soverom, 
2 bad. Sentral varme. Tomt 1410 m2 med 
basseng og mange muligheter.

Pris: € 320.000

din norske megler i albir ! 

SPANIAPOSTEN MArkedsføre 
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 ? 
kontakt oss direkte på 
tlf: 966 882 561 eller 

epost: salg@spaniaposten.no

Madrid

EU tviler på økonomiske beregninger

EU kommisjonen, som 
flere ganger har uttrykt 
bekymring for tilstanden i 

spansk økonomi det siste året, er 
skeptisk til den spanske regjerin-
gens reformer for å motvirke den 
økonomiske lavkonjunkturen. 

Blant annet blir det hevdet at 
Spanias beregninger for frem-

tidig vekst er overdrevne. Za-
pateroregjeringen har anslått en 
vekst på 3,1 % allerede i 2013.

En av kritikerne er konkurran-
sekommissær og tidligere PSOE 
leder Joaquín Almunia. Han 
mener at den spanske regjerin-
gens beregninger for den økono-
miske tilveksten for de nærmeste 

årene er sterkt optimistiske. I 
likhet med flere andre EU land, 
som for eksempel Hellas og Por-
tugal, har Spania fått frist frem til 
2013 til å få balanse i økonomien 
og få statsunderskuddet, som per 
i dag ligger på rundt 10 %, ned 
på akseptabelt nivå, som ifølge 
EU er maks 3 %.

sår tVIL: EU kommisjonen uttrykker skepsis til den spanske regjeringens reformer for å motvirke den økonomiske 
lavkonjunkturen. Tidligere PSOE leder Joaquin Almunia er en av skeptikerne. 

MAGIsK MuLIGHet I ALteA LA VIejA

Villa med gjesteleilighet med enkel 
adgang til hovedhus. 3 soverom - 3 
bad. 2 komplette kjøkken. 1000 
m2 tomt. 150 m2 boflate. Stor 
stue. Varmepumpe. Basseng. Godt 
etablert privat hage. Fantastisk sjø 
og fjellutsikt.

unik pris - Kun 265.000 euro

Nybygd lite boligområde. 
2 soverom - 2 bad. terrasse min. 
20 m2. Sydvendt. Fellesbasseng. 
Kun få minutters gange uten 
bakker til strand, supermarkeder 
og restauranter. Klargjort for AC. 

Satt ned til 185.000 Euro

Centro Comercial “Arabi plaza”
C/Tabarca 30a

03580 Alfaz del Pí (Alicante)

info@creacoala.com
WWW.CreACOALA.COM

 

10 års erfArING 

626914871
625292219

Å

Ref. P124 eNeståeNde prIs fOr ALBIrRef. CC151

Kontor: Avda. Diego Ramirez 135, 03181 Torrevieja  
Nettside: www.jannebuchan.com 

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

Trivelig sydvendT 
og solrikT rekkehus

2 soverom, kjøkken og 
1 bad. Boflate 54 m2. 
Utsikt over fellesområdet 
og bassenget.  Populært 
område i Torrevieja. 
Lukket boligkompleks nær 
til strand og byen. God 
bussforbindelse. Selges 
møblert.

97.000  Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.

luksuriøs leiligheT

Torrevieja - aldea del Mar, 
Phase i

Luksuriøs leilighet med 
3 soverom, 2 bad, 3 
terrasser, kjøkken og 
spisestue, stue, havestue. 
Total renovert i 2009.  Bare 
må sees! 

255.000  Eur 
ex skjøteomk og overdragelseskatt.

God påske!

Madrid

Tjente 15 milliarder euro i fjor
De spanske bankenes 

samlede overskudd for 
2009 beløper seg til 

14.943 millioner euro. Det er 9,8 
% mindre enn 2008, opplyser 
presidenten for organisasjonen 
for spanske banker Miguel Mar-
tín, som mener dette gir viktige 
signaler til omverdenen om at 
Spania har en bærekraftig øko-
nomi.

- Det er åpenbart at Spania ikke 
er i samme situasjon som Hellas, 
fordi spansk økonomi og er ”mer 
potent” og har mindre uoverens-
stemmelser, sa Martín under en 
pressekonferanse.

sOLIde OVersKudd: De spanske bankenes samlede overskudd for 
2009 beløper seg til 14.943 millioner euro. Det er 9,8 % mindre enn i 2008.
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Arbeiderpartiets lokal-
lag på Costa Blanca 
Syd sendte i desem-

ber 2010 ett åpent brev til Fi-
nansdepartementet om kon-
sekvensen av innføring av 
kildeskatt for nordmenn som 
skatter til Spania. I brevet rede-
gjør departementet for grunn-
laget for kildeskatten så vel 
som hva som kreves av doku-
mentasjon for å ikke bli berørt.

I brevet bekrefter Finansde-
partementet nok en gang at det 
ikke er tatt noen initiativ for å 
reforhandle skatteavtalen mel-
lom Norge og Spania. Avtalen 
sikrer alle nordmenn bosatt i 
Spania unntak fra den mye om-
talte kildeskatten.

Fra Arbeiderpartiets lo-
kallag Costa Blanca Syd:

Lokallaget Arbeiderpartiet 
Costa Blanca Syd har fått svar 
på det åpne brevet vi sendte 
Finansdepartementet og det 
gjengir vi uavkortet her. Først 
må vi få lov å takke Departe-
mentet for svaret, selv om det 
gikk 3 måneder før vi fikk det.

Det vil si:
Vi fikk ikke aksept på utsettel-
sen på frist for å fremlegge be-
vis på skattepliktighet i Spania  
slik vi ba om. Heller ikke et di-
rekte svar på brevet vi sendte, 
men en oppsummering av hva 
ordningen innebefatter som jo 
selvsagt er nyttig informasjon 
for oss alle.
 
Vi nordmenn i Spania er : “ 
Som en som en stor norsk kom-
mune, på størrelse med Larvik 
eller Bodø, (iflg statsminis-
teren), men vi vil gjerne legge 
til  at : “Der den demografiske 
kurven forteller oss at 75% er 
over 65 år og mottar trygd fra 
Norge”

Så, for oss og lokallaget vårt, 
er dette en viktig sak.

For dem som måtte mene at 
fem sider A4 med departe-
mentsvar er mye å lese kan vi 
sammenfatte det slik:

* Pensjonsinntekter i Spania 
beskattes med mellom 23 og 
43 %, i Norge betales det 30 % 
skatt på pensjon, mens kildes-
katten er 15%

* At bunnbeløpet er 11.200 for 
å  betale skatt og levere inn 
selvangivelse, men noen indi-
viduelle forhold gjør at også 
høyere inntekter kan være fri-
tatt for skatt i Spania.

* Det fremgår av EØS avtalen 
at enkelte fraflyttede pens-
jonister beholder medlems-
kapet i trygdeordningen.  Da 
kan norske pensjonister motta 
sin helsetjeneste i Spania og 

Norge betaler Spania for dette. 
Norge betaler 20.000 Kroner 
til Spania per pensjonist pr 
år slik at disse kan benytte det 
spanske helsevesenet. En pens-
jonist måtte eventuelt hatt nest-
en 700.000 i inntekt for at folk-
etrygdavgiften på 3% skulle 
kunne dekke dette beløpet.

* Det er IKKE tatt initiativ fra 
verken Norges eller Spanias 
side for å reforhandle skat-
teavtelen mellom Norge og 
Spania.

Mona Nielsen
Presseansvarlig

Lokallaget

Arbeiderpartiet 
Costa Blanca Syd

Leserinnlegg

Svar fra Finansdepartementet 
om kildeskatt og skatteavtalen

Gran Canaria

Lanserer homo-hoteller

Turoperatøren Star Tour 
annonserer at de skal sa-
tse på et nytt tilbud som 

er rendyrket for homofile fra 
og med neste vinter. Ingen av 
de store charter selskapene har 
tidligere forsøkt seg på noe lig-
nende, heter det seg i en presse-
melding.
 
I første omgang er det snakk om 
hotellene Vival og Bohemia på 
Playa del Inglés. Begge karak-
teriseres i Star Tours kataloger 
som ”homovennlig”. Tilbudet 
er forebeholdt voksne uten barn. 

En talskvinne for turoperatøren 
sier at hun antar at homofile par 
med barn vil søke andre hoteller 
beregnet for barnefamilier.

”Homo-turisme” er ett nytt be-
grep på det norske markedet, 
men har allerede i flere år vært 
en suksess i mange andre land. 
Homofile regnes ofte som en 
kjøpesterk målgruppe, og de to 
hotellene som er valgt ut på Pla-
ya del Inglés, som i en årrekke 
har vært en populær destinasjon 
for homofile, av det eksklusive 
slaget.

NYtt tILBud: Fra og med neste vinter tilbyr turoperatøren Star Tour 
overnattingssteder forebeholdt homofile. Det er i første omgang snakk om 
to hoteller på Playa del Ingles på Gran Canaria.

Malaga

Historisk marked renovert

Den historiske markeds-
bygningen el Mercado 
de Atarazanas i sentrum 

av Malaga er ferdig renovert den 
totale prislappen på prosjektet 
beløper seg til 3.477.88,71 euro. 
Finansieringen er delt likt mel-
lom rådhuset i Malaga og infra-
strukturdepartementet i Madrid.

Den iøynefallende stålkon-
struksjonen, som er inspirert av 
verdensberømte Les Halles i Par-
is, ble erklært som kulturminne – 
Bien de Interés Cultural – i 1979. 

bygget ble tegnet av arkitekten 
Joaquín de Rucoba og oppført 
mellom 1876 og 1879.

Renoveringsprosjektet som har 
pågått i litt over to år har, if-
ølge en talsmann for rådhuset i 
Malaga, vært underlagt to funda-
mentale forutsetninger. Den ene 
har vært å respektere og ivareta 
bygningens historiske karakter, 
mens den andre har vært å opp-
gradere infrastrukturen til mod-
erne standard.

MeKtIG KONstruKsjON: Den historiske markedsbygningen el Mer-
cado de Atarazanas er inspirert av verdensberømte Les Halles i Paris.
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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
Tlf.: 966 865 690 • alicante@nykredit.dk

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

Daisy F. Sørensen Steen R. Søndergaard
Account Manager Chief Representative

Fra konsulatet i Alicante

Endringer i passrutiner
Pressemelding fra konsulatet i Alicante:  
Endringer i passrutiner som følge av Schengen krav om opptak 
av fingeravtrykk for pass:

Innføring av obligatorisk biometriopptak vil gjøre søknadspros-
essen mer komplisert. Særlig gjelder dette når søknad for pass 
til barn. Departementet har derfor tatt opp saken med Politidi-
rektoratet, og følgende unntak fra obligatorisk biometriopptak 
gjøres gjeldende:

Pass for barn under 12 år.
Honorære konsulater som i dag tar i mot og videreformidler 
søknader om pass til barn kan også etter 6. april 2010 ta i mot 
passøknader for barn under 12 år. Pass til barn under 12 år skal 
ikke inneholde fingeravtrykk, og det er derfor ikke behov for 
fysisk oppmøte på sted med biometriutstyr i forbindelse med 
søknad om pass for denne gruppen søkere.

I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne 
gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater 
som tidligere har mottatt slike 
søknader. Konsulatene videre-
formidler som før søknadene til 
overordnet fagstasjon, som reg-
istrerer søknaden, skanner bil-
det og evt. signatur (barn 10-12 
år) og tar stilling til søknaden.

Royal Norwegian Consulate 
General in Alicante

Valladolid

Kjent forfatter død
Den verdenskjente for-

fatteren Miguel De-
libes døde i sitt hjem i 

sin fødeby, Valladolid, klokken 
syv på morgenen fredag den 12. 
mars. 

Delibes, som blant annet er 
tilkjent Spanias mest høythen-
gende litteraturpris ”Premio 
Cervantes”, regnes som en av 
de store skikkelsene i moderne 
spansk litteratur. Delibes ble 89 
år gammel.

Forfatterens helse skal ha vært 
alvorlig svekket de siste årene. I 
1998 fikk han diagnostisert kreft 
i tykktarmen og måtte opereres. 
I sine memoarer skrev han i den 
anledning ”forfatteren Miguel 
Delibes døde på operasjons-
bordet ved klinikken La Luz i 
Madrid den 21. mai 1998. Dette 
betyr at de i de siste årene har 
ubrukelige litterært sett”.

Delibes var hovedsakelig kjent 

for sine romaner. Han har vært 
medlem av det kongelige span-
ske akademi - La Real Aca-
demia Española (RAE) – siden 
1975. 

