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Regjeringspartiet Partido Po-
pular skal ha operert med 

svarte regnskaper i samtlige 
regioner og provinser i Spania. 
Det hevder partiets tidligere 
kasserer Luis Bárcenas. I følge 
den varetektsfengslede regn-

skapsføreren handler det om en 
skjult praksis som var satt i sys-
tem og som lederne i partiet var 
inneforstått med. Pengene skal 
ha blitt brukt til partiets valg-
kampanjer.

Svarte PP-penger 
i alle provinser

Blir en del av 
den spanske 
vinruten
Vinturisme er et tilbud som 

blir stadig mer populært i 
Alfas del Pi. Bodegas Enrique 
Mendoza er den største lokale 
vinprodusenten og en av pådri-
verne for å utvikle et bedre tilbud 
for de som ønsker mer kunnskap 
om vinens verden. Nå blir Men-
doza en del av den spanske vin-
ruten.

Hundrevis på 
gudstjenester 
i påskehelgen
Mange hundre har besøkt 

påskegudstjenestene i 
Torrevieja, Villajoyosa og Albir. 
Spesielt populært var Påskeotta 
i Albir og utendørsgudstjenesten 
på Solgården. I Torrevieja var 
det gudstjeneste med jødisk vri.
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Tidligere kasserer i PP 
Luis Bárcenas (bilde) 
har sittet varetektsfengs-

let siden slutten av juni 2013. 
I løpet av denne tiden har han 
avgitt forklaringer der det frem-
går at partiorganisasjonen han 
jobbet for og var aktiv medlem 
av i gjennom tjue år har operert 
med skjulte regnskaper siden 
1990-tallet. I samme periode 
skal ledelsen i partiet ha fått 
utbetalt bonuser svart. Opplys-
ningene er dokumenterte og be-
kreftet av eks-kassereren. 

Dersom informasjonen er riktig, 
betyr det at Bárcenas i en årrek-
ke satt med ansvaret for et kor-
rupt system der PP mottok ulov-
lige donasjoner fra forskjellige 
fi rmaer og til gjengjeld forsynte 
fi rmaene med gunstige avtaler 
og oppdrag gjennom partiets le-
delse i forskjellige kommuner, 
provinser og regioner. I følge 
den tidligere kassereren skal 
dette ha foregått i alle landets 
lokallag.

Ledelsen i partiet har så langt 
nektet for ethvert forhold de be-
skyldes for og går langt i å anty-
de at den gamle kassereren dik-
ter opp historier for å redde seg 
selv og oppnå en mildere straff. 
Bárcenas beskyldes nemlig selv 
for å ha utnyttet partiets tillit og 
forsynt seg av lasset da han satt 
med ansvaret for økonomien. 
Også hans kone er tiltalt i saken. 

Sammen skal de to ha underslått 
over 11,5 millioner euro av den 
antatt svarte pengebeholdningen 
til partiet. Dette skal ha skjedd i 
perioden 2000 til 2011. Partiet 
har for lengst vendt den gamle 
kassereren og parlamentspoliti-
keren ryggen. I sin offi sielle for-
svarstale i Kongressen 1. august 
i fjor nektet statsminister Mari-
ano Rajoy å snakke om korrup-
sjonsanklagene mot partiet og la 
i stedet all skyld på den gamle 
kassereren. Den eneste feilen 
Rajoy hadde begått var i følge 
ham selv å stole på Bárcenas.

Bárcenas-saken er imidlertid 
bare én av mange pågående sa-
ker der det er lagt frem bevis 
for at Partido Popular har vært 
involvert i korrupsjon og skat-
teunndragelse. Bare i Valencia-
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Luis Barcenas hevder at PP 
opererte svart i alle provinser

SVARTE PENGER: Tidligere kasserer i PP, Luis Barcenas, hevder at par-
tiet opererte med svarte penger i alle provinser i Spania.

Regjeringspartiet Partido Popular skal ha ope-
rert med svarte regnskaper i samtlige regioner 
og provinser i Spania. Det hevder partiets tid-
ligere kasserer Luis Bárcenas. I følge den va-
retektsfengslede regnskapsføreren handler det 
om en skjult praksis som var satt i system og som 
lederne i partiet var inneforstått med. Pengene 
skal ha blitt brukt til partiets valgkampanjer.
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regionen alene har partiet en 
håndfull store korrupsjons- og 
bedragerisaker gående. Den 
største av dem er Caso Gürtel, 
en sak som også etterforskes i 
fem andre regioner og der Bár-
cenas kun er en av fl ere sentrale 
personer i partiet som enten er 
eller har vært under etterfors-
kning.

At PP har hatt svin på skogen er 
det i dag få spanjoler som tviler 
på. En undersøkelse gjort et-
ter Mariano Rajoys forklaring i 
Kongressen i fjor viste at hele 
72 prosent av de spurte ikke 
trodde på statsministerens ver-
sjon av saken. I tillegg kommer 
all tvilen som knytter seg til alle 
de andre korrupsjonssakene i 
partiet. PP beskyldes ikke bare 
for å ha latt seg bestikke ved å 
ta imot ulovlig høye donasjoner 
utenom offi sielle regnskaper. 
Partiorganisasjonen skal også 
ha engasjert personer til å jobbe 
svart for partiet. 

Blant annet er det lagt frem bevis 
for at PPs hovedkontor i Madrid 
ble pusset opp for fl ere hundre 
tusen euro i perioden 2006 til 
2008. Ingen nekter for at utbe-
dringsarbeidene ble gjort. Like-
vel fi nnes det ingen registrering 
hos spanske likningsmyndig-
heter av honoraret som skal ha 
blitt betalt arkitekten som tegnet 
interiøret. Utbetalingene som 
angivelig var på til sammen 
888.000 euro (ca. 7,3 millioner 
kroner) fremgår imidlertid av 
partiets skjulte regnskaper som 
kom på trykk i avisen El País i 
januar i fjor.

Dersom Bárcenas blir trodd på 
det han sier om partiets lys-
skye virksomhet, vil ikke bare 
PP som parti ligge svært dårlig 
an. Også sittende regjering kan 
bli felt av saken. Statsminister 
Mariano Rajoy er nemlig blant 
de som i en årrekke skal ha mot-
tatt svarte bonusutbetalinger fra 
partiorganisasjonen, penger som 
kan spores tilbake til konkrete 
aktører innen spansk næringsliv. 
Også partisekretær María Dolo-
res de Cospedal skal ha mottatt 
slike utbetalinger, sammen med 
en rekke profi lerte regionspoliti-
kere i partiet.

Å påvise en direkte sammen-
heng mellom tildelingen av 
kontrakter til de enkelte fi rma-
ene og donasjonene som skal ha 
havnet i lommene på statsmi-
nisteren og hans partifeller kan 
bli vanskelig, men dersom det 
konkluderes med at donasjoner 
ikke er ført opp i offi sielle regn-
skaper kan partiet og de invol-
verte fi rmaene bli stilt ansvarlig 
for skatteunndragelse for titalls 
millioner euro. En dom på dette 
pluss godt dokumenterte be-

skyldinger om bestikkelser og 
korrupsjon vil sette PP i et svært 
dårlig lys og kan være nok til å 
felle den sittende regjeringen.

Da Bárcenas avga sin foreløpig 
siste forklaring for den nasjo-
nale domstolen rett før påske, 
skal han ikke ha kommet med 
konkrete tall på hvor omfat-
tende partiets ulovlige fi nansi-
ering eventuelt har vært. Under 
det mer enn fem timer lange 
avhøret skal han imidlertid ha 
forsikret dommeren om at PPs 
doble regnskaper var en utstrakt 
praksis som gjaldt for samtlige 
regioner og provinser i landet. 

I følge den tidligere regnskaps-
føreren var partiets lokale admi-
nistrasjoner avhengige av slike 
donasjoner i en årrekke og kun-
ne stole på at pengene kom hver 
gang det nærmet seg valg. Par-
tilagenes enkelte kasserere skal 
ha hatt ansvaret for den uoffi -
sielle bokføringen, et regnskap 
som kun ble brukt i forbindelse 
med valgkampanjer. 

Opplysningene er en gjentagel-
se av det Bárcenas antydet alle-
rede i sitt første avhør etter vare-
tektsfengslingen i fjor, nemlig at 
landets største parti i mange år 
har været ulovlig fi nansiert fra 
bunnen av.

SVARTE BONUSUTBETALINGER: Partisekretær Maria Dolores de Cospedal, skal ha mottatt svarte bo-
nusutbetalinger.
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Los Verdes mener de poli-
tiske partiene i Torrevi-
eja kommune nå bør gå 

sammen om et krav til regionale 
og nasjonale myndigheter om å 
skrinlegge prosjektene for leting 
etter olje og gass i Middelhavet. 
Partiet oppfordrer spesielt Par-
tido Popular som leder kommu-
nen om å bli med på initiativet. 

Los Verdes minner om at PP 
var imot oljevirksomhet da 
PSOE og regjeringen Zapatero 
satt ved makten. En rekke kyst-
kommuner i Valencia-regionen 
og på Balearene er på tvers av 
politisk tilhørighet enige om at 

letingen bør stanses. I tillegg er 
turistsektoren, lokale fi skere og 
eiendomsbransjen imot plane-
ne, opplyser Los Verdes på sine 
nettsider.

I fl ere år har det vært snakk om 
å starte opp olje- og gassvirk-
somhet i havet mellom Comu-
nidad Valenciana og Balearene 
rett nord for Costa Blanca, også 
kjent som Valenciabukten. En 
ny rapport fra Aciep (oljebran-
sjens egen forskningsorganisa-
sjon) konkluderer med at det 
fi nnes store mengder olje i dette 
området. I følge forskerne er det 
fra fastlandet og ut til øygrup-
pen funnet tre områder med 
potensial for å hente ut rundt 70 
millioner fat olje. Regjeringen 
ønsker også å åpne for boring 
nord i Catalonia på grensen til 

Frankrike. Til sammen skal det 
være snakk om 272 millioner fat 
olje.

Regionsregjeringen på Balea-
rene der Mallorca og Ibiza er 
de to største turiststedene lar 
seg ikke skremme av den nye 
rapporten og mener leting etter 
petroleum i disse områdene er 
uaktuelt, det være seg olje eller 
gass. Regjeringen i Madrid har 
tidligere sagt at det kun er snakk 
om gass. Det reageres derfor på 
at bransjen med regjeringens 
velsignelse nå leverer en utred-
ning om olje. En representant 
fra regionsparlamentet på Bale-
arene mener sentrale myndighe-
ter holder lokalbefolkningen for 
narr når de sier at det bare letes 
etter gass, mens alle vet at det er 
olje man er ute etter.

KREVER STANS: Miljøpartiet Los Verdes i Torrevieja krever stans i letin-
gen etter olje og gass i havet mellom Valencia og Balearene.

Valencia

Miljøpartiet Los Verdes krever 
stans i leting etter olje og gass
Miljøpartiet Los Verdes i Torrevieja krever stans i letingen etter olje og gass i havet mellom Valencia og Ba-
learene. Petroleumsvirksomhet vil i følge partiet ikke bare true naturen og økosystemet men også den lokale 
turist- og fi skerinæringen. Også eiendomssektoren i Comunidad Valenciana skal være imot letingen.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Spania har tidligere fått 
skryt av både EU og Det 
internasjonale pengefon-

det for sin håndtering av bank-
krisen med omstrukturering 
og gjeldssanering av landets 
banker. Resultatet som nå pre-
senteres regnes som et produkt 
av denne prosessen. Økning 

av bankenes gebyrer er i følge 
landets bankforening AEB en 
avgjørende årsak til overskud-
det på 7 milliarder 274 millio-
ner euro. Samtidig skal gjelden 
hos både husstander og fi rmaer 
i Spania være redusert.

Den private gjelden har lenge 
vært regnet som et stort problem 
for spansk økonomi. Bankenes 
samlede kredit skal ha gått ned 
med 7,1 prosent fra 2012, samti-
dig som innskuddene er økt med 
1,3 prosent.

De sterke bankene i Spania som 
ikke har trengt redningspakker 
berømmes av AEB og regnes 
som en hovedårsak til at bank-
sektoren igjen er på fote. De 
såkalt «friske» fi nansinstitusjo-
nene skal ifjor ha bidratt med 
over 16,1 milliarder euro til om-
strukturering av banker.

BANKKRISEN
Etter fi nanskrisen og sammen-
bruddet i boligmarkedet er span-
ske banker blitt tilført fl ere titals 
milliarder euro fra det offent-
lige. Siden 2007 har staten måt-
tet gripe inn overfor til sammen 
åtte spanske sparebanker (Caja 
Castilla La Mancha, Cajasur, 
CAM, Unnim, Catalunya Cai-
xa, Novagalicia Banco, Banco 
de Valencia og Bankia). I 2012 
kom bankhjelpen fra EU der yt-
terligere 41,3 milliarder euro ble 
skutt inn. 

Mange spanjoler har som følge 
av krisen endt opp med boliglån 
som er langt høyere enn verdien 
på boligen de i sin tid kjøpte. 
Tusenvis er blitt gjeldsofre og 
har fått boligen overdratt til ban-
ken. Situasjonen forverres av 
den høye arbeidsledigheten som 
fra våren 2007 til våren 2013 
gikk fra 7,9 til 27,1 prosent.

Mye av årsaken til at det gikk så 
galt med banksektoren i Spania 
var at mange banker ikke var 
forberedt på et eventuelt fall i 
markedet. Sjansespill, dårlig 
styring, skyhøye pensjoner, tvil-
somme utbetalinger, bedrageri 
og underslag er stikkord som 
går igjen. Ledelsen i de fl este 

bankene er i dag skiftet ut og 
en rekke personer står tiltalt i 
forskjellige rettssaker beskyldt 
for uaktsom styring, uforsvar-
lig forvaltning av folks spare-
penger, bedrageri og underslag. 
Forholdet sees i sammenheng 
med politisk korrupsjon. 

I 2009 skal så mange som en 
tredjedel av styremedlemmene 
i landets fi nansinstitusjoner ha 
kommet fra forskjellige politis-
ke partier. Ordførere, kommu-

nepolitikere og regionspolitike-
re har sittet i ledende posisjoner. 
Tidligere undersøkelser viser 
at hele åtte av landets ti største 
sparebanker hadde sjefer som 
kom fra politikken. 

Etter krisen og restruktureringen 
av banksektoren har man ønsket 
å begrense blandingen av poli-
tiske verv og bankledelse ved å 
innføre et tak på 25 prosent poli-
tisk representasjon i styrene.

Spania

Banksektoren er tilbake i pluss
Banker og fi nansinstitusjoner som opererer i Spania er samlet sett tilbake i pluss. Det opplyser den spanske bankforenin-
gen Asociación Española de Banca (AEB). I følge foreningens president Miguel Martín gikk den spanske banksektoren 
fra et underskudd på 2,8 milliarder euro i 2012 til et overskudd på 7,2 milliarder i 2013. En «nødvendig» økning av bankenes 
priser og gebyrer for å overkomme en «eksepsjonell gjeldssanering» skal være hovedårsaken til det positive resultatet.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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Mens turismen skyter 
i været er folketallet 
i Spania på vei ned-

over. Foreløpige beregninger 
tilsier at 46,7 millioner mennes-
ker stod registrert med bopel i 
landet ved starten av 2014. Det 
er over 400.000 færre enn året 
før. Nedgangen forklares med 
frafallet av utenlandske stats-
borgere. Mens antallet spanjoler 
økte med 141.361 gikk tallet på 
utlendinger ned med 545.980.

Foreløpige beregninger fra det 
nasjonale statistikkbyrået In-
stituto Nacional de Estadística 
(INE) viser at Spania per 1. 
januar i år hadde 46.725.164 
registrerte innbyggere. Med 
registrerte innbyggere menes 
alle som til enhver tid offi sielt 
er innskrevet i kommunen der 
de bor (empadronamiento). Av 
det totale innbyggertallet har 
41.724.906 spansk nasjonalitet, 
mens 5.000.258 er utenland-
ske statsborgere (10,7 prosent). 
Mens fl ere spanjoler ser ut til å 
ha satt kursen hjem, er antallet 
utlendinger det siste året redu-
sert betraktelig.

NEDGANGSTIDER
Det at utenlandske statsborgere 
er redusert med over en halv 
million mennesker, skyldes 
nedgangstider og høy arbeidsle-

dighet skriver avisen El Mundo. 
Flere år med stor økonomisk 
fremgang lokket utlendinger til 
Spania. Med dagens situasjon 
og en arbeidsledighet på over 26 
prosent har mange sett seg nødt 
til å reise hjem igjen eller fort-
sette videre til et annet land.

Siden INE startet statistikken 
i 1998 (Padrón Continuo) har 
folketallet økt fra år til år, helt 
frem til 2012. Mellom 2012 og 
2013 begynte innbyggertallet å 
synke og i løpet av fjoråret gikk 
det ned med 404.619 personer.

TRENDEN SNUDDE
Befolkningsveksten i årene 
frem til 2012 skyldes i følge 
INE tilstrømningen av utlen-
dinger. I 2000 var antallet regis-
trerte utenlandske statsborgere 
i Spania på under en million 
(923.879), et tall som i 2010 var 
kommet opp i hele 5,7 millioner 
(5.747.734). 
Året etter snudde trenden og 
antallet begynte å gå nedover. 
I løpet av 2011 sank tallet med 
15.229 personer, i 2012 med 
190.020 og i fjor med 545.980, 
den største nedgangen så langt. 
Flesteparten av de som dro fra 
Spania i 2013 kom fra andre 
EU-land, til sammen 313.446. 
De resterende 232.534 var fra 
land utenfor EU.

Spania

Folketallet på vei ned
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I tillegg står han tiltalt i kor-
rupsjonssaken Caso Brugal 
sammen med partifelle og 

nåværende ordfører i Alicante, 
Sonia Castedo. Díaz Alperi skal 
ha oppgitt personlige motiver 
og helse som årsak til at han 
trekker seg.

Luis Díaz Alperi er tiltalt for 
korrupsjon og skatteunndra-
gelse. Forholdet går tilbake til 
årene 2007 til 2010, da han skal 
ha latt være å betale skatt av inn-
tekter på over én og en halv mil-
lion euro. 

