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Antikrigsjubileum
Det er gått et år siden nesten
hele Spania gav uttrykk for sin
pasifistiske holdning. Dette
ble nylig markert med store
demonstrasjoner mot USAs
okkupasjon i Irak.

Ung i Spania

Pressen manipuleres
Om et par uker er det valg i
Spania. Forhåpentligvis går
det rent og pent for seg. Men
pressen er fremdeles i lomma
på Aznar, noe stadig flere protesterer mot.

Sykehus på bristepunktet
Den stadig større utenlandske
befolkningsandelen på Costa
del Sol, gir helsevesenet i
Andalucia stadig mer å henge
fingrene i  kapasiteten er nå i
ferd med å sprenges. For å
bedre situasjonen oppfordres
utlendingene til å registrere
seg i manntallet.

Advokat stevner USA
Advokaten Javier Nart kommer til å anmelde de
amerikanske myndighetene
for brudd på menneskerettene.
Nart representerer spanjolen
Hamed Abderahman, som i
midten av februar ble overlevert til Spania etter lang tids
fangenskap på Guatanamobasen på Cuba.

Problemer på Prado
I Madrid er kunsteliten i
opprør fordi direktøren for
Pradomuseet vil stille ut en
samtidskunstner.

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

Etter flere TV-program og avisinnlegg den siste tiden,
har stadig flere nordmenn i Spania begynt å reflektere
over hvorfor det å være bosatt i Spania fremstilles negativt i media. Har vi det vanskeligere her, er det så mange

som sliter med alkohol- og rusproblemer som noen
medier vil ha det til? Har barn og ungdom i Spania bare
problemer, og trenger de alle hjelp av barnevern og
andre instanser fordi de blir neglisjert av foreldrene sine?
Spanske skiresorts

Extremadura er en av de
vakreste og kanskje minst
kjente områder i det indre
Spania. Her ble mange av de
såkalte "conquistadorene"
(erobrere) født, de som
senere var med på å erobre
Sør-Amerika. Det ble sagt at
alle dro til Amerika fordi det
ikke fantes eksistensgrunnlag
i de hjemlige trakter.

Extremadura

Trenger du leiebil ?

SPANIAPORTALEN.NO

www.spaniaguiden.no/leiebil

- Startsiden for nordmenn i Spania
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LEDER

OM BRODTKORB OG INTEGRITETEN SOM REDAKTØR
Alfas del Pi

Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita
C/Federico García Lorca nr 15
03580 Alfas del Pi, Alicante · Tlf 965 888 644



HER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Spaniaposten distribueres på over over hele Costa Blanca, Mar
Menor og Costa del Sol. Her finner du noen av stedene du kan
hente ditt eksemplar av Spaniaposten.
ALTEA:
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila
ALBIR:
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)
ALFAS DEL PI:
Costa Blanca Bok & Musikk
(V. Ajuntamento)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den norske klubben
CAM banken
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)
BENIDORM:
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
VILA JOYOSA:
Presna - Pedero Llloret Marcet
Villa International Assistance
Solgården
GRAN ALACANT:
Den Norske Klubben
CAM Banken
SANTA POLA
Hipermercado Amika
Poseidon Presna
GUARDAMAR
Extranjero Bar/Restaurante

LA MATA
Saga Travel
Roy's Bar
TORREVIEJA
Den Norske Klubben
Los Arcos
Papeleria Baeza
Mas Amigos
Restautant Rosaleda
Cafe Hudik
Heidi Frisørsalong
Det norske konsulatet
VILLA MARTIN
Langenes Spaniahus
LA SIESTA
Kiosco La Siesta
CIUDAD QUESADA
Presten
Skolen
LOS BALCONES
Kiosco Balcones
ROCIO DEL MAR
Bazar Kiosk
LA MANGA
Roy's Bar
Firstline
FUENGIROLA
Den Norske Skolen
Barfod Eiendom
La's Kos'os
La Panera- Den Danske Baker
El Mundo
Tre Kronor
Regina
Svenska Kliniken

Bli abonnent
Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:
72€ per år for abonnenter i Norge.
49€ per år for abonnenter i Spania.
Du kan bestille ditt abb. på vår nettside eller send din adresse
til vår fax så vil du motta avisen sammen med en giro.

I siste utgave av Spaniajournalen kan vi lese hvordan
redaktør og eiendomsmegler Tore Martin Brodtkorb
klager sin nød over å ikke ha fått sin mening på trykk i
Spaniaposten, samtidig hevder han vi her er akkurat like
ille som han, hva rolleblanding angår.
Pressens "Vær varsom plakat" sier følgende om
tilsvarsretten, som regulerer anledningen til å kommentere hva pressen setter på trykk:
4.15.De som utsettes for angrep skal snarest mulig få
adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår
som ledd i en løpende meningsutveksling. Tilsvar skal
ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk. Ha som
krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til
saken og har en anstendig form.
De som har fulgt litt med i Spaniaposten og SJ siste to år
har nok registrert man noe diplomatisk kan kalle en
meningsutveksling, mellom disse publikasjoner.
Uansett om da ikke finnes noe presseetisk grunnlag for
redaktør Brodtkorb å kreve sine ytringer trykket i
Spaniaposten har vi ønsket å trykke dem. Undertegnede
var i kontakt med redaktør Brodtkob både pr. telefon og
epost for å få hans kommentarer blant annet til våre avsløringer om hvordan han bruker sin redaktørstilling til å
gi redaksjonell omtale til sin egen eiendomsmeglerforretning. Han takket nei med følgende kommentar pr.epost:
Kjære Kim Ammouche,
For det første: - Jeg har ikke for vane å kommentere
synsing rundt min person. For det annet: Jeg ser
ingen grunn til å gjøre noe unntak i dette tilfellet.
For det tredje: - Du bør snarest oppsøke lege.
Tore M. Brodtkorb, ansv. redaktør i Spaniajournalen
SPILL FOR GALLERIET
Når redaktør Tore. M. Brodtkorb så bruker 2-3 sider i
siste utgave av SJ for å forteller hvordan han føler seg
forfulgt av norske medier i Spania, som attpåtil ikke vil
trykke hans skriverier, er det hele bare spill for galleriet.
Selv om det fantes mange gode grunner for ikke trykke
det vi mottok fra Brodtkorb, f.eks. det Være varsom
plakaten sier om at tilsvar skal ha rimelig omfang eller
holde seg til saken, så har vi altså aldri nektet
Brodtkorb å få sin mening på trykk.
SAMMENSVERGELSER
Redaktør Brodtkorb ser sammensvergelser overalt. Han
mener motivet for kritikken som rettes mot han, fra oss
så vel som andre publikasjoner, må være å ramme et
konkurrerende magasin. I andre sammenhenger hevder
korstoget
være "...iscenesatt av visse norske
avskygninger av eiendomsbransjen i Spania.", som han
skriver i sin siste leder.
Interessant er det jo å merke seg at Brodtkorb ikke har
kommentert noen av de kritikkverdige forhold rundt hans
virksomhet Spaniaposten har satt fokus på. Isteden skriver Brodtkorb over tre sider i SJ 01/04, en rekke direkte
løgner pluss et par halvsannheter tatt ut av sammenheng.
Det meste faller på sin egen urimelighet. Men noe må

sies om et tema:
Redaktør Brodtkorb forsøker å koble Spaniaposten til
aktører i eiendomsbransjen i Spania. Koblingen skal
være at en av våre "kompanjonger" er være gift med en
eiendomsmegler, noe som visstnok gjør Spaniaposten
like ille som Spaniajournalen hva mangel på objektivitet
angår. Det kan vist ikke være så lett for Brodtkorb å vite
hva som skjer i Spania når han bor i Norge og har sin
redaksjon på Flisa i Hedmark. Vedkommende "kompanjong" har ikke hatt noe som helst med Spaniaposten å
gjøre siden høsten 2002. Noe som også ble viet spalteplass samme høst. Uansett, hvordan redaksjonens kvinnelige bekjentskaper, gift eller ugifte sådan, skal ha å si
for vår redaksjonelle linje og integritet utdyper ikke
Brodtkorb. Hvem vi kjenner eller deler seng med har da
fint lite å si for hva vi skriver og ikke skriver. Men kanskje det er Fru. Brodtkorb som bestemmer i
Spaniajournalen ?
Brodtkorb skriver også at undertegnede visstnok står bak
flesteparten av selskapene som bruker Spaniaposten for
sin markedsføring. Skivebom igjen, eneste av våre
annonsører hvor undertegnede har en rolle er Internett
selskapet SpaniaGuiden, og nettopp av den grunn har
SpaniaGuiden.no og tilknyttede nettsteder aldri fått
redaksjonell omtale i Spaniaposten. Den som tar seg
bryet med å gå gjennom alle Spaniapostens tidligere
utgivelser kan selv sjekke dette.
Brodtkorbs forsøk å undergrave vår troverdighet forandrer ikke det som er helt uomtvistelig. Redaktør i
Spaniajournalen, Tore Martin Brodtkorb, har i en årrekke
har drevet med eiendomsalg i Spania, og han har gjennom sitt engasjement i SJ brukt helside på helside med å
gi reklame for sine egne foretak i form av redaksjonell
omtale. Dette er noe Brodtkorb av naturlige årsaker har
forsøkt å skjule, noe han selv bekrefter:
BRODBORB OM INTEGRITET
Undertegnedes første forbindelse med Brodtkorb var i
desember 2000 (Lenge før Spaniaposten var påtenkt) jeg
sendte da en henvendelse pr. mail, med svar på en
annonse i Kapital hvor det var annonsert en leilighet i
Alicante som skulle selges. Jeg ble en smule forundret da
det var Tore M. Brodtkorb som besvarte min henvendelse. Jeg stusset litt på at han som redaktør i et spaniamagasin kunne også selge eiendom samtidig, noe jeg
kommenterte i en epost til redaktøren. Merk svaret
Brodtkorb sendte pr epost 19. Desember 2000:
Joda, har puslet med dette i 29 år...... driver nå mest
med investeringsprosjekter......redaktørjobben i SJ
er nå bare en liten bi-jobb..men jeg må ligge litt lavt
med mine eiendomsprosjekter for å ivareta
integriteten som redaktør.
Tore M. Brodtkorb
Iveretar man integirteten med å ligge lavt ?
Det er greit å være kjeltring bare ingen ser det ?
RED.

Spaniaposten - Spanias suverent største skandinaviske publikasjon

Opplag: 12-15 000

Adresse i Spania:
SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante)
España
Deposito legal: A-155-2002

Epost:
Tlf:
Fax:

red@spaniaposten.com
+34 966 885 802 (14.00-20.00)
+34 966 885 803

Web:
Trykk:

SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

Utgiver:
DAVID TYCO

Distribusjon: Costa Blanca, Mar menor & Costa del Sol

Redaktør: Ammouche, Kim
www.spaniaposten.com

Annonsering:
Ta kontakt for priser eller se vår
webside. Annonse materiell sendes pr
epost til: desk@spaniaposten.com
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Alicante

Marbella

El Altet får ny terminal

Nesten gratis
til Madrid

koste 7,7 millioner Euro. Dette
byggesteget involverer hovedsakelig passasjerområdet, mens
størstedelen av prosjektet, med
et budskjett på 180 millioner
Euro, utgjøres av en ny flyplassterminal.

I

I 1996 mottok El Altet mer enn
fire millioner passasjerer og
registrerte 36,000 flygninger. I
fjor var antallet passasjerer på
mer enn åtte millioner, mens
66,577 flygninger ble registrert.

Estepona

Malaga

forrige uke begynte arbeidet
med
Alicantes
internasjonale flyplass, El Altet.
Å fullføre den første fasen er
beregnet til å ta omkring et år og

Hasjdropp PSOE øker i
Andalucia
P
olicia local i Estepona
mottok et telefontips om
at smuglere var i ferd
med å losse en last med hasj på
stranden i Arroyo Vaquero midt
på lyst dagen.

Når politiet kom til stedet var
båten allerede på vei ut til havs,
og man kunne heller ikke se de
som mottok lasten. Et søk i
området ga resultater og kan
fant fire mistenkte, alle fra La
Línea. De ble arrester i det de
kjørte mot N-340 med sin last.

Torrevieja

S

osialistpartiet er i følge en
nylig utført opinionsundersøkelse kun et mandag fra
majoritet i Andalucia.
PSOE ville fått 44,7 prosent av
stemmene og nærmere 54 mandat, en økning på to fra
tidligere. Men mye tyder på at
PSOE tvinges til å gå i koalisjon med Partido Andalucia
(som sist) eller Izquierda
Unida.

Skattekspert på området norsk/spansk
skatterett hjelper deg med oversikt og
overholdelse av dine skatteforpliktelser.
Setter også opp testamenter.

S

panair, eid av SAS, åpner
i april en direkterute mellom Oslo og Madrid. I
den forbindelse deler flyselskapet ut 1000 billetter - nesten
gratis. Kundene bare må betale
skatter og avgifter - 243 kroner.
Billettene ble lagt ut for salg
fredag 27. februar.
Spanair er, i samarbeid med
sine partnere i Scandinavian
Airlines, det største flyselskapet som opererer på ruteflymarkedet mellom Skandinavia
og Spania. Ruten til Madrid er
Spanair alene om å tilby.

Alfaz del Pi

Demonstrasjon mot

havneutvidelse

G

uardia Civil arresterte
nylig to spanjoler av
algirsk
herkomst,
Khaled Madani og Moussa
Laoual, for delaktighet i planleggingen av 11. september terrorangrepet på USA. Begge
mennene hadde en jobbmessig

Moussa Laoual drev et såkalt
locotorio i Murcia, politiet
mistenker at dette ble flittig
benyttet av Bin Ladens menn
for å sende faxer, ringe og overføre penger.

LID
L
Bulevar de los M úsicos
Avd
a. A
lbir

Kontakt Ragnhild Maria Talsnes på vårt kontor
man-fre kl. 10-12.00 eller ring for avtale.
Tlf 96 686 65 17 Mob 650 75 42 12
Boreal Costa Blanca, S.L.

Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Albir

Valencia

Knusende rapport om
næringslivet på kysten

D

et
Valencianske
Handelskammeret ba
nylig universitetet i
Valencia om å utrede hvordan
det egentlig står til med
bedriftene
i
provinsen.
Dommen fra de tre professorene
Ismael Fernandez, Haydee
Calderon og Jose Pla var mildt
sagt nedslående. Gjennom
undersøkelser fant de ut at
bedriftene i provinsen nesten
aldri er tilstrekkelig finansiert,

investerer alt for lite i forskning
og utvikling, ikke har nok ansatte, og overhode ikke har noen
strategi for å øke eksportvolumet. Konklusjonen til de lærde
herrene er at bedriftene I
området ikke klarer å tilpasse
produktene sine til utviklingen
internasjonalt, og at mangelen
på investeringer i utvikling,
forskning og kompetanse kan
gjøre regionen til en industriell
bakevje om få år.