Flere av hans verker er drama-
tisert og filmatisert. Forfatteren, 
som opprinnelig var utdannet 
innen handel, begynte sin kar-
riere som skribent i avisen ”El 
Norte de Castilla”, hvor han se-
nere ble redaktør. Hans første 
roman kom i 1948.

VerdeNsBerøMt: Miguel 
Delibes, som døde i sitt hjem i Val-
ladolid den 12. mars, var en av 
Spanias største forfatterne.
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Felipe González Márquez 
ble født i Sevilla den 5. 
mars 1942. Hans far, Feli-

pe González Helguera, var aktiv 
i den sosialistiske fagforeningen 
Unión General de Trabajadores 
(UGT). Sammen med moren, 
Juana Márquez Domínguez, 
drev han med salg av kveg i den 
sevilianske bydelen Bellavista. 

Foreldrenes lille forretning 
medførte at den unge Felipe 
vokste opp i en familie med en 
relativt stabil økonomi, noe som 
gjorde at han fikk muligheten 
til å ta seg en utdannesle. Et-
ter grunnskole og videregående 
begynte han å studere jus ved 
universitetet i Sevilla.

Inn i politikken
Som 20-åring, i 1962, sluttet 
Felipe Gonzalez seg til Juven-
tudes Socialistas – sosialis-
tisk ungdom. To år senere ble 
han medlem i PSOE, som var 
forbudt under Franco. I 1965 
uteksaminerer han seg fra 
jusstudiene og i 1966 begyn-
ner han å arbeide som advokat i 
hjembyen Sevilla.

Mellom 1965 og 1969 er Gonza-
lez medlem av PSOEs provinsi-
elle komite i Sevilla. Innen 1970 
har han fått plass i partiets nas-
jonale komite. I 1971 blir han 
sammen med flere partifeller ar-
restert for å ha deltatt i demon-
strasjoner mot Francoregimet 
og til fordel for demokratiet.

I dene perioden oppstår split-
telse og maktkamp innad i 
PSOE. På den ene siden, ”kalt 
den historiske fløyen”, figurerer 
blant annet partiets daværende 
generalsekretær Rodolfo Llopis. 
Felipe Gonzalez befinner seg på 
den andre siden kalt ”den refor-
merte fløyen”.

Da Llopis nekter å gå av et-
ter PSOEs nasjonale kongress 
i 1972, bryter ”den reformerte 
fløyen” ut og danner sitt eget 
parti. På den første partikon-
gressen i Frankrike i 1974, blir 
Felipe Gonzalez valgt til det nye 
partiets generalsekretær.

Ved det første demokratiske val-
get i 1977 blir Gonzalez valgt 
inn i parlamentet for ”det nye 

PSOE”, som seiler frem som det 
største opposisjonspartiet. Ved 
neste valg i 1979 befestes posis-
jonen som opposisjonsleder, og 
PSOE står nå frem som et reelt 
regjeringsalternativ.

Under Gonzalez´ ledelse har 
PSOE ved overgangen til 
80-tallet forlatt sin marxistiske 
ideologi til fordel for sosialde-
mokratiske prinsipper. Den nye 
ideologien ble presentert på den 
ekstraordinære partikongressen 
i 1979.  

Statsminister
Ved valget i 1982 skulle PSOE 
danne regjering for aller første 
gang.  De spanske velgerne 
hadde store forventninger til 
Felipe Gonzalez da han inntok 
statsministerrollen. Den nye 
regjeringssjefen svarte med 
umiddelbart å sette i gang sos-
iale og økonomiske reformer: 
Skoleverket forbedres, univer-
siteter dannes, det spanske tryg-
desystemet ser sin spede begyn-
nelse, over 200 statlige bedrifter 
blir privatisert, og mange nye 
arbeidsplasser blir skapt. 

Ved valget i 1986 vinner Gon-
zalez igjen lett. Samme år leder 
han Spania til EU medlemskap. 
I 1989 vinner sosialistene sitt 
tredje valg på rad, men partiet 
som har dominert fullstendig 
siden 1982, begynner så smått 
å merke konkurransen fra det 
nyreformerte Partido Popular. 
Det blir allikevel nok en valg-
seier i 1993, nå riktignok med 

hjelp av et knippe mindre nas-
jonalistpartier fra Catalonia og 
Baskerland.  

GAL
På begynnelsen av 1990-tal-
let hadde en gruppe journalister 
fra ”El Mundo”, startet en un-
dersøkelse rundt rykter om at 
Gonzalezregjeringen skulle ha 
støttet og finansiert illegale anti-
terrorenheter i kampen mot ETA 
på 80-tallet. Etter hvert fulgte 
avsløringene av GAL – Grupos 
Antiterroristas de Liberacion 
- og både Felipe Gonzalez og 
PSOE skulle gå en tung tid i 
møte.   
  
GAL var rene dødsskvadron-
er for det meste virksomme i 
Baskerland på fransk side, hvor 
ETA ledelse stort sett befant seg. 
Skvadronene, som hovedsakelig 
besto av leiesoldater og poli-
timenn, begikk minst 27 drap 
i perioden fra 1983 til 1987, i 
tillegg til utallige kidnappinger 
og attentater. Ifølge den irske 

journalisten Paddy Woodworth, 
er det i ettertid slått fast at en 
tredjedel av ofrene ikke hadde 
beviselig forbindelse til ETA. 

Statsministeren og PSOE var 
sterkt svekket etter GAL avs-
løringene. Gonzalez, som hadde 
vært Spanias ”sterke mann” 
i over et tiår, stiller til nok et 
valg. Men nå fordi partiet an-
givelig mangler alternative 
kandidater. Ved valget i 1996 
var det imidlertid klart at span-
jolene ønsket et maktskifte, og 
da stemmene var opptelt, kunne 
Jose Maria Aznar danne histo-
riens første PP regjering.

Trist sorti
Mange historikere og samfunns-
vitere har påpekt at Spania var 
modent for et regjeringsskifte i 
1996. For mange år med politisk 
”enevelde” er ikke nødvendig-
vis synonymt med demokrati. 
I kjølvannet av GAL avslørin-
gene fulgte en rekke korrupsjon-
sanklager mot Gonzalezregjer-

Spanske profiler

Felipe Gonzalez
Felipe González (PSOE) er den lengstsittende statsministeren i moderne 
spansk historie. I hans tid som regjeringssjef fra 1982 til 1996 utviklet Spania 
seg fra å være et skjørt nyetablert demokrati til å bli en europeisk stormakt. 
Gonzalez´popularitet sank imidlertid brått etter avsløringene av de illegale 
antiterrorenhetene GAL på første halvdel av 1990-tallet.

refOrMVeNNLIG: Felipe Gonzalez (PSOE) har vært en betydelig brik-
ke i oppbyggingen av det demokratiske Spania. Etter valgseieren i 1986 
ledet han blant annet landet inn i EU. 

tuNG tId: Gonzalez´ siste peri-
ode som regjeringssjef ble svertet 
av avsløringene av de illegale anti-
terrorenhetene GAL.  
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ingen, som de påfølgende årene 
fikk et svare strev med å rydde 
opp etter seg. 

Gonzalez etterlot seg en bit-
tersøt arv. På en side hadde 
han modernisert og industri-
alisert Spania. Landet som for 
få år siden hadde tilhørt Europas 
bakevje, var blitt til en internas-
jonal stormakt. På en annen side 
hadde GAL avsløringene og 
korrupsjonsanklagene påført det 
spanske demokratiet en kraftig 
”slagside”. Og enda verre skulle 
det bli etter de påfølgende retts-
sakene.  

Felipe Gonzalez fikk en trist 
avslutning på en lang og be-
givenhetsrik politisk karriere. 
Mannen som har blitt satt i 
bås med Francois Mitterand 
og Helmut Kohl, og som i sin 
tid uttalte at: ”Demokratiet må 
forsvares for en hver pris”, ble 
til slutt selv anklaget for å bryte 
med demokratiets prinsipper.

Det skulle gå to valgperioder og 
åtte år før velgerne igjen, i 2004, 
ga sin tillitt til PSOE. GAL, til 
tross for sine brutale metoder, 
klarte aldri å stoppe ETAs ter-
ror. Snarere bidro de til en økt 
oppslutning rundt terrororgan-
isasjonens sak, har forskere hev-
det i ettertid.

Ettermæle
”Hvorfor skal vi miste nat-
tesøvnen på grunn av et fenomen 
som har forekommet i Spania, 
akkurat som det har gjort i 
Frankrike og Tyskland og alle 
andre demokratiske land? Skitne 
triks er normalt veldig mange 
steder”. Skal eks statsminister-
frue Carmen Romero ha uttalt til 
forsvar for sin ektemann Felipe 
Gonzalez i 1997.

Gonzalez selv havnet for øvrig 
aldri på tiltalebenken. Men det 
gjorde mange av hans nærmeste 
medarbeidere, deriblant tidlige-
re utenriksminister Jose Bar-
rionuevo Peña og tidligere sjef 
for statens sikkerhetstjeneste, 
Rafael Vera. Ingen PSOE ledere, 
med unntak av Ricardo Garcia 
Damborenea, har noen gang in-
nrømmet ansvar for GAL.

Men kan Gonzalez ha vært uvi-
tende om det som foregikk? 
Mange spanjoler har vondt for 
å tro at dette kan være tilfelle, 
og holder Gonzalez moralsk 
ansvarlig. Det har vært hevdet 
at påtalemyndigheten unnlot å 
tiltale den tidligere statsmin-
isteren for å unngå en svekket 
internasjonal tillit til Spanias 
nydemokratiserte politiske in-
stitusjoner.

Gonzalezregjeringen var den 
første regjeringen i Spania på 
45 år som ikke var infisert av 
Franco. Dette en av årsakene til 
at spanjolenes forventninger til 
Gonzalez i sin tid var så høye. 
Skuffelsen blant de spanske vel-
gerne var derfor stor da de måtte 
innse at heller ikke denne regjer-
ingen hadde ”rene hender”.  

 PSOEs omdømme ble ikke 
mye bedre etter at plottet mot 
”El Mundo” redaktør, Pedro J. 
Ramirez, ble kjent. En profilert 
advokat og flere PSOE medlem-
mer ble dømt til opp til fire års 
fengsel for å ha betalt en pros-
tituert for dope ned Ramirez, 
for så å forsøke å lage en sex-
film. Filmen skulle brukes til å 
presse ”El Mundo” redaktøren 
til å trappe ned GAL under-
søkelsene.

GAL avsløringene ble et al-
vorlig tilbakeslag for PSOE, 
Gonzalez, og ikke minst for 
det spanske demokratiet. Ikke 
bare hadde regjeringen finan-
siert illegale dødsskvadroner. 
Regjeringsmedlemmene sørget 
i tillegg for å legge alle mulige 
hinder i veien for den påfølgen-
de etterforskningen. 
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KNApp seIer: Jose Maria Aznar (PP) gratulerer Felipe Gonzalez (PSOE) med valgseieren i 1993. Tre år senere 
er det Aznars tur til å danne historiens første PP-regjering. 
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Torrevieja

 Av: Hans Petter Barstad    hansp@spaniaposten.no

Valgfusk, underslag og sjikane i Torrevieja FrP 
Det har oppstått indre strid i Foreningen Torrevieja FrP, minst 20 medlemmer har forlatt partiet til nå. Lokallaget skal ha brutt partiets 
sentrale reglement, blant annet hva økonomi angår. Beskyldninger om valgfusk i forbindelse med valget av nytt styre på årsmøtet 
den 28. oktober 2009 har blitt fremmet. Geir A. Moe som ble sendt fra Oslo for å rydde opp beskyldes for diktaturiske metoder.

Flesteparten av de utmeldte FrP 
medlemmene ønsker ikke å stå 
frem med navn på grunn av det 
de karakteriserer som sjikane og 
hets i forbindelse med utmeld-
ingen. Det hele begynte med at 
tidligere formann Olav Bratberg 
varslet at han ikke ønsket å stille 
til gjenvalg foran det opprin-
nelige årsmøtet den 28. oktober 
i fjor.

- Bratberg bekjentgjorde fra 
podiet at Erik Lange var hans 
favoritt, og applauderte dette 
like før hemmelig avstemming 
skulle gjennomføres. Kanskje 
ikke ulovlig, men ganske uvan-
lig. Møtet ble på ingen måte 
gjennomført slik et møte skal 
gjennomføres. Og det var slett 
ikke i tråd med instruksene fra 
Fremskrittspartiet sentralt, sier 
et av eks medlemmene som ikke 
ønsker å stå frem med navn.