I følge skattemyndighetene 
skylder den profi lerte regions-
politikeren staten over 682.000 
euro i skatt (ca. 5,7 millioner 
kroner). Alperi ble i mars bedt 
om å betale inn et foreløpig 
erstatningsbeløp på 2,3 millio-
ner euro. Dersom han blir kjent 
skyldig i saken risikerer han 

over ni års fengsel.
I tillegg til de alvorlige be-
skyldningen om skattejuks er 
den gamle PP-strategen også 
innblandet i en annen korrup-
sjonssak. Saken inngår i korrup-
sjonsskandalen kjent som Caso 
Brugal. 

Alperi står tiltalt for å ha lekket 
informasjon fra reguleringspla-
nen for utbygging i Alicante til 
entreprenøren Enrique Ortiz og 
skal til gjengjeld ha mottatt be-
stikkelser i form av kontanter, 
feriereiser og gaver. Nåværende 
ordfører i Alicante og medlem 
av regionsparlamentet, Sonia 
Castedo (PP), er også tiltalt i 
saken.

Når Díaz Alperi nå trekker seg 
som parlamentsmedlem for Par-
tido Popular gjenstår det «bare» 
fem korrupsjonstiltalte repre-
sentanter fra partiet i Valen-
cia-parlamentet. En av dem er 
nevnte Alicante-ordfører Sonia 
Castedo. Presset mot henne og 
de resterende representantene 
øker etter hvert som regionsval-
get i Valencia nærmer seg.

Partido Populars partileder i 
Valencia og president i regio-
nen Alberto Fabra har lansert 
begrepet «den rød streken» som 
skal markere nulltoleransen 
for korrupsjon blant de folke-
valgte. Partilederen har siden 
han overtok makten etter den 
korrupsjonsmistenkte Francisco 
Camps´ avgang i 2011, snakket 
om nye tider for PP i Valencia. 
Når listene for valget i 2015 er 
klare vil de dersom partiet hol-
der ord være frie for korrup-
sjonstiltalte politikere.

Presset på for eksempel Alican-
te-ordfører Sonia Castedo om 
å si fra seg vervet øker. Den 
korrupsjonstiltalte ordføreren 
er som mange andre ordførere 
i Spania både representant for 
kommune og folkevalgt til par-
lamentet.

En annen som lenge nektet å 
trekke seg som parlamentsmed-
lem er Gürtel-tiltalte Milagrosa 
Martínez. Martínez er tiltalt 
for korrupsjon fra tiden da hun 
hadde ansvaret for turisme i Va-
lencia-regionen og skal ha vært 

med på å skaffe kontrakter til 
det korrupte nettverket Gürtel. 
Novelda-ordføreren ga omsider 
etter for presset og trakk seg i 
slutten av mars. Hun beholder 
imidlertid ordførervervet, en 
jobb hun mener må kunne hol-
des adskilt fra korrupsjonsan-
klagene på regionalt nivå.

Flere andre i partiet har alle-
rede gitt etter for presset om å 
trekke seg. Når det gjelder Luis 
Díaz Alperi, har han ikke selv 
innrømmet at avgangen skyl-
des korrupsjonsanklagene, men 
begrunner beslutningen om å gi 
seg med helsemessige og per-
sonlige årsaker.

TREKKER SEG: Tidligere PP-ordfører Luis Diaz Alperi trekker seg fra 
aktiv politikk.

Benidorm  965 859 577  ·  Calpe  965 835 367  ·  Guardamar  965 083 273 
Jávea  966 463 420  ·  Torrevieja  966 927 249   

Bestil en synsundersøkelse online på specsavers.es eller ring din lokale Specsavers

Kan ikke kombineres med andre tilbud. Det andre paret fra samme eller lavere priskategori og med samme styrke. Betaler du 69€ ekstra får du standard progressive glass i begge brillene (eller 59 € for standard bifokale glass). Synsundersøkelse vanligvis 15 €. Andre linser og ekstra tilvalg er 
tilgjengelig på begge parene mot en ekstrakostnad. Tilbudet gjelder til 30. november 2014. ©2014 Specsavers. All rights reserved.

Når du kjøper briller fra Specsavers’ 89€ til 159€-sortiment kan du velge deg et ekstra brillepar til samme eller lavere pris – helt gratis! Og nå, i en begrenset tidsperiode, kan du få gjort ditt andre par til solbriller 

med styrke uten tillegg i prisen, da sparer du 30€. Husk at alle våre priser inkluderer standard PENTAX énstyrkeglass med ripebeskyttelse. Du kan også velge 1.5 ripebeskyttede progressive, bifokale eller andre 

énstyrkeglass – du betaler bare for glassene i det første brilleparet. Og ikke nok med det, en synsundersøkelse er inkludert i prisen.

Alicante

Tidligere PP-ordfører trekker seg
Tidligere ordfører i Alicante og folkevalgt til Valencia-parlamentet Luis Díaz Alperi trekker seg nå fra aktiv 
politikk. Den 68 år gamle PP-politikeren har lenge vært under et meget sterkt press fra både opposisjonen og 
eget parti på grunn av beskyldninger om bedrageri og skatteunndragelse. Forholdene går fl ere år tilbake i tid.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES
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C&G
PRODUKSJON

Produsenter av Costa 
Blancas trolig beste 

sveisede buer

TOPP KVALITET
UPVC VINDUER & DØRER

BYGGET ETTER BRITISK STANDARD MED TYSKE PROFILER
Internt monterte glass  Produsert etter dine mål  Svært sikkert 
låsesystem  28mm dobbelt glasskammer  Hele sveisede rammer
Persienner og myggnetting  Stor katalog med dører for boliger

Fullt utvalg av farget  Omfattende garanti

For mer info om våre tilbud og for å be om konkret 
GRATIS tilbud ring oss på

966 764 730 eller 667689587
Fax: 966 764 158 eller E-post: enquiries@candgfabrications.com

LOVLIG REGISTRERT SPANSK SELSKAP MED PRODUKSJON 
OG INNSTALLASJON PÅ COSTA BLANCA

C.C. Los Dolses 104  Urb. Villamartin

FORHANDLERE SØKES

Russerne er forberedt på 
nye sanksjoner fra EU 
og USA, derfor mener 

president Vladimir Putin at det 
er best at russerne holder seg 
hjemme.

PLEIER Å REISE
Det er primært de ansatte i den 
russiske sikkerhetstjenesten, 
immigrasjonsmyndighetene, 
narkotikapolitiet, ansatte i For-
svarsdepartementet og feng-
selsmyndighetene som har fått 
reiseforbud. 

Til sammen er det snakk om 
ca. fi re millioner mennesker 
som altså må ta sommerferien 
i hjemlandet. Svært mange av 

disse menneskene pleier å reise 
utenlands på ferie, da de etter 
russisk målestokk har god og 
trygg lønn.

Russiske myndigheter er eng-
stelige for at landets innbyggere 
kan bli holdt tilbake i de land de 
besøker og få sperret sine bank-
kontoer, som en del av de nye 
sanksjonene som er varslet av 
blant annet USAs forsvarsmi-
nister, John Kerry. Vedtaket er 
nok også et ledd i å straffe euro-
peiske land ved at turistinntek-
tene vil gå drastisk ned.

Absolutt alle russere advares å 
reise til USA og til land som har 
utleveringsavtaler med USA.

TIL KRIM ISTEDEN
President Vladimir Putin har 
allerede besluttet at antall fl yg-
ninger til reisemål som Spania, 

Italia, Egypt og Tyrkia skal dras 
ned til et minimum. Alle disse 
landene er populære ferieland 
for russerne. Flyreisene fra 
Moskva og St. Petersburg opp-
rettholdes dog på samme nivå 

som tidligere inn til videre, men 
alle andre fl yplasser rammes.

Russerne får tilbud om å reise 
på ferie til Krim. Det er sendt 
ut lister til ansatte i mange sel-

skaper med spørsmål om når de 
kan tenke seg å feriere på Krim. 
Mange ansatte føler dette som et 
indirekte press og sier at de ikke 
våger å takke nei til sommerfe-
rie på Svartehavshalvøya.

Spania

Få russere kommer i sommer
Det kan bli tynt med russere på spanske badestrender i sommer. I øyeblikket tyder nemlig alt på at mange russere må 
ta sommerferien på hjemmebane, for russiske myndigheter vil blant annet nekte folk som jobber i det offentlige å 
reise utenlands på bakgrunn av den spente situasjonen mellom Russland og store deler av den øvrige vestlige verden.

HJEMMEFERIE: I frykt for nye sanksjoner og i håp om å straffe europeiske ferieland, som Spania, blir det 
hjemmeferie for millioner av russere denne sommeren.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES
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-Dersom politiet ved å utføre 
en spytt –test oppdager bruk av 
narkotiske stoffer vil man auto-
matisk bli bøtelagt med € 1000.

Med denne loven innfører den 
spanske regjeringen fl ere nye og 
strengere trafi kkregler. De vik-
tigste endringene som gjelder 
fra den 9. mai er som følger:

SPYTT-TEST
• Dersom politiet ved å utføre 
en spytt –test oppdager bruk av 
narkotiske stoffer vil man auto-
matisk bli bøtelagt med € 1000.

• Boten for overskridelser av 
den tillatte grensen for alkohol 
i blodet vil nå være € 500, med 
mindre det er snakk om gjen-
takelseforbrytelse (to ganger i 
året) eller man overstiger den 
tillatte promillegrensen med 
100 prosent. I så fall vil boten 
komme på € 1000.

• Radardetektorer blir forbudt, 
både de som avgir og de som 
fanger signaler. Bruk av slike 
radarer vil fra 9.mai bli bøtelagt 
€ 200 og man vil i tillegg miste 
3 poeng på førerkortet.

• Sykkelhjelm blir gjort obli-
gatorisk for alle barn under 16 
år. Dette påbudet gjelder på alle 
veier og inkluderer også i par-
ker.

PÅBUD OM BARNESETE
• Biler kan bli avskiltet dersom 
den frakter barn uten å respek-
tere påbud om barnesete.

• Biler kan nå i enkelte tilfeller 
bli bøtelagt uten å ha blitt stop-
pet av politiet, dette dersom po-
litibetjentene utfører andre kon-
trolloppgaver. 

Spania

Innfører strengere 
trafi kkregler fra 9. mai
Loven har allerede blitt offentliggjort i regjeringens offi sielle rundskriv, 
BOE, og den nye trafi kkloven vil tre i kraft den 9. mai. Med denne loven 
innfører den spanske regjeringen fl ere nye og strengere trafi kkregler. 
De viktigste endringene som gjelder fra den 9. mai er som følger: 

HVIS DU BRYR DEG OM BILEN DIN, BRYR VI OSS.

KVALITET ER VÅRT KJENNETEGN. 
STOL PÅ VÅR EKSPERTISE.

LIBERTYBIL

Utlendingers førstevalg

Hvis det er noe du setter stor pris på, beskytter 

vi det for deg. Vi har et stort utvalg av produkter 

som dekker alle dine forsikringsbehov. Med Liberty 

Seguros er du alltid i trygge hender.

Kontakt oss for et tilbud www.libertyexpatriates.es

Tegn ny totalforsikring for bil hos oss, og vi gir deg et gavekort på  
25€. Eller enda bedre, betal med autotrekk og du får 

50€ tilbakebetalt til din bankkonto når forsikringen er godkjent.

Gjelder kun for forsikring 
med full kasko, tegnet 
mellom 1. mars og 31. mai 
2014. Forsikiringspremien 
må være mer enn 425 €.
Gjelder ikke ved fornyelse 
eller skifte av forsikring.
Gjeldende betingelser.

€
FUEL KUPONG

ELLER25 €
TILBAKEBETALT
50 HVIS DUBETALER

MED
AVTALE-GIRO

www.scansat-network.net
Avenida Delfina Viudes Nº28, 03183 Torrevieja

ww.scscscsccccananananananansasasasasasasatttt-t-t-t-nenenenenenenetttwtwtwtwtwtwtwororororkkkkkkkkk.nenenenenenenettttttt
elfina Viudes Nº28º28, 031031883 Torre i jvieja

966 927 325

Skandinavisk TV

IP-TV

HD-kvalitet

Fastlinje/IP - telefon

Internett

Mobil

TOTALLEVERANDØR

Velg 1 eller flere 

av våre tjenester:

Alt på et sted:
ENKELT

&
RIMELIG!

VI SNAKKER

SKANDINAVISK

Spør oss så
gir vi deg den beste 
løsningen!

TV med over 
40 kanaler fra

23,52 €
per måned

Internett fra 

15,38 € 
per månedFREDRIK KRUSE

FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES

Les mer om 
bil og trafi kk i

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN
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Spania blir stadig mer po-
pulært som reisemål. I 
løpet av årets tre første 

måneder har hele 10,1 millioner 
mennesker besøkt landet. Det 
er over syv prosent mer enn på 
samme tid i 2013 da året endte 
med rekordhøye 60,6 millioner 
reisende. De nordiske landene er 
blant gruppene som øker i antall 
tilreisende sammenliknet med i 
fjor. De mest besøkte regionene 
er Kanariøyene, Catalonia, An-
dalucia og Comunidad Valen-
ciana med Costa Blanca.

Mens strammere økonomi har 
gjort at spanjolene har reist 
mindre de siste årene, ser til-
strømningen fra utlandet bare 
ut til å øke. Året 2013 skal ha 
vært det første i spansk historie 
som endte på over 60 millioner 
besøkende. I følge enkelte var 
Spania det tredje mest besøkte 
landet i verden i fjor, etter USA 
og Frankrike. Så langt ser det ut 
til at antall tilreisende vil fort-
sette å øke i 2014. Resultatet fra 
det spanske Energi-, industri- og 
turistdepartementes faste må-
linger viser at anslagsvis 10,1 
millioner besøkende har vært 
innom Spania i januar, februar 
og mars i år. Det er en økning på 
7,2 prosent fra samme periode i 
rekordåret 2013.

Antallet tilreisende har økt for 
praktisk talt alle nasjonalite-
ter. Storbritannia, Tyskland og 

Frankrike som tradisjonelt har 
fl est spaniafarere økte med hen-
holdsvis 4,7 prosent, 6,2 prosent 
og 11,5 prosent. Til sammenlik-
ning var økningen fra de nordis-
ke landene på 7,8 prosent. Også 
Italia, Sveits, Belgia og Russ-
land har hatt vekst i tilstrømnin-
gen sammenliknet med i fjor.

Hele 3,1 millioner hadde Kana-
riøyene som reisemål, noe som 
betyr rundt 31 prosent av de 
besøkende. Deretter følger Ca-
talonia og byen Barcelona med 
2,5 millioner (25,3 prosent), An-
dalucia med 1,1 millioner (11,6 
prosent) og Comunidad Valenci-
ana med 909.482 (9,0 prosent).

Sistnevnte region er den fjerde 
mest besøkte i Spania. Valencia 
opplevde også den største rela-
tive veksten i antall tilreisende. 
Mens turismen økte med 7,2 
prosent for hele Spania, var øk-
ningen i Valencia-regionen på 
hele 12,2 prosent. Feriestedene 
på Costa Blanca er blant de vik-
tigste reisemålene.

At turiststallene øker i denne 
regionen er ikke overraskende. 
Trenden har gått oppover lenge. 
I fjor var Valencia det stedet 
som hadde størst vekst i antall 
tilreisende, 11,4 prosent sam-
menliknet med 2012. Det ga 5,9 
millioner turister og utgjorde 
18,3 prosent av totalen for hele 
Spania.

Spania

Stadig mer populært

Arbeiderpartiet Costa 
Blanca syd inviterer til 
1. maifrokost på Bar 

Celona, også kalt Alis Kafe, for 
å markere arbeidernes frihets-

dag. Det blir tale for dagen og 
etter på er det klart for politisk 
debatt. Det er mulig å tegne støt-
temedlemskap i partiet og det 
blir loddsalg.

Torrevieja

Frokost, tale og debatt 1. mai
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Soloppgangen var vak-
ker og alt lå til rette for 
at Påskeottene skulle bli 

vellykket da den startet klokka 
07.00 om morgenen. Det ble de 
også, så dette frister Sjømanns-
kirken til gjentakelse.

VELLYKKET PÅSKEOTTE
-Nyvinningen var veldig vellyk-
ket, konkluderer informasjons-
medarbeider i Sjømannskirken 
i Albir, Ingard Færevåg overfor 
SpaniaPosten.
Det ble ellers mange hyggelige 
samlinger i påskehelgen i kirke-
senteret i Albir og i Minnekirken. 
Søkningen til kirkene og gudstje-
nestene har vært spesiell stor i år.
-Oppslutningen var gledelig høy 
og fl ere enn vanlig gikk til natt-
verdsbordet, forteller Ingard Fæ-
revåg.

MANGE KONFIRMANTER
Kirke-påsken startet egentlig al-
lerede Palmesøndag. En dag som 
ble historisk siden man for før-
ste gang holdt to fullsatte guds-
tjenester samme dag. 29 kon-
fi rmanter var på plass sammen 
med familie, venner og bekjente. 
Sjømannsprest Jo Inge Bolstad 
hadde ansvaret for konfi rmant-
gudstjenesten.

Siden Minnekirken var fylt til 
randen ble det på samme tids-
punkt avviklet gudstjeneste uten-
dørs – på Festplassen på Solgår-
den. Over 200 mennesker møtte 
frem for å høre seniorprest Hans 
Olav Gilje forrette.

FOLKSOMT I KIRKEN
-På gudstjenestene de andre da-
gene var det også folksomt, så vi 
hatt en travel og meget trivelig 
påskehelg, sier Ingard Færevåg.
Kirkesenteret i Albir har også 
hatt såkalt påskevandring i år. 
Både voksne og barn deltok på 
denne vandringen.

-Selv voksne mennesker kan ha 
vanskeligheter med å holde or-
den på alt som skjedde med Je-
sus og disiplene hans den siste 
påsken de fi kk sammen. Hva 
skjedde når? Hva skjedde hvor? 
Hvem var de viktigste aktørene 
i dette dramaet? Spørsmålene er 
mange og vi forsøkte å gi svar, 
understreker informasjonsmed-
arbeider Færevåg.

UNDERPALMEGRENER
Man gikk, bokstavelig talt, gjen-
nom alle de store påskedagene, 
som palmesøndag, skjærtorsdag, 
langfredag og 1. påskedag.
-De som deltok på vandringen 
gikk under palmegrener mens 
«folket» ropte Halleluja på vei 
inn i Jerusalem. De fi kk være 
med på å innstifte nattverden, 
de ble med gjennom den lange 
fredagen og så endte alt godt 1. 
påskedag: Han er oppstanden, 
forklarer Ingard Færevåg.
Etterpå var det Sjømannskirke-
vafl er, saft til de minste og kaffe 
til de som var litt større.

Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa tok i år – for første gang - initiativet til en så-
kalte Påskeotte 1.påskedag. Både ved ankeret i Albir og i Palmelunden utenfor 
Minnekirken i Villajoyosa stod folk tidlig opp for å høre Guds ord. Etter sere-
moniene ble det servert gratis frokost i kirkesenteret i Albir og ved Solgården.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

Albir

Mange møtte opp på Påskeotte

STEMNINGSFULLT: Påskeotte på Albirstranden.

PALMEGRENER: Påskevandring under palmegrenene for barna i regi 
av Sjømannskirken i Albir.
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Leserinnlegg

Höghastighetståg och bussanslutningar 
Spanien har till mycket 

höga kostnader byggt ett 
nät av höghastighetsbanor 

och banan till Alicante är bland 
de senaste. Men väldigt få bor 
på gångavstånd till en höghas-
tighetsstation (eller fl ygplats) – 
man måste ordna praktiska an-
slutningar med lokaltåg, buss, 
spårvagn etc. 

Detta synsätt, ”Hela resan” el-
ler intermodala transporter är 

något som EU prioriterar och 
jag har själv arbetat inom fl era 
EU-projekt med fokus på Hela 
resan. 

Om 60 % av de som kommer 
till Alicante med tåg ska vidare 
(Spaniaposten 12 april 2014) så 
måste anslutningarna fungera 
bättre än idag. Lokalbussar 
fi nns nära stationen men fjärr-
bussarna är en kilometer bort 
– visserligen nerför backen… 

Det är märkligt om Alicante 
hävdar att det inte fi nns plats 
vid stationen, en mindre ter-
minal för regionalbussar måste 
det fi nnas plats för.

Spanien och många andra län-
der behöver ett system för att 
koppla ihop (långväga) tåg-
trafi k med regional och lokal 
kollektivtrafi k. Det krävs rent 
fysiska insatser som bättre ter-
minaler och bytesmöjligheter 

men det krävs framförallt att 
alla parter arbetar för att för-
verkliga Hela resan med kun-
den i centrum. 

Det fi nns i fl era länder system 
där man kan köpa en genom-
gående biljett t ex metro – tåg 
– buss, i Sverige kallas det Re-
splus, i Tyskland CityTicket. 
Spanien har faktiskt några små 
exempel, man kan på RENFE’s 
site köpa biljett till Marbella 

där sista delen är med buss. 
Skall de oerhört dyra höghas-
tighetsbanorna verkligen kom-
ma till sin rätt måste Hela re-
san fungera, lokal prestige och 
organisatoriska barriärer måste 
bort! Customer in focus!

Bertil Hylén
Fritidsboende i Torrevieja
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I 2013 ledet de to erfarne di-
rigentene Erland Dalen og 
José Antonio Rubio 50 san-

gere fra 20 land i en konsert til 
hyllest for Simon and Garfun-
kel. De som møter frem under 

dette årets veldedighetskonsert 
vil kunne oppleve hele 250 san-
gere fra 20 forskjellige land. 
Arrangøren for den internasjo-
nale korfestivalen er Senteret 
for musikalsk innovasjon (CIM) 

i Alfaz del Pi og det var festiva-
lens musikalske og kunstnerisk 
leder, José Antonio Rubio som 
hadde gleden av å presentere 
årets program for pressen. 
Inngangsbillettene koster fem 
euro og kan allerede nå kjøpes 
ved kulturhuset i Alfaz del Pi, 

hvor konsertene også vil fi nne 
sted. Inntektene fra veldedig-
hetskonsertene vil gå til sosiale 
formål. Fjorårets veldedighets-
konsert samlet inn til sammen 
1.062 euro som gikk uavkortet 
til den lokale foreningen Volun-
tariado Social. 

  Alt innen hjemmetjenesterAlt innen hjemmetjenester
24 - timers vakttelefon24 - timers vakttelefon

  Utlån av hjelpemidlerUtlån av hjelpemidler
TolketjenesterTolketjenester

  Blodprøver - INRBlodprøver - INR
  SykehjemSykehjem

  TRYGGHETSALARMTRYGGHETSALARM

Ring oss påRing oss på

619 274 038619 274 038

PRESENTERTE ÅRETS PROGRAM: Korfestivalens kunstneriske leder Jose Antonio Rubio annonserte årets 
program sammen med byrådene for kultur og utdanning, Rocio Guijarro og Isabel Munoz (hhv.).

Alfaz del Pi

250 sangere fra 20 land til korfestivalen
Den 2. og 3. mai arrangeres den tredje internasjonale korfestivalen i kulturhuset i Alfaz del Pi og festivalen vil 
dermed forvandle kommunen til det internasjonale hovedsetet for korsang. 250 sangere vil delta på festivalen.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Byggeoppdraget ble til-
delt Acciona uten den 
reglementerte anbuds-

runden og uten teknisk godkjen-
nelse fra kommunearkitekten. 
Til tross for dette presset den 
tidligere ordføreren i Torrevieja, 
Pedro Ángel Hernández Mateo 
fra det konservative Partido Po-
pular igjennom tildelingsvedta-
ket kun to måneder før han for-
lot ordførerstolen.

Avtalen kom på plass på bak-
grunn av et skriv fra byggeledel-
sen i Acciona hvor de forklarte 
at prosjektet hadde blitt dyrere 
enn først antatt på grunn av at de 
hadde avdekket ’’nye og skjulte 
tekniske behov’’ under arbeidet 
og at kommunen fremsatte til-
leggskrav om utbedringer un-
derveis.
De to rapportene sår tvil om 
lovligheten til utvidelsen av 

prosjektet og hevder at hele 
planleggings – og byggeproses-
sen har vær full av uregelmes-
sigheter.

MANGLENDE BUDSJETTDEKNING
Ifølge rapportene var byggesa-
ken ulovlig fordi det ikke fan-
tes budsjettposter som skulle gå 
til å dekke prosjektet, og ikke 
minst det var ikke søkt om byg-
getillatelse for endringene som 
ble gjort underveis i byggingen. 
Noe som ville ha krevd en ny 
anbudsrunde i følge loven om 
kontrakter i offentlig sektor si-
den kostnadsoverskridelsene 
kom på over 30 prosent av den 
avtalte kostnadsrammen. Den 
lovlige rammen for overskridel-
ser ved slike prosjekt i Spania er 
20 prosent.

Rapportene kritiserer også at 
beslutningen om å godta kost-
nadsoverskridelsene ble fattet 
i formannskapet i stedet for i 
bystyret, at de kontraktsmessige 
rutinene ikke ble fulgt, at verken 
arbeidet eller utbetalingene til 

byggselskapet Acciona ble in-
spisert av en teknisk kontrollør 
i kommunen.

FORFALSKEDE RAPPORTER
Acciona er det samme selskapet 

som ble tildelt en søppelkon-
trakt verdt fl ere millioner euro 
etter at ordføreren i Torrevieja 
forfalsket en ekstern rapport for 
å rettferdiggjøre tildelingen til 
nettopp dette selskapet.

Byggingen av det nye kommu-
nale teateret hadde budsjettert 
kostnadsramme på 6,4 millioner 
euro, men kommunen endte opp 
med å betale hele 9,6 millioner 
euro.

Torrevieja

Overpris for teateret i Torrevieja 
To rapporter utgitt på mandag 14. april, bekrefter at regjeringen i Torrevieja, utgått fra Partido Popular (PP), 
betalte en overpris på 4,5 millioner euro til Acciona for byggingen av det kommunale teateret i byen.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Spania

Studentene 
varsler nye 
demonstrasjoner

Student-demonstrasjonen i 
Madrid i slutten av mars 
var ikke før avsluttet før 

det er bestemt at det vil kom-
me fl ere demonstrasjoner mot 
regjeringens kutt i stipend og 
støtteordninger. Tid og sted for 
neste demonstrasjon kommer 
etter påske.

Regjeringen kutter overalt og 
ingen går fri for sparekniven. 
Studentene er altså blant de som 
merker kuttøksa til politikerne. 
Som kjent har regjeringen be-
sluttet å redusere andelen av 
brutto nasjonalprodukt som går 
til utdanning fra 4,9 til 3,9 pro-
sent i løpet av en femårsperiode. 
Det svir for de unge.

Som en følge av dette, så er stu-
dieavgiften økt med inntil 66 
prosent før årets skoleår. Andre 
regelendringer gjør at 24. 000 
færre studenter mottar stipend. 
Det er også innført kutt i støtte 
tilo utvekslingsstudier. Nye 
minstekrav til karaktersnitt ram-
mer også mange, da de har for 
lave karakter til å motta stipend.
Det viser seg nå at en av tre 
spanske studenter gir opp un-

derveis. De fl este på grunn av 
pengemangel. Tallet er faktisk 
nesten dobbelt så høyt som 
gjennomsnittet i EU.

Regjeringen bruker to hoved-
argumenter for sin sparelinje: 
For det første må strammes inn 
i økonomien og deretter ønsker 
man en kvalitativ heving.  Spa-
nia har i dag ikke et eneste uni-
versitet blant topp 100 i de ulike 
utdanningsinstitusjonene i ver-
den. Strengere krav til studen-
tene vil endre på dette, mener 
regjeringen.

Det siste er det dyp uenighet 
om. Ikke bare blant studentene, 
men også blant professorer og 
forelesere. Disse mener at kva-
liteten blir dårligere og at antall 
studenter som uteksamineres 
blir for få. I tillegg klager læ-
rerne på at lønningene har stått 
stille siden 2011 og at det ofte 
blir for mange studenter på fore-
lesningene. 

I Madrid varte demonstrasjo-
nene og streiken i 48 timer. 
Studentene okkuperte universi-
tetene og det endte med tumul-
ter med politiet. Misnøyen med 
regjeringen er stor, men kanskje 
neste markering blir av det noe 
mildere slaget.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES
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Kampanjen for å få hund 
tillatt ved strendene i 
Torrevieja har pågått i 

lengre tid. For noe måneder si-
den ble det startet en egen un-
derskriftskampanje som nå er 
levert inn til kommunen med 
1.364 underskrifter, et antall 
som anses som høyt nok til at 
saken må tas alvorlig. PSOE i 
Torrevieja la allerede i august i 

fjor frem et forslag om at hund 
under ordnede former måtte 
være lov ved byens strender. I 
følge en representant for partiet 
vil innsamlingen av underskrif-
ter fortsette til «målet er nådd».

HUNDEVENNLIG
Det vises til at stadig fl ere 
spanske kystbyer har åpnet for 
liknende løsninger også i Va-
lencia-regionen. El Campello 
og Gandia rett nord for Costa 
Blanca skal allerede ha oppret-
tet egne hundevennlige strender, 
mens et forslag om det samme 
ble lagt frem i Villajoyosa i fjor. 
Også andre steder i Spania fi n-
nes det hundestrender. 

Malaga, Catalonia og øya Te-
nerife på Kanariøyene er noen 
av stedene som nevnes. I følge 
PSOE ønsker spanske byer ge-
nerelt å tilpasse seg innbygger-
nes behov og legge til rette for 
folks ønske om mer moderne og 
tolerante omgivelser der også de 
fi rbente familiemedlemmene er 
med.

MÅLGRUPPEN
Det legges også vekt på at Tor-
revieja er en by der over halv-
parten av innbyggerne er ikke-
spanske og at mange hundeeiere 
fi nnes nettopp i denne målgrup-
pen. Saken gjelder med andre 
ord ikke bare de spanske inn-
byggerne men engasjerer folk 
på tvers av nasjonaliteter. 

PSOE har tidligere påpekt at 
mange hoteller også har endret 
sine regler om hundehold for å 
imøtekomme familier som øn-
sker å dra på ferie med hunden.

OLE C. GLAD
OLE@SPANIAPOSTEN.ES

Torrevieja

Vil ha egne «hunde-
strender» i Torrevieja
Hunder er i dag ikke tillatt ved noen av Torreviejas strender. Det bør 
det gjøres noe med mener byens hundeeiere. Over tusen personer skal 
allerede ha skrevet under på et eget opprop med krav om egne hun-
desoner. Med seg på laget har de opposisjonspartiet PSOE som ar-
gumenterer for at hundestrender er fremtiden for moderne kystbyer i 
Spania. Underskriftene skal være lagt frem for kommunestyret sammen 
med et forslag til områder som kan være egnet som hundevennlige.

Har du spørsmål vedrørende din hørsel?
Bestill en time og få gratis hørseltest og informasjon om 

det minste høreapparatet 
med kunstlig intelligens 

som klarer å skille 
mellom støy og tale.

Ring Robert Vanderbeek på:
965 140 413

og få en gratis konsultasjon hos

Centro Médico Internacional: Zona Carrefour. TORREVIEJA

Euro Clinica Albir: Avda. Oscar Espla. PLAYA DEL ALBIR

Clinica Britannia: Avda. Ejércitos Españoles. CALPE

Euro Clinica Javea: Avda. de Estrasburgo. JAVEA

Hjemmevisitt er også gratis og uten forpliktelser. Full service av de fleste høreapparater.
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Bente Fossum Silsand sier 
at dette ikke bare gjel-
der hennes egne hunder 

men alle bekjentes hunder også.
-Når vi er ute og går tur får hun-
dene mine får ugressmidlene 
inn via pustekanalene. Dette 
resulterer i at de blir syke med 
diaré, oppkast, utslitthet og mis-
ter matlysten.

Bente Fossum Silsand sier at 
dette ikke bare gjelder hennes 
egne hunder men alle bekjentes 
hunder også.
-Vi advarer hverandre når en av 
oss enten ser ugressprøyten el-
ler når hundene våre blir syke. 
Denne sprøytingen er vi veldig 
bekymret for, vi kjenner jo hel-
ler ikke til om dette lagrer seg i 
kroppen og vil gi mere langva-
rige skader over tid.

Bente har bodd i Spania siden 
2003. Etter at mannen hennes 

døde i 2011 har hun dedikert 
mye av sin tid til å være foster-
mor til omplasseringshunder. 
Hun tar for tiden vare på hund 
nummer 18 og 19.
-Jeg tar imot hundene for sosia-
lisering. Da kan vi levere fra oss 
mye tryggere hunder som også 
har vennet seg til et ”normalt” 
familie liv igjen. Mine foster-
hunder bor hos meg inntil de får 
ny familie. Etter to-tre måneder 
blir de så sendt videre til om-
plassering.

MØTER VEGGEN I KOMMUNEN
Gjennom sin kontaktperson i 
kommunen har hun klart å ar-
rangere en rekke møter, men 
Fossum Silstad sier det er van-
skelig å få de ansvarlige i kom-
munen til å handle.
-Vi har nå klaget på all sprøytin-
gen i over tre år og fortsatt har 
vi ikke fått et skikkelig svar fra 
kommunen.

Det er nærmest totalforbud mot 
hunder i kommunen, hevder 
hun.
-Hunder har ikke adgang verken 
parker eller strendene her. Det 

er mange stengte tomter som er 
eid av kommunen som kunne 
blitt egnede hundeparker. Vi har 
ytret et ønske om å etablere slike 
parker i møter med kommunen, 
men det er lite interesse å spore.

SPRØYTEGLAD KOMMUNE
I naturparken Serra Gelada 
sprøyter kommunen mot prose-
sjonslarvene fordi de er giftige 
for både mennesker og hunder.
-Insektmidlene kommunen 
sprøyter i naturreservatet har 
ført til en betraktelig reduksjon 
i det lokale insekts – og fugle-
livet. Når insektene blir borte, 
forsvinner også fuglene, sier 
en bekymret Bente Fossum Sil-
sand.

Som medlem av ”Los amigos 
de Parque Naturale de Serra 

Gelada”, mener hun at det må 
kunne enten fi nnes noe som er 
mer spesifi kt mot disse larvene 
eller sprøyte hver enkelt larve-
pose som henger i trærne slik 
at de andre insektene blir spart. 

De fuglene som vanligvis spiser 
prosesjonslarvene, liker ikke 
mennesker og er følgelig blitt 
borte. Det ødelegger mangfol-
det som er så viktig for en natur-
park, sier hun.

Albir

Ugressmidler gjør hundene syke
Bente Fossum Silsand har de siste tre årene opplevd at hundene hun har tatt til seg har blitt syke på grunn av sprøy-
temidlene som Albir kommun bruker mot ugress. -Når vi er ute og går tur får hundene mine får ugressmidlene inn via 
pustekanalene. Dette resulterer i at de blir syke med diaré, oppkast, utslitthet og mister matlysten, sier Fossum Silsand.

SYKE HUNDER: Bente Fossum Silsand vil at kommunen slutter å sprøyte 
ugressmiddel.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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For å bedre forholdene for 
delfi n-speiderne har for-
eningen CpC (Borgere 

for vitenskap) tatt initiativ til 
en crowd-funding aksjon hvor 
midlene har gått uavkortet til 
innkjøp og installering av et te-
leskop som kan fritt brukes av 
de besøkende av fyrtårnet som 
ligger midt i naturparken La 
Serra Gelada.

Dette grasrotinitiativet startet 
i begynnelsen av 2012 og fi kk 
raskt støtte av bystyret i Alfas 
del Pi, samt storbanken La Cai-
xa, Xaloc (en lokal foreningen 
for studiet og bevaring av mil-
jøet), og ledelsen i naturparken 
Serra Gelada.

Den 10. mars 2014, litt over to 
år etter starten av innsamlin-
gen overførte CpC inntektene 
til en av kommunens kontoer 
slik at utstyret kunne kjøpes inn 
og konstruksjonen av utkikks-
plattformen påbegynnes.  Byg-
geselskapet Neubil Solutions 
SL selskap, som har blitt tildelt 
oppgaven, har på sin side bidratt 
med en liten rabatt.

Som et resultat av denne kam-
panjen kunne byråden for miljø, 
Vicente Andres Soler, og byrå-
den for turisme, Paola Segura, 
den 17. april 2014 avduke et 
teleskop av typen T2 i Punta 
Bombard ved fyrtårnet i Albir 
sammen med direktøren for na-
turparken Carlos Linares.

FORNØYD PARKLEDELSE
Etter avdukingsseremonien 
snakket Spaniaposten med en 
fornøyd Carlos Linares, som 
er direktør for naturparken La 
Serra Gelada.

-Når forespørselen om å støtte 
dette initiativet kom på vårt 
bord, var vi både positive til for-
målet til aksjonen og åpne for å 
støtte den som best vi kunne. Nå 
i ettertid må jeg si vi i parkle-
delsen er stolte over innsatsen til 
de mange frivillige og organisa-
sjonene som har bidratt økono-
misk. 