Malaga

Solkystens sykehus på bristepunktet

Mulige Al Quida
sympatisører pågrepet
relasjon til Ramzi bin al Shibh,
som blir sett på som hovedmannen bak angrepet. Mennene blir
beskyldt for å ha produsert
falske pass for Al-Queda
medlemmer. Politiet tok seg
også inn i begge mennenes leiligheter i Torrevieja og Murcia,
hvor de gjorde store beslag.

DINE SKATTEFORPLIKTELSER I NORGE/SPANIA?

D
Flere organisasjoner samlet seg i
Albir for å markere sin motstand
mot utvidelse av havnen i Altea.

F

redag 27. februar, samlet
flere organisasjoner seg i
Albir for å markere sin
protest mot utvidelsen av havnen
i Altea. Listetopper fra PSOE i
Alicante regionen, sammen med
naboforeninger og miljøvernorganisasjoner var tilstede på Albirs
"Paseo de las Estrellas".

en stadig større utenlandske
befolkningsandelen på Costa
del Sol, gir helsevesenet i
Andalucia stadig mer å henge
fingrene i  kapasiteten er nå i
ferd med å sprenges. For å
bedre situasjonen oppfordres
utlendingene til å registrere seg
i manntallet.
På Marabellas Hospital Costa
del Sol, var 20 prosent av alle
pasientene i fjor utlendinger. I
Malaga arbeider den frivillige
staben på Hospital Clinico
Universario med minst 50 utenlandske pasienter hver dag, på ti
ulike språk!
Ledelsen på sykehusene presis-

TO AV TI: På Marabellas Hospital
Costa del Sol, var 20 prosent av alle
pasientene i fjor utlendinger.

erer at problemet ikke er det
store antallet utenlandske
pasienter, men at så mange av
utlendingene som bor på Costa
del Sol ikke registrerer seg i det
offisielle manntallet. Dette
betyr at Andalucia ikke får
tilstrekkelige ressurser fra sentralregjeringen til helsesektoren.

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Albir
Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393

Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.
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På flyttefot?

Persilletrøbbel for minister

Gjør flytting til en god opplevelse - flytt med:

Regelmessige transporter Norge - Spania
Kontor i Norge: +47 22 28 51 05 Fax: +47 22 28 29 17
Vår agent i Spania: +34 669 003 443
Web: www.interline.as E-post: interline@laposte.net

KIROPRAKTORVAKTEN (Alicante-området)

Norsk Kiropraktor
Aleksander Bjargo DC
6 års utdannelse fra USA
Akutt hjelp alle dager
Ambulerende ved behov

RING: 966 89 59 89
Ingen
Nyhet: Bassengtrening!
vente
akupu
nkturb tid på
Bestill fysikalsk behandling!
ehan

dling!
Bestill
nå!

Miriam Kristiansen
Fysioterapeut & Akupunktør
e-post: miriam@fysiakos.com
Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut
e-post: unni@fysiakos.com
Carrer Estrella Polar 37

03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

Trygderefusjonsavtale

Kristiansen fysioterapi og trening

Går boligjakten for sent ?
WWW.MEDESTATE.COM

Over 1000 boliger for
salg og utleie fra meglere
og private:

WWW.MEDESTATE.COM

Lavpris til Spania

TM

F

orsvarsminister Federico
Trillo (PP) kan ikke
lenger regnes blant de
skarpeste knivene i Aznars regjeringsskuff, etter at han nylig
uttalte at han gjerne kunne tenke
seg at Spania igjen okkuperer
øyen Perejil utenfor Marokko,
slik at spanske fiskere kan tråle
området.
Dette ble det naturlig nok diplomatisk rabalder av etter at spansk radio gjentatte ganger lot
uttalelsen komme på eteren.
Den krøllete utenriksministeren
Ana Palacio kom hurtig på
banen med unnskyldninger til
Marokko, og presiserte at
Spania fikk nok av persille i
2002, og slett ikke har noen som
helst intensjoner om å gå til krig
for noen tonn med fisk.
Så vidt SP erfarer er det ingen
som har spurt øyas eneste
innbyggere, seks geiter, om hva
de synes om saken. For øvrig
synes vi i SP at Aznar godt kan
la Trillo få okkupere Perejil
alene i noen ukers tid, slik at
han forhåpentligvis lærer seg å
holde kjeft av de firbente
innbyggerne

MER FISK:
Trillo synes
Spania burde
ha okkupert
holmen, et
stenkast fra
Marokkos
fastland så,
spanske
fiskere kunne
fiske mer i
Marokkanske
farvann.

Delte ut medaljer i hemmelighet
itære som 17. juli 2002
invaderte Persilleholmen, utenfor Marokko.

S

tatsminister José María
Aznar delte 25. februar
ut medaljer til de 63 mil-

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen

Bestill nå:

www.sterlingspania.com

Sermonien falt på Aznars 51årsdag og det hele skjedde i
hemmelighet uten media tilstede få dater etter forsvarsminister Federico Trillo sin famøse
uttalelse.
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Spansk advokat

stevner USA

A

dvokaten Javier Nart
kommer til å anmelde
de amerikanske myndighetene for brudd på menneskerettene. Nart representerer
spanjolen Hamed Abderahman,
som i midten av februar ble
overlevert til Spania etter lang
tids fangenskap på Guatanamobasen på Cuba.

VI INNREDER BOLIGEN DIN I SPANIA
Vi er et norskeid innredningsfirma, ledet av erfarne
norske fagfolk innen møbel, interiør og kunst.
- Vi har et tett samarbeid med dyktige spanske møbelfabrikker
og innredningsleverandører.
- Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker.
- Vi kan kjøper inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lampe etc.
- Våre egne norske montører sørger for at alt kommer på plass.
- Våre priser og betingelser er meget konkurransedyktige.
- Vi stiller også ut og selger bilder, grafikk og verker av anerkjente
norske kunstnere.

Nart har ikke villet avsløre
verken hvem han ønsker å
tiltale fra amerikansk side, eller
hvilken instans som skal behandle en eventuell rettssak.
Advokaten hevder at hans
klient ble nektet helt grunnleggende rettigheter i den perioden han var i amerikanernes
varetekt, blant annet retten til
en advokat og rettslig høring.
Abderahman, som Pentagon
anklager for å ha forbindelser til
Al Quaeda, er for øyeblikket
holdt i forvaring på lukket
avdeling på sykehuset Gregorio
Marañón i Madrid.

Tatt med
tonnevis
av kokain

Vi holder til like utenfor sentrum i La Nucia, på hovedveien mot
Benidorm, i det gule huset rett foran “Comercial Los Angeles”.

NORSTIL ART S.L.
Inger Nancy Skjerstad (+34) 678 780 496
Johan Hjellegjerde (+34) 651 182 543
E-mail: norstil@start.no
Fax (eFax): 0044 870 831 6826
Internet: www.norstil.no

18 års erfaring mellom Spania og Norge
· Vi har stort lager i Alfaz del Pi, Malaga og Tønsberg.
· Vi ordner alle dokumenter, pakker og lagrer.
· Vi utfører alle slags flytteoppdrag inn/utland
· Vi utfører også lokalflytting på Costa Blanca
· Vi kjører hver Tirsdag mellom Spania og Norge.

Flyttekompaniet SL
Poligono Industrial L`Alberca E-03570 La Nucia

Vårt motto: Best, billigst og først

Tlf: Spania Kontor: 0034 966 895 291 · Fax: 0034 966 896 656
Vakt tlf: 00 34 600 55 22 44 · E-mail: spania@flyttespesialisten.com

Flyttespesialisten Norge a/s: Narverødveien 40, N-3113 Tønsberg
Tlf: 0047 33 41 45 80 · Fax: 0047 33 41 45 81
Vakt tlf: 0047 415 32 415 · E-mail: norge@flyttespesialisten.com

Lukt, fukt & mugg
U n n g å r d u b e s t m e d PAX v e n t i l e r , v i f t e r o g h å n d k l e t ø r k e r
Vi installerer moderne vifter,
ventiler mm. i din bolig så du, får
ett sunt og behagelig innemiljø
med ren frisk luft.

S

pansk politi konfiskerte
nylig fem tonn kokain på
en fiskebåt ved Kapp
Verde Øyene. De tretten som
befant seg om bord på smuglerskuta - Lugo - ble arrestert.
Politiet bordet den Belize registrerte båten omkring 1,000
sjømil fra den Vestafrikanske
kysten. Mannskapet på båten
var alle fra Colombia, i tillegg
befant det seg fem spanjoler og
en
kvinne
fra
den
Dominikanske Republikk om
bord da politiet slo til.

T!
S
E
T
I
BEST

Dålig ventilation er ofte skyld i
allergi og andre luftveisproble mer, og dyre reparasjoner av
fukt & muggskader.
Fristk luft er en forutsetning for
at du og huset skal ha det bra !
OBS ! Nytt telefonnummer !
Ring for info og kostnadsoverslag !
VENTILATION

Tel: 660 586 051

PAX

Kvalitet Funksjon Design
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MARKEDER
Marked i Fungirola

Asociación Hispano-Nordica
Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och foredrag.
Medlemsservice: Oversatting till ogch från spanska,
hjalp vid kontakt med lakere och spanska myndigheter.
Konsulenttjanst for svenska medborgare i AHNs
lokaler mellan kl. 16.00-18.00, varje tisdag och torsdag.
Valkommen som medmel i vår forening, for mer information ring kontoret, som ar oppet måndag till fredag mellan 10.00 13.00, 1/9 - 30/5

Søndag 01/02
Søndag 22/02
Søndag 14/03
Søndag 04/04

Tel: 965 853 576 Fax: 966 806 227
Besöksadress: C/ Amanecer 2, Edif. Suecia, Benidorm

MARKEDER COSTA DEL SOL
MANDAG:
Marbella (La Albarizas)
TIRSDAG:
Nerja
ONSDAG:
Calypso
Marbella (La Albarizas)
Rincon de la Victoria (Paseo
Maritimo)
TORSDAG:
San Pedro (Ambulatorio Nuevo)
Torre del Mar (Avda. Europa)
Torremolinos (Aquapark)
Velez

SØNDAG:
Malaga (Nær fotballstadion)
Marbella (Capitan Cortes)
Benalmadena (Tivoliparken)

MARKEDER COSTA BLANCA
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

MANDAG:
Callosa den Sarrià
Dénia
Parcent
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro
TIRSDAG:
Altea
Alicante
Benidorm
Callosa den Sarrià (Frukt og grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)
ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Tuelada
TORSDAG:
Alicante
Gandia
San Javier
Jávea

FREDAG:
Alfás del Pi (8.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)
LØRDAG:
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa den Sarrià (Frukt og grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca
SØNDAG:
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)

Tips oss om markedene vi mangler: red@spaniaposten.com


ALICANTE:
BENIDORM:
BENALMÁDENA:

CALPE:
DÉNIA:
GUARDAMAR:
JALÓN:
TEULADA:
LA NUCIA:
POLOP:
VILA JOYOSA:

KIRKESENTERET I
FUENGIROLA
Iglesia Sueca, Edif. Tres Coronas,
Avda. Alc Clemente Diaz 4, Portal E-102
Fungirola
Tlf. og fax kirkekontor: 952 461 419
Tlf. prest hjemme:
952 466 848

FREDAG:
Benalmádena (Pueblo, Arroyo de
la Miel, Plaza del Alguacil)
Calypso
LØRDAG:
Coin (Plaza de La Rubia)
Marbella (Puerto Banus de
Toros)

BRUKTMARKEDER (RASTROS)
Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900
Søndager jazz, funk og loppemarked
Onsdager 09-14.00 - Paloma Park
Onsdager fra 0800-1400
Fredager fra 0800
Søndager (Rastro Santa Ana)
Lørdag loppe- og antikkmarked fra 0800-1400
Sødag stort brukmarked (Flyttet til Pedreguer)
Søndager loppemarked
Søndager loppemarked
Søndager kunst og antikk fra 0900

Odd Fellow og Rebekka

Vi holder til i den svenske kirken som vi
samarbeider med. Kirken ligger rett bak
"Mercado Central" i Fuengirola, ca 100
meter fra både tog- og busstasjonen.
MARS
Mandag 1. mars:
Torsdag 4. mars:
Fredag 5. mars:
Søndag 7. mars:
Mandag 8. mars:
Fredag 12. mars:
Søndag 14. mars:
Kirkekaffe.
Mandag 15. mars:

kl 17.00: Korøvelser
kl 18.00: Besøk fra Vestfold krets
kl 20-23: Ungdomsklubb
kl 11.00: Gudstjeneste. Kirkekaffe.
kl 17.00: Korøvelser
kl 20-23: Ungdomsklubb
kl 11.00: Gudstjeneste - Fuengirola,

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

(Hverdagslig antrekk)

Søndag 07/03 Kirkesøndag kl. 11.00
Strømmes Minnekirke (Solgården)
Informasjon tlf. Spania:
Møtested: Den Norske Klubben
Trygve Romsloe leder 96 686 4782
Edif. Alfa Lux, C/ Tinent Segui, 20 Vilgunn Sørensen nestleder 96 587 0450
Alfaz del Pi
Laila Krøtøe sektretær 96 685 3390

Grethe Hollingen kasserer 61 775 9374

Åpent for nordiske søstre og brødre.
Etter møtet, som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær, og da kan
også ikke Odd Fellow medlemmer delta. Så ta med din ledsager.

Den Glade Blåsegruppen Costa Blanca
Søker nye medlemmer, stor som liten. Har du spilt før og har
lyst til å bli en av oss, med eller uten instrument, ta kontakt
med Ingebrigtsen på tlf: 966 814 146.
Vi øver hver mandag kl. 20.00 på kirkesenteret i Albir. Med
et variert og trivelig repertoar. Ikke nøl ta kontakt i dag !
Helge Ingebrigtsen / Formann

kl 17.00: Korøvelse.
Kl 17.30: Barnekor: SolBaGos
Torsdag 18. mars:
kl 18.00: Fest på Kjerka
Fredag 19. mars:
kl 20-23: Ungdomsklubb, Fuengirola.
Søndag 21. mars:
kl 11.00: Gudstjeneste - Fuengirola.
Barnekoret synger, 5.-6. klasse fra skolen deltar. Kirkekaffe.
Mandag 22. mars:
kl 17.00: Korøvelse.
Fredag 26. mars:
kl 20-23: Ungdomsklubb, Fuengirola.
Søndag 28. mars:
kl 11.00: Gudstjeneste - Fuengirola.
Mandag 29. mars:
kl 17.00: Korøvelse.
FASTE AKTIVITETER PÅ KIRKESENTERET:
Mandag: Åpent hus 10-14, Torsdag: Åpent hus 10-14, Søndag:
Gudstjeneste kl. 11.00 - Med kirkekaffe

MC KLUBB
Motor Bikers International - Torrevieja
Vi treffes alle torsdager kl. 19.30 på
Bar Columbus, Torreta 2, og på
lørdager kl. 10.00 på bensinstasjonen
ved La Sista rundkjøringen (CV90)
for lørdagstur.
Alle er velkommen!