Valgfusk
Ifølge eks medlemmene endte 
valget at nytt styre og ny for-
mann opp med valgfusk. Blant 
annet ble det hentet inn flere 
eksterne folk som egentlig ikke 
hadde stemmerett, slik at resul-
tatene av valget endte opp i fullt 
kaos, hevder de utmeldte med-
lemmene.

- Valgkomiteen var under hardt 
press. Da det ble satt opp mot-
kandidater til Erik Lange ble 

det bråk. Styret ble til slutt 
bestående av syv personer, som 
vi mener var ulovlig valgt. Et 
flertall i det nye styret, fire med-
lemmer, var imot Erik Lange 
som formann. Dermed fikk ikke 
styret gjort noe som helst. Til 
slutt annulerte FrP sentralt val-
gresultatene etter klage fra de 
fire styremedlemmene som var 
imot Langes kandidatur, fortell-

er et av eks medlemmene.

Etter hvert ble det satt opp et 
ekstraordinært årsmøte den 8. 
februar i år. Generalsekretær 
Geir A. Mo kom fra Norge for å 
overvære møtet. Med seg i kof-
ferten hadde han en god porsjon 
”splitt og hersk” teori, ifølge eks 
medlemmene.

- En virkelighetsfjærn Geir A. 
Mo kom til Foreningen Tor-
revieja FrP, velsignet sin venn 
Erik Lange, kastet flertallet i 
styret og komiteer, for så å reise 
hjem igjen. Folk ble fullsten-

dig overkjørt. Det ble fremsatt 
krav om at Lange måtte trekke 

seg. Dette ble overkjørt av Mo, 
som gjorde det klart at ”FrP har 
ekskludert folk før og gjør det 
igjen om nødvendig”, samti-
dig som han til stadighet pekte 
mot døren for å illustrere at de 
som var uenige bare kunne gå. 
Vedkommende som vi mener er 
årsaken til problemet ble tatt i 
forsvar av Mo, som gjorde det 
klart i forkant av årsmøtet at 

problemene ikke skulle debat-
teres, sier et eks medlem.   

Skuffet over FrP
Samtlige av de utmeldte med-
lemmene sluttet seg i sin tid inn 
i FrP fordi de trodde at partiet 
ville kjempe deres sak. Isteden 
har det endt med total skuffelse. 
I løpet av syv år har det ikke 
vært mye politikk. Toppen ti 
til tolv saker som det aldri har 
kommet noe ut av, hevder de.

- FrP sentralt kommer ned hit 
innimellom og holder fester og 
organiserer driften, politikk er 
det imidlertid dårlig med både 
fra sentralt og lokalt hold. Her 
nede drives partiet mer eller 
mindre som en ren vennegjeng. 
Av dagens syv styremedlemmer 
tilhører tre en lokal pokerklubb.

- Vi ønsker at medlemmene skal 
få noe igjen for kontigentpen-
gene, som for øvrig også blir 
misbrukt.. Totalt utgjorde den 
samlede kontingenten 2.300 
euro hvorav 1.800 euro gikk til 
styrehonorar, noe som er nok et 
brudd på partiets sentrale regle-
ment hvor det heter seg at sty-
rearbeide skal være ulønnet. Nå 
styrets tidligere leder hevder at 
dette var dekning av løpende 
utgifter er dette uriktig etter 
som regnskapet viser at løpende 
utgifter dekkes over en annen 
post. Etter at kassereren foreslo 

å fjerne styrehonoraret ble han 
offer for en hets som vedvarte 
så lenge han satt i styret. Alt 
dette mener vi de gjenværende 
medlemmene må få vite om, 
hvordan pengene disponeres og 
hva som faktisk skjer i Forenin-
gen Torrevieja FrP, sier eks 
medlemmene, som har omdøpt 
lokallaget i Torrevieja til ”Erik 
Langes Parti”.

Et av eks medlemmene dristet 
seg til å påpeke uregelmes-
sigheter i forretningsorden på 
årsmøtet.

- Da jeg påpekte feil, ble ”gut-
teklubben” forbannet, og jeg 
fikk beskjed om at jeg ødela 
møtet. Dette dreier seg om makt 
og posisjoner, og absolutt ikke 
om politikk, sier han.  

Kontaktet advokat 
To av de utmeldte medlemmene 
har valgt å kontakte advokat på 
grunn av de til dels svært grove 
injuriene som har haglet i et-
terkant av årsmøtet. Det gjelder 
blant annet tidligere kasserer 
Alf Østenstad. 

- Jeg ble beskyldt for under-
slag. Via en rekke brev fikk 
jeg spørsmål om ”hvor er pen-
gene?”. De påsto at jeg hadde 

VeNNer OG fIeNder: Alf Østenstad og Toril Kjernsli (til venstre) har meldt seg ut av Foreningen Torrevieja 
FrP i protest mot det de mener er diktatoriske metoder fra nyvalgt leder Erik Lange (øverst til høyre) og tidligere 
leder Olav Bratberg (nederst til høyre). Generalsekretær Geir A. Moe (midten), skal ha helt bensin på bålet da han 
kom fra Oslo for å rydde opp i de interne stridighetene.

“FrP sentralt kommer ned hit innimellom og 
holder fester og organiserer driften, politikk 
er det imidlertid dårlig med både fra sentralt 
og lokalt hold. ”

“I løpet av syv år har det ikke vært mye 
politikk. Toppen ti til tolv saker som det 
aldri har kommet noe ut av.”

ATHENA TAVERNA
GREEK RESTAURANT - BAR - PIZZERIA

NORSK TALENDE

     Koselig gresk/norsk restaurant Fantastisk havutsikt!Vi ønsker alle våre gamle og nye kunder 
velkommen til nyoppussede lokaler med plass til 120 pers.

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

Du finner oss ved Super Cor på Playa Flamenca rett ved Carretera 332

 l Live musikk hver onsdag.
  l Siste lørdag i mnd. gresk aften 
       m/buffet. (forhåndsbestilling)

 l Dagens meny fra 6.90 €
 l Trådløst internett.
 l storskjerm.
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Skipperstuen

Calle Ferreria, 15 l Alfaz del Pi l Telf: +34 645 296 400 l www.skipperstuen.net

Norsk restaurant med god norsk tradisjonell mat 
i et koselig miljø.

Åpent alle hverdager 
fra kl 1200.

Camí Vell del Far, 2 l el Albir 
Telf: 966 864 899 l 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 Jamaicanske svineribbene          i Spania 
Nydelig 

lammestek 
med 

Rosmarin 

Møt dine venner til et koselig måltid 

og få mer ut av ferien din 

ved å bli med på alt som skjer på Bok-Cafe`n!

www.solgruppen.no  

Åpent hver dag fra 10 - 18
Salg av norske blader, bøker og aviser

Avda. del Albir 58 

Velkommen !

CASA LUCATI
Hjemmelaget engelsk frokost, smakfulle spanske tapas 
og et fantastisk utvalg av spansk og internasjonal mat. 

Du finner oss ved Albirstranden rett ved Camping Cap Blanch. 

Flott sjøutsikt!
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Mat fra hele verden rett rundt hjørnet. 
Vi tilbyr deg en annerledes dagens meny 

å velge fra og uforglemmelige netter.

Åpent hver dag fra 0800 til sent. 
Gratis trådløst internett. 

Reserver ditt bord nå på tlf: 966 864 928

det sKjer ALLtId NOe HOs ANKI !!!

i AlbirsCANdINAVIAN HOMe COOKING
Åpningstider: Mandag til Søndag 1300 – sent
Husmannskost serveres hver dag fra 5.50 €
Onsdager og Fredager: Kveldens buffet fra kl 1900, 

musikk og dans fra kl 2100. Country/Blues/Rock  
Torsdager: Allsangkveld
Fredager: Svensk Sildebord 8 €
Søndager: Lammelår 10 €
Påskeaften: Påskebuffet m/musikk fra kl 2100
Vi arrangerer private selskap for opptil 50 personer
Ring Anki for informasjon. Tlf: 690 011 209

l The Castle Inn er nå lagt ned l

God påske!

unnlatt å innrapportere medlem-
skontigenter og stukket pengene 
i lommen selv.

- 

Jeg sendte regnskapet til FrP 
sentralt. Det ble gjennomgått 
og sendt tilbake uten at de var 
istand til å finne feil verken 
ved mitt eller revisors arbeide. 
Likevel fortsatte beskyldnin-
gene. Nå har jeg meldt meg 
ut av partiet for evig og alltid. 
Geir A. Mos oppførsel under 
det ekstraordinære årsmøtet 
var spikeren i kista for mitt 
medlemsskap. Det er tydelig at 
partiets ledelse etterlever helt 
andre etiske regler enn de par-
tiet har satt som standard. 

- Jeg mange års medlemskap og 
har sympatisert med FrP siden 
det het Anders Langes Parti. 
Men dette kan jeg rett og slett 
ikke leve med. Det er helt bak 
mål, så bak mål at jeg har sett 
meg nødt til å kontakte advokat, 
og vurderer anmeldelse, sier Alf 
Østenstad til Spaniaposten.

Aldri mer FrP
Toril Kjernsli har vært medlem 
av Fremskrittspartiet hjemme i 
Norge i mange år, og har blant 
annet sittet som varamann for 

hjemkommunen.  Da hun fly-
ttet til Spania for tre år siden, 
meldte hun seg inn i lokallaget 
i Torrevieja. 

- På årsmøtet den 28. oktober 
stilte jeg som kandidat til nest-
formannsvervet og ble etter 
hvert valgt. Men allerede på 
første styremøte ble jeg skremt 
av hvordan den nyvalgte le-
deren, Erik Lange, oppførte seg 
på. Det var kort og godt umulig 
å si han imot. Klubba gikk så 
hardt og så hyppig i bordet at 
det var rart at det ikke sprakk. 

 - Det nye styret skulle behan-

dle saker relatert til det eks-
traordinære årsmøtet og ingen 
ting annet. Men sakslisten som 
ble presentert var så lang som 
et vondt år. Da det ble påpekt 
ble det bråk, med det resultat av 
Lange avblåste hele møtet. 

- Jeg har vært medlem av Frp i 
20 år og har sympatisert ennå 
lenger. Dagen etter det avblåste 
styremøtet meldte jeg meg ut 

av partiet. Erfaringene de siste 
månedene har gjort at jeg har 
mistet all tro på partiet for alltid. 
Geir A. Moes oppførsel på det 
ekstraordinære årsmøtet har bi-
dratt sterkt til det. Jeg forsøkte 
å kontakte representanter på 
stortinget i Oslo, men fikk avs-
lag på alle henvendelser. For 
meg er det aldri mer FrP. Det er 
helt sikkert, sier Toril Kjernsli 
til Spaniaposten. 

“Løst opp i”
Erik Lange forteller til Spania-
posten at han oppfatter det som 
at “Disse problemene nå er løst 
opp i”. Formannen kunne ikke 
gi Spaniaposten noen ytterligere 
kommentar på stående fot men 
sier han ønsker å uttale seg mer 
utdypende til neste utgave av 
avisen.

“- Jeg mange års medlemskap og har sympa-
tisert med FrP siden det het Anders Langes Par-
ti. Men dette kan jeg rett og slett ikke leve med. ”

“Jeg forsøkte å kontakte representanter på 
stortinget i Oslo, men fikk avslag på alle hen-
vendelser. For meg er det aldri mer FrP.”

Madrid

Sender hus til Haiti
Spanias regjering, med 

forsvarsminister Carme 
Chacón i spissen, har til-

budt Haiti å bistå med tusenvis 
av prefabrikkerte hus. 

Husene er klare til å sendes 
så fort regjeringen i den jord-
skjelvrammede øystaten gir 
klarsignal på at tomter står klare. 

Over 200.000 mistet livet og et 
ukjent antall personer ble hjem-
løse da et kraftig jordskjelv ram-
met Haiti den 12. januar.

Chacón overleverte budskapet 
til FNs øverste ansvarlig for 
gjenoppbygningsarbeidene, Ed-
mond Mulet, under et møte i 
Haitis hovedstad Port-au-Prince 
mandag den 22. mars. 

Spanias forsvarsminister besøk-
te den katastroferammede kari-
biske øya for å betrakte innsat-
sen til de spanske militære 
troppene som deltar i gjenop-
pbyggingen av landet, som 
regnes som det fattigste på den 
vestlige halvkule.