- Hele 2.300 euro har til slutt 
blitt samlet inn og jeg vil spe-
sielt gi honnør til Alfaz del Pi 
kommune, La Caiza og CpC. 
Dette har vist seg å bli nok et 
vellykket prosjekt som vi kan 
være stolte av i kommunen, sier 
Carlos Linares.

Albir

Fyrtårnet i Albir, som ligger midt inne i 
naturparken Serra Gelada i Alfas del Pi kom-
mune, har hvert år over 150.000 besøkende. 
Fyret er en av de beste stedene i Valencia 
for å kikke på delfi ner, og det har nå blitt satt 
opp en kikkert for de delfi n-interesserte.

Nå kan du se delfi nene bedre

Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Avda. Pais Valencia, No 2, 1B
03580 Alfaz del Pi

Kom innom i Alfaz del Pi for en uforpliktende prat. 

· Firmaetablering (Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, trygderettigheter
· Skatter / avgift  / selvangivelse / IVA etc
· Regnskap for aksjeselskaper / autonomos
· Åpningslisens (Licencia de apertura)
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse for EØS-borgere
  og ikke EU/EØS borgere

“Jeg kan løse det meste 
av papirarbeide nærings-
drivende og arbeidstakere 
kan måtte utføre i Spania. 
Alt utføres profesjonelt. 
Du sparer tid, penger og 
unngår potensielle 
problemer i fremtiden.”

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

FASTE BESØKENDE AV FYRET: Caroline Klein Nilsen og Hans Jørgen Nilsen fra Oslo var blant de første til 
å prøve delfi nkikkerten.

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Vi innreder boligen din!

Vi har kontor og showroom sentralt i 
Alfaz del Pi, Carrer Aragó no 1. 
Rett opp i sidegaten ved Bertomeu-hjørnet. 
Tlf:  651 182 543 • post@norstil.no

- Erfarne fagfolk innen møbel 
  og interiør
- Tett samarbeide med dyktige 
  spanske produsenter
- Skreddersyr interiøret slik du   
  ønsker det
- Sørger for at alt kommer på plass
- Konkurransedyktige priser og stort 
  utvalg
- Vi lagerfører Høie sengetøy

Skandinavisk TV uten parabol
- Internett-basert TV
- Mer enn 100 skandinaviske 
  TV- og radiokanaler
- Meget god bildekvalitet
- Ingen bindingstid
- Kan parkeres når du er   
  hjemme
- Skandinaviske support

ÅPENT FOR PUBLIKUM: Stor interesse blant turgåere for delfi nkikkerten og den permanente utstillingen ved fyret. På bildet kan man se Albir i bakgrunnen.

SPORTY NORDMENN
Ved fyrtårnet møter Spaniapos-
ten Hans Jørgen Nilsen som er 
ute og går tur sammen med dat-
teren Caroline Klein Nilsen.

-Det er datteren min som vanlig-
vis drar meg opp hit til fyrtårnet 
og jeg synes innsamlingsaksjo-
nen er et kjempefi nt formål. 

- Vi er vanligvis ute og går langs 
stranden, men nå som kikker-
ten har blitt installert her ved 
fyret tror jeg vi kommer oftere 
innom, sier Hans Jørgen Nilsen. 
Han anbefaler alle nordmenn i 
området som fortsatt ikke har 
besøkt naturparken å ta seg en 
tur til fyrtårnet i Albir.

150 ÅRS FEIRING I 2013
I 2013 feiret kommunen fyrtår-
nets 150 års jubileum ved å re-
staurere bygningen og etablere 
to permanente utstillinger for 
besøkende i fyrets hovedrom. 
Den ene utstillingen handler 

om livet ved fyret i gamle dager 
hvor man kan se bilder av fyr-
vokterne og deres familier og 
venner. Det andre rommet for-
teller besøkende om dyrelivet 

og naturen i området.
Under feiringen av 150 års jubi-
leet holdt den siste fyrvokteren 
et foredrag om hvordan livet ar-
tet seg for de som hadde ansva-

ret for å drifte fyrtårnet og deres 
familie. Han kunne fortelle at 
før 1960 var det ikke engang 
stier som ledet til fyret.

Fyrtårnet i Albir er det eneste i 
regionen som er åpent for publi-
kum.
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-alt innen bygg og renoveringCosta Blanca Bygg Serv ice

costablancabygg.com         Tlf.: 693 80 22 50         E-mail: kontakt@costablancabygg.com

Vi gjør profesjonelt arbeid innen:

• Muring, støping og utgraving 
• Flis- og steinlegging 
• Vegg- og takplater i PLADUR® 
• Gips (tak, fasader, møbler, støp etc.)  
• Snekring 
• Maling 
• Aluminiumsprodukter og PVC 
• Vinduer, dører og porter 
• Rørlegging, kraner og armatur 
• Strøminstallasjon 
• Utsmykning og renovering mm.

-Vi snakker norsk!

Har du hus?  Vi har håndverkerne. 
Bygg, installasjon, reparasjon 

eller full renovering… 
-CBBS er alt du trenger.

• Komplett alt-i-ett-service 
• Profesjonelle faglærte 
• Garantert kvalitetsarbeid

• Lave spanske priser 
• Gratis prisoverslag 
• Norsk kundeservice

Årets markering av På-
skeberetningen var den 
andre i rekken – også i 

fjor holdt Sjømannskirken i Tor-
revieja samme markering. Sytti 
deltok i år, i en samling som vir-
kelig gikk ned til opprinnelsen 
til selve påskefeiringen. 

VÅR VIKTIGSTE TID
- Påsken er vår viktigste tid på 
året. Det er tiden for å markere 
vår frihet, knytte sammen for-
tid, nåtid og fremtid, fastslo 
sjømannsprest Dag Magnus 
Hopstock Havgar. Han ledet se-
remonien som punkt for punkt 

Påskeberetningen ble 
feiret  på jødisk vis

Torrevieja

”Haggadah shel pesach” -  det jødiske påskemåltidet, er ett av 
verdens eldste bordfellesskap. Det er en tradisjon som er holdt 
i hevd i mer enn to tusen år. Skjærtorsdag ble måltidet feiret i 
Sjømannskirken i Torrevieja, med alle ritualer og ingredienser.

BLE PAKKET INN: Det usyrede brødet ble pakket i en duk –

BORTGJEMT: … og to av de yngste i forsamlingen, Filip og Kaja fi kk 
gjemme brødet i biblioteket.

PER ARNE SKRAMSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES
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fulgte den strenge jødiske tradi-
sjonen.  Alle punktene var med 
på å markere påskebudskapet. 

- De skal gjøre budskapet leven-
de for oss. Med smak og lukt og 
syn skal vi ta det til oss, sa pre-
sten. Påskeberetningen i bibelen 
ble lest, og hendelsene markert 
med deler av måltidet. 

TØMT FIRE GANGER
Begre med alkoholfri vin ble 
drukket , begeret ble tømt fi re 
ganger. Først ”livets beger”, så 
”frelsens beger”, ”velsignelsens 
beger” og ”håpets beger”. 

En persillekvast ble dyppet i 
saltvann, for å markere Israels 
tårer i Egypt og Jesu lidelse. 

En dråpe vin ble dryppet på 
servietten mens israelittenes 
mange plager i Egypt ble lest 
unisont. Presten holdt opp en 
lammeknoke som symboliserte 
påskelammet som forfedrene 
slaktet i Egypt.  

Matza - usyret brød var en viktig 
del av den synlige markeringen. 

HOVEDSYMBOLIKKEN
Presten brøt av det midterste på 
brødet og dette ble pakket i en 
duk og gjemt i et annet lokale.  
Det usyrede brødet ble så brutt i 
biter og spist sammen med bitre 
urter og søt ”mørtel”. 

Påskemåltidet endte ut i selve 
hovedsymbolikken – feiringen 
av Kristi nærvær i nattverden. 
Etter Påskeberetningen var det 

høymesse med nattverd i Sjø-
mannskirken.

TRAVEL TID
- Vi har nå i fellesskap opplevd 
at vi som etterfølgere av Kristus 
er tett koplet sammen med de 
som har levet med Gud før oss. 
Da Gud ledet Israel ut av Egypt 
frelste han oss. Det som skjedde 
på korset skjedde for oss. 
- Vi lever ikke alene, vi er gitt til 
hverandre. Og vi lever ikke uten 

fortid, vi har dype røtter i histo-
rien. Guds historie, slik avsluttet 
Dag Magnus Hopstock Havgar 
”Haggadah shel pesach”.

Påsken var også ellers en travel 
tid for Sjømannskirken i Torre-
vieja. Det var gudstjenester både 
palmesøndag, skjærtorsdag og 
langfredag. Påskeaften var det 
påskenattsmesse, og kirken var 
åpen i påskedagene. 

LAMMEKNOKE: Denne lammeknoken symboliserer påskelammet, viste sjømannsprest Dag Magnus Hopstock 
Havgar.

TOK DEL I: Karsten O. Ellingsen og Astrid Ellingsen tok del i påske-
markeringen, her spiser de usyret brød med søt ”mørtel”.

PÅSKEFEIRING: Det var sytti som deltok i påskeseremonien i Torrevie-
ja, yngst av alle var Tobias på ett år. 
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Nylig arrangerte dyk-
kesenter Greenwichdi-
ving i samarbeid med 

organisasjonen Project AWA-
RE, en ryddeaksjon av havbun-
nen i Playa La Barreta, i Cam-
pomanes like utenfor Altea. 

TRE GRUPPER
Arrangementet var en stor suk-
sess og Greenwichdiving ønsker 
i en pressemelding å takke alle 
deltakerne for arbeidet og inn-
satsen som ble gjort for å fjerne 
sterkt miljøforurensende gjen-
stander. Midlene som ble samlet 
inn under aksjonen har blitt do-
nert til Project Aware.

Under aksjonen organiserte 
deltakerne seg i tre grupper, en 
første gruppe stod ved vannkan-
ten, den annen gruppen bestod 
av dykkere under vann og den 
tredje gruppe bestod av brett-
padlere som gav dykkerne støtte 
ved vannfl aten.

Deltakerne gjorde en formida-
bel innsats og mange poser fulle 
av fl asker, plast, sigarettstumper 
og bokser ble samlet på stran-
den. Dykkerne fant til og med 
en bærbar pc med lithium-batte-
ri liggende på havbunnen.

IMPONERT
Talskvinnen for Greenwich-
diving, Vanessa Extremadura, 
sier i en pressemelding at hun 
er imponert over innsatsen til de 
frivillige.

-Alle vi som jobber i Green-
wichdiving føler oss veldig 
stolt over de resultatene som er 
oppnådd i løpet av dette arran-
gementet. Dette er et resultat av 
støtten vi har blant våre kunder 
og viser at det virker å dele våre 
erfaringer om dykking og for-
telle om livet i havet. 

FRIVILLIG INNSATS
Alt dette ville ikke vært mulig 
uten de frivillige som uselvisk 
kom til La Barreta-stranden og 
jobbet veldig hardt for å hjelpe 
oss å oppnå et renere og sunnere 
miljø for alle.

Altea

Dykkere ryddet opp 
i Campomanes

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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Hele 70 personer møtte 
opp på jubileumsfesten 
i Albir. Det var folk fra 

Mesterbrevnemnda, Folkeuni-
versitetet, Mesterfagskolen, 
årets elever, tidligere elever og 
andre samarbeidspartnere.

ILDSJEL FØRRE
Det var en av de tidligere eleve-
ne, byggmester Odd Rune Han-
sen fra Altea, som var utpekt 
som toastmaster. Den oppgaven 
fi kset Hansen utmerket med til 
dels grensesprengende nord 
norsk humør. 

Toastmasteren benyttet også an-
ledningen til å takke Folkeuni-
versitets generalsekretær, Al-
fredo de la Nuez, han lovpriste 
prosjektet og rettet en spesiell 
takk til ildsjelen Bård Reidar 
Førre.

Nettopp Bård Reidar Førre er 
det god grunn til å dvele litt ved. 
Uten hans innsats og ide ville 
det antakeligvis ikke vært noen 
Mesterfagskole i Spania. Førre 
var og er timelærer ved Folke-
universitet i Haugesund. Han 
mente for vel 10 år siden, og 
mener fortsatt, at det ville være 
mye mer effektivt om kandida-
tene reiste bort og hadde skole 
som heltidsjobb i en kortere pe-
riode enn at de skulle slite seg 
gjennom et helt skoleår med 
fl ere ukentlige kveldssamlinger 
etter arbeidstid.

200 ELEVER
-Hvorfor ikke gjøre det i Spania 
under gode klimatiske forhold?, 
tenkte Førre og han hadde også i 
tankene at vinteren i Norge også 
var ensbetydende med lavse-
song i nord.
Bård Reidar Førre fi kk altså 
realisert sine planer og nå 10 år 
senere har 200 norske håndver-
kere tatt hele eller deler av Mes-
terbrevutdanningen på Costa 
Blanca. Totalt er 4-5 lærere en-

gasjert og undervisningen fore-
går ved Den Norske Skolen i 
Alfaz del Pi.

TIL SPANIA IGJEN?
Fra januar til mars er det skole 
i Spania. Fra april til desember 

bruker Førre tiden til å planleg-
ge for enste kull, rekruttere nye 
elever og til annet markedsar-
beid. I tillegg underviser Førre 
ved Mesterfagskolen i Hauge-
sund.
Samme dag som jubileumsfes-

ten ble arrangert, hadde årets 
kull fra første trinn eksamen. 
Nå håper Bård Reidar Førre at 
alle elevene består, slik at de kan 
fortsette på trinn to. Og at det 
skjer på Costa Blanca i 2015.

JUBILEUMSMARKERING: Stolte mesterfagskoleelever under jubileumsmarkeringen i Albir.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES

UTMERKELSE: Bård Reidar Førde mottok en velfortjent utmerkelse et-
ter ti års iherdig arbeid med mesterfagskolen i Spania. Til høyre, rektor ved 
Mesterfagskolen, Stig Myklebust.

Reg no. 4406 i
Banco de España

Takst av eiendom i Spania

   Godkjent takst for:
· Bank / fi nans (Ihht ECO/805/2003)
· Skilsmisse, takst av eiendom, løsøre etc
· Arv, takst av boet (Eiendom & løsøre)
· Energisertifi sering

Tlf: 965 845 792 / 902 122 400
Pda. Cap Negret 11, 03590 Altea, Alicante
www.aliatasaciones.com alicante@aliatasaciones.com

“Alia Tasaciones” utfører godkjent takst i hele Spania, på vegne 
av spanske skattemyndigheter, banker, utbyggere, advokater, 
eiendomsmeglere og privatpersoner.

10 årsjubileum markert med stil
Albir

Det er, som omtalt i SpaniaPosten tidligere, 10 år siden Mesterfagskolen i Spania ble startet opp. Nylig ble 
10 årsjubileet markert og det ble en stilig aften på Hotel Sun Palace Albir med taler, god mat og drikke samt 
sosial samvær. Nå gleder initiativtakerne og andre seg til mesterfagskolens 20 årsjubileum!
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Det var her de aller første 
bygningene i Torrevi-
eja var plassert – blant 

annet tårnet som har gitt byen 
navn.

På toppen av duken er det an-
lagt en ”tørr hage” bestående 
av grønt og blått kunstgress og 
hvit grus avgrenset av tresviller. 

Mange har nok undret seg over 
denne spesielle dekorasjonen – 
som ser ut som en kjempemes-
sig blink. 

I tilknytning til dette er det an-
lagt ny parkeringsplass på rundt 
500 kvadratmeter , som vil bli 
brukt for kjøretøy i forbindelse 
med  arrangementer i Eras de la 
Sal. 

Fotgjengerne har fått mer plass 
på selve busstasjonen, og det 
er beplantet for å skjerme be-

boerne i området for støyen fra 
bussene.. En lekeplass er også 
installert og området er rengjort 
og ryddet . 

Bussområdet er også rustet opp, 
for å gi plass til den nye shutt-
le-servicen for togpassasjerer.  
Passasjerene skal kunne reise 
fra Torrevieja til Madrid ved å 
bruke en kombinasjon av buss 
og AVE høyhastighetstog. Når 
tjenesten er operativ vil det være 
mulig å kjøpe en enkeltbillett 
for både buss- og togturer .

PUSSET OPP: Området ved bussterminalen i Torrevieja er pusset opp.

SHOWROOM:
Altea:

Partida El Planet, Local
156 Ctra Nacional 332

Torrevieja:
     Skandinavisk center
      Calle La Loma 37-39.

03182 Torrevieja
T:966 881 129

Casa interior forhandler  køkkener
fra den  største producent i Europa

P
1

   
    

CASA
INTERIOR
DANSK KØKKEN DESIGN
WWW.CASA-INTERIOR.COM

De bedste køkkener til de bedste priser - køb dit nye
køkken online - www.kuchentime.com

Eller besøg vores showroom i Altea - og se og mærk
kvaliteten    Partida El Planet 156 (N332) t: 966 88 11 29 *

www.kuchentime.com

 Calle Gabriel Miro 17, Polop
T:+34 634 374 346 - 692 77 99 80
thomas.andersen@urban-polop.com

www.urban-polop.com
REAL ESTATE // EIENDOMSMEGLER

 Calle
T:+34 63
th

URBAN

 Albir.  Hjørne
topleilighet m/stor

tagterrasse  3 sov., 2
bad, overdækket

vinterbasseng  339.000 €

 Alfaz  - enderekkehus
5 sov., 4 bad, eget

basseng, høj standard
300.000€

Alfaz  velholdt villa +
anneks   4 sov. Tomt
3.100 m2  gå afstand

norske skole og by
412.000€

Albir Hjørne

Ny Pris

 Altea 1. line leilighet
4 sov., 2 bad, garage,

m/udsigt til Albir og Calpe
- 220.000€

net 1
kuchentim

Oferta
!

Nybyg i Polop.
Lejligheder m/3 sov + 2

bad. Inkl.  A/C og 2
garager. Høj standard
og m/udsigt til bjerge

Fra 75000€
(begrænset tidsperiode)

Villa i Polop
gennemført Hi-tech villa,
med basseng og udsigt,

3 sov + bad, stor
garage,

450.000€

Vi søge huse og lejligheder til salg i Alfaz, Albir og omegn

Torrevieja

Nytt buss- og kulturområde
Området ovenfor Eras de la Sal og ved bussterminalen i Torrevieja har blitt nedslitt 
i lengre tid . Nå er området frisket opp betydelig, det er anlagt et gjerde på 75 meter, 
med en port inn til selve Eras de la Sal. I tillegg er det lagt en spesiell duk som skal 
hindre ugressvekst på delen av området som har spesiell kulturell interesse. 