KIRKESENTERET I
TORREVIEJA

For info ring Gøran 696 875 777

KIRKESENTERET I
ALBIR

Avda. de las Naciones 6,
Ciudad Quesada,
03170 Rojales,
Alicante, Espana.
Tlf.: 00 34 966 717768
Faks: 00 34 965 725486
Mobil: 00 34 629 084172
MARS
Tirsdag 02. kl 1100: Bibelkunnskap i prestegården.
Lørdag 06. kl 13-1500: Grøtsalg i prestegården.
Søndag 07. kl 1500: Gudstjeneste i La Siesta Kirke.
Onsdag 10. kl 1900. Kulturkveld på kulturhuset, Torrelamata.
Lørdag 13. kl 1300-1500: Grøtsalg i prestegården.
Søndag 14. kl 1500: Gudstjeneste i La Siesta kirke.
Diakoniens dag v/forstander Prestegård og Sjømannskirkens stab.
Tirsdag 16. kl 1100: Bibelkunnskap i prestegården.
Lørdag 20. kl 1300-1500: Grøtsalg i prestegården.
Søndag 21. kl 1500: Gudstjeneste i La Siesta kirke.
Lørdag 27. kl 1300-1500: Grøtsalg i prestegården.
Søndag 28. kl 1500: Samtalegudstjeneste i La Siesta kirke.
Tirsdag 30. kl 1100: Bibelkunnskap i prestegården.
Sorg og omsorg....det gjør godt å snakke om det.
Har du mistet noen som står deg nær eller sliter med ulike tap? Det kan gi støtte
å møtes med andre i samme situasjon. Vi starter med samtalegrupper i midten av
februar 2004. Gruppene ledes av to personer, og alle har taushetsplikt. Tilbudet er
gratis. Påmelding til: Diakon Ragnhild Løkke,
Tlf. 966 784 677/62 65 472 11
Arbeidsgruppe og treskjæringsgruppe hver onsdag kl 1100 i prestegården.
"Armonía de Noruega", Sjømannskirkens kor i Torrevieja, øver hver torsdag kl
1100-1330 i La Siesta kirke. Dirigent: Anna Marie Hvaal Solberg. Leder: Torleiv
Pundsnes tlf. 96 696 52 67.
Barneklubb og barnegospel kl 1800-2000 på Den norske skolen hver onsdag.
Ungdomsklubb på Den norske skolen hver torsdag kl 1930.
"Bønnering" annenhver tirsdag når det ikke er bibelkunnskap. For opplysninger
kontakt: Liv Odny Moen tlf. 96 678 54 95 og Svein Johannesen tlf. 96 532 78
82/mobil 605 438 712
Rosemalingskurs i prestegården. Kunngjøres siden.
Lesering. Opplysninger fås på prestekontoret.
Folkedansgruppe. Øving i norsk folkedans i rest. Los Arcos. Nærmere
opplysning: Krossøy tlf. 670 779 936.
Blåseorkesteret øver hver tirsdag kl 1700 i La Siesta kirke.
Avda. de las Naciones 6,
Ciudad Quesada,
03170 Rojales
Tlf.: 00 34 966 717768

Faks: 00 34 965 725486
Mobil: 00 34 629 084172

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir
Tlf.: 966 867 474
Faks: 966 867 466

MARS
02.03. Tirsdag 19.30
05.03. Fredag 12.00
07.03. Søndag 11.00
17.00
20.30
09.03. Tirsdag 19.30
14.03. Søndag 11.00
16.03. Tirsdag
18.03. Torsdag
Torsdag
21.03. Søndag 11.00
23.03. Tirsdag 19.30
25.03. Torsdag 19.30
28.03. Søndag 11.00
19.00
30.03. Tirsdag 19.30
31.03. Onsdag 13.00

Alltid på en tirsdag. Kirkesenteret.
Sjømannstreff. Kirkesenteret
Gudstjeneste. Minnekirken. Kirkebuss.
Familiegudstj. Kirkesenteret.
After Eight. Kirkesenteret.
Alltid på en tirsdag. Årsmøte. Kirkesenteret.
Gudstjeneste. Minnekirken. Kirkebuss.
17.00 Hylerten. Kirkesenteret.
18.00 Bønnenettverk. Kirkesenteret.
19.30 Alltid på en tirsdag. Kirkesenteret.
19.30 Fest på kjærka. Minnekirken.
20.30 After Eight TEMA. Kirkesenteret.
Gudstjeneste. Minnekirken. Kirkebuss.
Alltid på en tirsdag. Kirkesenteret.
Kulturkveld på Kirkesenteret.
(I samarbeid med Den norske Klubben)
Gudstjeneste. Minnekirken. Kirkebuss.
Ung Messe/Samtalegtj. Minnekirken.
Alltid på en tirsdag. Kirkesenteret.
Seniortreff på Kirkesenteret.

FASTE AKTIVITETER PÅ KIRKESENTERET:
Boccia-spill hver mandag og torsdag fra kl. 10.30.
Sjømannskirkens arbeidsgruppe, onsdag kl. 11.00.
Barnekoret "Costabagos" øver torsdag kl. 17.15
Mellomtrinnskoret (4.-7. klasse), torsdag kl. 18.30-19.30
TenSing (fra og med 8. kl.) øver fredag kl. 18-20.
Ungdomsklubben møtes fredag kl. 20.00.
Grøtservering og familie-boccia (12.30) hver lørdag kl. 11.30-14.00.
Sjømannstreff 1. fredag i måneden kl. 12.00
Seniortreff for fastboende - på oppsatte datoer
"Hylerten" - familietreff - på oppsatte datoer
"After Eight", for yrkesaktive - på oppsatte datoer
Sorggrupper og samtalegrupper om tro og tvil og andre livssprøsmål..
Forbønnstjeneste etter hver gudstjeneste
Vi har også sorggrupper og tilbud om samtalegrupper.
ÅPNINGSTIDER:
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene.
Mandag - lørdag kl. 10.30 - 14.00
Søndag - onsdag kl. 18.00 - 20.30
Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466
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Aznar mot strømmen
P
å tross av voldsomme
protester
fra
miljøvernere,
lokalbefolkning i Aragon
og mange forskere har
Aznar nå erklært at arbeidet
med å lede store deler av
vannføringen i elven Ebro
sørover er startet.
Vann fra elven Ebor, her
på vei gjennom Zaragoza,
skal gi vann til tørre
områder som Murcia og
Almeria.

Aznar hevder planen ikke
har noen negative konsekvenser
overhode.
Budsjettet for gigantprosjektet er 4,2 milliarder euro.
Vannet vil først og fremst
komme provinsene Murcia
og Almeria til gode, slik at
det kan bygges flere badebasseng til overopphetede
turister og noen titalls golfbaner. Fuglene som hekker
i Ebros frodige delta har
foreløpig unnlatt å kommentere Aznars beslutning.

Klubbmesterskap i sjakk

BOKEN "KJØP AV BOLIG I SPANIA"
Boken omhandler skatter ved kjøp/salg, arv,testament,
helse,forsikringer, emigrasjon, oppholdstillatelse, årlige driftsomkostninger, skatteloven mellom Norge og spania av 2001
m.m. Pris kr 250+ porto. For medlmmer av Spaniaklubben
gis kr 100,- i rabatt. Boken bestilles på www.aleco.no

Vi kan tilby:

•Tolk
•Transport
•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler
•Utleie av hjelpemidler
Kontakt Gunilla & Anne:
Anne (0034) 666 171 601
Gunilla (0034) 607 467 404
Fax (0034) 966 882 404

Skandinavisk Sykepleie Service
Vi dekker Costa Blanca og Costa del Sol

ALF GULDHAV: NORSKE KLUBBENS SJAKK-GRUPPE

D

en Norske Klubbens
Sjakk-gruppe av-viklet
sitt klubbmesterskap
den 21. og 22. februar i år, i
lokalene til Den Norske
Klubben.En merket at interessen er stigende også blant
ikke fastboende medlemmer.
Dette mesterskapet var spesielt
interessant da det ble spilt om
andre og første gangs napp i
Sjakk - gruppas vandrepokal.
Mesterskapet ble spilt som en
6-runders Monrad-turnering i
åpen klasse. 9 nordmenn og 1
danske deltok i turneringen .

RESULTATENE:
Nr.1 og klubbmester,Edmund
Forselv med 6 poeng. Nr.2.
Hans Mellingen med 4 poeng.
Nr.3. Svein Warberg med 4
poeng, men han hadde svakere
kvalitetspoeng.
I tillegg til å bli klubbmester
vant Edmund Forselv for 2dre
gang vandrepokalen og sikret
seg seg denne til odel og eie.
Det var et meget spennende
mesterskap med forholdsvis
jevne resultater blant premievinnerne.

Ivar Sæther og Alf Guldhav


ÅPENT HVER HVERDAGER FRA KL. 20.00

FREDAG, LØRDAG & SØNDAG HAPPYHOUR FRA 16-20.00
Vi holder til vis a vis Sarita (indisk restaurant) foran Mail Boxes i Albir

- SKANDINAVISK TERAPISENTER- BETANIEN -

Fra venstre: Hans Mellingen, Svein Warberg og Edmund Forse

NORSK FYSIOTERAPI
MED
FULL TRYGDEREFUSJON
Til norske borgere med gyldig norsk legerekvisisjon, godkjent
og stemplet ved ditt trygdekontor i Norge. HUSK rekvisisjonen
må være ny (under tre måneder gammel).

Vi mottar også privatpasienter
Time etter avtale
620 660 884
Hverdager 09.00 - 17.00
Åge Jordal, fysioterapeut og
akupunktør NFKA
Alfaz del Pi

Birger Olsen og Henning Nielsen

P
P
S

Pers Proper t y Ser vice
Bilutleie - Ettersyn - Utleie - Formidling/salg av bolig - Alarm

BILUTLEIE

24 timers flyplass service i Alicante & Murcia
Telefon/fax: 966 723 064 Mobil: 655 249 682 - 679 272 374
e-mail: post@pers-property.com Web: www.pers-property.com
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· Pålitelighet
· Service
· Kvalitet

Pressen manipuleres foran valget
Om et par uker er
det valg i Spania.
Forhåpentligvis
går det rent og
pent for seg. Men
pressen er fremdeles i lomma på
Aznar, noe stadig
flere protesterer
mot.

for kalkfritt vann
fra 224 €

PIONEER klimaanlegg fra
950 € ferdig montert.
Ciudad Quesada 03170 Rojales
Tlf.: 965 725 568 Fax: 965 725 569

Ordføreren forsvarer lokalTV

O

rdfører i Alfaz del Pi,
Gabriel Such (PP) måtte
forsvare uavhengigheten
til nyhetssendingene fra lokalTV
i hans kommune.

M

ange Spanjoler sier de
savner en mer politisk
nøytral presse som
kan gi troverdig og balansert
fremstilling av saksforhold. En
fersk meningsmåling viser at 75
% av spanjolene ønsker en TV
sendt debatt mellom de to hovedmotstanderne i valget, noe
som neppe vil skje

RESTER AV DIKTATURET
For Partido Popular, som kontrollerer både politikken og
pressen i Spania for tiden,
ønsker ikke å møte sine motstandere i åpent lende.

Den
Internasjonale
Journalistføderasjonen har ved
flere anledninger kritisert mangelen på upartiskhet i Spansk
presse. En gruppe forfattere,
akademikere, kunstnere, journalister og skuespillere har dannet en plattform som skal arbeider for større åpenhet i den politiske debatten.
Det er de som skylder på
Spanias unge demokrati for
mangelen på åpenhet og upartiskhet  det hevdes at dette er
de siste restene av Franco
æraen, av diktaturet.
FORELDET LOV?
- Spansk presse er fylt av stillhet, sier frilansjournalist Emilio
Silva.

- Svært ofte når jeg møter andre
journalister så sier de at jeg
skulle så gjerne ha skrevet den
rapporten eller den artikkelen,
men de kan ikke fordi de er
underlagt uoffisiell politisk sensur, sier han.
Selv
Spanias
offentlige
kringkasting, TVE, blir sett på
som kneblet og sensurert.

Mail: climotech@telefonica.net
Web: www.climotech.no

Ordfører Such forsvarte TVA
(TVAlfaz): - Disse programmene
er uavhengige og deres eneste
formål er å fortelle sannferdig og
objektivt det som skjer i byen vår.
FRANCO SPØKER FORTSATT: Spanias unge demokrati får skylden for
mangelen på åpenhet og upartiskhet. Levningene etter diktatoren spøker
fortsatt i mang en spansk redaksjon.

I forrige måned ble det hevdet
fra Europa rådets talerstol at
mange av innslagene i TVE sine
radio og TV-programmer er
eksempler på ren nyhetsmanipulering til fordel for Partido
Popular (PP).
Roten til problemet ligger i det
spanske lovverket.
AZNARS MANN
Maria Pilar, professor i mediajuss ved Universitetet i Madrid
forklarer at i følge til en lov vedtatt i 1980 for å regulere den
offentlige kringkastingen, kan
man ikke vente annet enn at den
er politisert.

- Etter valget i Spania står den
nye statsministeren fritt til å
utpeke en ny leder for den
offentlige kringkastingen, , sier
hun.
- Dette gir TVE en klar politisk
slagside uansett hvilke regime
som styrer landet. Aznar har
selvsagt benyttet seg av denne
muligheten til å få en av sine
menn til å bestemme kursen for
kringkastingen, sier hun.
FORNÆRMELSE
PP ønsker selv å gi inntrykk av
at de overhode ikke øver innflytelse på mediene.

PPs

Parlamentsmedlem

Gustavo de Aristegui, hadde følgende kommentar da han ble
konfrontert med en uttalelse om
at et parti som har majoritet i
parlamentet også har full kontroll over TVE.
- Det er en latterlig påstand,
direktøren i TVE har selvsagt
politiske meninger, det har vi
alle, men han gjør sin jobb så
godt så mulig, og det er en
fornærmelse å hevde at han lar
politiske motiver styre sin
gjerning!
PP SENSURERTE

KRITIKKEN

En av de ansatte i TVE, Curra
Ripolles, har et helt annet syn på
situasjonen. Hun mistet sin bror
i flystyrten i fjor hvor 62
spanske soldater som hadde
tjenestegjort i Irark ble drept.
Flyet var chartret av den
spanske regjeringen, og familiene til de døde soldatene
hevder at valg av fly var gjort av
pengehensyn og ikke sikkerhet.
- Men TVE nektet å kringkaste
kritikken
vår,
forteller
Rippolles.
- Det eneste synet som kom
frem på TVE var regjeringens
syn, nemlig at det var piloten
som hadde gjort en feil, sier
hun.
- Spansk presse er fylt av stillhet

Reaksjonen kom etter representanter fra opposisjonen forlot et
møte i protest mot ordførerens
manipulering av tv sendingene.
Dråpen som fikk begeret til å
renne over var når TVA sendte

MANIPULERER MEDIA ?:
Ordfører i Alfaz del Pi, Gabriel Such,
beskyldes for å manipulere media.
Her sammen med byråd for idrett
Eric Svanberg.
bilder som vise byggearbeider
ved en av kommunens skoler som
faktisk ikke har funnet sted.
Foreldreforeningen ved skolen
meldte fra om dette i en klage til
rådhuset.