åPNER KL 12:00

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

    l kjøtt og fiskeretter

l Hjemmelaget italiensk is: 1 kule = 1 €

    l Hjemmelagde kaker

l torsdager: kjøttbollemeny med vaffler 7.20 €

    l lørdager: schnitzel 6.10 €

            “DIN 
    RESTAURANT 

          vED 
  PUNTA PRIMA”
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VÅREN HAR KOMMET: Vi har ventet 
på “våren” med sol og tempraturer på 20 
tallet.  Nå har vi endelig fått oppleve de 
gode tempraturer og hvor herlig Spania 
er når vi kjenner solen varme mot krop-
pen. Bilder fra Poniente og Levantestran-
den i Benidorm.

Lesernes blinkskudd:
Har du tatt ett foto i Spania som du synes er 
spesielt morsomt eller flott? 
Send det til oss i Spaniaposten, 
pr. epost til red@spaniaposten.no, så publiserer vi det. 
Kanskje vanker det en liten premie også!

Foto: Ole-Henning Svendsen

Foto: Ole-Henning Svendsen
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På tilbud om tilsvar fra Spaniaposten sier presseansvarlig Mona 
Nielsen på  vegne av lokallaget Arbeiderpartiet Costa Blanca 
Syd følgende:

"Det er veldig positivt at Jensen og andre engasjerte nordmenn i 
Spania forsøker å starte en tråd. All debatt er positiv.

Vi er helt enige i at vi ikke skal blande kortene selv om Jensen 
her drar inn AP, SV, kildeskatten og Klubben i samme debatt.

Vi i lokallaget svarer for oss selv og forsøker å  holde våre poli-
tiske stier rene for klubber og vice versa. Vedr kildeskatten så 
har sikkert Jensen sine spanske skattesaker i orden og ergo in-
genting å bekymre seg for, slik som det høver seg og er tilfelle 
for de aller fleste skatteresidente nordmenn i Spania.

Han oppfordres derimot herfra til å lese vår informasjon  om 
kildeskatten i Spaniaposten Nr: 7/2010 og i nettutgaven, der han 
kan se hva avtalen innebærer, bakgrunn, gjenytelser og evt infor-
mere seg ytterligere".

presseansvarlig Mona Nielsen på  vegne av lokallaget Arbeider-
partiet Costa Blanca Syd

Tilsvar fra AP sydLeserinnlegg

Arbeiderpartiet har ”kuppet” 
Den Norske Klubben i Torrevieja!
I valgåret 2009 svinget det ”heftig” i det poli-
tiske miljø i Torrevieja.

Det Norske Arbeiderparti har etablert en ”celle” 
på Costa Blanca. Jens har jo sagt: Alle skal med! 
Og det fikk vi en påminnelse om på julaften, 
(hadde jeg nær sakt) men skal være korrekt, det 
var vel et par tre -uker tidligere! Kildeskatten! 
Norske pensjonister, utflyttet til Spania er jo av 
SV og Ap, offisielt klassifisert som skatteflykt-
ninger!? 

Di nevnte partiene er ”sykelig” opptatt av å avs-
løre juks blant pensjonistene, det har vi ”abso-
lutt” ingenting imot, men måten det gjøres på er 
u-akseptabel. Etableringen av Arbeiderpartiet i 
Torrevieja var imidlertid svært dårlig timet med 
Ap,s utspill. Det store flertall av pensjonistene 
ble rasende på Arbeiderpartiet. Det er grunn til å 
stille flere spørsmål ved Den Norske Klubben,s 
(heretter kalt `DNK) har håndtert dette! 

For at alle skal være informert om hva saken 
egentlig dreier seg om, er det nødvendig med 
noe bakgrunnsinformasjon. Jeg finner det der-
for nødvendig og referere til DNK,s vedtekter 
§ 1: Klubben som er ideell og partipolitisk nøy-
tral vil fremme sin virksomhet innenfor lov og 
bestemmelser gitt av spanske myndigheter for 
slik virksomhet. (sitat slutt). Det er med van-
tro man konstaterer at DNK har vert bakteppe 
for Ap,s etablering her i Torrvieja, og ikke bare 
det, den må ansees som direkte medvirkende til 
Ap,s etablering!? 

Det er flere grunner til dette, intern uro i klub-
ben førte til at en viss hr.Per Neskleiv overtok 
som leder av aktivitetskomiteen i DNK og ble 
derved også medlem av styret. På det tidspunkt 
var hr.Neskleiv allerede aktivt med i  etablerin-
gen av Ap.

Det må tilføyes at aktivitetene i DNK var 
nærmest fraværende, og er det for så vidt frem-
deles!

Det må anføres at den samme hr. Neskleiv også 
ble valgt til Ap,s partileder i Torrevieja Styret 
i DNK er å anse som kollektivt ansvarlig for 
at denne ”samrøre” med Arbeiderpartiet fikk 
utvikle seg! Styret har tydeligvis ikke gjort 
innsigelser mot dette. Medlemmene i DNK har 
krav på å vite når de frekventerer stedet, om det 
er DNK, eller en suporterklubb for Ap. Det er 
grunn til å regne med at samrøren med Ap vil 
fortsette. Årsmeldingen fra DNK viser at hr. Per 
Neskleiv er valgt inn i styret for en ny periode. 
Det er ikke til å begripe at det er mulig. Dersom 
hr. Neskleiv ikke fjerner seg fra styret, bør sty-
ret fjerne han. Den Norske Klubben kan ikke 
leve med dette! Det er et svik mot alle som opp 
gjennom årene har ”bygget” klubben til det den 
er i dag. At DNK i dag går i feil retning er en 
annen sak. Spørsmålet, alle som er, og de som 
tenker og bli medlem av Dnk må stille seg, er 
om de har den riktige politiske ”kolør”! Jeg tip-
per DNK vil få visse problemer.

Observatør
Torrevieja

Hr. Jensen har under denne overskrift framsatt noen  påstander 
om ”Den Norske Klubben Torrevieja” (DNK) og Arbeiderpartiet 
Costa Blanca Syd (CBS). Ditt sitat  Hr. Jensen av § 1 i klubbens 
vedtekter er faktisk korrekt og stort sett det eneste av ditt sam-
mensurium av påstander som kan dokumenteres.

Du underskriver som ”observatør” og det må i så tilfelle være 
som fjernobservatør for du har vel knapt satt sine bein i klubbens 
lokaler eller deltatt på arrangementer i klubbens regi i de siste år.

Hr. Jensen, dine  påstander om at DNK er ”kuppet” av Arbeider-
partiet Costa Blanca Syd (CBS) er for å si det mildt ”ikke bare 
tøv og tant, men sågar forbannet løgn” Jeg kan forsikre deg, Hr. 
Jensen om at jeg er fullstendig i stand til å skille snørr og barter.
Med andre ord: Det finnes IKKE noe samrøre mellom DNK og 
CBS.

Alt det andre du framrører hører hjemme på klubbens årsmøte. 
Det betinger at du møter opp og at du tør å framføre dine besky-
ldninger mot navngitte personer der.

Du er hjertelig velkommen i klubben slik at du ved selvsyn kan 
se at klubben er ”ren”.

Jeg ønsker deg alt godt og god bedring!
Per Neskleiv

Arbeiderpartiet Costa Blanca Syd

Arbeiderpartiet har ”kuppet” 
Den Norske Klubben i Torrevieja!
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Calle  Tomillo

Polígono Industrial Casa Grande
Calle Acacio Rebagliato Pamies | Next to Mercedes Garage | Torrevieja Alicante
 Tel · 965 070 114 | info@danishdesign.es | www.danishdesign.es

furniture & accessories 
for home and garden

On the Industrial Estate Casa Grande in Torrevieja you will 
find Danish Design – the newest and largest retailer of Dan-
ish furniture in Spain, and it really is worth the trip if only for 
the wow factor you’ll get on entering. A family run business, 
proprietors Michael Rasch Hansen and Mads Rasch have been 
in the designer furniture business for many years.

As the name suggests all the furniture is designed and pur-
chased in Denmark, but made all over the world. The outlet 
is split over two levels, with the ground floor displaying an 
immense collection of home furnishings, from sofa’s to table 
and chair sets, coffee tables, outdoor kitchens and much, 
much more; all in those distinctive, cutting edge Scandinavian 
designs. The mezzanine floor is dedicated to beds and bed-
ding, with many room displays to browse. Danish Designs can 
furnish the entire home; in fact they have enough furniture in 
stock to furnish 50 homes. 

Amongst the many wonderful items you will find here at Danish 
Designs, special mention must go to the boxed mattresses, 
the outdoor kitchens and the beautiful caneline patio/garden 
furniture.

So if you want your home to achieve that illusive, chic feel and 
look, check out Danish Designs today, call for directions. If you 
see something you like, Danish Designs offer a free delivery 
and assembly service is provided within a given radius.

Danish Desgin 

Danish Design
Pol Ind Casa Grande
Calle Acacio Rebagliato 
Pamies
(Next to Mercedes Garage)
Torrevieja

965 070 114
966 927 429

info@danishdesigns.es
www.danishdesigns.es

   

danish designs.indd   1 26/02/2008   14:54:19
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DANISHDESIGN
Poligono Industrial Casa Grande 

Calle Acacio Rebagliato Pamies 
(Next to Mercedes Garage) 

Torrevieja (Alicante)

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

2 Cardiff stoler + 1 krakk i skinn 

l Gratis LeverinG
  l 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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FULL TILGANG TIL VåRT SPA:KUN 12E
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

n spA
Tyrkisk bad
Romersk bad
Aromaterapi
Jetmassage

n sKjøNNHet
Massasje
Peeling
Sjokolade-Wrap
Solarier (vertikal & horisontal)

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

n KurBAd
Vi har de komplette behandlingene 
satt sammen av profesjonelle! 

n 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 finner du 

Luxor Spa & Fitness senter.

Gjestekommentar

AGNETE dALE: Den norske 
juristen, har inngått et forretnings-
samarbeid med to spanske advoka-
ter, José Ramón Gutierrez og Maria 
Victoria Villafranca i Lawfirmin-
spain. Hun er utdannet cand.jur. fra 
Universitet i Bergen, og har spesi-
alfag i selskapsrett fra UiB, samt 
spesialisering i kontraktsrett og 
EU-rett fra University of Leicester. 
Hun har vel to års erfaring som ad-
vokatfullmektig i Marbella før hun 
inngikk samarbeidet i Lawfirmin-
spain.

Agnete Dale har særlig kompetanse 
innen fast eiendom, arv, etablering 
av pantelån og internasjonale skat-
tespørsmål. Hun snakker flytende 
spansk og engelsk. Lawfirmin-
spain tilbyr bistand innen alle rett-
sområder, og advokatfirmaet har 
spisskompetanse innen fast eien-
dom (kjøp, salg, leieforhold), arv, 
skatt, prosedyre og rettsspørsmål i 
skjæringspunktet mellom norsk og 
spansk rett. José Ramón Gutierrez 
og Maria Victoria Villafranca har 
vel 5 års erfaring som advokater i 
Marbella. Begge behersker engelsk 
flytende og har bred erfaring med 
behandling av saker for utenland-
ske klienter.

Lawfirminspain har fast kontor i 
Marbella, og disponerer nå også 
kontorer på Costa Blanca for å 
betjene sine klienter i Alicante 
provinsen og rundt.

Kontakt Agnete Dale: 
(+34) 607 659 906
dale@lawfirminspain.com

Agnete Dale                                 dale@lawfirminspain.com

Gjenlevende ektefelles 
arverett – uskiftet bo i spania?
Etter publiseringen av vår artikkel i Spaniaposten den 6. februar 2010 har det vist seg å være stor 
interesse rundt problematikken gjenlevende ektefelles arverett i forhold til livsarvingers arverett. 
Ektefellene har gjerne i tillegg særkullsbarn, noe som juridisk sett kan komplisere arvefordelingen. 
Videre velger de fleste å sitte i uskiftet bo med evt. eiendeler i Norge og ønsker en tilsvarende løsning 
med hensyn til eiendelene i Spania. På bakgrunn av henvendelsene vi har mottatt vil vi gå litt mer i 
dybden på enkelte spørsmål og konkretisere temaet noe mer. Vi påpeker imidlertid at det må foretas 
en konkret vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige løsningen i hvert enkelt tilfelle. 