PER ARNE SKRAMSTAD
RED@SPANIAPOSTEN.ES

Den nye parken er ett av 
fl ere grønne områder 
i byen. Den vil få tur-

veier, rasteplass og fl ere aktivi-
tetstilbud. Parken blir beplantet 
med lokale plantearter, og bli en 
grønn lunge i området. 

Den vil ha et areal beregnet 
på  undervisning. der elever 
skal plante forskjellige arter av 
planter, som bartrær, palmetrær, 
urter, etc. Det vil gi de unge en 
førstehåndsopplevelse av lokal 
vegetasjon og opprinnelige lo-
kale planter, heter det i kommu-
nens offi sielle plan. Hele parken 
vil ha vanningsanlegg og ny be-

lysning.
”Reina de la Sal” vil også få 

piknik-område og ei joggeløype 
på 800 meter. 

Torrevieja

Arbeidsledige bygger ny park
I desember 2014 vil den nye store aktivitetsparken ”Reina de la Sal” i Los Balcones-området 
utenfor Torrevieja stå helt ferdig. Det er arbeidsledige som står for arbeidet, som et sysselset-
tingstiltak. ”Reina de la Sal” får et areal på 14.000 kvadratmeter når den er fullstendig utfylt.

NY PARK: Arbeidsledige bygger ny aktivitetspark i Torrevieja.
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Det er Roald Amundsen-
utstillingen «Cold Re-
call – Roald Amundsens 

refl ections from the south pole» 
som vises i Valencia. Utsillin-
gen er oversatt til spansk og fått 
navnet “Memoria Helada”.

POLARHELTENE
Utstillingen viser betydningen 
av Roald Amundsen og Fritjof 
Nansen som nasjonalbyggere, 
polarhelter, deres vitenskape-
lige og litterære bidrag, samt det 
humanitære arbeidet til Nansen 
og hans rolle som diplomat og 
politiker.

Utstillingen holdes i Ciudad de 
las Artes de lads Ciencias i Va-
lencia og utstillingen varer til og 
med 30. juni, så det er fortsatt 
god til å få med seg markerin-
gen av de norske polarheltene.

ICOD
25. april åpner Arnold Hau-
klands utstilling «Kongen av 
Icod» på Tenerife. Utstillingen 
legger spesiell vekt på innfl y-
telsen spansk kultur har hatt på 
verket Icod til den avdøde nor-
ske billedhuggeren, som opp-
holdt seg i lange perioder på 
den spanske ferieøya på 60- og 
70-tallet.

KUNSTNERISK UTVEKSLING
- I denne utstillingen ser vi en 
felles kunstnerisk identitet på 
tvers av landegrensene, og vi 
håper at den vil føre til fremtidig 
kunstnerisk utveksling mellom 
våre to land, sier ledelsen ved 

Tenerife Espacio de las Artes på 
Tenerife.

FLERE NORDMENN
Det er den norske ambassaden 
i Madrid, som forvalter EØS-
kulturutvekslingsprogrammet i 
Spania, som har bevilget midler 
til utstillingen.

Utstillingen vil bli supplert med 
arbeider fra de norske kunst-
nerne Mathias Faldbakken, Ma-
rius Ebgh, Ida Ekblad og Sverre 
Wyller. Den 31. august rigges 
utstillingen ned.

UTVEKSLING: Kulturell utvek-
sling mellom Norge og Spania i regi 
av billedhuggeren Arnold Hauklands 
verk, Icod på Tenerife.

VALENCIA: Fritjof Nansen er 
med på utstillingen «Memoria He-
lada» i Valencia.

POLARHELT: Roald Amundsen – 
norsk polarhelt med spennende ut-
stilling i Valencia.

Valencia

Norske kulturpersonligheter med utstillinger
De som er kunst, kultur og historisk interesserte har nå mulighetene til å se utstillinger av og med norske kulturpersonligheter i Spania. I Va-
lencia er det Fritjof Nansen og Roald Amundsen-utstilling, mens det er utstilling på Tenerife av den norske billedhuggeren Arnold Haukland.

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES
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PRISUTDELING: Enrique Mendoza møtte opp sammen med sønnen Pepe Mendoza og resten av familien for å motta æresprisen fra ordfører Vicente Arques.

Familiebedriften Enrique 
Mendoza ble etablert i 
1989 og selger nå sine vi-

ner både på det nasjonale og det 
internasjonale markedet.

Under premieutdelingen under-
streket ordfører Vicente Arques 
at bedriftseieren var ’’et eksem-
pel til etterfølgelse’’ og at pre-
mien var en anerkjennelse av 

den store innsatsen entreprenø-
ren har gjort for å sette den lo-
kale vinindustrien på kartet.

Familiebedriften Enrique Men-
doza ble etablert i 1989 og sel-
ger nå sine viner både på det 
nasjonale og det internasjonale 
markedet.

Statuetten bedriftseieren fi kk 
overrekt er designet av kunstne-
ren Pepe Azorin fra Alicante.

Alfaz del Pi

Familiepatriarken Enrique Mendoza , her omgitt av sin familie, har blitt tildelt Alfas del Pi’s ærespris for 2014. Un-
der premieutdelingen understreket ordfører Vicente Arques at bedriftseieren var ’’et eksempel til etterfølgelse’’ og 
at premien var en anerkjennelse av den store innsatsen som er gjort for å sette den lokale vinindustrien på kartet.

Vinhuset Enrique Mendoza tildelt ærespris 

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES
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I påska organiserte vinhuset 
åpne dager for 6700 besø-
kende med sans for god vin.

-Det store oppmøtet bekrefter 
den betydelige interessen for 
denne typen turistprodukter 
knyttet til vin og vinkultur, sier 
daglig leder av vinhuset Pepe 
Mendoza til Spaniaposten.

FORNØYDE NORDMENN
Det var også mange nordmenn 

blant de besøkende. For å til-
trekke seg det norske publikum-
met hadde vinhuset i år blant 
annet alliert seg med Den nor-
ske klubben, som kunne tilby en 
rabattordning for medlemmer 
på åpningsdagen.
-Selv om vi har bodd i Altea i 
14 år er dette er det første året 
vi deltar på vinhusets åpne da-
ger, sier Åse Ørberg. Vi er med-
lemmer av den norske klubben 
og mottok direkte informasjon 
derifra, men arrangementet var 
også annonsert på servicekonto-
ret ved Alfaz del Sol. Vi har hatt 
en fl ott dag her hos Bodega En-
rique Mendoza, men det eneste 
man kan sette fi ngeren på var at 
vi kunne tenkt oss en løype slik 
at vi visste hvor vi skal.

ALFAS DEL PI PÅ VINKARTET
Alfas del Pi er den eneste kom-
munen i Marina Baixa som er 

en del av vinruten i Alicante-
regionen, og vil snart bli inklu-
dert i den eksklusive spanske 
vin ruten Spania. Det er byråd 

for turisme i kommunen, Paola 
Segura, som skriver dette i en 
pressemelding.

VIN INTERESSERTE NORDMENN: Åse Ørberg, Lars Aadnekvam, 
Eva Hoxmark og Nils Urheim var på besøk hos Enrique Mendoza.

Alfaz del Pi innlemmes i vinruten Spania
Alfaz del Pi

Vinturisme er et tilbud som blir stadig mer populært i Alfas del Pi. Familiebedriften Bodegas Enrique Menoza 
er den største lokale vinprodusenten og en av pådriverne for å utvikle et bedre tilbud for de som ønsker mer 
kunnskap om vinens verden. I påska organiserte vinhuset åpne dager for 6.700 besøkende med sans for god vin.

FREDRIK KRUSE
RED@SPANIAPOSTEN.ES

FORNØYD ARRANGØR: Pepe Mendoza viste Spaniaposten rundt un-
der vinhusets åpne dager.

: CB Interior. C/ Aragón, 1, Alicante. Tel: 667 88 03 83 - (EN)(NO) 
: Easy Post. C/ Esperanto, 26, Local bajo. Edificio Españoleto. Tel: 629 293 042 

: The 
: IKB Tele y Data. C/ La Loma, 37-39, Skandinaviska Gallerian, 03182, Alicante. Tel: 

: Móvil System. C/ 
: The IT Place. C/ Manuel de 

Falla s/n, C.C. La Rioja, local 6, Alicante. Tel: 966 844 788

PRISER INKLUDERT SKATT (€): PAKKE 1GB+200MIN (€): PENINSULA/BAL 24,20- CANARIAS 21,40- CEUTA 22,00- MELILLA 20,80. NÅR DINE MINUTTER OVERSKRIDES: PLAN ZERO OG INTERNASJONALE PRISER TILLEGGS. TARIFFENE ER GYLDIGE 
HELE NASJONEN  MED VALGT BETALINGS METODE. GYLDIG FOR NASJONALE SAMTALER TIL FASTTELEFONER OG MOBILER OG INTERNASJONALE SAMTALER TIL ALLE GYLDIGE DESTINASJONER, OG NASJONAL NETTSØK (UTELUKKET ER TJENESTER 
MED SPESIELLE TARIFFER, LAND SOM IKKE ER INKLUDERT I DETTE TILBUDET, ROAMING OG WAP TRAFIKK). MENT FOR MOBILT BRUK. SJEKK BETINGELSENE FOR DETTE TILBUDET HOS DIN NÆRMESTE BUTIKK ELLER GÅ TIL WWW.MASMOVIL.ES 

GJELDER ALLE VÅRE POPULÆRE DESTINASJONER

24’20

200 201

SE RESTEN AV DESTINASJONENE OG BETINGELSENE FOR DENNE PAKKEN PÅ:

WWW.MASMOVIL.ES/SE

PLAN ZERO
INTERNASJONAL

DU BEHØVER IKKE BO I NORGE FOR
Å KJENNE DEG NORSK!

BLI KUNDE IDAG, BESØK VÅRE SKANDINAVISK-SPRÅKLIGE FORHANDLERE PÅ COSTA BLANCA:

Det spanske mobilselskapet 
som snakker Norsk!
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VIKTIG Å PRØVE: Kulturstiftelsen Frax lærer barna i Alfaz del Pi om kjente kunstnere.

trygghet, trivsel og glede

Tlf: +47 24 14 66 60  |  Badstugata 1  |  NO-0179 Oslo  |   www.solgården.no   

trygghet, trivsel og glede
Solgården er et norsk ferie- og helsesenter som ligger mellom Alicante og Benidorm i  
Spania. Solgården har siden 1972 vært et populært reisemål for utviklingshemmede og  
andre med nedsatt funksjonsevne, primært personer med behov for særlig tilrettelagte  
tilbud, men også andre som vil ha helsemessig nytte av det. Solgården arrangerer ca. 27  
charterturer i året med ca. 75 000 årlige gjestedøgn. Solgården har 160 gjesterom og over  
80 ansatte. Helseavdelingen på Solgården er en svært viktig bidragsyter til gjestenes trygghet.

SOLGÅRDEN SØKER

SYKEPLEIER  
- LEDER FOR HELSEAVDELINGEN I 100% STILLING

Stillingen rapporterer til direktøren, er en del av lederteamet og skal være  
sentral i den videre utvikling av Solgården. Vi søker en person med admini-
strativ utdanning/erfaring. Du må være fleksibel, ha utpreget serviceinnstill-
ing, være utadvendt, vennlig og like å jobbe med mennesker! 

Arbeidsoppgavene for leder av helseavdelingen vil være:
• Lede den faglige utvikling i avdelingen. 
• Administrative og koordineringsoppgaver. Budsjettansvar.
• Deltakelse i sykepleiernes daglige gjøremål og i bakvakt funksjoner.
• Veilede fast ansatte, frivillige helsemedarbeidere, studenter og elever
• Sørge for den kontinuerlige oppdatering av prosedyrer
• Hygiene- og forebyggende helsearbeid i bedriften
• Kontroll av akuttmedisinsk utstyr
• Sikre koordinering med det spanske helsesystemet
• Koordinering av selvstendige næringsdrivende tilknyttet avdelingen   
 (fysioterapeuter, velvære, etc)

Solgården er en to-språklig arbeisplass og leder av helseavdelingen  
må beherske spansk og norsk muntlig og skriftlig. Solgården kan tilby  
konkurransedyktige betingelser, pensjonsordning og et hyggelig arbeids- 
miljø. Ønsket tiltredelse primo august 2014

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Leder for Helseavdelingen, 
May Barstad, tlf.: 00 34 699 972 597 eller may@solgarden.no. Ytterlige 
informasjon om Solgården finner du på www.solgården.no

Søknad og CV sendes på e-post til direktøren Pablo Sbertoli, 
pablo@solgarden.no, snarest og senest innen 31. mai 2014.

Paula Salas fra Un Mundo 
Feliz spesialiserer seg på 
å lære barn håndverks-

kunst og har blitt hyret inn av 
stiftelsen for å introdusere barn 
til forskjellige kunstnere og tek-
nikker.

-Vi startet i november i 2013 og 
rundt 30 barn deltar på aktivite-
tene hver gang, sier Paula Salas. 
Her gir vi barna anledning til å 
jobbe sammen med foreldrene 
for å tilegne seg kunnskap om 
både lokale og verdenskjente 
kunstnere, og, ikke minst, tek-
nikkene disse benyttet seg av. 
Kurslederen kan fortelle at se-
minarene som regel starter med 
en liten innledning og presenta-
sjon av dagens artist eller tek-
nikk. 

-Siden vi startet kursene har vi 
blant annet hatt fokus på Andy 
Warhol, Marcel Duchamp, Pa-
blo Picasso, Wassily Kandinsky 
og Paul Klee, samt teknikker 
som kollasj og quilling, sier 
Paula Salas.

BARN FRA MANGE LAND
Vi samarbeider med fl ere lo-
kale kunstnere og tilpasser ak-
tivitetene til barnas alder. Paula 
anslår at gjennomsnittsalder til 
barna ligger på rundt fem til syv 
år. 

Selv om vi til nå har sett et fl er-
tall av spanske barn delta på 
aktivitetene har også mange en-
gelske og norske barn deltatt på 
arrangementene. 
-Vi har bestemt oss for at vann-
maling er det som det neste kur-
set skal fokusere på. Så allerede 
nå bør interesserte melde seg 
på ved å kontakte kulturstiftel-
sen Frax for å være sikker på at 
det er ledige plasser, anbefaler 
Paula.

Neste kurs arrangeres den 4. mai 
mellom klokka 11.00 og 13.00. 
Deltakelse på kurset er gratis og 
man melder seg på ved enten å 
ringe stiftelsen på 96 686 40 40 
eller sende en e-post til funda-
cion@fundacionfrax.org. 

Albir

Lar barna bli kjent med 
vår tids største kunstnere
Første søndag i måneden arrangerer kulturstiftelsen Frax, som ligger fl ott 
plassert ved stranda i Albir, rekreasjons- og pedagogiske aktiviteter for barn. 

FREDRIK KRUSE
FREDRIK@SPANIAPOSTEN.ES

KURSLEDER: Paula Salas har holdt kurs for at barn skal forstå kunst 
siden november. 
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Marianne Moe Sbertoli 
fra Solgården ønsket 
velkommen både til 

publikum og til Hanne Krogh, 
som igjen presenterte sine sang-
glade gjester, Bettan og Marius 
Roth Christensen. Sistnevnte en 
meget dyktig operasanger, som 
har vært med Hanne Krogh på 
fl ere turneer de siste årene. Bet-
tan er kjent for de fl este.

-Det ble en fl ott opplevelse, 
kommenterer direktøren ved 
Solgården, Pablo Sbertoli over-
for SpaniaPosten.

GRAND PRIX
Hanne Krogh åpnet konserten 
med velkjente «Vår beste dag – 
kom og lytt til lyset når det gryr 
av dag...dagen i dag kan bli vår 
beste dag. Marius Roth Chris-
tensen fremføring av «You`ll 
never walk alone» høstet også 
stor applaus. 

Det samme gjorde Hanne Krogh 
og Elisabeth Andreassen da de 
sang Dolly Partons «Jolene».

Det ble også tid til et lite Grand 
Prix-tilbakeblikk. Hanne og 
Bettan vant som kjent Eurovi-
sjonens store sangkonkurranse 
i 1985 med «la det swinge» og 
den velkjente låta fi kk stem-
ningen opp på bristepunktet 
i Minnekirken. Marius Roth 
Christensen bidro sterkt il mu-
sikkopplevelsen, som altså be-
gynte med en duo og som endte 
som en trio nærmere 30 år se-
nere.

FENOMENAL PÅSKE
Alle inntektene fra konserten 
gikk uavkortet til Wenche Foss

Minnefond siden artistene stilte 
opp gratis. Formålet med fon-
det, som ble etablert i 2012, er å 
gi ledsagerstøtte for mennesker 
med utviklingshemming og an-
dre med nedsatt funksjonsevne, 
slik at de kan nyte godt av det 
Solgården har å tilby. Hanne 

Krogh har blitt en av Solgårdens 
viktigste ambassadører. 

-Påsken ble helt fenomenal. 
Konserten er nevnt og det fi ne 
været bidro til at alle på Sol-
gården har hatt det ekstra deilig 
med mange aktiviteter. Den fi ne 

samlingen vi hadde 1. påskedag 
vil jeg trekke frem spesielt. 

- Vi ventet på solnedgangen 
ved Minnekirken og alle hadde 
en fl ott opplevelse, sier Pablo 
Sbertoli. 

AMBASSADØR: Hanne Krogh er 
en utmerket ambassadør for Sol-
gården.

Villajoyosa

Fullsatt kirke med Hanne, Bettan og Marius
Som ventet ble det trangt om plassen i Min-
nekirken ved Solgården påskeaften. Hanne 
Krogh, Elisabeth Andreassen og Marius Roth 
Christensen inviterte til konsert, og publikum 
responderte både ved å komme og ved å «være 
skikkelig tilstede». Stemningen var nemlig 
meget god under hele påskekonserten.

FULLT HUS: Minnekirken var fylt til randen da Hanne Krogh, Elisabeth Andreassen og Marius Roth Christensen 
underholdt i påsken.