Partipropaganda lokalt

P

ublikasjonen, Noticias
Altea" er det nærmeste
man
kommer
en
lokalavis i Altea. Og publikasjonen omtaler seg selv som
"en uavhengig publikasjon.

PARTITV
Også lokalTV er i lomma på
rådhuset i Altea. Rådhuset putter penger inn i den nye stasjonen
blant
annet
via
reklamespots.

Hva denne uavhengigheten
består av er noe vanskelig å
forstå.

Og kanskje ikke så rart TV
Altea er på plass hver gang ordføreren er tilstede ved store
eller små arrangement og hendelser.

Redaksjonen består av mennesker med partiboka i orden,
da helst med tilknytning til rådhuset eller verv i Partido
Popular's lokallag.

Direktør for TV Altea er
søsteren til ordfører Miguel
Ortiz.

Rådhuset er da publikasjonens
største annonsør, og da er det jo
ikke så rart at det stort sett er
ordfører Miguel Ortiz (PP) som
pryder forsiden.
De rosende formuleringer og
rådhusets aktiveterer er alltid
like regelmessige og forutsigbare. Opposisjon og rådhusets
kritikere ties normalt i hjel. De
ganger de omtales er det gjerne
i så simple og usaklige omtaler
man trodde bare fantes i propaganda man trodde eksisterte i en
tredjerangs bananrepublikk.

PP-TV: José Joaquín Ripoll boltrer
seg fritt, her på besøk hos lokal TV i
Altea. Ripoll er president for
“Diputación Provincial de Alicante”.
PP kontrollerte medier stiller
sjelden kritske spørsmål til sine
intervjuobjekter.
- Du biter ikke hånden som forer deg.
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Ung i Spania
Etter flere TV-program og avisinnlegg den siste
tiden, har stadig flere nordmenn i Spania begynt å
reflektere over hvorfor det å være bosatt i Spania
fremstilles negativt i media. Har vi det vanskeligere
her, er det så mange som sliter med alkohol- og
rusproblemer som noen medier vil ha det til? Har
barn og ungdom i Spania bare problemer, og
trenger de alle hjelp av barnevern og andre
instanser fordi de blir neglisjert av foreldrene sine?
TEKST & FOTO: BEATE LYSTAD

S

paniaposten tok først en
prat med rektor Signy
Munkeby ved Den Norske
Skolen i Rojales, og ble enig med
henne om at de som best kunne
svare på dette var ungdommen
selv. Vi stilte derfor følgende
spørsmål til ungdommen i 10.
klasse ved Den Norske Skolen i
Rojales:
Kjenner du deg igjen i det du ser i
disse programmene?
- Absolutt ikke!
- Det er kjempefint å være her!
- Her har vi et mye mindre miljø.
Vi lærer mer på skolen, vi har
mindre klasser og læreren har mer
tid til å hjelpe oss. Hele miljøet er
mer gjennomsiktig, og det er derfor mye vanskeligere å gjøre noe
ulovlig eller mindre lurt - fordi det
som oftest er en mye større voksentetthet her. Mobbing er f.eks.
også mye mindre utbredt her.

- Fritidsaktivitetene her er supre!
Golf er flott. Fotballtreningen her
er mye bedre enn i Norge - her
lærer vi virkelig ballkontroll. I
Norge kan man ikke planlegge så
mye gøyale uteaktiviteter som her
på grunn av været.
Vi spurte dem også: Er det stor
forskjell på å være ung her i
forhold til i Norge?
- Det er litt friere, på en måte, og
her kan vi møtes ute - i stedet for
å lage "hjemmealenefest" som det
blir gjort i Norge. På slike fester i
Norge blir det ofte mye bråk,
mens når vi går ut her har vi jo
voksne rundt oss hele tiden som
passer på.
- Man blir kjent med folk veldig
fort her nede!
- Ønsker man å få tak i dop eller
drikke - så får man det uansett
hvor man er. Men her nede er det
faktisk mye enklere - og mer

OVER: 10. klasse ved Den Norske Skolen i Rojales.
HØYRE: Henriette Young og Marianne Sund synes Spania er topp!

utbredt - å si NEI.
- Det er fint at man blander sammen folk fra hele Norge.
- Man treffer folk fra hele Europa
her, og lærer om andre steder samt at vi har sjansen til å lære
nye språk.
- Livet i Spania er topp!
På spørsmål om hva disse ungdommene skal gjøre når de er ferdige med 10. klasse, fikk vi
mange forskjellige svar. Noen
skulle dra tilbake til Norge for å
gå videregående skole der, men
mange skulle bli værende og ta
videregående på Den Norske
Skolen i Rojales - som forøvrig
skal satse stort på flere trinn i
videregående skole og starte opp
med bl.a. Reiselivslinje. De siste
skulle gå enten på språkskole i
Torrevieja eller begynne på
Internasjonalt Gymnas i Alicante.
Ved skolen har man de siste årene

Skal vi hjem snart, mamma ?

NRK BRENNPUNKT: Spania er i ferd med å bli et fristed for foreldre på rømmen fra
barnevernet, dette ifølge NRK programmet ”Brennpunkt”, som hevder 150 norske barn
i en så vanskelig familiesituasjon at de trenger hjelp fra skole eller barnevern.

B

rennpunkt dokumentaren
forteller om 150 norske
skolebarn i Spania trenger
hjelp fra skole eller barnevern. Fyll og
omsorssvikt er hverdagen til mange
av disse barna. Men ifølge ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet, Haktor Helland, er det spansk
barnevern som skal ta seg av de
norske barna. - Der har de et
oppegående barnevern, har vi fått
opplyst, sier Helland.
PASSIVT SPANSK BARNEVERN
Da Brennpunkt tok kontakt med de
samme kildene som departementet,
fikk de helt andre svar, blant annet fra
den norske skolen i Alfaz del Pi.
- Vi har jo meldeplikt til spansk barnevern, og vi bruker meldeplikten, men

så vidt jeg vet kommer det lite konkret
ut av det, forteller spesialpedagog ved
skolen, Kristin Huseby.

foreldre klare signaler om at skolen
ikke er en plass for barn som trenger
mye hjelp.

Utdanningskontoret
hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
skal være en annen kilde, men heller
ikke der kjenner de seg igjen i
skildringen til Barne- og familiedepartement.
Av de mange kildene NRK
Brennpunkt har snakket med, på seks
ulike steder i Spania, fant de bare ett
eksempel på at spansk barnevern har
grepet inn på grunn av omsorgssvikt
overfor ett norsk barn.

Den private skolen i Rojales i
nærheten av Alicante, skriver det slik i
sitt inntaksreglement:

SKOLENE TAR IKKE ANSVAR
Det er tydelig at de private skolene
også ønsker å gi framtidige elever og

"Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har
kompetanse eller ressurser til å hjelpe
elever med problemer/behov som
krever barne- og ungdomspsykiatrisk
behandling."
Brennpunkt besøkte seks byer langs
den spanske middelhavskysten. Ingen
av deres kilder kjenner til at spansk
barnevern har satt i gang hjelpetiltak
for norske barn i krise.
[NRK Brennpunkt]

merket at det for hvert år som går
blir flere og flere av de samme
barna som fortsetter på skolen og
som har bosatt seg her. Foreldre
og barn har ikke lenger noe
"ferieliv", men et helt vanlig
hverdagsliv, som i en hvilken som
helst norsk kommune. Vi siterer
fra utsagn fra foreldre vi snakket
med og fra en internett-debatt den
25. februar: "Ingen underslår at
det i alle samfunn finnes personer
som ikke klarer å tilpasse seg de
forhold som til enhver tid råder,
og dette gjelder selvsagt også her.
Men det store flertallet av oss som
bor her har flyttet hit nettopp for å
kunne hjelpe barna våre enda
bedre. Her har vi mer tid og
mulighet til å følge dem opp og gi

dem den ekstra hjelpen som er
tilnærmet umulig i Norge pga.
store klasser, mye mobbing osv."
"Her i Spania har man mulighet til
å jobbe uten det samme stressnivået som finnes i Norge, og man
har derfor bedre tid og mer overskudd til å være sammen med
familien". "Vi flyttet pga. astma
og helseproblemer i Norge, og
hele familien har fått en mye lettere hverdag."
Vi avslutter med et sitat fra en av
10.-klassingene: "Den største
forskjellen på å være her og i
Norge er stort sett klimaet - det er
i alle fall en fantastisk god klimaforandring om man kommer
fra Bergen!".
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KOMMENTAR

Norsk TV kliner til ned nok en "Spania-Dokumentar" og
også denne gangen er det enkildejournalistikk med dertil
tragisk feilaktig resultat. Man kan spørre seg hva som ligger bak og de aktuelle TV-produsenter burde ha spurt seg
selv hvilke motiver kilden har for å komme med disse
påstandene.
Journalistenes arbeidsmåter og motiver avslører jo mye.
De som arbeidet med denne siste "dokumentaren" ble
invitert til å besøke norske skoler i Spania, være med på

HJELP

Dersom det siste programmet om
barn i Spania var ment for å hjelpe
barna trenger dere i brennpunktredaksjonen mer hjelp en barna
her nede.
NRK

MED MISUNNELSENS SKYLAPDe siste 2 år har nrk og tv2
vist flere programmer fra ,eller om
Normenn
i
Spania.
Fellesnevneren for alle disse programmene er en ekstrem negativ
vinkling , som henger ut alle som
har vært (dumme) nok til å forlate
Norge . Har forståelse for at programmer som Brennpunkt må
finne et eller annet aktualitetsstoff
som kan presenteres for å
berettige sin egen tilværelse , men
dersom det siste programmet om
barn i Spania var ment for å hjelpe
barna trenger dere i redaksjonen
mer hjelp en barna her nede.
Ingen underslår at i alle samfunn
finnes personer som ikke klarer å
tilpasse seg de forhold som til
enhver tid råder, og dette gjelder
selvsagt også her. Men det store
flertallet av oss som bor her er flyttet netopp for å kunne hjelpe
barna våre enda bedre. Her har vi
tid og mulighet til å følge dem opp
og gi dem nettopp den ekstra
hjelpen som er tilnærmet umulig i
Norge, (store klasser på skolen,
mye mobbing , og et forstandersamfunn som til enhver tid
overkjører både voksne og barn.)
Det er min påstand at de aller
fleste Norske barna i Spania har
det mye bedre på alle måter enn
de fleste barn i Norge.
Det er beklagelig at journalistene i
Brennpunkt har et politiskt ståsted
som så tydelig gjenspeiles i reportasjens misunnelse mot oss som
bor her.
PER

NRK-BLØFF

Nrks bløff om Spania-unyansertuproffesjonelt-farget-ikke intervju
med skoleledelse-norske legerkirkesenter som driver ungdomsarbeid - seere spør dere selv
hvorfor!150 barn-en stor bløffenkelstående tilfeller ja-men da
reagerer skole/foreldre og kirkesenter seg umiddlebart og får
sendt de impl. hjem. Vil nrk reise
spørsmål om barnevernet o.k. ikke bruk det norske samfunn i
Sp.Hvor er nrk sin integritet i
saken? Spørsmålet er nok heller,

“DOKUMENTAR”

elevkveld, snakke med lærere og elever. Det ønsket de
merkelig nok ikke. De holdt seg til "sine" kilder, deriblant
tidligere lærere som av grunner vi her ikke skal komme
inn på, har fått sine ansettelsesforhold avsluttet.
Vi har her samlet en del kommentarer fra NRKs egne
diskusjonsfora så vel som kommentarer vi har fått til vår
redaksjon.

RYDD OPP PÅ HJEMMEBANE!

Det er nærmest utrolig at dette blir
slått så stort opp. Her er ikke en
fjær blitt til 10 høns, men en hel
hønsegård. I Norge klarer ikke
barnevernet å hjelpe de som skal
hjelpes, men plasserer ofte barn
og unge i institusjoner der de går
fra vondt til verre. Rus i stor skala
er vanlig i ungdomshjem og
mødrehjem. Overgrep og vold
likeså. Samtidig begår barnevernet direkte overgrep mot familier
der omsorgsvikt faktisk ikke foreligger. Å fokusere på Spania er
uhørt. Opprydding på hjemmebane først!
SVART - HVITT
Det var forstemmende å se
Brennpunkt sist tirsdag. I forrige
mnd var barnevernet uthengt av
presse/kjendisadvokater, kjendiser og " folk flest" for å gripe inn
overfor barn som lever under
forhold få her i landet har innnsikt
i. Når barnevernet ikke har anledning til å utøve sitt fag i annet land
blir de igjen kritisert for ikke å
gjøre noe. Journalisten klarer ikke
på 30 min å beskrive kompliserte
problemer på en salgbar måte - og
faller i tabloidfella igjen.
DÅRLIG DOKUMENTERT
Dette synes jeg var svært tynt. Det
ble i programmet ikke fremlagt
noe tallmateriale eller annet som
eventuelt kunne dokumentere
omfanget
av
"problemet".
Programmet var i det hele tatt
svært tendensiøst og totalt uten
etterettelige opplysninger.
DÅRLIG JOURNALISTISK ARBEID
Dette er det sletteste journalistiske
arbeid jeg har sett på lenge, det
sier ikke så lite tatt i betraktning
standarden på norske journalister.
Hvorfor er det kun anonyme personer? Hvorfor er det ikke intervju med spanske barnevernsmyndigheter? Hvorfor er det ikke
sjekket hvilke avtaler Norge har
med Spania på dette området?
Hvofor kaller dere hele sydspania
for Solkysten, når området dere
har vært i er Costa Blanca og ikke
Costa del Sol? Ta dere sammen.

Setting the standard for English Language Radio in Spain

MORE MUSIC LESS CHAT
THE BEST MUSIC FROM TODAY RIGHT BACK TO THE SIXTIES

INTERNATIONAL NEWS
NEWS ON THE HOUR EVERY HOUR

RED.

hvor sannferdig er journalistenes
fremstilling?