• Ektefellers arverett 
i Spania
Arveskifter i Spania følger 
som hovedregel norsk arvel-
ov, og innebærer dermed at 
evt. testamente i Spania skal 
opprettes i overensstemmelse 
med norsk arvelov. Iht. arvel-
oven har gjenlevende ekte-
felle krav på 1/4 av arven der-
som avdøde har livsarvinger. 
Ektefelles arverett kan riktig-
nok begrenses i testamente, 
men kun dersom ektefellen 
er gjort kjent med testamentet 
før arvelater døde. Gjenlev-
ende ektefelle har imidlertid 
krav på 4 ganger grunnbelø-
pet når arvelater etterlater seg 
livsarvinger, og denne retten 
til minstearv kan ikke beg-
renses i testamente.

• Uskiftet bo problema-
tikken i Spania
Som nevnt i avsnittet oven-
for skal norsk arvelov legges 
til grunn for opprettelse av 
testamente og gjennomføring 
av arveskifte i Spania. Et-
ter norsk rett har gjenlev-
ende ektefelle rett til å sitte 
i uskifte med avdødes eien-
deler (med visse begrensinger 
når man har særkullsbarn), og 

i utgangspunktet skal man da 
juridisk sett ha rett til å sitte 
i uskiftet bo også i Spania. 
Problemet er at uskiftet bo 
ikke eksisterer i Spania. 

Hvordan blir så dette løst i de 
tilfeller gjenlevende ønsker 
å sitte i uskiftet bo i Spania? 
Erfaringsmessig blir eiendo-
msretten i disse tilfeller over-
ført til lengstlevende. Imidler-
tid blir dette sett på som arv i 
Spania siden uskiftet bo ikke 
eksisterer i spansk rett. Dette 
medfører at gjenlevende ekte-
felle må betale arveavgift på 
andelen som arves. I enkelte 
tilfeller er imidlertid ekte-

feller fritatt for avgiftsplikt 
i Spania og vi kommer nær-
mere inn på dette nedenfor.

At det kun er gjenlevende 

som innsettes som arving som 
vist ovenfor, forutsetter også 
at livsarvingene ikke bestrid-
er testamentsdisposisjonen.

Av de ovenfor nevnte årsaker 
anbefaler vi at det opprettes 
et testamente der gjenlevende 
ektefelle i stedet gis en livs-
varig, eksklusiv bruksrett til 
andelen avdøde etterlater seg 
og at barna settes inn som 
arvinger til eiendomsretten 

til avdødes andel. Livsarvin-
gene betaler arveavgift på arv 
av 50 % av eiendomsretten, 
mens gjenlevende betaler 
arveavgift på arv av bruk-
sretten. Beregningsgrunnla-
get for arveavgift av bruksrett 
er ca. 20 % av markedsverdi-
en. Dvs. 20 % av de 50 % av 
eiendommen som arves.

• Arveavgift for leng-
stlevende ektefelle i 
Spania – betydning for 
testamente i Spania
For spørsmålet om ektefellers 
arveavgiftsplikt i Spania må 
det skilles mellom residenter 
og ikke residenter i Spania, 
og i hvilken region formues-
gjenstandene befinner seg. 
Spansk sivilrett består av en 
”felles” del som i utgangs-
punktet kommer til anven-
delse i hele Spania og kan ses 
på som selve grunnstammen 
i spansk rett. Innenfor arver-
etten er dette den nasjonale 
lov av 18. desember 1987.  I 
tillegg er det i de ulike span-
ske regioner, Comunidades 
Autónomas, utviklet såkalt 
”foral” rett, dvs. rettsregler 
som kun kommer til anven-
delse i den aktuelle region. 
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Sistnevnte har forrang ved evt. 
motstrid med nasjonal rett. I 
Valencia-regionen er det ve-
dtatt egne regler innenfor om-
rådet arveavgift. Dersom både 
avdøde og arvingen (gjelder 
ektefeller, arvinger i ned- og 
oppstigende linje) var bosatt i 
Valencia-regionen gis det un-
der visse forutsetninger et fr-
adrag på 99 % i arveavgiften.

Medfører dette at man likevel 
ikke bør velge løsningen bruk-
srett ektefelle/eiendomsrett 
barn?

Alternativt kan man sette gjen-
levende ektefelle inn som en-
earving til eiendelene i Span-
ia. Imidlertid forutsetter dette 
at livsarvingene ikke bestrider 
testamentet. Har man ikke 

lenger noen eiendeler i Norge 
eller andre land vil livsarvin-
gene ikke få oppfylt sin plik-
tdelsarv iht. norsk arvelov. I 
de fleste tilfeller vil det være 
mest hensiktsmessig å gi gjen-
levende ektefelle bruksrett og 
livsarvingene eiendomsretten. 
Dersom ikke livsarvingene 
er bosatt i Spania må arveav-
gift på et eller annet tidspunkt 
likevel betales, enten når man 
arver 50 % etter førstavdøde, 
eller dersom man arver hele 
eiendommen når lengstlev-
ende dør. 

Ved spørsmål vennligst kon-
takt Agnete Dale, e-mail: 
dale@lawfirminspain.com, 
tlf: + 34 607 659 906

post@spaniajournalen.com

Alicante

Fire skadd i eksplosjon

Fire personer er skadd, 
hvorav to alvorlig, etter 
en eksplosjon i hotellet 

Riscal de Alicante tirsdag den 
24. mars. Årsaken til ekspolos-
jonen, som inntraff ved firetiden 
på ettermiddagen, var trolig en 
elektrisk feil i en transformator 
i hotellets bingoavdeling. Blant 
de skadde er tre elektrikere som 
arbeidet med å reparere trans-
formatoren da ulykken skjedde.

Alle personer som befant seg 
inne i hotellet skal ha blitt ef-
fektivt evakuert etter eksplos-
jonen. Blant gjestene var det 
en del eldre, noe som gjorde at 
det krevdes ekstra innsats fra 
hjelpemannskaper. Det skadde 
er overført til el Hospital Gener-
al de Alicante. I tillegg til de tre 
elektrikerne måtte en kvinne be-
handles for å ha innhalert store 
mengder røyk.

tIL sYKeHus: Fire personer ble skadet i en eksplosjon i hotellet Riscal 
de Alicante i slutten av mars. En elektrisk feil oppgis som årsak til ulykken.
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e HER FINNER dU SPANIAPOSTEN

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!      
Tlf: 96 683 00 00

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

email: eventos@hlc.grupo-centauro.com

- Albir

Torrevieja

Musikkgalla for unge talenter
Lørdag den 17. april er det 

duket for multikulturell 
musikkgalla i Torrevieja. 

Arrangementet skal gå av sta-
belen i Palacio de la Musica, og 
begynner klokken 20.00. Musik-
kgallaen er en er en videreføring 
av sangskriverkonkurransen – 
Singers and Songwriter Compe-
tition – som ble arrangert på det 
sørlige Costa Blanca tidligere i 
vinter.

Det er den internasjonale organ-
isasjonen Interculturarte Iberi-
ca, som også arrangerte sang-
skriverkonkurranse, som står 
bak musikkgallaen den 17. april. 
Musiker Eugen Ludovic Nagy, 
som er formann i organisasjonen, 
er ansvarlig for prosjektet.

- Det er vinnerne fra sang-
skriverkonkurransen i februar 
som skal opptre på musikkgal-
laen. Publikum vil få muligheten 
til å høre tidligere ufremførte 
sanger skrevet av de unge og tal-
entfulle musikerne. I tillegg skal 
jeg bidra med noen musikalske 
innslag selv, sier Eugen til Span-
iaposten.

Billettene til musikkgallaen 
koster fem euro og kan enten 
kjøpes på forhånd i det kom-
munale billettutsalget ved Plaza 
Miguel Hernandez, som er åpent 
fra tirsdag til søndag fra 11.00 til 
13.00, eller i Palacio de la Mu-
sica på kvelden den 17. april.

Interculturarte Iberica er en or-
ganisasjon i stadig vekst, og 
somhele tiden søker nye med-
lemmer. Alle privatpersoner eller 
organisasjoner som er interessert 
i kulturutveksling er velkomne. 
Det finnes allerede noen norske 
medlemmer. For mer informas-
jon se  www.interculturarte.org  
eller ring Eugen Ludovic Nagy 
på 666 694 611. 

første pLAss: Formann i Interculturarte Iberica, Eugen Ludovic Nagy, 
overrekker en gitar til vinneren av sangskriverkonkurransen irske Oisin 
Hennessy, som er bosatt på Playa Flamenca.

tredje pLAss: Enrique Pelegrin fra Torrevieja fikk tredjeplassen i 
sangskrivekonkurransen på Orihuela Costa.

ANdre pLAss: Duoen ”Ellas” fra Elche stakk av med andreplassen i sangskriverkonkurransen. 
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SPANIAPOSTEN

Har du ikke besøkt oss ennå?
- Ferske nyheter hver dag, hele uken!

Nå ferske 
nyheter hver dag!
www.SPANIAPOSTEN.NO

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

l

l

l

l

l

www.SPANIAPOSTEN.NO

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

Valutakalkulator
Vår valutakalkulator 
oppdateres flere 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.

Sandviken Mannskor fra 
Sandvika utenfor Oslo, 
skal gjeste Albir fra den 

19. til den 26. mai. Koret, som 
til neste år fyller 95 år, har et 
reportoar bestående av alt fra 
Evert Taube og tradisjonelle sjø-
mannssanger til kirkelige sanger 
og typiske norske nasjonalro-
mantiske komposisjoner.

- Man kan trygt si at vi er det 
beste koret i Bærum, siden vi 
er det eneste. I Norge under-
holder vi ofte på sykehjem rundt 
om i hjemkommunen, dessuten 
hjelper vi Frelsesarmeen ved 
enkelte av deres arrangementer. 
Nylig holdt vi en stor konsert i 
det nye kulturhuset i Sandvika 
sammen med Sjømannskoret fra 
Oslo, forteller Lars Mølsæter, 
som er turarrangør for Sandvik-
en Mannskor, til Spaniaposten.

22 kormedlemmer pluss led-
sagere skal være med på turen 
til Albir. Første konsert går 
trolig av stabelen ved utkikks-

posten i gamlebyen i Benidorm 
lørdag den 22. mai. Søndagen 
etter blir det konsert under gud-
stjenesten i Minnekirken i Villa-
joyosa, dagen etter står Bærums 
sykehjem i Altea (CAN) for tur. 
Samme dag er det varslet en 
spontanopptreden enten utenfor 
eller inne i kirken på toppen av 
gamlebyen i Altea.

- Ellers har vi blant annet tenkt 
oss en tur med lokaltoget til 
Denja for å kikke oss litt rundt. 
Hvis noen som leser dette skulle 
ønske seg en liten konsert mens 
vi er på Costa Blanca er det bare 
å ringe 0047 90567375. Passer 
det inn i vårt program stiller vi 
garantert opp, sier Mølsæter.    

Alfaz del Pi / Altea

Sandviken Mannskor til Albir

stOrt repertOAr: Fra den 19. til den 26. mai skal Sandviken manns-
kor, fra Sandvika utenfor Oslo, gjeste Albir. Det blir også konserter på CAN i 
Altea og i minnekirken i Villajoyosa. 

Tidligere i år fylte klesbu-
tikken Ernas Boutique i 
Monver senteret i Albir 

fem år. I den anledning hadde 
innehaver Erna Bloos lyst til å 
gjøre noe ekstra. Valget falt på 
et moteshow, hvor inntektene 
skulle gå til dyrebeskyttelses-
foreningen Asociación Protec-
tora de Animales de la Nucia.
Det hele gikk av stabelen på 
Monver senteret lørdag den 
20. mars. En del hunder fra 
dyrebeskyttelsesforeningen del-

tok i showet med håp om at de 
kunne bli adoptert bort til noen 
av tilskuerne i ettertid. Inngan-
gen kostet fem euro innkludert 
drikke og en tapas.

I tillegg til motshow ble det 
avholdt ”minimalerkurs” med 
maleren Bob Ross, som holder 
til i lokaler ved siden av Ernas 
Boutique. Sportsbutikken Ath-
lon, også beliggende i Monver 

senteret, deltok i arrangementet.
 
- Det ble en veldig fin marker-
ing av mitt fem års jubileum. Vi 
fikk inn over 1.000 euro til Aso-
ciación Protectora de Animales 
de la Nucia. Det er mer enn det 
noen av oss hadde forventet. 
Pengene skal blant annet gå til å 
bygge nytt tak på dyrebeskyttel-
sessenteret i La Nucia, forteller 
Erna Bloos til Spaniaposten. 