Deilig norsk mat 
Velkommen til Den norske Bok-Cafe`n. Solfylt 
terrasse i Avenida del Albir. Frokost, lunsj, midd-

aviser & ukeblader, bøker & egne postkort etc.
Forruten a la carte, har vi følgende “dagens”:
Mandag: Karbonadesmørbrød
Tirsdag:  Alfredos tapastallerken
Onsdag:  Hjemmelaget kjøttsuppe
Torsdag: Lettsaltet torsk med bacon
Fredag:   Kjøttkaker i brun saus
Lørdag:   Risengrynsgrøt. Rikholdig salatbuffet
Søndag:  Hjemmelaget lasagna med salat

Jazz med
Jesse

søndager
kl.10-14

JON HENRIKSEN
JON@SPANIAPOSTEN.ES
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Tradisjonen med å mose 
matvarene går helt tilba-
ke til neolittenes kultur. 

Dette gjorde det lettere å spise 
i tillegg til at det var en primi-
tiv måte å lage mat. De knuste 

matvarene med tunge rullende 
steiner og slik startet utviklin-
gen til det som senere skulle bli 

salmorejo.   Retten salmorejo 
har røtter i den andalusiske byen 
Cordoba og ble svært populær 
på 1800-tallet og begynnelsen 
av 1900- tallet. 

I begynnelsen laget de en slags 
hvit salmorejo, og det var ikke 
før Christoffer Columbus opp-
daget Amerika i 1492 at toma-
ten ble oppdaget av det spanske 
folk. De tok frukten med tilbake 
til Spania, og siden ble den litt 
etter litt innført i spansk kjøk-
kenkunst og satte farge på sal-
morejoen slik vi kjenner den i 
dag.  

RASKT OG ENKELT
For å lage salmorejo kan man 
bruke en kjøkkenmaskin eller 
stavmikser. Miks sammen om-
trent ett kilo røde, modne toma-
ter, litt salt og et fedd hvitløk.
 
Det skal knuses til en fi n masse. 
Deretter tilfører man cirka 100 
gram hvitt daggammelt brød og 
cirka 30 gram eddik. Dette må 
knuses sammen med tomatblan-
dingen på høy hastighet til man 
får en fi n masse.

La massen blandes på medium 
styrke og tilfør 150 gram oliven-
olje litt etter litt. 

ANETTE FREDRIKSEN
ANETTE@SPANIAPOSTEN.NO

Salmorejo - spansk fristelse
Smak av Spania

Et av det spanske kjøkkenets herligeste fristelser er den tomat- og brødbaserte retten salmorejo. Den fl øyelsmyke og kre-
mete retten blir vanligvis servert som en forrett eller som tapasrett og passer utmerket når solen begynner å varme. 
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Oppbevar den ferdige salmo-
rejoretten i kjøleskapet frem til 
den skal serveres kald.

Vanligvis serveres den i en liten 
skål, toppet med serranoskinke 
og kokte egg i terninger. 
Det fi nnet et utall variasjoner av 
salmorejo, men tradisjonelt sett 
blir den servert slik. 

Mange bruker den også som 
tilbehør til kjøtt eller fi sk, el-
ler som pålegg på brødskiven. 
Alltid toppet med noen ekstra 
gylne dråper olivenolje. 

MANGE VARIASJONER
Salmorejo blir ofte sammenlig-
net med grønnsaksdrikken gaz-
pacho. 

Men, bruken av hvitt brød gjør 
at salmorejoen er mye mer kre-
mete i konsistensen. I en salmo-
rejo bruker man grønnsakene 
tomater og hvitløk. I gazpacho 
bruker man i tillegg agurk, pap-
rika og løk. 

I moderne oppskrifter er det 
mange variasjoner av salmorejo 
og det er en rett som det er lett å 
variere med favorittsmaker. 
Enkelte spanjoler bruker for ek-
sempel tørkede tomater for å gi 
den en ekstra piff. Noen bytter 
ut eddiken med hvitvin, mens 
andre liker den originale opp-
skriften best. 

FERDIGLAGET SALMOREJO
For den som har en kjøkken-
maskin eller stavmikser kan 
man lage denne spanske retten 
på null komma niks. De som 

mangler disse moderne kjøk-
kenredskapene kan kjøpe fer-
diglaget salmorejo som blir 
solgt på kartonger ved nesten 
alle supermarkeder. 

Hell blandingen i en skål og nyt 
den som den er eller sammen 
med litt brød, sol, varme og godt 
selskap. Sommeren er rett rundt 
hjørnet!    

Spania holder stand som en 
av de mest populære fe-
riemålene, men landet får 

økt konkurranse i sommer. An-
tall destinasjoner fra Norge øker 
og mange ønsker å prøve andre 
reisemål enn Spania. Kroatia er 
mest «hot» for øyeblikket.

SALGSVINNER
Nå er et ingen krise, for både 
fl yselskapene og charterselska-
pene melder om god pågang til 
Spania. Både byferie, fastlandet 
og Kanariøyene er som alltid 
populære. Barcelona ser også i 
år til å bli en salgsvinner. 

Det samme gjelder de gamle tra-
verne Halles og Tyrkia, menen 
Kroatia seiler altså opp som en 
tøff konkurrent sommeren 2014.

Hos reisebyråkjeden jumper 
Kroatia-kysten fra en 10. plass 
til en 5. plass og kjeden regner 
med at de kan forbedre denne 
plasseringen fremover. Rest-
plass.no viser til en økning til 
Kroatia på over 100 prosent fra 
i fjor. Mange har fortsatt ikke 
bestilt årets sommerferie, så tal-
lene kan endre seg.

MANGE FLYRUTER
Det er ikke bare ønsket om å ut-
forske nye reisemål som fører til 
økt konkurranse for Spania. Til-
gjengeligheten for de reisende 
har nemlig blitt så mye bedre si-
den det er etablert en rekke nye 
fl yruter til Kroatia. 
Både Norwegian og Ryanair er 
blant selskapene som satser på 
Split og Kroatia i år.

Spania

Økt sommer-
konkurranse
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BIL, MCBIL, MC
& TILBEHØR& TILBEHØR

BÅTPLASS ØNSKES. Ønsker å leie 
båtplass i Altea for båt daycrui-
ser ca 8m lang og 2,5m bred.
Telefon:+4741365891

NYT TUREN PÅ LANDEVEIEN med 
en klassisk cabriolet! Mercedes 
SL500 fra 1989. Kun 96000 km 
og i god stand. En fornøyelse å 
kjøre! Pris nå euro 13000. Bilen 
er et samlerobjekt og taper ikke 
verdi. Ring Reidun 675 123 248

OPEL OMEGA STASJONSVOGN
94 Opel Omega, ny ITV, nye 
bremser mm selges 850 € ev byt-
te mc/moped e.l. Tel: 671124857

BIL SELGES. Renault Clio 1,1l 
2001 mod Km.stand: 142.000 
Byttet reg.reim 2014 Eu godkj 
2013 AC, nye dekk, nye brem-
ser, sentral lås, el vindusheis. Bi-
len er i meget god stand. €1 700. 
Telefon: 649194361

AUDI TT ROADSTER SØKES. 
Hvem har en AUDI TT ROAD-
STER? Hvem vil selge en AUDI 
TT ROADSTER? Jeg vil kjøpe 
en AUDI TT Roadster! Bare 
ring: 672 547 129

BIL M/AUTOMAT KJØPES. Hei. 
Ønsker kjøpe mindre bil m/ aut. 
og skyvedører begge sider, el. 
kun venstre side. Som feks. Ca-
ddy, Berlingo, Viano etc. Tlf.nr 
er Norsk, så tast 0047 95166027.

DIVERSE &DIVERSE &
LØSØRE, DYRLØSØRE, DYR

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Syd
Vega Baja

BOLIG TILBYSBOLIG TILBYS

Costa Blanca -  Nord
Marina Baixa

TERRENGSYKLER 2 stk. D/H 
voksen, 18 gir. Selges à € 25,00 
Albir tlf. 693827621

SØKER FAMILIE / PAR TIL VALP
Med tungt hjerte må vi fi nne en 
familie til vår valp (tispe) 6 må-
neder. Fordi hun ligner en farlig 
rase får vi ikke ta henne med 
til Norge uten stamtavle, noe vi 
ikke får tak i. Ta kontakt!
Telefon:683466164

NORSK BRØMASKIN, kjøkken-
maskiner dev serviser nye høy-
helte sko med mer. Ring for mer 
info. 628402242

NYE LUFT/VANN VARMEPUMPER 
for hus og basseng,, 16 kw ,3 
fase , til salgs. Pris 2000 E.
Tlf 004791515034

GASSGRILL TIL SALGS. 3 brenner 
gassgrill med fl aske til salgs for 
€ 30,-. Kan hentes i Alfaz del Pi. 
Tel.647 229 648

KOMFYR +. El-komfyr Stål m 
(separatkeramisk topp .Ikke in-
duction)Ariston. EL-kjøkkenvif-

LEILIGHET TIL LEIE BENIDORM: 
Fin leilighet langtidsleie,1 sove-
rom, fullt møblert, sat-tv, aircon, 
solrikt terrasse med utsikt mot 
havet, parkering, svømmebas-
seng. Nær hotel princesa. 425 €/
mnd Tel:635538233. 

TIL LEIE I QUESADA. Leilighet 
1:på bakkenivå 1 sov,1 bad, stue 
m.kjøkkem og sovealkove 500€/
mnd Leilighet 2: 2.etg.2 sov,2 
bad,stue og kjøkken. 3 veran-
daer.600€/mnd. Strøm,vann og 
internett. Telefon:966717574

BOLIGSALG. Chalet i attrak-
tive Urb.Santa Clara,Altea la 
Vella,Alicante.3km fra sjøen. 
Tomt1000m2,Hus 240m2 på2 
plan.1.etg.garasje og egen liten 
leilighet.Hovedetg.med direkte 

utgang til hage og svømmeba-
seng. €390 000. Tel: 626657004

LEILIGHET TIL LEIE I ALFAZ DEL PI
Leiligheten har 2 soverom, 2 bad 
og garasje. Passer godt til lang-
tidsleie og for pensjonister.
Tlf: 607 813 544

LEDIG PLASS HOS VERTSFAMI-
LIE for 2 skoleelever midt mel-
lom skolen og Alfaz del Pi. Hos 
oss bor du som vårt ”bonusbarn” 
og har det trygt og godt. Lang er-
faring og gode referanser. 
Tlf: 695774742. 
Mail: steinar@storsteinnett.no

TOPPLEILIGHET I ALBIR 2 sov, 2 
bad, 2 terrasser (en stor), veldig 
sentralt, felles basseng og gara-
sje. 700€/mnd. Kun langsikitig 
leie. Tel: 694416578

LITEN ENEBOLIG FOR UTLEIE, 
Alfaz del Pi, La Capitana. Liten 
enebolig leies ut fra Okt.14 til 
Apr.15. 2sov,stue/spisestue, kjøk-
ken, bad, pool. ADSL7norskTV 
inkl. i leie.Strøm,gass,vann etter 
forbruk. €800. Tel: 965887962

VILLA TIL LANGTIDSLEIE I NATUR-
OMRÅDE. Vi leier ut vår villa 
nær Villajoyosa. Huset har to 
soverom, L-stue, kjøkken, bad, 
terrasse, stort svømmebasseng, 
garasje. Det ligger rett ved lands-
byen Orcheta. Ledig omgående.
€550. Telefon:98999729

ALTEA - LEILIGHET PÅ STRAND-
PROMENADEN. Praktfull første-
linjeleilighet med 180 graders 

HYUNDAI H-100. Km 150 000 
Utstyr: Radio/CD, henger feste, 
Sommerdekk(ikke vinterdekk.
Bilen står på La Zenia. Selges 
BILLIG. Bilen er identisk med 
bilen på b. Ring +47 47902552 
(Ikke SMS)for en hyggelig bil 
prat. €725. Telefon:47902552

 Callosa d’en Sarrià,  San Pedro 
del Pinatar,  Santa Pola,  Elche,  La 
Nucia,  San Pedro

 Altea (Blomster, frukt & grønt)
 Jalon, Benidorm,  Callosa d’en Sar-
rià  (Frukt & grønt),  Orihuela,  Mil 
Palmeras (17-20), Cala de Finestrat

 Callosa de Segura,  Benidorm
 La Mata,  Guardamar,  Torrevieja 
/ La Mata,  Polop,  San Miguel de 
Salinas,  Teulada

 Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
 Alicante (Plaza de Toros)
 Rojales,  Villajoyosa,  Urb. Marina 
(San Fulgencio)

Alfaz del Pi,  Finestrat,  Gata de 
Gorgos,  Los Montesinos (kveld/

Torrevieja

 Alicante,  Almoradí,  Torre Pacheco
 Elche,  Benissa,  Calpe,  Callosa 
d’en Sarrià  (Frukt & grønt),  Santa 
Pola, Playa Flamenca,  Cala de 
Finestrat.
 

 Alicante (Plaza de Toros),  Benid-
orm,  Ciudad Quesada (Zuco),  La 
Nucia,  Campo Guardamar,  Albir
 Benidorm El Cisne,  Urb. Marina 
(San Fulgencio),  La Manga (Cabo 
de Palos),  Elche (Ved Estadio de 
Fúltbol)

-
ger, Dénia fredager, Jalón lørdager, La Nucia søndager, Polop søndager 
og Villajoyosa lørdager. Alle steder ca 09-14.00

BRUKT, ANTIKK OG LOPPEMARKED (RASTROS) 

 (Det lille markedet) er 
ambulerende utendørsmarkeder som hol-

MARKEDER (MERCADILLOS) � HER FINNER DU SPANIAPOSTENHER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- ALFAZ DEL PI
- ALBIR

- ALTEA (MONTANAHUD/BELLO HORIZONTE)
- URB. BALCONES
- URB. LA MARINA
   (LOS MONTESINOS)- ALBIR

- LA ZENIA
- GRAN ALACANT

- CABO ROIG
- PILAR DE LA HORDADA, 
  MIL PALMERAS

- ALFAZ DEL PI
-URB. DONA PEPA (ROJALES)
-URB. QUESADA (ROJALES)

SUPERMERCADOS

SUPERBRICO
- LAS MIMOSAS

- TORREVIEJA

allerianallerian
Skandinavisk shopping Senter

- TORREVIEJA

- BENIDORM

Scandigo
Supermercado

- ANNA´S SEGUNDA MANOS 
Y MAS - BENIJOFAR

utsikt. Nyrenovert og elegant 
innredet, 5 sengeplasser. Ledig 
fra 29/5 til 23/6. Priser fra €650 
per uke. Se http://goo.gl/gr0pDh
€650. Telefon:91626363

FIN RADHUSLÄGENHET TIL LEIE. 
Fin radhuslägenhet nära Alfaz 
med 2 sov, vardagsrum med kök. 
2 stora terasser m/ utsikt mot Al-
bir och Altea. 2st pooler Tel +46 
30218221. Eva Cronell. €400

BOLIG FOR LEIE. Leil. i huset til 
leie i Polop de la Marina. møblert 
med hvitvarer. strøm er ikke in-
kludert i prisen. Garasje og 
sv.baseng telefon +4751450330 
dino-as@online.no. €650

MIRAMAR/ALFAZ DEL PI. Hus 
m/ gangavtand til skolen, leies 
ut fom 1 august til skoleslutt. * 
4 soverom * 2 bad * Norsk Tv * 
Internett * Privat basseng Even-
tuelt også utleie til pensjonister.
Telefon:90200882

KUPP I ALTEA. Sentral leilighet 
like ved rådhuset m. kort vei til 
stranden i sentrum. 3 sov, 2 bad, 
stue, sydvendt balkong, 4 etage 
med ny heis, aircon, 100m2. En-
kel fi nansiering via Santander 
Kun 115.000€. Tlf: 661 312 162

LITE MODERNE KONTOR. Ved 
Balcon de Altea i gamlebyen. 
Lite men moderne og praktisk 
kontorlokale leies ut. Bad, AC, 
telefon, internet osv. God ar-
beidsplass for 4-6 pers. Tlf: 627 
816 569 / info@spaniaposten.no

LEI LEILIGHET I ALBIR (ALFAZ DEL 
PI) Jeg leier leilighet meget sol-
rik av 1 soverom med garasje, 
bod og svømmebasseng i Al-
bir (Residencial Florida). Pris: 
450 € per måned. Mobiltelefon: 
0034644441959 Tel: 644441959

RIOMAR TIL LEIE (TORRE DE LA 
HORADADA). Til leie: 90m2 lei-
lighet med 3 soverom, 2 bad, pri-
vat takterrasse m/grill og utedusj. 
Heis og trappefri adkomst. Felles 
svømmebasseng. 5 min å gå til 
nydelig sandstrand i Mil Palme-
ras. Sms:+4792412430. €375

NÆR I DEN NORSKE SKOLEN I 
ROJALES. RIMELIGE! Nydelig 
villa til salgs i Ciudad Quesada 
nær golfbanen La Marquesa, 
har det 156m2 på 342m2 tomt, 
utenfor vil du fi nne fi ne terrasser, 
bygget grill, 8x4 privat basseng 
og 4 sovrom 3 bad. €189 000. 
Tel: 96013875

te. Stål benkplate m 2 oppvask-
kummer. Selges billig.Alt lite 
brukt. Telefon:666125072

GOLFKØLLER ØNSKES KJØPT. 
Jeg bor i Alfaz del Pi Ring meg.
Tel. 647 229 648

FLOTT MADRASS. 160 + 200cm. 
som ny medium, hard selges pga. 
romforandring, selges for euro 
150, nypris euro 525. Aldea del 
mar. tlf.693750613 Kun kontakt 
pr. tlf.
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� JOBB SØKES / TILBYSJOBB SØKES / TILBYS
 TJENESTER TILBYS TJENESTER TILBYS

FRISØR SØKES Til veletablert 
salong i Albir søkes frisør. Må 
beherske engelsk i tillegg til 
skandinavisk. Ring Claire på tlf: 
965053144

SPANSKKURS, både grunnkurs og 
på mellomnivå gjennomføres i 
løpet av mnd. april, mai og juni, 
4 timer i uken, 100 € pr. måned. 
Lærer er spanske Javi Mateo. 
Også mulig m/ privattimer hele 
året. Mob: 0034 699 256 281 
Mail: jjmateo72@hotmail.com

BUTIKKMEDARBEIDER SØKES. Vi 
søker en fulltidsmedarb. til vår 
Torrevieja-avd. Du må beherske 
spansk, engelsk samt ett skandi-
navisk språk, gjerne ha salgserfa-
ring og være presentabel. Søknad 
sendes til: info@danishdesign.es

NORSK LÆRER. Hei vi er 2 sjarm-
troll på 5 år (tvillinger) som 
kunne tenke seg en privatlærer 
til neste år, da vi ikke har fått 
ønsket skoleplass for 1. klasse. 
Kunne dette være av interesse 
så ta kontakt med mamma! Tele-
fon:658686034

ALT INNEN REHABILITERING 
OG NYBYGG. Kvalitesarbeid 
med garanti, norsk standard og 
lave priser. Kontakt oss på: op-
pussingspania@gmail.com eller 
mobil: 600 779 285

LÆR SPANSK ved Albir Idiomas.
Gruppetimer og privattimer på 
alle nivåer. Vi søker også språ-
klærere m/ norsk el. svensk som 
morsmål for provinsene Alican-
te, Valencia og Murcia.
Tel: 966864726
 
KVALIFISERT pianostemmer og 
reparatør. 607346658 / 654155470. 
info.pianoman@gmail.com

PRIVATLÆRER I NORSK SØKES av 
3 spanske damer ansatt i norsk/
spansk fi rma 1-2 ganger i uken. 
Fleksibel undervisningstid, for-
eller ettermiddag i fi rmaets lo-
kaler eller hjemme hos læreren. 
Torrevieja/Quesada/Orihuela 
Costa. Tel: 966701233

VIKINGFLYTTING. Flytting og va-
retaxi på hele Costa Blanca.
Ring: 0034 628 480 226

RØRLEGGER OG ELEKTRIKER. 24 
timers service. Bassengtjeneste. 
Ring: 0034 628 480 226. Kontor i 
Benidorm og Torrevieja. Vikings-
ervice SL. Vi snakker norsk. 