ENGELSK KVALITETS RADIO

EUROPEAN & LOCAL NEWS
UPDATES THROUGHOUT THE DAY & WEATHER REPORTS

UPROFFT AV BRENNPUNKT

Undertegnede bor i Spania, er
aktiv deltager/foresatt til barn i
skole og fritid. På vegne av en
rekke foresatte, ble vi kvalm av
det bildet som ble "laget" av B.
tirsdag. Ingen kjenner seg igjen.
Vinklingen er på en uproff måte
useriøs og unyangsert fremsatt,
bevisst på å skape et program. Ja
enkelte tilfeller finnes av
omsorgssvikt i Spania som i
Norge, 150 barn en blank løgn.
NRK burde skamme seg, dette er
en skandale at nrk sender ukritisk
et slikt innslag.

TOP SPORTING ACTION!
THE BEST SPORTS COVERAGE GUARANTEED

PLUS GREAT COMPETITIONS
SPECTRUM FM... LOCAL RADIO AS IT SHOULD BE!

Malaga
Almeria
Alicante
Alfaz

105.5
92.6
105.1
88.2

BORTKASTET
Tenk at NRK har så god råd at de
kan kaste bort 3 uker på innspillinger av en 1/2 times rot...
Neste gang NRK leter etter norske
barn som har problemer, kan de
gjøre dette mye enklere og billigere for alle dersom de reiser inn
til Oslo sentrum...!

Albir
Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393

GESTORIA DURAN
Fra 09.00 til 14.00 kan
du hver dag treffe
norsktalende Gunilla
på vårt kontor i Albir !







Skal du selge eller
kjøpe bolig ?

Kontakt våre spesialister
Råd og hjelp ved alle problemstillinger
ved kjøp/salg/leie av eiendom
Arv og testamente
Spansk skatt/selvangivelse/rådgivning
Firmaetablering, regnskap etc.

Import, omregistering og registrering av kjøretøy

Etablert i Albir i mange år. Duran er ett selskap du
kan stole på i alle sammenhenger som hjelp ved
notar besøk, verdivurdering av eiendom,
registreringer etc.
Vi har nå norsk personale som snakker alle Skandinaviske språk!

Gestoria Duran
Avda. del Albir 35
03581 Albir
(Vis a vis CAM banken)

Tel:

966866317
966867097
Fax:
966865933
966866896
Åpent 9-14 og 16-19
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S p a n s k -N
Norske Dager
3. - 10.mars

Blodig arbeidskonflikt i Andalucia
I et sammenstøt
mellom politi og
verftsarbeidere i
Sevilla ble tolv fra
ordensmakten
skadet, i tillegg til
minst tre av de
demonstrerende
arbeiderne.

Casa de Cultura Alfaz del Pi:
"Grieg møter de Falla"
Sandra Ferrandez soprano (Espana) y Aashild Skiri
Refsdal soprano (Noruega), solistas internacional,
Siegmund Watty, piano, Onsdag 3. 21.00 Bill. 10 euro
"Mauritz Maur og den store barnålkrigen", Den norske
skole Costa Blanca & Geirr Lystrup, Torsdag 4. 18.00 Bill.
8 euro Fredag 5. 11.00 Bill. 8 euro
Visekonsert, Geirr Lystrup med sangere fra Cantamos og
Kor Favor dir. Erland Dalen, Fredag 5. 20.00 Bill. 10 euro
"Musikalsk landskap"
Konsert, Ole Edvard Antonsen & Atle Halstensen (piano).
Mandag 8. 21.00
Bill. 15 euro

F

lere hundre maskerte
arbeidere som streiker for
høyere lønn, barrikaderte
seg på verftet til selskapet Izar.
Demonstrantene skal ha kastet
stein
og
hjemmelagde
brannbomber mot opprørspolitiet. Spansk TV viste bilder av
politiet som stormet verftet i
den sørspanske byen. De tok i
bruk tåregass og gummikuler
mot de streikende.

“Når jeg blir stor” CBTV-SShow
Skoleforestilling med Den norske skole Costa Blanca
Tirsdag 9. 19.00
Bill. 8 euro
Onsdag 10. 11.00
Bill. 8 euro
Zarzuela/spansk operetteaften
Cor de La Societat Filharmonica Alteaense, Union
Musikal la Nucia. Dir. Salvador Gonzalez Moreno/Jaime
F. Riphol Martins, Onsdag 10. 21.00
Bill. 10 euro

Minnekirken, Villajoyosa:
Norsk Aften Norske musikere og kor
Lørdag 6. 16.00 Bill. 10 euro

SAMMENBRUDD

Musikkgudstjeneste
Kor og musikere fra Spansk/ Norske Dager
Prest: Bjarte Våge , Søndag 7. 11.00

I

FORHANDLIN -

GENE Talsmenn for fagforeningen sier at 38 mennesker ble

Flere hundre arbeidere barrikaderte seg på verftet Izar (Illustrasjonsfoto)

skadd i sammenstøtene.
Tre av demonstrantene måtte
sendes på sykehus, ifølge fagforeningens talsmann Luis
Espada. Arbeidskonflikten har
pågått i over en måned og er
blitt stadig mer voldelig.
Bakgrunnen er at forhandlingene om arbeidskontraktene har
brutt sammen.
BYGGER NORSKE KRIGSSKIP
Også andre steder i landet har
ansatte i verftsgruppen gjennomført aksjoner. En gruppe

arbeidere blokkerte en hovedvei
og en bru nær byen Cadiz, også
det i sør. I byen La Coruna,
nordvest i landet, marsjerte flere
tusen Izar-ansatte gjennom
gatene. Denne demonstrasjonen
gikk fredelig for seg.
Ifølge Izar krever arbeiderne en
lønnsøkning på 6,8 prosent, noe
selskapet sier de ikke kan innfri.
Det spanske selskapet er
involvert i byggingen av fregatter til det norske Sjøforsvaret.

LESERKOMMENTAR

Billetter: Casa de Cultura, Den norske bokhandel, Alfaz, Den norske Baker,
Kirkesenteret, Albir samt reservasjon på tlf. 966 89 7170 mobil 617 784 446 kl. 9 -10

LESERKOMMENTAR

Norske leger
Jeg leser med forundring noen innlegg i
Spaniaposten hvor det rakkes ned på den norske
legen i Albir.
Innledningsvis skal jeg nevne at denne legen stilte
en kreftdiagnose hos meg for et år siden, han
bestilte plass for meg på sykehus i Norge hvor jeg
ble operert etter kort ventetid. Jeg er ham således
stor takk skyldig for at jeg nå igjen sitter i Spania
og ikke ligger på en norsk kirkegård.
Så til det økonomiske: Jeg var i mange år ansatt i
farmasøytisk industri og etter å ha sett denne legens utstyr anslo jeg verdien til 2 millioner kroner.
Slikt utstyr har en brukstid på maksimalt 5 år. Med
en avskrivning på 20% pr. år og en rente på 4% gir
dette en årlig utgift på 480 000 kroner. 1 kontordame/sykepleier samt regnskapsfører og revisor
koster vel rundt 250 000 og husleien ca. 100 000.
Forbruksmaterialer (analysereagenser, blekk til
skrivere, o.l.), samt telefon blir det lett 100 000 av.
Hvis vi så legger til 20 000 for vaskehjelpen, så er
vi oppe i nesten 1 million som legen må ta inn før
han kan kjøpe brød og smør til seg selv.
I Norge betales en egenandel hos fastlegen, men

legen får jo langt mer enn det fra våre skattepenger.
Hva et legebesøk virkelig koster i Norge, fremgår
av prisene på de private legesentrene som ikke får
offentlig støtte. Jeg er medlem i et slikt senter og i
tillegg til en årlig kontingent på rundt 2000 kroner
betaler jeg i overkant av 500 kroner for en 10 - 15
minutters konsultasjon. Ikke-medlemmer betaler
rundt 700.
De fleste som reiser til utlandet for kortere tid har
en reiseforsikring. Hvis man er kunde i norske
storbanker, så som DnB, kan man på visse
betingelser få en slik forsikring gratis for et tidsrom
på 3 måneder. Denne legens honorarer står oppslått
på inngangsdøra. En fattig student uten reiseforsikring bør således snu på trappa.
En leges første oppgave er å stille en diagnose.
Med hvilke midler han skal stille denne diagnosen,
er det vel ikke pasientens oppgave å bestemme.
Min kreftdiagnose kunne ikke stilles ved hjelp av
det som "student" og "AMP" betegner som
"undersøkelse".
Hilsen
Asbjørn Bendiksen

Norske leger i Spania
Jeg viser til en rekke innlegg den senere
tid i Spaniaposten angående den norske
legen i Albir.
Det forundrer meg at nordmenn virker så
hjelpeløse når det gjelder å skaffe seg det
de trenger gjennom det spanske offentlige
helsevesenet (lære seg spansk, evt. bruke
tolk), og heller ikke har den minste
forståelse for hva helsevesenet hjemme
koster hver enkelt skattebetaler i Norge.
For de av oss som får legebesøk dekket av
forsikringen er jo saken grei. For de som
har fått residencia her, er det jo viktig at
man enten selv mestrer språket eller kjenner noen som gjør det. Det siste gjelder jo
ikke minst ved sykehusinnleggelser.
Vi klager jo ofte over det vi opplever som
et altfor høyt skattenivå hjemme. Men
ettersom en stor del av skatten går nettopp
til helsevesenet; til trygder og til sykehus
og tilskudd til leger, så burde vi tenke oss
om før vi trekker den slutning at det å
bruke lege er nokså gratis hjemme. Din
fastlege i Norge får betalt for å ha deg som
pasient og i tillegg får legen betalt pr.
besøk.
Så over til behandlingssiden. Jeg har etter
røykeslutt for mange år siden vært plaget
av hoste døgnet rundt. I Oslo ble jeg
undersøkt hos mange forskjellige spesialister på Ullevål sykehus. Ingen diagnose
ble stilt, og jeg ble bare satt på astmamedisiner. Da jeg kom til Albir, tok det ikke
lang tid for legen her å faststå at jeg hadde
kronisk lungebetennelse. Jeg ble satt på

riktige medisiner, og har etter dette hatt en
langt bedre livskvalitet.
En alvorlig blodpropp ble ikke oppdaget
på det hollandske legesentret i Benidorm.
Da min hollandske fysioterapeut sendte
meg dit, fikk jeg bare avkreftet at jeg
hadde brist i ankelen. Jeg ble riktignok
sendt til legesentret for å få tatt et røntgenbilde, men røntgenlegen som avkreftet
brist kunne vel ha ant at det kunne dreie
seg om blodpropp. Dette måtte jeg imidlertid til den norske legen for å få stilt
diagnose på.
Da min samboer ifjor fikk stilt en alvorlig
diagnose og måtte opereres, gjorde den
norske legen en stor innsats for å få han
raskt inn til behandling i Oslo. Dernest tok
han oss inn for å snakke med oss da han
skjønte at diagnosen gjorde oss både stresset og deprimerte. Da var omsorgen stor,
og slikt kan ikke betales med penger.
La oss slutte med å berømme det lave
spanske skattenivået for pensjonister på
innpust og klage over priser hos den
norske legen på utpust. Det finnes en klar
sammenheng, det gjelder bare å se den,
Og så til slutt: Er det slik at den norske
legen i Albir plager oss med sitt nærvær?
Burde han heller dra hjem til Norge hvor
han antakelig kan tjene mye bedre eller
setter vi pris på at han er her slik at vi får
et valg?
Borgny Haugland
Albir/Oslo
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ETA freder Katalonia
SPANIAKLUBBEN
Klubben for deg som har bolig eller planlegger
kjøp av bolig i Spania.
Vi tibyr gratis rådgiving, gratis hefte om
boligkjøp, rabatt på advokatbistand, gratis
utleie på web-side m.m.
Se www.spaniaklubben.no

IKKE FREDET: Benidorm var sommeren 2003 et av målene for ETA’s “sommerkampanje”.

Leiebil i Spania

ETA forsøker stadig å skape så mye splid som mulig i
Spania, det siste utspillet fra de baskiske terroristene er at
de lover å ikke sprenge bombene sine i Katalonia.

E

rklæringen fra ETA
vekker stor oppsikt og
setter i sving voldsomme
følelser i alle politiske leirer i
Spania. Terroristenes intensjoner er åpenbart å slå inn enda en
kile i forholdet mellom Madrid
og de to opprørske provinsene Katalonia og Baskerland.
- Alle aksjoner i Katalonia er
stanset siden 1. januar 2004.
Ønsket er å styrke båndene mellom folket i Baskerland og i
Katalonia. Grunnlaget er prinsippene om respekt og solidaritet, het det i erklæringen fra
ETA.
- Euskadi (Baskerland) og
Katalonia har mange likhetstrekk, fordi de er to nasjoner
som er undertrykt av den
spanske og franske stat. Denne
likheten har skapt nære
forbindelser og et broderlig
vennskap mellom begge, het det
videre i ETAs uttalelse.

UMORALSKE DRAPSMENN
- Regjeringen tar utvetydig avstand fra enhver form for forhandling. Det eneste som holder er
at ETA overgir sine våpen, sa

statsminister José María Aznar i
en kommentar.
- Regjeringen vil fortsette å forfølge terroristene i og utenfor
Spania, la han til.
Lederen for den baskiske regjeringen, Juan José Ibarretxe,
karakteriserer forslaget som
umoralsk.
- Menneskerettigheter er for
alle. I Baskerlands navn, krever
jeg at ETA stanser sine drap og
voldshandlinger i Katalonia, i
Spania og i Baskerland, sa
Ibarretxe.
Andre nasjonalistiske politikere, som baskiske Gorka
Knorr,
hilste
imidlertid
forslaget velkommen.
- Jeg håper dette kan være første
skritt. Jeg tror at ETA leter etter
en utvei, sa han.
SKANDALØS FORHANDLER
ETAs erklæring vekker stor
oppsikt fordi man nettopp har
hatt en større politisk skandale i
Katalonia om ETA-spørsmålet.

Boligsøk på Internet...

Billigst via Int
ernet !

SPANIAGUIDEN.NO

Katalanske Josep Lluis Carod
Rovira, generalsekretær i partiet
ERC, innrømmet å ha møtt
ETA-ledere i januar. Den
spanske regjeringen beskyldte
ham for å forsøke å forhandle
frem nettopp en våpenhvile for
Katalonia.

PRIS PR UKE
(RABATT VED LENGRE

Carod nektet å fortelle hva som
var temaet for samtalene med
ETA, men sa at de ikke var blitt
enige om noen avtale. Carod ble
tvunget til å gå av fra sin
framtredende post i den katalanske regjeringen som følge av
sine kontroversielle møter.
”BARE” TRE DREPT I 2003
ETA holdes ansvarlig for å ha
tatt livet av over 800 mennesker
i sin flere tiår lange kamp for et
selvstendig Baskerland i NordSpania og Sør-Frankrike.