Alfaz del Pi

Veldedig moteshow i Albir

VeLdedIG sHOW: Overskuddet fra moteshowet i Monversenteret 
gikk til dyrebeskyttelsesforeningen Asociación Protectora de Animales de 
la Nucia. Over 1.000 euro ble samlet inn.

juBILANt: Tidligere i år fylte 
klesbutikken Ernas Botique i Mon-
ver senteret i Albir fem år.
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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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Markeder

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
 Santiago de la Ribera
 Benidorm
 El Campello
 La Mata
 Guardamar
 Torrevieja / La Mata

 Muchamiel
 Ondara
 Polop
 San Miguel de Salinas
 Teulada

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

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

e BRUKTMARKEdER (RASTROS)

Alicante:        Daglig kunstmarked 
           ved Paseo Gadeo fra 1200
           Søndager kunst og antikk fra 0900
Benidorm:     Søndager jazz, funk og loppemarked
Calpe:           Onsdager fra 0800-1400
Dénia:            Fredager fra 0800
Guardamar: Søndager (Mas y Mas)

Jalón:            Lørdag loppe- og antikkmarked 
           fra 0800-1400
Teulada:       Søndag stort brukmarked 
         (Flyttet til Pedreguer)
La Nucia:      Søndager loppemarked
Polop:          Søndager loppemarked
Vila joyosa: Søndager kunst og antikk fra 0900

Mye rart: Rastro er ett marked med fokus på “brukte” gjenstander. Det vil si man finner her en fin 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:
� Fotokopi
� Forstørrelser
� Laminering
� Bokbinderi
� Papirkopi i farge/sv.
� Design ditt eget album (20x30, 15x20, 10x15cm)
� 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

SPANIAPOSTEN MArkedsføre 
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

u   v   w   x   y         Historie       Politikk & Samfunn       Geografi       Lokalt       Kultur & Underholdning

1) Hva heter Spanias eldste by?

  a Cadiz       b Barcelona       c Sevilla    

2) Hva heter PPs talsmann i EU parlamentet?       
        a Jaime Mayor Oreja   b Alberto Ruiz-Gallardón      c Ricardo Costa  

3) Hvor ligger Guggenheimmuseet?
  a San Sebastián   b Burgos       c Bilbao

4) Hvor lå Portus Illicitanus?
 a Alicante                   b Guardamar      c Santa Pola

 

5) Hva het den kjente forfatteren som døde i mars?
 a Ildefonso Falcones               b Miguel Delibes      c Fransisco Ayala

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 Cuba

a Leire Pajín

c Catalonia

Cuba utløste den spansk-amerikanske krigen, 
som endte med at USA fikk kontrollen over 
Spanias kolonier i Karibien og Stillehavet.

PSOEs generalsekretær heter Leire Pajín. Pajín 
vokste opp i Benidorm hvor hennes mor, Maite 
Iraola, sitter i bystyret for PSOE.

El Bulli ligger i Catalonia. Restauranten, som 
drives av stjernekokken Ferran Adria, er flere 
ganger er kåret til verdens beste restaurant. 

Håkon J. Paulsen driver egen praksis i Avenida 
Salamanca 72 i Santa Pola. Den norske 
akupunktøren er ekspert på kinesisk medisin.  

Federico Garcia Lorca ble dreptav Francos 
styrker i 1936. Mest sannsynlig var det hans 
homofile legning som ble hans skjebne.

Hvilket land utløste Den spansk-amerikanske krigen?

Hva heter PSOEs generalsekretær?

Hvor ligger restauranten El Bulli?

Spørmål 4 :

a Santa Pola
Hvor holder akupunktør Hakon J. Paulsen til?

Spørmål 5 :

a 1936
Når ble Federico Garcia Lorca drept?

VINN EN PREMIE MED QUIZ!!
Hver fjortende dag deler Spaniaposten ut tre flasker 
god vin til vinneren av forrige utgaves Quiz. 

Merk svar som følger:
 1 – c
 2 – a
 3 – a
 4 – b
 5 – c

Send svar merket Quiz til  quiz@spaniaposten.no 

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
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Mandag 05.04.2010

08.00 Folk: Høyt henger de, og redde er de 
08.30 I USA med Stephen Fry 
09.30 Solens mat 
10.00 Amandus-prisen 2010
11.10 Tett på Amandus
11.35 Herskapelige gjensyn 
12.05 Film: Brua til Terabithia 
13.35 Film: Bean - den store katastrofefilmen 
15.05 Himmelblå 
15.50 4-4-2: 1. div.: Fredrikstad-Alta
18.00 Herskapelige gjensyn 
18.30 KuleJenter 
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Påskenøtter 
19.45 Stemmen fra Telemark 
20.15 Himmelblå 
21.00 Lisa goes to Hollywood 
21.30 Krøniken 
22.30 Hjernevask 
23.10 Løsning påskenøtter 
23.15 Kveldsnytt 
23.35 Poirot: Hvem skrev til Louise? 
01.15 Folk: Korsfarer og fredsmekler 
01.45 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 5. april

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Barbapappa
07:06 Barbapapa
07:11 Byggmester Bob
07:21 Byggmester Bob
07:32 Noddy og det magiske månestøvet
08:00 Svein og Rotta: Bakomfilm
08:45 Elias og kongeskipet
10:00 Ocean Girl
10:30 Bonanza
11:30 Film: Get a Clue
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Rock City Namsos
14:05 Film: Toy Story 2
15:55 Film: Brudens far II
18:00 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: Molde - Brann 1.omg
20:50 Hovedkampen: I pausen
21:00 Hovedkampen: Molde - Brann 2.omg
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Boston Legal
00:40 Kontoret
01:10 Verdens sterkeste mann 2008
02:10 Numbers
02:55 Eli Stone
03:45 Været
03:55 Sonen

Mandag 05.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Ungkaren 20 vs. 40
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 Dyrlegen på Bondi Beach
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
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 The Big Bang Theory
KL.22.30 The Big Bang Theory
KL.23.00 Lykkelig skilt
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 Blade
KL.03.35 Playbox

Tirsdag 06.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Lisa goes to Hollywood 
10.35 Norge rundt 
11.05 Et vakkert liv 
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Gunnel i det grønne 
13.10 Himmelblå 
13.55 Syklus - i medgang og motgang 
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 
og artsmangfold 
20.15 Lisa goes to Hollywood
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.30 Safari
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Monty Pythons verden 
00.10 Fem dager 
01.05 Topp ti - Melodi Grand Prix 
01.35 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 6. april

06:25 Sonen
06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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
23:25 Rett på sak - Sesongpremiere
00:20 Mang slags kjærlighet
00:45 Medium
01:35 Sexual healing
02:40 Frustrerte Fruer
03:30 Sportsnyhetene
03:45 Været
03:55 Sonen

Tirsdag 06.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
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 Dyrlegen på Bondi Beach
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 Premiere: Nordens herligste
KL.21.30 CSI
KL.22.30 CSI
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 Blade
KL.03.40 Playbox

Fredag 09.04.2010

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 I sørhellinga 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Noma på kokepunktet 
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 
19.40 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 Sivert Høyem i Sentrum
01.20 Takk Gud, det er fredag! 
01.45 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 9. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 Hos Martin
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: Vanilla Sky
03:25 Rush
04:15 Sportsnyhetene
04:30 Været
04:40 Sonen

Fredag 09.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 Hundehviskeren
KL.20.30 Nordens herligste
KL.21.30 CSI
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Lost
KL.00.55 Forget About It
KL.02.35 CSI
KL.03.30 Playbox

Lørdag 10.04.2010

07.15 Disneytimen 
08.10 FBI 
08.40 Schrödingers katt 
09.10 Migrapolis: Når mannen slår 
09.40 Glimt av Norge: Skattejakt under 
Eidangerfjorden 
09.50 Fabelaktige Fiff og Fam 
10.20 Førkveld
11.00 Lisa goes to Hollywood 
11.30 Lisa goes to Hollywood
12.00 Film: Ni liv 
13.35 Ingen grenser 
14.25 Krøniken 
15.25 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
16.15 Tekno 
16.45 4-4-2: Tippekampen: Lillestrøm-Stabæk
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester 
20.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu 
21.40 Fakta på lørdag: Smeltedigel: Qatar 
22.30 Viggo på lørdag 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Nattkino: Mot nye høyder 
01.00 Trygdekontoret 
01.30 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 10. april

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 Sporløs
12:30 Farmen
13:30 TV 2 hjelper deg
14:00 Toppserien: Kolbotn - Stabæk
16:00 Langrenn: Over the top fra Norefjell
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 TV 2s Artistgalla
00:10 Film: Uanstendig forslag
02:25 Samantha
02:50 Senkveld med Thomas og Harald
03:55 Film: Death Wish 4
05:45 Sportsnyhetene
06:00 Været
06:10 Sonen

Lørdag 10.april

KL.06.00 Playbox
KL.06.55 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.20 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.45 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.15 Eve
KL.08.40 Dietter fra gamle dager
KL.09.35 Greatest American Dog
KL.10.30 Megaquiz
KL.11.40 Nigel Marvens dyreverden
KL.12.40 Ungkaren 20 vs. 40 USA
KL.14.40 Smak med Stephanie Valente
KL.15.10 Hollywoodmegleren
KL.16.10 Gossip Girl
KL.17.10 Ugly Betty
KL.18.05 Lykkelig skilt
KL.18.30 The Big Bang Theory
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Jamie’s American Roadtrip
KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood
KL.21.30 Seven
KL.00.10 48 timer
KL.01.05 Du har m@il
KL.03.30 Beyond Tomorrow 
KL.04.30 Playbox
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Onsdag 07.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Ut i naturen: Trillemarka - eventyrskog 
og artsmangfold 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Gunnel i det grønne 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Uteliggernes sang 
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 Fabelaktige Fiff og Fam 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 House 
22.25 Migrapolis: Når mannen slår 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Lydverket
23.45 Himmelblå 
00.30 Kibbutzen i Falun 
01.25 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 7. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 07.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
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 Dyrlegen på Bondi Beach
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One TreeHill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
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.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox

Torsdag 08.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 FBI 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 Gunnel i det grønne 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Tourette og jeg 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Tid for tegn 
17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin 
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 
20.45 Glimt av Norge: Skattejakt under 
Eidangerfjorden 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Debatten 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Spekter: Muslim i rødt, hvitt og blått 
00.00 Dei siamesiske tvillingane Hope og Faith 
00.50 Folk: Dalen i ørkenen
01.20 Blues jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 8. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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

Torsdag 08.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
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 Dyrlegen på Bondi Beach
KL.14.10 Smallville
KL.15.05 One Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
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 Premiere: Alt for Norge
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox

Søndag 11.04.2010

07.00 Handy Manny
07.25 Norge rundt 
07.50 Ut i nærturen 
08.05 Film: Prinsessebruden 
09.40 Det nye landet: Arbeiderne 
10.35 Himmelblå 
11.20 Film: Fjols til fjells 
13.00 Folk: Dalen i ørkenen
13.30 Smeltedigel: Qatar 
14.20 Mesternes mester 
15.20 Backyard Challenge
15.50 4-4-2: 1. div.: Sarpsborg-Fredrikstad
18.00 Åpen himmel: 
          Havet - levevei og gravsted 
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.10 Himmelblå 
20.55 Ingen grenser 
21.45 Lille Dorrit 
22.35 NM skiskyting
23.00 Kveldsnytt 
23.20 Apokalypse - verden i krig 
00.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
01.00 Nurse Jackie 
01.25 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 11. april

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapappa
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 Farmen
12:30 Farmen
13:30 Sykkel: Paris - Roubaix
17:30 Sykkel: Etter Paris - Roubaix
18:00 Pastor på prøve - Sesongavslutning!
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra
19:30 FotballXtra med hovedkampen
19:55 Hovedkampen: 
           Odd Grenland - Rosenborg 
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Veien til VM
00:20 Hack
01:15 Film: Lusitania
03:05 60 Minutes
03:55 Været
04:05 Sonen

Søndag 11.april

KL.06.00 Playbox
KL.06.55 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.20 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.45 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.10 Eve
KL.08.40 Twins
KL.09.10 Twins
KL.09.40 Nigel Marvens dyreverden
KL.10.35 Megaquiz
KL.11.50 Hundehviskeren
KL.12.50 Wipeout USA
KL.13.50 4-stjerners middag
KL.14.50 4-stjerners middag
KL.15.50 4-stjerners middag
KL.16.55 4-stjerners middag
KL.17.55 Alt for Norge
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 48 timer
KL.00.30 City Homicide
KL.01.25 Forbrytelsen
KL.03.50 Beyond Tomorrow
KL.04.45 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

� NIE/Residencia m.m.
� Arbeidskontrakter
� Arbeidsre�
� Seguridad Social
� Ska�er / Avgi�er
� Regnskap

Hos oss kan du
snakke spansk, 

engelsk eller fransk.