*SHIELDAIG*HUND-  KATTHO-
TELL  IN FINESTRAT. Den per-
fekte plass for din katt el. hund 
m/ masse tilleggsaktiviteter og 
store luftegårder. Følg CV 758 
bak Terra Natura mot Finestrat i 
3 km. Ta av tvers ovenfor El Pa-
ges Restaurant. www.shieldaig-
kennels.com. Ring: 965878284 / 
680562745

www.SpaniaPosten.no
EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA

Rubrikk-annonser kan også leveres på vårt kontor i Albir. 
25 Euro pr. innrykk eller 35 Euro. pr. mnd.

Sett inn din rubrikkannonse her gratis på:
www.spaniaposten.no/rubrikk

Calle Ruperto Chapi 12
Edif. Aventino, Local 7

ES-03581 Albir, Alfaz del Pi
Åpent Man-Fre 09.00 - 17.00

BOLIG SØKESBOLIG SØKES

LEIL. FOR LANGTIDSLEIE ØNSKES 
LEID. Vi er et ektepar som har 
lyst til å bo i Spania i vinterhalv-
året. Ønsker å leie en leil. i omr. 
Alfas - Altea. To sov, garasje og 
norsk tv er ønskelig. Vi er i Al-
bir fra 28.april-04.mai. €650 Tel: 
97503594

BOLIG ØNSKES LEID I ALBIR. Ek-
tepar ønsker å leie bolig fra okto-
ber 2014 til april 2015. Må være 
tilpasset rullestolbruker. Kan ta 
en del forfallende arbeide som 
snekring, muring og maling hvis 
ønskelig. Telefon:+47 41182091

REKKEHUSLEILIGHET SØKES FOR 
EVENTUELT KJØP. Hei! Vi er et 
ektepar i 60 årene som søker etter 
leilighet i Albir med 3 soverom! 
Helst rekkehus eller Duplex lei-
lighet! Må ligge sentralt! Mvh.
Anita Pettersen. Tel:99615795

ARBEID UTFØRES: Reparasjon
av vaskemaskiner, tørketromler,
oppvaskemaskiner, varmtvanns-
bereder, gassbrenner till vann.
24-timer service. de-monteur@
hotmail.nl. +34 626 828 974/
+34 648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)

ER DU GLAD I DYR? Hundesente-
ret i La Nucia har mange hunder 
og katter og de trenger sårt mat 
eller penger å kjøpe mat for til 
dyrene! Mange trenger også et 
hjem. De trenger også donasjo-
ner, brukt utstyr til dyr, hjelp 
med turgåing osv. 648 100 640 
(engelsk) / 655 780 372 (norsk)

Man with 
a Van

Flytte på Costa Blanca?
Vi bærer ut, kjører fl ytte-
lasset og bærer inn for deg! 
Trygt, raskt og rimelig!

Ring i dag for 
prisoverslag!
Tlf: 633 331 677
Epost: fl ytting@spania.no

HASTER! Vi har mange hunder 
og katter som SNAREST trenger 
nye hjem. Kan du ikke adoptere, 
så trenger vi også beredskaps-
hjem mens dyrene venter på 
“nye” eiere. Rita på Spaniahun-
dene: (0034) 636 245 239. 

AAS FYSIKALSKE INSTITUTT
v/Fysioterapeut & Akupunktør 
Egil Aas Calle Galicia 60, Ciu-
dad Quesada. Tlf: 649 368 373

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skadedyr,
termitter, insekter ect. 24-timer
service +34 626 828 974/ +34
648 057 091 (hollandsk &
engelsktalende)

UTHYRES LITEN LÄGENHET i lugnt 
villaområde gångavstånd till Tor-
revieja centrum och hav.1 sov, 
kök/salong,dusch AC, 2 stora 
terrasser m utsikt över saltsjön. 
400E/mån + el. tel.674304604

LITET RADHUS UTHYRES. Radhus 
nyrustat 2 sovrum kök/vardags-
rum AC dusch terrass o takter-
rass. Nära saltsjö,barer o köpcen-
ter. lugnt område. 165-275E/
veckan tel 966194772

BOLIG SØKES. Leil. 1.linje søkes 
for langtidsleie. Ønsker å leie 
leilighet i første linje på streknin-
gen La Olla, Cap Negret, Altea, 
Albir. Min. 2 soverom. Sikker 
betaler. Ring 64 28 23 660

HUS PÅ EGEN TOMT TIL LEIE. 
Frittl. hus på egen tomt til leie. 
Spania, Villamartin Iike ved 
golf 8km syd for Torrevieja. 3 
sov, 2 bad, 3 terr. og en glasert 
terr. Garasje og uthus, 40 meter 
til pool. Norsk TV og Wifi , opp-
vask- og vaskemaskin. Utlei-
epriser (introduksjon) uke/14dg/
mnd kr 3000/5000/9000. Mnd.
leie kan oppdeles. Høy stand. 
Kontakt Arnold Strømme mob. 
93884277. Bilder kan sendes.

Skredder siden 1997

Pda, Cap Blanc, 64 03590 ALTEA. TLF. 965843671 www.juannarro.com

Herre- og damemote i din størrelse.
Konfeksjon i tøy, strikk og skinn.
Arbeidsuniformer.
Reparasjoner og omsyinger.
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Mandag 28.04.2014Mandag 28.04.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: I Egners fotspor 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Glimt av Norge
15.20 Folk: Lykken er en lyngshest 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Latin-Amerika
16.20 Arkeologene: Jakten på jegerne 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt
17.55 Ekstreme dyr 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Adresse København
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kisten: Thomas Seltzer
22.00 Kronjuvelene 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 
00.45 Film: Fargo 
02.20 Musketerene 

Mandag 28. aprilMandag 28. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Tid for hjem
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Norges Grillmester - Premiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Det tredje øyet - Siste episode!
22:40 De utvalgte
23:40 Rockheim Hall of Fame
00:40 Uskyldig dømt
01:40 Criminal Minds
02:30 Numbers
03:15 Chicagokoden
04:00 Damages
04:45 Alarm 112 - Fjellets helter
05:30 Alarm 112

Mandag 28. aprilMandag 28. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Brille
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Tirsdag 29.04.2014Tirsdag 29.04.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: I koleraens tid 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Danne og Bleckan 
15.00 NRK nyheter
15.10 Ekstreme dyr 
16.00 NRK nyheter
16.10 Billedbrev fra Latin-Amerika
16.20 Arkeologene: Vikingen - superhelt og 
bonde 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Kalahari - naturen tørster 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen: Havørnas usynlige fi ende
20.15 Det gode bondeliv
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kunstbløffen
22.30 Krøll på hjernen 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla 
23.45 Underholdningsavdelingen

Tirsdag 29. aprilTirsdag 29. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Norges Grillmester
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hjem igjen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Else
23:40 The Good Wife
00:40 Lærkevej
01:35 Criminal Minds
02:20 Numbers
03:05 Chicagokoden
03:50 Damages
04:30 Alarm 112 - Fjellets helter
05:20 Alarm 112

Tirsdag 29. aprilTirsdag 29. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:20 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:45 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Special Victims Unit
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI: Miami
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Fredag 02.05.2014Fredag 02.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Komletorsdag 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Prins Philips mor - et stormfullt liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Til arven skiller oss ad 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Øyeblikk fra Norge Rundt 
17.55 Korallrevets eventyrlige verden 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 Adils hemmelige dansere 
21.05 Nytt på nytt 
21.35 Detektimen:Tause vitner 
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ripper Street 
00.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet 
01.00 Film: Sønner av Norge - Teori og praksis 
02.25 Musketerene 
03.20 Tause vitner 
05.00 Tror du det du ser? 

Fredag 2. maiFredag 2. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Else
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Kollektivet
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Dyrepasserne - Sesongpremiere!
19:30 Norske Talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - resultater
22:15 Senkveld med Thomas og Harald - 
Sesongavslutning!
23:20 Golden Goal
23:50 Eurojackpot
00:05 Else
01:05 Samurai Sikkerhet
01:35 Samurai Sikkerhet
02:05 Film: The Day the Earth Stood Still
03:55 Film: Huset ved vannet
05:30 Alarm 113

Fredag 02. maiFredag 02. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Costa del Kongsvik
20:00 Neste sommer
20:30 Typisk deg med Petter Schjerven
21:30 Brille
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Graham Norton Show
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 CSI: NY
02:45 CSI
03:35 Boston Public
04:20 Rookie Blue
05:10 Marriage Ref

Lørdag 03.05.2014Lørdag 03.05.2014

07.10 Folk: Espen og selungene 
07.40 Historiske hager 
08.10 Gal etter antikke stoler 
08.40 Geniet Carl Fabergé 
09.30 Krøll på hjernen 
10.00 Norge Rundt 
10.25 Adresse København
11.25 Adresse København
12.35 Det gode bondeliv 
13.05 Landeplage: Forelska i lærer’n 
13.35 Miss Marpel: Miss Marple: Den sovende 
morderen 
15.10 Fader Brown 
16.00 Midt i naturen
17.00 Hvem tror du at du er? 
18.00 Hygge i hagen
18.30 Barnas restaurant 
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 DDE 20 års jubileumskonsert
20.55 Adresse København
22.00 Lindmo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rådet
23.45 Nattkino: Olme beist 
01.15 Dansefot jukeboks m/chat
03.45 Ripper Street 
04.40 Pop & rock-perler fra 70-tallet 
05.15 DDE 20 års jubileumskonsert

Lørdag 3. maiLørdag 3. mai

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Horseland
08:08 Wendy
08:32 Winx Club
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Gullkorn fra barnemunn
12:25 Gullkorn fra barnemunn
12:55 Film: Kalde føtter
14:30 Det sterkeste kjønn
15:30 Klippkompaniet
16:30 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Solsidan - Sesongavslutning!
20:00 Klippkompaniet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: Änglagård - Alle gode ting er tre
00:30 Film: Watchmen
03:30 Senkveld med Thomas og Harald
04:30 American Idol

Lørdag 03. maiLørdag 03. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Melissa & Joey
10:45 Melissa & Joey
11:15 Melissa & Joey
11:40 Friends
12:10 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Friends
14:10 Two and a Half Men
14:35 Two and a Half Men
15:05 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 Two and a Half Men
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 Pirates of the Caribbean: At World’s End
00:35 Special Victims Unit
01:30 CSI: NY
02:20 CSI
03:15 Boston Public
04:05 Rookie Blue
04:50 V
05:35 Lykkelig skilt

Vi selger ikke bare, men reparerer også !
Tel. 965 887 352

Fax: 965 889 442

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi snakker skandinavisk!

Siden 
1994

Skandinavisk TV via internett

IP Box fra 199 €

Abonnement pr. mnd. 35 €

Kan parkeres i ditt fravær

Vi tilbyr også Internettforbindelse via Aeromax

Priser fra 14.99 € pr. mnd. for 6 mbps.

SPESIAL-
TILBUD!
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Onsdag 30.04.2014Onsdag 30.04.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Isdraumen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Glimt av Norge: Bogstad gård 
15.20 Folk: En smak av skjærgård 
16.00 NRK nyheter
16.10 Barnestjerner på prøve 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Kalahari - regnet kommer 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Claridges åpner dørene 
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Til arven skiller oss ad 
22.31 Veien til Brasil 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Brasil med Michael Palin 
00.05 Mitt liv som Poirot 
01.05 Frekke Olivia Lee 
01.25 Ut i naturen: Havørnas usynlige fi ende

Onsdag 30. aprilOnsdag 30. april

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Hjem igjen
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Det sterkeste kjønn - Siste episode!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 De utvalgte
22:40 På tur med Dag Otto - Høydepunkter
23:40 Elementary - Sesongavslutning!
00:40 NYC 22
01:35 Criminal Minds
02:25 Numbers
03:10 Chicagokoden
03:55 Damages
04:35 Alarm 112 - Fjellets helter
05:25 Alarm 112

Onsdag 30. aprilOnsdag 30. april

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 CSI
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Lykkelig skilt

Torsdag 01.05.2014Torsdag 01.05.2014

06.45 Mat med Niklas 
07.15 Danmarks fl otteste hjem 
07.45 Film: Håkon Håkonsen 
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Barnestjerner på prøve 
11.40 Film: Plastposen 
13.05 Folk: Til havets ende 
13.45 Selger 329 
14.15 Hygge i Strömsö 
14.55 Geniet Carl Fabergé 
15.45 Film: Keeper’n til Liverpool 
17.10 Hvem tror du at du er? 
18.10 Prins Philips mor - et stormfullt liv 
19.00 Dagsrevyen
19.30 Vårt daglige brød
20.25 Adresse København
21.35 Film: Sønner av Norge - Teori og praksis 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire 
00.00 Malmø - håpets hamn 
01.00 Veien til Brasil 
01.30 Frekke Olivia Lee 
01.55 Geniet Carl Fabergé 
02.45 Tror du det du ser? 
03.35 Folk: Nye takter på Haaheim Gaard 
04.15 Vårt daglige brød
05.10 Til arven skiller oss ad 

Torsdag 1. maiTorsdag 1. mai

06:00 TV 2 Junior
06:01 Rosas verden: Den store bursdagen
06:25 Barbie: Prinsesseakademiet
07:41 Barbie som Rapunzel
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:05 Gullkorn fra barnemunn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 De Utvalgte
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Oppgrader!
17:30 Hotel Cæsar
18:00 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Sogndal - Rosenborg 1. omgang
19:50 I pausen
20:00 Sogndal - Rosenborg 2. omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Samurai Sikkerhet
22:10 Samurai Sikkerhet
22:40 Hawaii Five-0
23:35 Hawaii Five-O
00:30 Californication
01:00 Criminal Minds
01:55 Numbers
02:45 Chicagokoden
03:30 Damages
04:10 Alarm 112 - Fjellets helter
05:00 112 - Politiet

Torsdag 01. maiTorsdag 01. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Person of Interest
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 Special Victims Unit
02:45 CSI: NY
03:30 CSI
04:20 Boston Public
05:05 Rookie Blue

Søndag 4. maiSøndag 4. mai

06:00 TV 2 Junior
06:01 Pusekatten Poppy
06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas Toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:05 60 Minutes
13:00 Disaster Guy
14:00 Dyrepasserne
14:30 TV 2s Artistgalla
17:00 Klippkompaniet
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Hovedkampen: Start - Brann 1. 
omgang
19:50 Hovedkampen: I pausen
20:00 Hovedkampen: Start - Brann 2. 
omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Dokument 2: Søsken til evig tid
22:45 Fotballkveld
23:45 Det tredje øyet
00:45 God kveld Norge
01:20 Senkveld med Thomas og Harald
02:25 The Killing
03:20 Vikings
04:10 Verdens sterkeste mann 2012
05:00 60 Minutes

Søndag 04. maiSøndag 04. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:10 Friends
11:40 Friends
12:10 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:30 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 Den siste viking
19:00 Den siste viking
20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 CSI
23:30 The Greatest
01:20 Person of Interest
02:20 CSI: NY
03:10 CSI
03:55 Boston Public
04:45 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Søndag 04.05.2014Søndag 04.05.2014

06.30 Lindmo
07.30 Folk: Med øye for stil 
08.00 Ut i naturen: Havørnas usynlige fi ende
08.30 Jakten på det perfekte livet 
09.00 Den vidunderlige kysten 
10.00 Adresse København
11.10 Adresse København
12.15 Salt & Pepper 
12.45 Kjærlighetens laboratorium 
13.15 Vesterhavsøyene 
13.55 Miss Marpel: Miss Marple: Døde spor 
15.30 Typen til: Alexandra Joner 
16.00 Kisten: Bjarne Brøndbo 
16.30 Kisten: Thomas Seltzer
17.00 Adils hemmelige dansere 
18.00 Livsfarlege dyr 
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Pingvinanes hemmelege liv 
20.55 Folk: En Eidsvollsreise 200 år etter
21.35 Mr Selfridge 
22.25 Gutter er gutter 
22.50 Billedbrev: Rio - for fattig og rik 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Musketerene 
00.10 Herskap og tjenere 
01.00 Adils hemmelige dansere 
02.00 Livsfarlege dyr 
02.30 Lindmo
03.30 Folk: En Eidsvollsreise 200 år etter
04.10 Den vidunderlige kysten 
05.10 Pingvinanes hemmelege liv

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 
· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 
  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 
  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

f i k & f ik i

€48
pr uke

Fiat 500 L
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Mandag 05.05.2014Mandag 05.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Nordsjøens livsnerve 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Nordma-
nnen 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Korallrevets eventyrlige verden 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Herskapelig redningsaksjon 
20.30 Mesterkokken Heston 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Kisten: Ingeborg Moræus Hanssen
22.00 Kronjuvelene 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley 
00.45 Film: Beleiringen 
02.30 Musketerene 