Men de siste månedene har det
vært forholdsvis stille rundt
ETA. I 2003 drepte ETA «bare»
tre personer, det laveste tallet
siden 1973, hvis man ser bort
fra våpenhvilen i 1999.
Spansk politi mener at ETA er
blitt sterkt svekket som følge av
politisamarbeidet med franskmennene og en rekke
arrestasjoner og våpenbeslag.
(NTB)

LEIEPERIODE)

SMART

€ 112

FORD KA

€ 112

FORD FOCUS

€ 172

FORD FOCUS STV

€ 188

RENAULT MEGANE

MERCEDES VITO

€ 330

€ 450

ENKELT  TRYGT  RASKT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GÅ TIL VÅR NETTSIDE
VELG ØNSKET BIL OG HENTESTED
VELG ANTALL LEIEDØGN.
SJEKK PRISEN
NÅR DU HAR DEN BILEN DU ØNSKER, TRYKK PÅ "BOOKING"
DU MOTTAR BEKREFTELSE OG DETALJER PR. MAIL

DU

BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN

!

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
PRIS INKLUDERER FORSIKRING OG FRI KILOMETER. EVENTUELL BENSIN PÅ BILEN KOMMER I TILLEGG. PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER
KORT, NÅR MAN HENTER BILEN. VI TAR FORBEHOLD OM ENDRING AV VALUTAKURSER.
BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES. INGEN AV VÅRE BILER ER ELDRE ENN 3 MÅNEDER GAMLE !
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GLASKURS

Teatro Cervantes Málaga

Skapa och förverkliga dina egna idéer i glas!
Vi lär dig hur!
För mer info, besök eller ring oss 966 92 29 28
Måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00
La Casita de Vidrio S.L.
Centro Comercial 2:a våningen
Cabo Cervera (Huset bredvid hotellet)
Torrelamata ( 2 km norr Torrevieja C)

LESERKOMMENTAR

Costa Blancas pengemaskin...
Først vil jeg si at det er priisverdig at noen, i dette tilfellet deg: Hilde
Rolstad, fokuserer på denne utfivelige utviklingen vi er vitne til her.
På ditt innledende spørsmål i avisen 16. februar d.å. er svaret et definitivt rundende NEI! Det finnes ikke skamvett lenger. Eller hva sier man
om leilighetsleier som stiger fra en sesong til neste med varierende
2500-3000 kr. pr. mnd. ? Vi har vært utsatt for tilfeller hvor en og samme
leilighetsleie med noen dagers mellomrom har steget med 1800-2000
kr. pr. mnd ? Hvor er seriøsiteten ?? Vi er klar over at byggeprisene øker
og kroneverdien er synkende, men det er en grense, og den er etter min
mening for lengst overskredet.
Folk reagerer, og det vil forbause meg om ikke flere ser seg om etter
andre destinasjoner. Undertegnede er i den kategorien etter fem vintre
på Costa Blanca (Albir).
Alternativet er at boligsøkende danner en interesse og pressorganisasjon. Er det distriktets krampetrekninger vi er vitne til ? Dette problemet
gjelder ikke bare huseiere men selvsagt også i stor grad de andre grupper nevnt i samme leserkommentar. Vi venter på Tyrkias innlemmelse i
EU, than good bye !!
Saludos
BJ. HØGMO

allmennpraksis

RNA C I ON

Implantater, kroner, broer, proteser, estetikk,
fyllinger, kjeveortopedi, bleking eller rens ?
Arne Mathisen (Norsk kjeveortoped)
Dr. Pedro J. Amor Koole (Hollandsk tannlege)
Vi snakker norsk og engelsk
Åpent kl. 10.00 - 14.00
Vårt kontor i Torrevieja:
Avda. de la Libertad, 2, 4. etg. B
03180 Torrevieja
(Ovenfor Tivoli)

TEATRO CERVANTES, MÁLAGA
BUSS och BILJETTER till KONCERTER
med FILHARMONISKA ORKESTERN

Lördagen den 22 maj kl 20.00.
A.Dvorak: Danzas Eslavas no 1 al 8
A.Dvorak: Danzas Eslavas no 9 al 16

Lördagen 6 mars kl 20.00.
Z.Kodaly "Harry Janos" suite
E.von Dohnanyi Variaciones para una canción
de cuna, op. 25 para piano y orquesta
Solista: Ana Guijarro, piano
F.List Poema sinfonico no 12 "Die Ideale"

Lördagen den 29 maj kl 20.00.
W.Lutoslawski: Pequeña suite
F.Chopin: Concierto no 1 para piano y orquesta
Solista: Tzimon Barto
A.Glazunov: Sinfonía no 4

Fredagen den 2 april kl 20.00.
W.A.Mozart REQUIEM Kw 626
Solistas: Iride Martinez, soprano
Soraya Chaves, contralto
Joan Cabero, tenor
Reinhard Hagen, bajo
Coral Carmina Nova

Konserter med start klockan:
Buss stopp:
20.00
San Pedro, Portillo
17.30
Puerto Banús, Casino
17.35
Marbella, Parque A.
17.45
Elviria, La Víbora
18.00
Calahonda
18.05
La Cala
18.10
Fuengirola, Mercac.
18.25
Mijas, Dansk-Sp.samv. 18.30

Lördagen den 15 maj kl 20.00.
B.Smetana: El Moldava, poema sinfónico
A.Dvorak: Concierto no 2 para violonchelo
Solista: Antonio Meneses, violonchelo
S. Rachmaninof: Sinfonía no 2

Tel / Fax: 965 717 512

21.00
18.30
18.35
18.45
19.00
19.05
19.10
19.25
19.30

Buss och biljett: 30 euros
Ring Elizabeth 606 16 73 56

ET LIV UTEN SYKDOM
Å ha en god helse er det mest viktige i livet. Ved "Center for
Alternativ Medisin ELIOS", strever vi for at alle helseproblemer du
måtte ha raskt blir identifisert og behandlet. Dr. Yanis Bernarts og Dr.
Svetlana Galeva, to leger som arbeider ved Elios senteret forklarer
oss forskjellige metoder:
- Ved Elios senteret bruker vi en kompleks tilnærming til våre pasienters helseplager. Vår prioritet er å oppdage kilden
til sykdommer. Pasientene gjennomgår
først en grundig undersøkelse, basert på
høyteknologiske metoder, "Non Linear
Diagnostic System (NLS)"

A

IN

TE

TANNLEGE

L

L

CA DENT
INI
A
L
C

Jag skulle vilja tipsa alla klassisk musik intresserade läsare om ett arrangemang som
underlättar Er att bekvämt ta del av Malagas Teatro Cervantes fantastiska högklassiga
konserter. En hyrd buss avgår från San Pedro och stannar i Marbella och efter behov
längst vägen N-340 (ex Riviera del Sol, Elviria, Calahonda, la Cala) med ett sista stopp i
Fuengirola. På bussen betalar och får Ni biljetter till konserten (förbeställda). Ni stiger av
vid den vackra Plaza Merced (200m från Teatro Cervantes) i god tid innan konserten.
Bussen hämtar Er sedan direkt efter konserten ca kl. 22 och Ni åker hem tryggt och
bekvämt. Tillfället ger er även vänner bland likasinnade! Biljetten och bussresan kostar
30 euros och allt Ni behöver göra är att ringa Elizabeth på tel. 606167356 och anmäla Er!
Välkomna!

- Den første undersøkelsen tar omtrent
en time. I løpet av denne tiden sjekker vi alle kroppens viktigste systemer og organer. Legen kan så se kroppens tilstand, og ved hjelp av
NLS teknologien legen også forutse sykdommer og plager.
- Neste trinn er behandling av sykdommen. Men før behandlingen
går i gang er det elementært å rense kroppen for gifter og oppsamlede avfallstoffer. Mesteparten av giftene er i kroppens indre organer,
og hvert andre av disse stoffene er direkte giftige. Som man sier
innen kinesisk medisin "Døden begynner i kroppens indre".

SITATET:

SIDEN GUD SKAPTE VERDEN,
HAR DET ALDRI EKSISTERT ET
SÅ STORT IMPERIUM SOM DET
SPANSKE, FOR FRA SOLOPPGANG TIL SOLNEDGANG HOLDER
SOLEN ALDRI ET ØYEBLIKK OPP
MED Å SKINNE PÅ DETS
OMRÅDER.

- For å rense de indre organene bruker vi hva vi kaller "Hydro Colonic
Therapy", noe som innebærer bruk vann tilsatt urter og oljer. Dette
bidrar til å fjerne gifter og avfallstoffer fra kroppens indre. Etter
rensingen starter selve behandlingen, hvor vår første prioritet er å
unngå bruk av kjemiske medisiner. Det vil benytter er Laser Terapi,
terapeutiske massasje og "Metaterapi". Sistnevnte benytter "motsatte
energibølger" for å rekalibrere kroppens energier.
Vi kan vise til fremragende resultater, både med pasienter som bor i
Spania og tilreisende fra land som Holland, England og Norge, som
kommer tilbake til vår klinikk for å fortsette sin behandling.

Senteret for Alternativ Helseteknologi ELIOS
Benidorm:
Calle Gambo, 5 - B1
Tel: 966 80 82 01 - Contact person: Nathalie Amand

FRANCISCO UGATE DE
HERMOSA, 1655
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Spanskkurs: Del tre

Viktige verb
og bruken av dem
Som den observante leser har kunnet konstatere, er store deler
av dette kurset viet til verbet og bøying av verb. Verb er det setningsledd som uttrykker handlingen, og det er derfor viktig å
kunne bruke verb rett. Siden det spanske språk vanligvis utelater det personlige pronomen er det enda viktigere enn i f.eks.
norsk at man vet hvordan verb bøyes.
Tidligere har vi nevnt verbene ser og estar som uttrykker å
være på norsk
ESTAR
SER
Entall 1. person
Soy
Estoy
2. person
Eres
Estás
3. person
Es
Está
Flertall 1. person
Somos
Estamos
2. person
Sois
Estáis
3. person
Son
Están
BRUKEN AV SER
Juan es jardinero
Somos de Noruega
Son las diez
¿Sois hermanos?

Juan er gartner
Vi er norske
Klokken er ti
Er dere søsken?

BRUKEN

AV

Vi har allerede snakket om de forskjellige verb typene -ar -ir- og -er verb. Alle
regelrette verb følger denne "malen" med unntak der hvor vi har diftonger.
Også reglene for diftonger har vi gått igjennom. Her vil vi presentere noen
verb som ikke er regelmessige, og som er viktige å kunne da man til
stadighet kommer borti disse verb.

ESTAR

Estoy en el supermercado
Mi casa está en Altea

BRUKEN AV HAY
Hay brukes ofte på spansk der man på norsk ville brukt "er"

Jeg er på "super´n"
Huset mitt ligger i Altea

Her brukes estar for å si noe om hvor noe befinner seg, ligger, er
ets. Altså brukes estar ved stedsbestemmelser.
Ved adjektiver (det som beskriver handlingen i setningen) bruker
man ser og estar avhengig av hva hva adjektivet beskriver. Er det
en varig egenskap brukes SER er det noe forbigående bruker man
ESTAR
-Mi amigo es muy simpático Vennen min er veldig
sympatisk (Varig tilstand)

-Mi amigo está muy simpático hoy
Verbet ser brukes når man angir en varig tilstand, bl.a.
ved yrke, herkomst, klokkeslett, slektsskap, dato, religion.......

Vennen min er
veldig sympatisk
i dag
(Forbigående tilstand)

En el Albir hay una panadería noruega I el Albir er det et
norsk bakeri.
Hay cuatro palmeras en el jardin
Det er fire palmer
i hagen.
¿Hay alguien aquí?
Er det noen her?
Hay er ubøyelig, og brukes sammen med substantiver i uten
artikkel, i ubestemt form, tallord og ubestemt pronomen. Man kan
ofte bytte ut er med det finnes på de stedene hvor man bruker
hay.
BRUKEN AV TENER
Enkelte verb brukes på spansk anderledes en på norsk. I stede
for verbet tener som direkte oversatt betyr å ha, ville man på
norsk ofte brukt verbet å være. Bøyningen av tener sto i forrige
utgave av Spaniaposten
Tengo treinta años
¿Tienes sed?
Tenemos hambre

Jeg er tretti år
Er du tørst?
Vi er sultne

Norsk eksport til Spania økte 66%
I et år med stagnasjon i norsk vareeksport, er eksporten til
Spania et av de få store unntakene med positivt fortegn.
Eksport til Spania økte med hele 66% inkludert råolje og naturgass. Totalt ble det i fjor solgt varer for 12.5 milliarder NOK.

M

ye
av
økningen
skyldes økt eksport av
råolje. Tar vi vekk
råolje og naturgass blir oppgangen på 25%, fortsatt langt over
veksten i fastlandseksporten til
EU som utgjorde 1%.
I Innovasjon Norge ser de to
hovedårsaker til denne økningen. På den ene siden har vi det
store antallet nordmenn som bor

mer eller mindre fast i Spania, i
tillegg til 700.000 besøkende
nordmenn hvert år. Tradisjonelt
har det spanske markedet blitt
vurdert som vel eksotisk for
mange norske bedrifter. Men nå
drar besøkende hjem og forteller
om et moderne, voksende og
dynamisk marked med en
kjøpekraftig
middelklasse.
Spania har siden midten av 90tallet vokst mest av de største

EU-landene, og gjøre det fort- Utstyr fra Kongsberggruppen i tilknytning til fregattavtalen utgjør en betydelig del av veksten, ellers er det mye fisk og olje som importeres fra Norge.
satt.
sten, men også andre "god- marked, spesielt innenfor inforDen andre viktige årsaken til kjennbare" teknologiområder masjons og kommunikasjonsteøkningen er gjenkjøpsavtalen innen gjenkjøpsavtalen har knologi, miljøteknologi og
som en følge av fregattene som kraftig vekst, som telekommu- fornybar energi.
skipsverftet Izar bygger for den nikasjonsutstyr, elektronikk og
norske marine. Resultatet fra forskjellige typer maskiner.
(Innovasjon Norge er et resultat
av fusjonen mellom Norges
avtalen begynner nå å komme
frem i eksportstatistikken. Også ved Innovasjon Norge sitt Eksportråd, Norges Turistråd,
Utstyr fra Kongsberggruppen kontor i Madrid opplever man SND og SVO 1. januar 2004).
utgjør en betydelig del av vek- økt aktivitet mot det spanske

De spanske regioner
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Extremadura
Europarådet har klassifisert byen som den nest
viktigste monumentale by i det gamle Europa.