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 tillgjengelig.
Resepsjonen er åpen fra:
Man. til 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 til leie:

Tlf: 96 686 62 06

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

* * * *Hotel Kaktus Albir

For alle dine arrangementer l Bryllup l Konfirmasjon l Møter

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

Hotellet har 203 rom, alle med havutsikt.

Komfort ved sjøen
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Mandag 12.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Lisa goes to Hollywood
10.35 “Nordkaperen” seiler i Indonesia 
11.35 Norge rundt 
12.00 NRK nyheter
12.10 Herskapelige gjensyn 
12.40 I sørhellinga 
13.15 Skavlan 
14.15 Himmelblå 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Bondeknølen 
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 Måltidet jeg aldri glemmer 
20.45 Billedbrev: Én by, to verdener 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Krøniken 
22.30 Hjernevask 
23.10 Kveldsnytt 
23.25 Poirot: Solen var vitne 
01.05 Nytt på nytt 
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks u/chat

Mandag 12. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 Maria Wern: Fremmed fugl - Premiere!
22:35 Reflektor: Åtte barn på en gang
23:35 Boston Legal
00:30 Kontoret
00:55 Verdens sterkeste mann 2008
01:55 Numbers
02:40 Eli Stone
03:30 Sportsnyhetene
03:45 Været
03:55 Sonen

Mandag 12.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & grace
KL.18.00 Grensevakten
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 The Big Bang Theory
KL.23.00 Lykkelig skilt
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 CSI: Miami
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox

Tirsdag 13.04.2010

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 Bondeknølen 
12.40 I sørhellinga 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Historien om: Bingo 
14.10 Par i hjerter 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Bondeknølen 
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: Gåsetur 
20.15 Lisa goes to Hollywood
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.30 Safari
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Monty Pythons verden 
00.10 Fem dager 
01.10 Viggo på lørdag 
01.40 Svisj gull
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 13. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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
23:25 Rett på sak
00:20 Mang slags kjærlighet
00:45 Medium
01:35 Sexual healing
02:40 Frustrerte Fruer
03:30 Sportsnyhetene
03:45 Været
03:55 Sonen

Tirsdag 13.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 4-stjerners middag
KL.20.30 Nordens herligste
KL.21.30 CSI
KL.22.30 CSI
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 Cold Case
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox

Fredag 16.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Folk: Tre rein og en leilighet 
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Schrödingers katt 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Bondeknølen 
12.40 I sørhellinga 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Historien om: Kondomet 
14.10 Par i hjerter 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet 
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Bondeknølen 
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 En velutstyrt mann 
23.50 En artisthimmel full av stjerner
00.50 Takk Gud, det er fredag! 
01.15 Trygdekontoret 
01.45 Country jukeboks m/chat
04.00 Dansefot jukeboks u/chat

Fredag 16. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 Malcolm i midten
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 Hos Martin
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: Farlig beundring
02:40 Rush
03:30 Film: Pontiac Moon
05:30 Sportsnyhetene
05:45 Været
05:55 Sonen

Fredag 16.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
KL.18.30 Airline USA
KL.19.00 America’s Funniest Home Videos
KL.19.30 Hundehviskeren
KL.20.30 Nordens herligste
KL.21.30 CSI
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 Lost
KL.00.55 Primeval
KL.02.50 Sons & Daughters
KL.03.25 CSI
KL.04.15 Playbox

Lørdag 17.04.2010

07.15 Disneytimen 
08.10 FBI 
08.40 Schrödingers katt 
09.10 Migrapolis 
09.40 Et dukkehus 
10.05 Førkveld
10.45 Lisa goes to Hollywood
11.15 Kampen om Norge
12.05 Film: Operasjon løvsprett 
13.35 Ingen grenser 
14.25 Krøniken 
15.25 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
16.15 Tekno 
16.45 4-4-2: Tippekampen: Hønefoss-Viking
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes mester 
20.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu 
21.25 Fakta på lørdag: Shabanas valg
22.35 Viggo på lørdag 
23.05 Kveldsnytt 
23.20 Nattkino: München 
01.55 Dansefot jukeboks m/chat
04.00 Country jukeboks u/chat

Lørdag 17. april

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 & 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 TV 2 hjelper deg
12:00 Sporløs
13:00 Norske talenter
14:35 Håndball: Larvik - Viborg
16:25 Håndball: Før kampen
16:40 Håndball: Norge - Sverige
18:15 Håndball: Etter kampen
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: There Will Be Blood
01:15 Samantha
01:40 Senkveld med Thomas og Harald
02:45 Film: Shade
04:35 Sportsnyhetene
04:50 Været
05:00 Sonen

Lørdag 17.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.25 The Planet’s Funniest Animals
KL.07.50 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.15 Fresh Prince of Bel Air
KL.08.40 Eve
KL.09.05 Dietter fra gamle dager
KL.10.00 Greatest American Dog
KL.10.50 Megaquiz
KL.12.05 Nigel Marvens dyreverden
KL.13.10 Slankekrigen
KL.14.40 Smak med Stephanie Valente
KL.15.10 Hollywoodmegleren
KL.16.10 Gossip Girl
KL.17.10 Ugly Betty
KL.18.05 Cougar Town
KL.18.30 Lykkelig skilt
KL.19.00 The Big Bang Theory
KL.19.30 Jamie’s American Roadtrip
KL.20.30 Ja, vi elsker Hollywood
KL.21.30 Hostage
KL.23.45 48 timer
KL.00.45 The Ice Harvest
KL.02.40 Sons & Daughters
KL.03.15 Beyond Tomorrow 
KL.04.15 Playbox

SPANIAPOSTEN
Tips oss! Vi vil gjerne ha flere 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 flasker utmerket Spansk vin!

Ring oss på ( 966 882 561, eller...
n Besøk oss på vårt kontor i Altea: Cuesta de Las Narices 34
n Send oss en epost på red@spaniaposten.no
n Benytt kontakt skjema på vår webside, www.spaniaposten.no
n Eller ta direkte kontakt med en av våre jounalister ute på oppdrag.
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Onsdag 14.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 Ut i naturen: Gåsetur 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Bondeknølen 
12.40 I sørhellinga 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Historien om: Campingvognen 
14.10 Par i hjerter 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Bondeknølen 
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 Pakket og klart 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 House 
22.25 Migrapolis 
23.00 Kveldsnytt 
23.20 Lydverket
23.50 Himmelblå 
00.35 Skavlan 
01.35 Svisj gull
03.00 Dansefot jukeboks u/chat

Onsdag 14. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
18:55 Farmen
19:55 Hovedkampen: Rosenborg - Brann
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 60 Minutes
00:35 Svindlertriks
01:10 Penn og Teller
01:45 Grey’s Anatomy
02:35 What about Brian
03:25 Sportsnyhetene
03:40 Været
03:50 Sonen

Onsdag 14.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
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.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 Cold Case
KL.01.55 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox

Torsdag 15.04.2010

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Aktuelt
10.35 Ut i nærturen 
10.50 FBI 
11.20 Førkveld
12.00 NRK nyheter
12.10 Bondeknølen 
12.40 I sørhellinga 
13.10 Saras kjøkken 
13.40 Urix
14.00 Historien om: Briller 
14.10 Par i hjerter 
15.00 NRK nyheter
15.10 Dynastiet
16.00 Derrick 
17.00 NRK nyheter
17.10 Bondeknølen 
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 
20.45 Glimt av Norge: Lista - nesten Amerika 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Debatten 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 Kveldsnytt 
23.15 Bjørnson - europeeren 
23.55 Mesternes mester 
00.55 ESC 2010: Destinasjon Fornebu 
01.40 Blues jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 15. april

06:30 TV 2 Junior
06:31 Ozie Boo
06:38 Ozie Boo
06:45 Byggmester Bob
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 18.04.2010

07.00 Handy Manny
07.25 Norge rundt 
07.50 Ut i naturen: Gåsetur 
08.20 Folk: Sverres røtter 
08.50 Film: Herman 
10.25 Det nye landet: Flukten 
11.20 Himmelblå 
12.05 Film: Operasjon sjøsprøyt 
13.25 Ut i nærturen 
13.40 Mesternes mester 
14.40 Bjørnson - europeeren 
15.20 Norway Freeride Cup: 
          Sauda Backcounty Challenge
15.50 4-4-2: 1. div.: Strømmen-Lyn
18.00 Åpen himmel: Prest i egen hjembygd 
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.10 Himmelblå 
20.55 Det fantastiske dyrelivet 
21.45 Lille Dorrit 
22.40 Sangskatter med Lars Klevstrand 
23.10 Kveldsnytt 
23.30 Apokalypse - verden i krig 
00.20 Lyngbø og Hærlands Big Bang 
01.10 Nurse Jackie 
01.40 Blues jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 18. april

06:25 Sonen
07:00 TV 2 Junior
07:01 Bakgårdsgjengen
07:24 Thomas Toget og vennene hans
07:34 Byggmester Bob
07:44 Barbapappa
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
12:30 TV 2s Artistgalla
15:00 Farmen
16:00 Farmen
17:00 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: Brann - Vålerenga
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra: Magasinet
23:45 Veien til VM
00:20 Hack
01:15 God kveld Norge
01:50 Selvmordsbombere
02:50 60 Minutes
03:40 Været
03:50 Sonen

Søndag 18.april

KL.06.00 Playbox
KL.06.25 The Planet’s Funniest Animals
KL.06.50 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.15 Fresh Prince of Bel Air
KL.07.40 Eve
KL.08.10 Twins
KL.08.40 Twins
KL.09.10 Nigel Marvens dyreverden
KL.10.05 Megaquiz
KL.11.20 Hundehviskeren
KL.12.20 Wipeout USA
KL.13.50 4-stjerners middag
KL.14.50 4-stjerners middag
KL.15.50 4-stjerners middag
KL.16.55 4-stjerners middag
KL.17.55 Alt for Norge
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 48 timer
KL.00.30 Magiens makt
KL.02.30 Sons & Daughters
KL.03.00 Beyond Tomorrow 
KL.03.55 Playbox

Torsdag 15.april

KL.06.00 Playbox
KL.07.05 Hundehviskeren
KL.07.55 America’s Funniest Home Videos
KL.08.20 Familietrøbbel
KL.08.45 Gossip Girl
KL.09.35 One Tree Hill
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 Tree Hill
KL.16.00 Gossip Girl
KL.17.00 Familietrøbbel
KL.17.30 Will & Grace
KL.18.00 Grensevakten
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 Alt for Norge
KL.22.30 Cold Case
KL.23.30 Grensevakten
KL.00.00 CSI
KL.00.55 Cold Case
KL.01.50 Special Victims Unit
KL.02.45 City Homicide
KL.03.35 Playbox
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- 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



SPANIAPOSTEN  APRIL 2010  UTGAVE 07-201030

H BOLIG SØKES

h BIL, MC
& TILBEHØR

g

dIVERSE
LØSØRE M.M.H BOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

H BOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

e NØdNUMMER

Ambulanse    112

Bomberos (brannvesen)  112

Guardia Civil    062

Policia Local    092

Motoking Marcel
100 motorsykler og scootere til 
salgs. SALG & REPARASJON 
& KJØP. Vi henter hjemme hos 
deg. Brukte motorsykler og 
scootere til en fornuftig pris - 
Rask service. Vi foretar også 
registrering og ITV på din span-
skregistrerte bil. 

Åpent 7 dager i uken 
Tlf: 680 644 010 

Mail: jobidia@gmail.com
Adr: Carretera Nac. 332, km 734 
03140 Guardamar del Segura

Audi a8 quatro selges

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

Norskreg. bil kjøpes
Vakker jente, 23 år, ønsker nor-
skregistrert bil 2004 mod. eller 
nyere. Pris 10 000 til 15 000 
euro. Vurderer kjøp i Tyskland, 
prøver Spania først.

Ring Tom: 0034 608 159 284 
0047 951 850 69

Mercedes  SL 320 
Convertible

Med alt utstyr også extra Hard-
top. Kun 105000 km 1994 
mod. “søndagskjørt”. Pris Euro 
12.500 eller høyere bud.