Mandag 5. maiMandag 5. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Tid for hjem
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Norges Grillmester
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Badehotellet - Premiere!
22:45 Badehotellet
23:45 De utvalgte
00:45 Uskyldig dømt
01:45 Criminal Minds
02:35 Numbers
03:20 Chicagokoden
04:05 Damages
04:45 Alarm 112: Fjellets helter
05:30 Alarm 112

Mandag 05. maiMandag 05. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:20 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 Brille
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Lykkelig skilt

Tirsdag 06.05.2014Tirsdag 06.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 Danmarks fl otteste hjem 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Prosjekt perfekt 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Øyperla i Rogaland 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Familien 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Korallrevets eventyrlige verden 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen magasin: På tranedans 
20.15 Det gode bondeliv
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Contest 2014: 1.semi-
fi nale
23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla 
23.45 Herskapelig redningsaksjon 
00.30 Kronjuvelene 
01.30 Eurovision Song Contest 2014: 1.semi-
fi nale

Tirsdag 6. maiTirsdag 6. mai

06:00 Alarm 112
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Norges Grillmester
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hjem igjen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Else
23:40 The Good Wife
00:40 Lærkevej
01:35 Criminal Minds
02:25 Numbers
03:10 Chicagokoden
03:55 Damages
04:40 Alarm 112: Fjellets helter
05:30 Alarm 112

Tirsdag 06. maiTirsdag 06. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Special Victims Unit
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:25 Lykkelig skilt

Fredag 09.05.2014Fredag 09.05.2014

10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Skaperverket: Skummel som en slange 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Skålatårnet 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt 
20.05 Adils hemmelige dansere 
21.05 20 spørsmål
21.35 Tause vitner 
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ripper Street 
00.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet 
01.00 Film: De usynlige 

Fredag 9. maiFredag 9. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Hvem bor her?
14:00 TV 2 hjelper deg
14:30 Else
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:25 Home and Away
16:55 Kollektivet
17:25 Karl & Co
17:55 Karl & Co
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Dyrepasserne
19:30 Norske Talenter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Norske Talenter - resultater
22:15 Gullruten 2014
00:15 Eurojackpot
00:30 Golden Goal
01:00 Else
01:55 Samurai Sikkerhet
02:25 Film: Uten frykt
04:35 American Idol

Fredag 09. maiFredag 09. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 Costa del Kongsvik
20:00 Neste sommer
20:30 Typisk deg med Petter Schjerven
21:30 Brille
22:30 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:00 The Graham Norton Show
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 CSI: NY
02:45 CSI
03:35 Boston Public
04:20 Rookie Blue
05:10 Marriage Ref

Lørdag 10.05.2014Lørdag 10.05.2014

06.05 Camillas krydderplanter 
06.35 Dyreklinikken 
07.05 Historiske hager 
07.35 Til arven skiller oss ad 
08.25 Det gode bondeliv 
08.55 Friidrett: Diamond League fra Doha
10.55 Eurovision Song Contest 2014: 
1.semifi nale
12.55 Eurovision Song Contest 2014: 
2.semifi nale
14.55 Fader Brown 
15.45 Midt i naturen
16.45 Toppserien: Avaldsnes-Stabæk
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Klassequizen - Finale
21.00 Eurovision Song Contest 2014: Finale
00.20 Kveldsnytt
00.35 Rådet
01.05 20 spørsmål
01.35 Dansefot jukeboks m/chat
04.05 Hvilket liv! 
04.35 Ripper Street 
05.25 Pop & rock-perler fra 70-tallet 

Lørdag 10. maiLørdag 10. mai

06:00 TV 2 Junior
06:01 Baby Looney Tunes
06:23 Babar
06:45 Bananer i pyjamas
06:57 Rosas verden
07:08 Manon
07:15 Martine
07:28 Familien Stor
07:39 Mademoiselle Zazi
07:46 Horseland
08:08 Wendy
08:32 Winx Club
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:00 Gullkorn fra barnemunn
12:30 Gullkorn fra barnemunn
13:00 Eventyrlige nordmenn
14:00 Film: Madicken på Junibacken
15:30 Smartere enn en 5. klassing?
16:30 Norske Talenter
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Klippkompaniet
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film: Miss Potter
00:10 Film: Volcano
02:10 Gullrutens Fagpris 2014
03:25 American Idol
04:50 Alarm 112 - På liv og død
05:35 Mang slags kjærlighet

Lørdag 10. maiLørdag 10. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:40 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
10:20 Melissa & Joey
10:45 Melissa & Joey
11:10 Melissa & Joey
11:40 Friends
12:10 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Friends
14:10 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:05 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 Two and a Half Men
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 71° nord - Norges tøffeste kjendis
20:00 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
21:30 The Dark Knight
00:20 Special Victims Unit
01:15 CSI: NY
02:15 CSI
03:05 Boston Public
03:55 Rookie Blue
04:45 V
05:30 Lykkelig skilt

Den Norske Bokhandelen
ved kirkeplassen i Alfaz del Pi

Man-Lør 10-14, Tlf 965 889 880
bokhandel@pilmin.net

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser Filmer 

Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  
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Onsdag 07.05.2014Onsdag 07.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 De danske druer 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 Muntlig spørretime
11.00 NRK nyheter
11.05 Med hjartet på rette staden 
11.55 Øyeblikk fra Norge Rundt
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Preikestolen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: På vandring 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 VM-kvalifi sering fotball kvinner: Norge 
- Portugal
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Til arven skiller oss ad 
22.20 Veien til Ullevaal: NM fotball 2. runde
23.00 Kveldsnytt
23.15 Veien til Brasil 
23.45 Du er googla 
00.40 Frekke Olivia Lee 

Onsdag 7. maiOnsdag 7. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 Hjem igjen
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Pengene på bordet - Nye episoder!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 De utvalgte
22:40 Gullrutens Fagpris
00:10 NYC 22
01:05 Criminal Minds
01:55 Numbers
02:40 Detroit 1-8-7
03:20 Damages
04:20 Alarm 112 - Fjellets helter
05:10 Alarm 112 - På liv og død

Onsdag 07. maiOnsdag 07. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange 
County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Den siste viking
21:30 CSI
22:30 Brille
23:30 Castle
00:25 CSI: Miami
01:20 Special Victims Unit
02:15 CSI: NY
03:05 CSI
03:50 Boston Public
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

Torsdag 08.05.2014Torsdag 08.05.2014

06.30 Mat med Niklas 
07.00 De danske druer 
07.30 NRK nyheter
09.15 Jessica Fletcher 
10.00 NRK nyheter
10.10 Med hjartet på rette staden 
11.00 NRK nyheter
11.05 Norge Rundt 
11.30 Skaperverket: Stygg som en gris 
12.00 NRK nyheter
12.15 Gintberg i utkanten 
12.45 Glimt av Norge: Siste sommar i 
Stølsheimen 
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 
13.50 Filmavisen 1959
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö 
14.45 Motorsøstre 
15.00 NRK nyheter
15.10 Sanger om Norge 
15.50 Det søte liv 
16.00 NRK nyheter
16.10 Jakten på Norge 1814-2014: Forbryteren 
17.00 NRK nyheter
17.15 Ut i nærturen
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Utrolige kaker 
18.15 Riksforsamlinga 
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt: Å bygge et kunstig 
menneske
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Eurovision Song Contest 2014: 
2.semifi nale
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire 
23.55 Veien til Brasil 
00.25 Frekke Olivia Lee 
00.45 Eurovision Song 
Contest 2014: 2.semifi nale
02.45 Boardwalk Empire 

Torsdag 8. maiTorsdag 8. mai

06:00 Alarm 112 - Luftambulansen
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
11:45 Skogheim fl ytter inn
12:35 Hus til salgs - oppussing
13:30 Mitt drømmehjem
14:30 De Utvalgte
15:30 Naboer
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Deal or no deal
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Hvem bor her?
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Samurai Sikkerhet - Sesongavslutning!
22:10 Criminal Minds
23:05 Hawaii Five-0
00:05 Badehotellet
01:10 Badehotellet
02:05 Californication
02:35 Criminal Minds
03:20 Numbers
04:00 Detroit 1-8-7
04:45 Ringer
05:25 Alarm 113

Torsdag 08. maiTorsdag 08. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Ullared
07:35 Happy Endings
08:00 Cougar Town
08:25 Den syvende himmel
09:15 Real Housewives of Orange County
10:05 Millionær søker kjæreste
10:55 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 Happy Endings
13:15 Melissa & Joey
13:45 Den syvende himmel
14:45 Ullared
15:40 Cougar Town
16:10 Friends
16:40 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Hvem kan slå Aamodt og Kjus?
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 The Big Bang Theory
23:00 Person of Interest
00:00 Castle
00:55 CSI: Miami
01:50 Special Victims Unit
02:45 CSI: NY
03:30 CSI
04:20 Boston Public
05:05 Rookie Blue

Søndag 11.05.2014Søndag 11.05.2014

06.15 Danmarks beste kaker 
06.45 Gårdshuset på Strömsö 
07.15 Til arven skiller oss ad 
08.05 Ut i naturen magasin: På tranedans 
08.35 Jakten på det perfekte livet 
09.05 Norge Rundt 
09.30 Den vidunderlige kysten 
10.30 Salt & Pepper 
11.00 Kjærlighetens laboratorium 
11.30 Vesterhavsøyene 
12.10 Eurovision Song Contest 2014: Finale
15.30 Typen til: Anne-Kat. Hærland 
16.00 20 spørsmål
16.30 Kisten: Ingeborg Moræus Hanssen
17.00 Adils hemmelige dansere 
18.00 Livsfarlege dyr 
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Eit kenguruliv 
20.55 Folk: Svensken på Eidsvoll
21.35 Mr Selfridge 
22.20 Mr Selfridge 
23.05 Kveldsnytt
23.25 Gutter er gutter 
23.50 Program ikke fastsatt
00.20 Herskap og tjenere 
01.10 Adils hemmelige dansere 
02.10 Klassequizen - Finale
03.15 Livsfarlege dyr 
03.45 Eit kenguruliv 
04.35 Den vidunderlige kysten

Søndag 11. maiSøndag 11. mai

06:12 Byggmester Bob
06:22 Elias
06:32 Thomas toget og vennene hans
06:43 Vennebyen
06:54 Den lille prinsen
07:18 Prinsesse Lillefe
07:29 Zou
07:40 Elefanten Ella
08:03 Full fart på fl yplassen
08:11 Peter Pan
08:33 Pokemon
08:56 Angry Birds
09:00 Nyhetsmorgen
10:00 Bonanza
11:00 Bonanza
12:05 60 Minutes
13:00 Disaster Guy
14:00 Dyrepasserne
14:30 Reisen hjem
15:00 Gullruten 2014
17:00 Klippkompaniet
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene
18:50 Været
19:00 Hovedkampen: Molde - Strømsgodset 
1. omgang
19:50 Hovedkampen: I pausen
20:00 Hovedkampen: Molde - Strømsgodset 
2. omgang
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Ikke se ned!
22:45 Fotballkveld
23:45 God kveld Norge
00:20 Irene Huss: Den knuste Tang-hesten
01:20 Irene Huss: Den knuste Tang-hesten
02:20 Wallander: An event in Autumn
03:15 The Killing
04:00 Verdens sterkeste mann 2012
04:50 60 Minutes

Søndag 11. maiSøndag 11. mai

06:00 Tom og Jerry
06:20 Batman the Brave and the Bold
06:45 Wipeout UK
07:50 Top 20 Funniest
08:35 America’s Funniest Home Videos
09:05 America’s Funniest Home Videos
09:30 So You Think You Can Dance
11:15 Friends
11:45 Friends
12:15 Friends
12:40 Friends
13:10 Friends
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:30 Two and a Half Men
15:00 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
16:00 4-stjerners middag
17:00 4-stjerners middag
18:00 Den siste viking
19:00 Den siste viking
20:00 71° nord - Norges tøffeste kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
22:30 CSI
23:30 Sesongpremiere: The Walking Dead
00:25 Person of Interest
01:25 CSI: NY
02:20 CSI
03:10 Boston Public
03:55 Rookie Blue
04:40 Rookie Blue
05:30 Lykkelig skilt

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 21.00

Alarmer for hjem 
 og bedrifter 

jose.bernalte@prosegur.com

676 912 110
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DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

ALBIR

GJESTFRI KERAMIKER

 
TORREVIEJA

ØNSKER MER FART I DEN NORSKE KLUBBEN

UNESCO I SPANIA PROFILEN

GAMLEBYEN I AVILA DIEGO VELÁZQUEZ

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

BIL OG TRAFIKK

LÆRER BORT MC-SIKKERHET I OLIVENLUND

LES MER OM DETTE I DENNE UTGAVEN:

I LØSSALG NÅ! 5 €

HER KAN DU BLANT ANNET FÅ 
KJØPT SPANIAJOURNALEN:

 GAMLEBYEN I ÀVILA
UNESCO-ARVEN

 IMPORTER 

 DRØMMEBILEN

IMPORT AV 

BIL TIL SPANIA

 TEMA: SPANSK FØRERKORT, OPPLÆRING, EU-KONTROLL...BIL OG TRAFIKK

EIENDOMSMARKEDET

ALBIR TORREVIEJA

GJESTFRI KERAMIKER ØNSKER MER FART I 
DEN NORSKE KLUBBEN

TORREVIEJA

ALLSANG OG DANSEGLEDE

SPANIAJOURNALEN 2014

(Demo) 

VINTEREN  2014

SPANIAJOURNALEN.NONO

 MARKEDET SNUR, PRISØKNING NOEN STEDER

GLEMTE BYER
 NORD PÅ COSTA BLANCA

NORGE KR 79,- SPANIA 5€

VINTEREN 2014

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

ØLTØRST: Hvor blir det av øl’en? Bildet er 
sendt inn av Jostein Zazzers.

VAKKER: Denne vakre blomsten fanget 
Jorunn Jordal med kameraet i Villajoyosa.

SUDOKO Enkel SUDOKO Medium SUDOKO Vanskelig
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6
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

4
2 7
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris!

2001-2014

13år

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

Prisene er alt inklusive. Det vil si forsikring, moms, flyplass-avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. Pris eksempelet i annonsen gjelder for bil reservert 
på vår webside ca. 26. April, utlevert på Alicante flyplass ca. 10. Mai. Merk at prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer fra destinasjon til destinasjon. 
Du kan bestille på vår webside eller på telefon. Bestillinger gjort på telefon belastes med et servicegebyr på €5 Euro. Fri km fra de fleste hentesteder langs kysten, inkludert 
Alicante og Malaga flyplass. Enkelte andre hentesteder som Madrid kan ha km. begrensninger, se vår webside for detaljer.

åå
2001-2014200001-20141414

åå

Alicante

Madrid

Torrevieja

Palma de Mallorca

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona

T

L

T

A

Pal

€70
pr uke

€51
pr uke

€56
pr uke

€54
pr uke

Fiat Panda Plus Ford Focus Seat IbizaFord Fiesta

€48
pr uke

Fiat 500 L

€115
pr uke

€171
pr uke

€324
pr uke

€127
pr uke

Fiat Fiorino TDI Ford Focus stv VW Beetle CabFord Focus Cmax

€74
pr uke

Audi A3

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: kundeservice@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

€185
LEIEBIL I 28 DAGER

FRA KUN

Enkelt, raskt og billig leiebil i hele Spania!

Lavpriskampanje

på langtidsleie!

Se vår webside

FRI KM. & VEIHJELP

INGEN FLYPLASSGEBYR

EGNE FLYPLASSKONTOR I ALICANTE M.M.

INGEN SKJULTE KOSTNADER

AIRCONDITION I ALLE BILER
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ALTOS DE LA BAHIA
Ref B-Z547 - Sydvendt oppdatert bungalow med  
2 soverom m/havutsikt ut mot basseng.

SE PRISEN: 109.000 €*

ORIHUELA COSTA-LA CONCHA
Ref: B-Z548 - Flott hjørnebungalow på topplan med både 
hage og takterrasse.  

Pris: 79.000 €*

ORIHUELA COSTA- JUMILLA III
Ref: AP-269 - Lys, totalrenovert 2 soveroms, 2 bads 
 leilighet i lukket boligkompleks.

Pris: 89.000 €*

LOS ALTOS
Ref: B-Z550 - Sydvendt hjørnerekkehus med romslig 
hage, utsikt over parken og havet. 2 soverom, glasset 
terrasse og takterrasse.

Pris: 93.000 €*

LOS ALTOS
Ref: B-Z549 - Solrikt hjørne toppetasje 2 soveroms 
 bungalowleilighet med takterrasse.

Kun: 74.000 €*

CALLE NIAGARA
FLYTT RETT INN - Pent oppdatert solrikt 2 soveroms  
norskeid rekkehus over to plan og med takterrasse.

Pris: 149.000 €*

LA ZENIA
Ref: CH-373 - Fittliggende 3 soveroms enebolig med kjeller, garasje og 316 m2 
selveiertomt med plass til eget privat basseng. I nabolaget til Zenia Boulevard.  
Selges møblert, utstyrt og med hvitevarer.

Pris: 179.000 €*

LA ENTRADA - PUNTA PRIMA
Ref: AP-268 - Strøken luksusleilighet i 4 etg. Sydvest vendt 2 soverom, 2 bad, 
havutsikt, garasje og bod. Gulvvarme, klimaanlegg i kanaler, stor terrasse,  
24 timers vakthold, flott bassengområde 200 meter fra stranden. MÅ sees.

Pris kun: 209.680 €*

www.dinbolig.com • Din Bolig i Spania

Lundquist&Nielsen S.L Cif: B-53396677 • Har: Merkantil kontraktforsikring, AEGAI/Lloyds London grense 1.200.000€ • Sivil ansvarsforsikring dekker opp til 3.000.000€ • Dokumenttap AEGAI/Lloyds London 
grense 60.000€ • Juridisk Forsikring opp til 1.500.000€ • HMS kontrakter og sikring etter gjeldene lovverk i Spania • Er: Innskrevet og klarert iflg LOPD, i personvernregisteret • Innskrevet i registeret over juridiske 

takseringskyndige. (Registro de peritos judiciales) *Merk: Alle priser er ex skjøteomk., dok. avg., register, notarius og 10% ITP på brukte boliger og 10% Mva på nye boliger. Totale omk. kommer på ca 13 -14%

Urb. Mirador de los Altos 205, Londres 8, inngang C/Panticosa, 03189 Orihuela Costa (Alicante)
www.dinbolig.com • info@dinbolig.com • tlf: +34 966 701 233/+34 609 407 567