Landskapet i Extremedura er variert, endeløse brunsvidde sletter, fjell
kledd i furuskog og grønne idylliske daler hvor bønder har dyrket jorden i
uminnelige tider.
TRUJILLO
TEKST: MAGNAR ENEBAKK

MAGNAR @SPANIAPOSTEN .COM

egionen
Extremadura
grenser i vest til Portugal, i
nord til Castilla y León, i
øst til Castilla-La Mancha og i syd
til Andalucía. Folketallet i
Extremadura har over en lang
årrekke blitt redusert grunnet
utflytting. Nå ha regionen vel 1
million innbyggere og dekker et
areal på henimot 42.000 km².

Regionen er delt i provinsene
Caceres og Badajoz. Mérida er
regionshovedstad.

ble sagt at alle dro til Amerika
fordi det ikke fantes eksistensgrunnlag i de hjemlige trakter.

Extremadura er en av de vakreste
og kanskje minst kjente områder i
det indre Spania. Her ble mange
av de såkalte "conquistadorene"
(erobrere) født, de som senere var
med på å erobre Sør-Amerika. Det

Deler av Extremadura er et ulendt,
tørt og brunfarget land, som i sin
tid av enkelte ble beskrevet som et
ufruktbart, varmt og ugjestmildt
landskap med syke, gamle korketrær og forkrøplede vinstokker.
Extremadura er etter hvert blitt et
fruktbart land takket være et
forbedret veinett og betydelige
vannreservoarer som gir elektrisitet og irrigasjon til landbruksbehov. Alancárareservoaret er det
største i Europa med sine 3.300
millioner m³.

R

ASTURIAS

RIA
CO
TABA PAIS VAS
CAN

GALICIA

RA
NAVAR

LA ROJA

CASILLA Y LEON
ARAGON

CATALUÑIA

MADRID
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MEDUR
A

CASTILLA
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MURCIA
ANDALUCIA

VALENCIA

I mange år ble det hevdet at regionens eneste aktiva var korkskogene, og de høyt verdsatte sorte
grisene, som fores med bellota
(eikenøtter), samt urter og sopp fra
korkskogene. Disse gir grunnlaget
for bellotaskinken, den angivelig
beste, tørkede skinke som produseres. Landbruket anvender nå

ny teknologi, og det dyrkes mange
jordbruksprodukter i regionen.
Extremadura er blitt en viktig
matkilde.
Fra øst til vest er regionen delt av
to store og viktige elver. Den
nordligste er Tajo - den lengste
elven på den Iberiske halvøy
(1000 km). Den har sitt utspring i
fjellene vest for Teruel, renner
gjennom Toledo og danner, i en
lengde på 50 km grensen mellom
Spania og Portugal, før den under
navnet Tejo ender i Lisboabukten.
Elven Guadiana har sine kilder i
La Mancha, forsvinner så under

jorden i et kalkplatå og dukker
opp igjen i Extremadura, renner
gjennom byen Badajoz og senere
inn i Portugal. I sitt nedre løp danner Guadiana grensen mellom
Spania og Portugal, før den renner
ut i Cadizbukten. Guadiana gir
grunnlag for viktige irrigasjonsanlegg i provinsen Badajoz.
Den praktfulle byen Cáceres har
meget å by på. Gamlebyen i
Cáceres fikk i 1930 status som et
nasjonalt monument. Europarådet
har klassifisert byen som den nest
viktigste monumentale by i det
gamle Europa. Et besøk i den eldste del av byen, uansett når på
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Forent mot menneskesmuglere

1

immigranter å ta seg over til
Kanariøyene
fra
den
marokkanske atlanterhavskysten.

For å hindre at flere slike
tragedier skjer, har nå Marokko
og Spania satt i gang en felles
aksjon for å hinder ulovlige

I følge en avtale inngått mellom
de to landene skal de heretter
utveksle informasjon, utføre
felles patruljering og forsøke å
sprenge nettverkene som står
bak menneskesmuglingen til

6 .Januar druknet 16 mennesker da de forsøkte å
komme
seg
til
Fuerteventura,
en
av
Kanariøyene, 100 kilometer fra
den afrikanske kysten.

ferieøyene. Den spanske regjeringens øverste representant
på Kanariøyene, Gonzalo
Robles, forteller også at Spania
kommer til å signere en avtale
med Røde Kors for på en bedre
måte å kunne ta seg av de immigrantene som klarer å ta seg
frem til spansk territorium.

HAR DU HUSKET VEIAVGIFTEN?
Vi tilbyr deg rimelig og lettvin hjelp
til dette og mye mer!
Stikk innom eller ring oss for avtale.
Vi holder til ved siden av CAM i Los Frutales.

NORSK
Servicesenter

Avda. Alfred Nobel 121,
Local 8, Torrevieja
Tlf: 96 570 67 99
Fax: 96 570 54 01
e-mail: servicesenteret@sydenhus.com

Made in the UK by:

"EKTE INTENSIV MASSASJE"
Takket være moderne jet design og
utstyr med beste ytelse.
Vakuumformede Spas, komfortable
ergonomiske seter, garanterer den
ideelle kroppstilling for total avslapping.
Casa

Cultura
BRUAR
ER UT FE
2003 PRIS
Supermercado
Tel. 966 81 43 02 - C.C. Centro Mar, Local 2,
Costa Blanca
N332
Alfaz del Pi. 2km fra N332-Albir krysset.
Mellom Supermercado Costa Blanca og Casa Cultura.

PALMETRÆR OG FRUKTTRÆR TIL SALGS!
GAMMELT MØTER NYTT: En bro fra den romerske perioden i Mérida (regionshovedstaden).
Byen var en av de viktigste i det romerske Spania.

Palmer: Washingtonia: ca. 2 m høy (50 cm stamme): 10 €
Phoenix: ca 1,5 m høy: 10 €
Frukttrær: ca. 2 m høy: 50 €
Stort utvalg, mange størrelser. Levering og utplanting kan avtales.
Golden oportunity!!
Vi søker agenter til salg av moderne dansk kunst
fra Malerifabrikken AS. Vi kan dokumentere svært
gode resultater og ønsker a komme i kontakt med
seriøse agenter snarest.

Cabo de Albargan S.L., Marbella
Hanne tlf. +34 660 490205/Silvia +34 646 570832

SPANIAPOSTEN
Viste du kan laste ned tidligere
utgaver av Spaniaposten fra vår
nettside ?

I mange år ble det hevdet at regionens eneste aktiva
var korkskogene, og de høyt verdsatte sorte grisene.

døgnet det er, oppleves som å vandre i en middelalderby - kanskje
byens største aktivum. Dertil har
Cáceres mange severdigheter slik
som museer, slott og kirker. Andre
byer i Extremadura som bør
besøkes er Badajoz, Trujillo,
Guadlupe, Plassencia.
Mérida (regionshovedstaden) var

en av de viktigste byene i det
romerske Spania. Den omtales
som "The Spain of the Romans".
Her er et romersk teater, med plass
til 6.000 tilskuere, som ble gitt til
byen av keiser Agrippa i år 16 før
Kristus. Nå brukes det i juli hvert
år for fremføring av internasjonale
festivaler og klassiske dramaer.

I nærheten er det et amfiteater som
har kapasitet til et publikum på
14.000. Det ble bygget omkring år
8 før Kristus. Mérida har også et
nasjonalmuseum med romersk
kunst samt et arkeologisk museum med kunst fra den vestgotiske
perioden. Dertil må to aquadukter
over Guadiana fremheves blant
mange severdigheter.

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i
komplett elektronisk versjon samtidig som den gis ut på
papir. Du kan laste ned avisen og lese den på din PC.

www.spaniaposten.com
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Inkvisisjonen og utdrivelsene av de vantro
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Opprør i 1568
Maurernes fordrivelse
Julaften i 1568 tok noen fredløse muslimer under
ledelse av Farax Abenfarax seg inn i Granada. De
greide ikke å erobre byen, men de hadde med seg
den nyheten at de omvendte muslimene i Granada
hadde gjort opprør. Dette opprøret var uventet.
TOR FØRDE

S

elv om inkvisisjonen
jaget kjettere og man var
opptatt med å avsløre
folk som ikke hadde "rent
blod", var likevel ikke de
omvendte muslimene blitt
utsatt for noen stor interesse
tidligere, eller blitt betraktet
som alvorlige fiender. Det
skyldtes at de bodde isolert på
landsbygda, og derfor ble de
ikke lagt merke til i offisielle
kretser, som foraktet dem.
Etter det første opprøret til
Alpujarras i 1499 hadde det
vært en fred mellom dem og de
kristne. Selv om maurerne i
1508 hadde blitt forbudt å
følge sine gamle skikker på
mange vis, fortsatt de med det.
De aller fleste av dem snakket
arabisk, og de brukte arabiske
klær og fulgte sine gamle
skikker. De spanske myndighetene aksepterte dette,
både siden det ikke syntes å
være noe alternativ, og siden
det var så sterk splittelse mellom sivile og kirkelige myndigheter i Granada at noen
samordnet opptreden overfor
maurerne ikke var mulig.
Det hadde utviklet seg en maktbalanse som ga maurerne
mulighet til å leve sitt tradisjonelle liv. De sivile myndighetene som skulle styre
over maurerne hadde utviklet
et forhold til dem der de var
blitt maurernes beskyttere, mot
både kirka og inkvisisjonen.
Dette hadde kunnet skje siden
embetet som overvåkere over
maurerne i realiteten hadde
blitt arvelig hos Mendoza familien, der marquiene av
Mondejar gjennom tre generasjoner hadde styrt over
maurerne. Maurernes stilling
var derfor nært knyttet til stillinga til marquien av Mondejar.
Men denne hadde mektige
fiender. Intrigene mot marquien av Mondejar foregikk
både ved hoffet og i Granada
gjennom mange år, og de var

WWW .EUROPAS -HISTORIE .NET

naturligvis ukjente for maurerne. De hadde vært på gang
allerede tidlig på 1540-tallet.
Ut på 1550-tallet var det kommet så langt at styret i Granada
holdt på å bryte sammen. Dette
kom på et svært uheldig tidspunkt for maurerne, siden de
var inne i ei økonomisk krise.
Økonomien til maurerne i
Granada var i stor grad bygd
på silkeindustrien. På 1550tallet hadde det kommet et
eksportforbud for silke, og i
1561 hadde silke fra Granada
blitt rammet av sterkt økt
beskatning. Samtidig var ikke
lenger marquien av Mondejar
lenger i stand til å beskytte
maurerne mot inkvisisjonen,
og den begynte å beslaglegge
eiendommene til maurerne.
Samtidig med dette begynte
kirka å interessere seg for
maurerne. Gjennom mange tiår
hadde kirka oversett maurerne.
Men nå var hadde biskopen i
Granada vært på kirkemøtet i
Trent, og da han kom tilbake i
1564 ville han reformere kirka
i Granada, i tråd med de retningslinjene som var trukket
opp på kirkemøtet. Først ville
han reformere geistligheten. I
et kirkeråd for Granada i 1565
la han fram sine planer. De
geistlige likte ikke planene om
at de skulle reformeres. Den
eneste delen av planene til
biskopen som ble godt mottatt
var at de skulle reformere
maurerne. Som biskopen selv
innså var det en dårlig ide å
prøve å reformere maurerne
uten først å ha reformert den
lokale geistligheten, som var
arrogant og uvitende. 1. januar
1567 ble reformprogrammet
offentliggjort. Blant de tiltak
som var foreslått var at maurerne skulle nektes å snakke
arabisk og de skulle begynne å
bruke samme slag klær som
var vanlige i Castilla. Dette
hadde vært gjeldende regel
svært lenge, men ingen hadde
tidligere brydd seg om å tvinge

KAMP MOT “MAURERNE”: Utallige “fiestas” i Spania har fordrivelsen av maurerne som tema.

disse reglene gjennom. Men nå
var det fare for at massiv
tvangsmakt ville bli satt inn
for å få reglene gjennomført.
Maurerne sendte en delegasjon
til Madrid for å be om at det
ble sett bort fra dette forslaget.
De var støttet av greven av
Tendilla, som forutsa at forsøk
på å gjennomtvinge disse regelen ville føre til katastrofe.
Men myndighetene ville likevel gjennomtvinge denne reformen. Og det ble den direkte
årsaken til opprøret.
Hvorfor ble dette reformforsøket satt i verk? I den
atmosfæren som hersket i
Spania på denne tida var det
naturlig at man ikke vil tolerere vantro. Og i motreformasjonens ånd ville man gjennomføre en offensiv for å
frelse noen sjeler. Samtidig
støttet kongen denne reformen
fordi den ville gi bedre kontroll over maurerne som han
var redd ville kunne bli en
femtekolonne for tyrkerne,
som førte krig mot Spania på
Middelhavet, og søkte å gjøre
det til sitt hav. Og så var det
intrigene mot marquien av
Mondejar, som foregikk på
alle nivå i Spania, og som
hadde som årsak både gamle
familiefeider og at mange
syntes at han var for slapp med
maurerne.
MAURERNES

SKJEBNE

Opprøret viste seg vanskelig å
slå ned. Det kom i 1568. Etter
at det var slått ned bestemte
kong Filip seg for å spre maurerbefolkninga ut over hele
Castilla. Men mange fortsatte
å bo i Andalucia, anslagsvis
mellom 60.000 og 150.000.
Men mange flere ble spredt
rundt om i Castilla, mens
60.000 mennesker fra andre

deler av landet ble ført inn i
Granada for å ta maurernes
plass.
FORDRIVELSEN
9. april 1609 undertegnet kongen av Spania en ordre om å
utvise maurerne fra Spania.
Samme dag måtte Spania
inngå en våpenhvileavtale med
de kjetterske opprørerne i
Nederland. Denne våpenhvileavtalen
var
Spania
tvunget til å inngå fordi landet
ikke hadde krefter til å føre
krigen mot Nederland videre.
Men for ikke å stå som tapere i
krigen mot de vantro, ville
kongen åpne en ny front mot
de vantro, der han kunne sikre
seg en seier.