Tel.: 96 686 0316 
Mob.: 665 093 802 

BMW 525 TDS Diesel  
97 mod til salgs

Km stand 182000 Automat, AC. 
Sumo Betalt mars 2010. ITV 
godkjendt fram til mars 2011. 
Selges for 2400 euro. Overta-
gelse av bilen 2 juni evt etter 
denne dato, da flytter vi heim til 
norge. Alfaz Del Pi

+34 673 275 865
+34 645 295 651

Pensjonistektepar 
søker bolig

Ønsker å leie/event kjøpe 
leilighet i området Guardamar-
Torrevieja. I først omgang leie 
september og oktober. Bak-
kenivå, basseng og solrikt. Det 
er viktig at vi ligger godt og sit-
ter godt.Skandinavisk sengetøy 
og varme på badet. Dusj og ikke 
badekar p.g.a noe bevegelseh-
emming. Kontaktes pr telefon 

+4733386823 
mob. +47 91611025

Aller helst pr e-post med bilder 
til svennfre@online.no

Feriehus i Torrevieje til leie
Stort hus i rekke, 100 m2, 3 sov. 
2 bad alt på ett plan. 70 m2 tak-
terrasse m/nytt utekjøkken og 
dusj. Boligen alt som trengs. Se 
link: http://palmesus.no/til-leie-
alt-p%C3%A5-1-plan_b5119.
html. Ligger i gangavstand til 
sentrum og strand. Ta kontakt 
for ytterligere info. 
Tlf. +47 917 03 165
E - post: tvedt@primasol.no

Apartment at La Zenia
2 bed ground floor apartment 
at la zenia,garden to the front 
patio to the rear, air con, alarm, 
grills,fully furnished,wheelchair 
friendly, close to shops bars res-
taurants and a lovely 5 minute 
stroll to la zenia beach,€77.000 
tel; julie mobile 628644109 
house 965003445

House at Vistabella
3 bed 2 bath house at vistabella 
golf,south facing overlooking 
beautiful communal pool,100 
metres from vistabella golf 
course.fully furnished lovely 
views from sun roof and terraces 
€100.000 tel; julie 628644109 
mobile or 965003445 house

Quesada, salg eller bytte
Enebolig i etablert og attraktivt 
villastrøk i Ciudad Quesada 
på Costa Blanca selges. Fint 
beliggende tomt på ca 800 kvm 
i stille blindvei. Ca 15 min til 
strand og ca 35 min til flyplass. 
Prisgunstig ved rask avgjørelse. 
Enebolig/rekkehus/leilighet 
i Oslo eller på Østlandet kan 
ev tas i bytte. Kontakt eier på 
spansk mobil 0034679507717 
eller norsk mobil 99722530.

SPANIAPOSTEN

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

rubrikk@spaniaposten.no
*Gratistilbudet gjelder kun ikke-kommersielle annonser for privat-personer. Annonsen trykkes kun en 
gang, ønsker du flere 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.

Cykel til salgs
1 NISHIKI Mouantain Bike (gul 
og blå) 25 euro Må have nye 
dæk.
1 EVERTON damecykel + 
cykelkurve (rød) 25 euro
1 DI TERZO Citybike (grå) da-
mecykel med 1 cykelkurv, 50 
euro

Tlf nr 618 177 196

Canon PowerShot S80
Digitalt Kamera 8,0 megapik-
sler, avanserte funksjoner og 
presisjonsoptikk. Selges kom-
plett! Ny pris: € 600,- Selges 
for: 125,-€. Gunnar Hagen

lghagen@telefonica.net
675 973 106

salg av racersykkel
Albir. Selger gul racersykkel 16 
gir for kr 1200  (150 euro). 
Tlf. 004795803307. Reiser til 
Norge 15. april.

Leilighet Sverige
Delv.møbl.leilh. i Säffle tils.
Nok 160.000. Ligger i 1.etg.
renov.ca.19 mil fra Oslo. golf-
og båtmuligh.

Tlf.+46 38018666
gulliverstavsa@gmail.com

Foster hem till 2 katter
Önskar foster hem till 2 syskon 
katter för minimun 6 mån. Till-
byr med katt sand o mat för hela 
perioden. Innekatter. Kan hjäl-
pa er med nåt som byta tjänst 
till tjänst. Ex, översättning, gå 
med till legeren. Endast mycket 
djurkär person hör av sig.

Tlf: 685 263 716
mariaaguirre1950@hotmail.com

1-dags malerkurs 
med Bob Ross

Alle kan male, til og med du!
Du også kan male realistiske 
landskaper og blomster etter 
bare 1 dag på kurs, selv om du 
aldri har malt før. La-Paleta, 
handlesenteret Monver i Albir.

Info: www. la-paleta.com
Tlf: 666 894 723

Ledig bolig for skoleelev
Trenger du en trygg plass å bo 
mens du går på skole i Spania?
Vertsfamilie i Alfaz del Pi har 
ledig plass til 2 skoleelever for 
skoleåret 2010/2011. Du vil bli 
en del av en harmonisk familie 
og du vil ha noen å støtte deg til 
i hverdagen.

Tlf: 0034 695 774 742
Mail: steinar@dreamlife.no

Rækkehus i La Nucia
La Nucia, dejligt rækkehus 230 
m2 til salg. 5 soverum, 2 bad, 
toilet, stue, køkken, stor terrasse 
fra stue og hall, have, kælder. 
Fuld møbleret, Climalit vinduer, 
privat parkering for 2 biler. Pris 
285.000,- Euro. For yderligere 
oplysninger 628 313 212.

Hus til leie 
for neste skoleår

3 soverom, 2 bad, aircondition, 
eget   basseng, stor uteplass med 
parkering, internett og norsk 
TV. Fullt møblert. Flott utsikt. 
Gåavstand til skolen. 
Tel. 0034676042527.

Albir, rekkehus til leie
Ledig uke 29 og 30 i 2010. Sol-
rikt og barnevennlig rekkehus, 
boflate 85 kvm. 2 soverom, bad, 
stue, kjøkken og terrasse.  Stor 
felles hage med stort svømme-
basseng. Velutstyrt med aircon-
dition og norsk TV. Parkering-
splass. Sentralt i sentrum med 
gå avstand til butikker og strand.
Pris 600 Euro/uke.
Tel +4756178153, +4799247533 
meil jarleoh@online.no ? 
sigrunn_jacobsen@hotmail.com

Hus til leie i alfaz del pi
I Alfaz del Pi, like ved sentrum. 
April - Juli. Sjarmerende solrikt
hus, fullt møblert med 2 sovrom, 
1 sovrom/kontor, stue, 2 bad, 
stor terrasse, takterrasse med 
panoramautsikt og liten hage.
Tel. 607 467 404 Etter kl. 15.00
E-mail: guniellis@gmail.com

Renault 21 til salgs

Velholdt Renault 21 aargang 92, 
med kun 82.000km,automat, 
med el-vinduer og god radio.
selges for kun  775 euro.
tlf. 966864683 eller 672549055

Bil til salgs
Meget pen Nissan Almera Com-
bi 2002 mod. Automatgir 28000 
km. selges p.g.a dødsfall. Kan 
sees i Alfaz. Pris 4000 euro.  
Tlf. 693 864 238

Ønskes kjøpt
Nyere stasjonsvogn , fortrinns-
vis Ford Focus / C max , ønskes 
kjøpt. Andre merker kan også 
være av interesse. Prisklasse 
7000-10000 Euro . Henven-
delse telefon 0047 90096390 / 
966764331.

Bobil ønskes kjøpes
Bobil ønskes kjøpes,ikke alkove,i 
brukbar stand. Spansk eller Norsk 
registrert,  Tlf.97153802
Mail: arnfinnlangseth@gmail.com
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Plaget av kakelakker, udyr?
Bekämpning av kakelackor, 

parasiter, getingar, etc.
Proffessionell top service.

Muli Top: 630 775 763

Dagmamma i Albir
Erfaren dagmamma ledig i Albir 
fra 1.september, i barnevenn-
lige og koselige omgivelser. 
Trygghet, vennskap, glede, lek 
& læring på barnas egne prem-
isser. Heltid og deltid. Målti-
der inkludert. 1- og 2 åringer 
også velkommne! Søknad eller 
spørsmål sendes til: 
dagmamma.albir@gmail.com

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

Norsk fotograf
Norsk fotograf vurderer flyt-
ting til Costa Blanca våren/
sommeren 2010 og ønsker jobb 
som fotograf (skribent). Gjerne 
for avis eller som fotograf for 
eiendomsmeglere. Har bodd i 
Spania tidligere. Kontakt meg 
på e-post: 

janpetter@wangenfoto.com

Privat-undervisning 
i spansk

Norsk jente ,31 ár, födt og op-
pvokst i Spania gir privat-timer 
i spansk. Kurset kan legges opp 
helt individuellt, og kan for eks-
empel legge mer vekt pá sam-
taler pá spansk om dagligdagse 
ting man trenger for á leve her 
nede enn det man vanligvis fár 
pá spansk-kursene. Ring  Char-
lotte telefon 620234673 
charlotte.boe79@hotmail.com

treNGer du HjeLp  AV eN 
NORSK “HANDYMAN”?

Småjobber som du ikke har tid, 
anledning eller ork til gjør jeg 
gjerne for deg. Flyttejobber, 

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.

SPANIAPOSTEN
Journalist / Skribent

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

SPANIAPOSTEN

Kontakt på epost for info:
red@spaniaposten.no

vasking, innkjøp, budtjenester, 
Mitt utgangspunkt er Alfaz del 
Pi. hagearbeid og mye, mye 
mer! Ring eller send en mail til 

TLF: 672833759
EPOST: tss@epost.no

Hjelp ønskes i Altea 
Til handling, henting av vann, 
bestilling av flybiletter etc. 

Tlf: 965 844 266 
+47 51 11 36 89

Servitør
Servitør med mange års erfaring 
søker jobb i Albir, Alfaz eller 
Altea. Snakker norsk, spansk og 
engelsk. Tlf. mob. 619 538 103 
eller priv. 965 863 642

Svensk Fastighetsskotare 
soker arbete

Jag bor i Albir ar svensk 33 ar 
gammal. Har tagit studenten och 
gatt Energiprogrammet i 3 ar i 
Hammaro Gymnasium. Har ar-
betat som vaktmastare i flera ar 
och har god erfarenhet. Jobbar 
med det mesta inom fastighet 
och tradgard. Aven hemservice 
kan jag hjalpa till med som 
shopping ta hand om har tagit 
undeskoterskeexaman. Behover 
ett arbete far att bo har och ma 
bra.

Telefon 666 78 56 56 eller 
Email steffe06@hotmail.com

Selvstendig 
Dame/Herre 
frisør ønskes 
på Reuma Sol

Meget gode lønnsbetingelser 
og et godt arbeidsmiljø.

Ta kontakt umiddelbart for en 
prat på telefon: 966 814 113

Eller på mobil: 662 428 246

Spør etter Laila Bjerkedok

God helse begynner med vann
SPA & FITNESS CENTERLUXOR



LEIEBIL TIL lavpris
De beste bilene, 
billigst og enklest på internet

ALICANTE   •   BENIDORM   •   MURCIA   •   MALAGA   •   TORREVIEJA

FRI KM. & VEIHJELPINGEN FLYPLASSGEBYRINGEN SKJULTE KOSTNADERAIRCONDITION I ALLE BILEREGNE FLYPLASSKONTORAlicAnte & MurciA

u

u

u
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www.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Telefon: (+34) 966 882 501
e-post: leiebil@spania.no 

NOrsK
kunderservice på

TELEFON & EPOST

GRUPPE A   GRUPPE A1   GRUPPE B   

GRUPPE C   GRUPPE D   GRUPPE E   

GrUppe f2/f3   GrUppe f4   GRUPPE I   

www.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

3  Dører
ford kA

E 127
7 dager

3  Dører
ford fiesta

E 133
7 dager

VW polo

5  Dører
ford fiesta

E 134
7 dager

5  Dører
ford focus

E 150
7 dager

5  Dører diesel
ford fiesta Trend

E 142
7 dager

5  Dører diesel
ford focus TdCi

E 156
7 dager

Stasjonsvogn
ford focus TdCi
ford focus

E 174
7 dager

5  dører storbil
ford CMAX Trend

E 185
7 dager

Minibuss 9 seter
Mercedes Vito

E 430
7 dager

ford fusion
peugeot 207
VW polo

kia Ceed
Mazda 3
peugeot 307
VW Golf

Opel Corsa CdTi
peugeot 207 Hdi
VW polo Tdi

kia Ceed Crdi
peugeot 307 Hdi
seat Leon Tdi

peugeot 307 stv. Hdi VW Touran Advance VW Transporter Tdi