Hvor vi enn er,
gråter vi av lengesel etter
Spania, for vi ble født der og
det er vårt fedreland.
Morisco etter fordrivelsen
fra Spania, 1609

Utvisninga
av
maurerne
foregikk i årene fra 1608 til
1614. Å spre maurerne over
hele Castilla, som det var gjort
i 1570, løste ikke "maurerproblemet". Spania hadde
fortsatt ei minoritetsbefolkning som landet ikke greide å
assimilere. Problemet var mest
alvorlig i Valencia. Der bodde
det 135.000 maurere i 1609,
kanskje en tredel av hele
Valencias
befolkning.
Myndighetene var redde for at
maurerne ville gå i allianse
med ei fremmed makt, kanskje
med tyrkerne eller Frankrike.
Adelen som eide jorda som
maurerne arbeidet på ville
gjerne ha maurerne i Valencia,

for de var dyktige jordbruksarbeidere. Dersom spørsmålet
om maurerne i Valencia hadde
blitt avgjort i Valencia, ville
maurerne blitt værende der.
Maurerne i Valencia levde på
tradisjonelt vis der forfedrene
deres hadde levde i mange
generasjoner. De var rotfaste.
Annerledes med maurerne i
Castilla som var blitt spredt
rundt omkring. De var rotlause
løsarbeidere og handverkere i
byene. Siden de var forskjellige fra lokalbefolkninga var
de dårlig likt. Det var ikke
vanskelig å gi dem skylda for
alle problemene og nederlagene Spania hadde hatt, og å
reise folks hat mot dem. Da
dette var gjort ble det store
byråkratiske maskineriet satt i
gang og samlet sammen maurere fra hele Spania. De ble
fraktet over til Afrika, der
mange døde av hunger og
utmattelse. Man regner med at
omkring 275.000 ble fraktet
over til Afrika, av tilsammen
300.000 maurere i Spania.
Emigrantene kom fra:
Valencia: 117.000
Catalonia: 4.000
Aragon: 61.000
Castilla: 45.000
Murcia: 14.000
Andalucia: 30.000
Granada: 2.000
Det førte til en del problem å
fylle de hullene som ble igjen
etter maurerne. I Sevilla hadde
det vært 7.000 mauriske havnearbeidere, og det ble et langvarige problem å få havna til å
fungere etter at maurerne var
borte. I Aragon ble den fruktbare jorda langs sørbredden av
Ebro lagt øde. i Valencia var
virkningen av utdrivelsen ødeleggende for økonomien.
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Selger statens

eiendom?

Selger statens

eiendom?
- Nå er det rett tidspunkt å sette
seg ned og analysere om det
egentlig er fornuftig for den
spanske stat å bli sittende med
så mye eiendom, prisene er
høyere enn noensinne og det er
åpenbart stort behov for å
frigjøre areal i de urbane områdene, sier Ellis.
- Dette er noe som allerede er
blitt gjort i USA og
Storbritannia, forteller han.
Et eksempel på en bygning
Ellis mener det vil være fordelaktig å legge ut for salg, er et
enormt høyhus i Madrids
finansdistrikt, hvor etterspørselen etter kontorareal er stor og
det nesten ikke er noe å oppdrive.
- Vi snakker om enorme
pengesummer for en slik bygning, Spania er et av de landene
som tiltrekker seg størst interesse fra investorer for øyeblikket, sier Ellis.
Store firma som Telefonica og
Banco Santander har allerede
tjent store penger på å flytte
sine kontorer fra sentrum til
utkanten av Madrid.

Vinner av forrige kryssord: Odd Moen, Alfaz del Pi
Premien kan hentes hos Costa Blanca Bok og Musikk s.l. i Alfaz del Pi

Vinn en
bok fra:

Løsning ordgate: ......................
...................................................
...................................................

Send oss setningen i ordgaten og vær med i trekningen av en
bok fra Costa Blanca Bok og Musikk
Løsningen sendes pr epost eller brev merket “Kryssord”.
Adressen vår finner du nederst på side 2

Navn: ......................................................................................................

...................................................

Adresse: .................................................................................................
Postnr: .............................. Poststed: ...................................................
Telefon: ...................................................................................................
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Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

EIENDOMSMEGLERE

Tlf: 96 686 57 76
Fax: 96 686 58 06
C/. Manuel de Falla, 2
lg e p å
kt He
Edif. Princesa, L-5
Konta 0 986 612
Playa del Albir
5
mob 6
03581 Alfaz del Pi
e-mail: helge@europasol.com
Se alle våre boliger: www.europasol.com

15 ARS ERFARING INNEN EIENDOMSMEGLING OG UTVIKLING AV EIENDOM

Se vår nettside: WWW.EUROPASOL.COM
Fase 2 i Noruega del Sol, nær den norske skolen
i Alfaz del Pi. Prosjektert enebolig hvor vi legger
vekt på Kvalitet, ta kontakt for nærmere info.

Fin leilighet (70 kvm), luksus sportshavn i
ALTEA. 2 soverom, 1 bad, terrasse 22 kvm,
garasje. Fantastisk panoramautsikt over
sjøen. 204.750 €

Koselig enebolig (160 kvm), nær sentrum i ALBIR.
3 soverom, 3 bad, basseng, fin hage (600 kvm)
Fullstendig renovert, luksuriøs og velutstyrt.
450.000 €

NY leilighethet (66 kvm) i ALBIR.
2 soverom, 2 bad, terrasse, garasje.
Felles hage og basseng.
204.000€

Rekkehus med koselig hage i LA NUCIA.
2 soverom, 1 bad, stue med peis, solfylt terrasse.
Nær alle service-tilbud og skole. 192.000€

NY topp-lleilighet (140 kvm) i LA NUCIA.
Over to plan: 3 soverom, 2 bad, stor stue,
velutstyrt kjøkken. Materialer av høy kvalitet og
mange detaljer. 192.000€

Kontakt Ragnhild eller Sebastian på tlf +34 966 866 517 Fax: 966 867 352
www.bo-real.com

Alt om eiendom i Spania:
WWW.SPANIAGUIDEN.NO

Over 450 boliger for salg, velkommen innom for en eiendomsprat !
Kjøp · Salg · Utleie · Utbygging · Service · Skjøte · testamente · arv · interiørdesign ·
oppussing · flytting · bilkjøp mm. · finansiering/lån inntil 70%, 3,2% rente

Enebolig Foya Blanca

Rekkehus Alfaz del Pi

159 000

Boligareal
80 kvm
Soverom
3
Bad
2
Tomt
30 kvm

Enebolig Bello Horizonte

Beatriz González Almås
Megler

Kristin Hyni Bakken
Statsautorisert eiendomsmegler
MNEF

Trygg bolighandel hos
Spaniatjenester

 635 000

Hos oss gjør du en trygg bolighandel.

Enebolig San Rafael

Våre meglere har flere års erfaring med
megling av eiendom i Spania og Norge. Vi
er vi tilknyttet spanske advokater som
kvalitetsikrer det juridiske. Dette er din
trygghet som selger og kjøper. Du trenger
ikke nøye deg med mindre.

 540 000

Boligareal
480 kvm
Soverom
5
Bad
4
Tomt
1000 kvm

 430 000

Boligareal
300 kvm
Soverom
4
Bad
2
Tomt
1000 kvm

Leilighet Albiråsen

 172 000

Boligareal
71 kvm
Soverom
2
Bad
1
Tomt
Andel

Leilighet Albir
Boligareal
400 kvm
Soverom
4
Bad
3
Tomt
1200 kvm

 172 000

Boligareal
60 kvm
Soverom
2
Bad
1
Tomt
Andel
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RESTAURANT D’ELS ARTISTES

Direkte til og fra Skandinavia:

- Kjøkken av beste kvalitet
- Spesialitet: Fersk fisk
- Utmerket kjøtt
- Sveitsisk kokk

www.sterlingspania.com

Tlf: 965 841 269

Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea

Stengt mandager

Klage til EU blir hørt
EU kan bli redningen for mennesker som ser sine eiendommer ekspropiert til fordel for utbyggere uten kompensasjone med “LRAU-loven” i hånd. Man kan også spørre
seg hvorfor spanske myndigheter ikke har stoppet dette.

r e s t a u r a n t e

.

a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

La Villa - Restaurante

I en over 100 år gammel finca på veien mellom Altea og
La Nucia finner du vår restaurant hvor du kan nyte
vårt Belgisk-FFranske kjøkken. Vår fantastiske hage er idéel for å
innta luch eller en middag på varme sommerkvelder. Vi kan tilby menyer med fisk
eller kjøtt for både lunch og middag såvel
som a la carte. Menyer fra 19 til 35 €

Spaniaposten skrev i forrige nummer om hvordan myndigheten
misbruker Landreguleringsloven LRAU til å ekspropriere privat
grunn mot ubetydelig erstatning til berørte eiere. Den 17 februar 2004 fremla " Abusos Urbanisticos No" sin sak overfor
Europa parlamentets klagekomité og resultatet er så langt:
JØRGEN MITTET

1. Klage instansen i Brüssel har
besluttet at en flernasjonal
gruppe skal sendes til Valencia
regionen for å undersøke hvilke
konsekvenser loven har for private grunneiere. Dette vil finne
sted etter valg av nytt EU parlament i Juni
2. I forkant vil en eller to EU
parlamentarikere i mars kartlegge situasjonen gjennom
besøk og intervjuer av berørte
grunneiere.
3. Klagen fra AUN til EU vil bli
holdt åpen slik at men kan fortsette arbeidet med de nye
komitémedlemmer som velges
etter sommeren 2004.

Åpent Tirsdag til Fredag 12.30-115 & 19-2
22
Lørdag 19-2
23, Søndag 12.30 til 15.00
Reservasjoner: 966 896 830 - 649 335 172

WWW .VIASS .COM

4. Man vil også undersøke om
tillempningen av LRAU - " Ley
Reguladora
de Actividad
Urbanistica"
er i strid med
miljøbestemmelsene.
5. EU har gitt støtte til utvikling
av
enkelte
kystsoner
i
Valenciaregionen. Man vil
undersøke om private grunneiere må betale for infrastruktur i Områder som allerede har
fått støtte til utvikling, med
andre ord om man tar betalt to
ganger for samme sak.
6. Det vil også bli prøvet om
tillempningen av loven er i strid
med Amsterdam Traktaten som
Spania har undertegnet, og om
lovmisbruket kan innklages

overfor menneskerettighetsdomstolen.
7. Klagekommisjonen har
videre anbefalt at formannen i
EU Parlamentet sender brev til
den Spanske regjeringen og
provinsregjeringen i Valencia,
der de utrykker sin bekymring
på vegne av Eu borgere over de
økonomiske skadevirkninger
som blir påført.
EU s klagekomité fikk høre vitnemål direkte fra en rekke personer som har blitt økonomisk
skadelidende, samt hvordan
Spanske myndigheter har ignorert deres fortvilede rop om hjelp
til lokale myndigheter.

- Spansk restaurant med internasjonalt
kjøkken, for norske gjester.
Kom innom oss i Calle San Miguel nære
“kirkeplassen” i Altea for ett førsteklasses
måltid i hyggelige omgivelser.
For reservasjon av bord kontakt oss på telefon.

C/San Miguel 13
Casco Antiguo - Altea

966 880 472
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TV programmet uke 10 og 11
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20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Vikinglotto
21.35 Forsytesagaen
22.30 Ruby ser stjerner:
Liza Minnelli og (eks)mann
David Gest
23.00 Kveldsnytt
23.10 Lydverket
23.50 Pilot Guides: Landa
ved Persiabukta
00.45 Redaksjon EN

Mandag 01.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Stress - ein moderne
folkesjukdom
10.00 Siste nytt
10.05 Utsyn: President Arafat i
søkelyset
10.50 PS - ung i Sverige
11.00 Siste nytt
11.05 Fakta på lørdag: Johann Olav
Koss - Fra OL mot fred
12.00 Siste nytt
12.05 Maktkamp på Falcon Crest
12.50 Billy
13.00 Siste nytt
13.05 Ut i naturen: Fiskerikdommen
øst i fjella
13.30 Veterinærene i praksis
14.00 Siste nytt
14.05 Gudstjeneste fra Baptistkirken
på Sommarøy
14.35 Norge rundt
15.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
15.10 Puggandplay
15.25 Sindbads fantastiske reiser
15.50 Typer i trøbbel
16.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
16.05 Skyld ikkje på koalaene!
16.30 The Tribe - Kampen for
tilværelsen
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv Muohttagis
17.30 Skipper'n
17.40 Tid for tegn
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fimlene
18.20 Melvin og katten
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Puls
19.55 Institusjonen
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Faktor: Basen - historien om
Henry og silda
22.00 Autofil
22.30 Store Studio
23.00 Kveldsnytt
23.10 Dok1: Nye tider i Kina: Det
gode livet
00.10 Våre små hemmeligheter
00.55 Redaksjon EN
Tirsdag 02.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 På Jamies kjøkken
10.00 Siste nytt
10.05 Schrödingers katt
10.30 Faktor: Basen - historien om
Henry og silda
11.00 Siste nytt
11.05 God morgen, Miami
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og
Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
15.10 Puggandplay
15.30 Ekspedisjon ørken
16.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
16.05 Ginger
16.30 The Tribe - Kampen for
tilværelsen
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Sammendrag av Frokost-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Huset med det rare i
18.30 Capelito
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Ut i naturen: Magasin
19.55 Myter
20.25 Brennpunkt: De farlige
hjelperne
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Standpunkt
22.15 Extra-trekning
22.30 Safari
23.00 Kveldsnytt
23.10 Utsyn: Dødelige fiender
00.00 Presidenten
00.40 Standpunkt
Onsdag 03.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Pokerfjes
10.00 Siste nytt
10.05 Muntlig spørretime
11.00 Siste nytt
11.05 Perspektiv: Tidløse hender
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og
Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
15.05
15.05 Etter skoletid
15.10 Puggandplay
15.30 Lizzies beste år
16.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
16.03 Funky Kopps
16.30 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
17.40 Oddasat - Nyheter på samisk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Midt i planeten
18.30 I småkrypenes verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Walkabout
20.25 Redaksjon EN

Torsdag 04.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Midt i blinken
10.00 Siste nytt
10.05
Forbrukerinspektørene
10.30 Brennpunkt: De
farlige hjelperne
11.00 Siste nytt
11.05 Ungkarsreiret
11.25 Oddasat - Nyheter
på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og
Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
15.10 Sam - gutten med duene
15.30 Tilbake til Melkeveien
16.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
16.30 V-cup skiskyting: Sprint, menn
17.40 Oddasat - Nyheter på samisk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat
18.15 Dyrlege Due
18.25 Robotgjengen
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Schrödingers katt: Mot en ny
istid?
19.55 Herskapelig
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Winter: La det aldri ta slutt
22.30 Kontoret
23.00 Kveldsnytt
23.10 Urix
23.40 Fulle fem
23.45 Den tredje vakten
00.25 Filmplaneten
00.55 Redaksjon EN
Fredag 05.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Pokerfjes
10.00 Siste nytt
10.05 Puls
10.30 Mediemenerne
11.00 Siste nytt
11.05 Tid for tegn
11.20 Fulle fem
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus

Bernd Adler
CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · NRK2 · TV2 · TVNorge · TV3
Og flere... Spør oss for mer informasjon.

Kampanjetilbud - Bli lovlig!

Om du kjøper en 2.4m parabol, kjøper vi din
gamle pirat antenne.
Spør oss også om rene engelskspråklige alternatier...

Vi selger ikke bare, men reparerer også !
VI LEVERER OG INSTALLERER I
TORREVIEJA OG ALFAZ OMRÅDET

14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og
Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 V-cup kombinert: Hopp sprint
16.00 Siste nytt
16.03 V-cup skiskyting og langrenn,
sprint
16.03 V-cup skiskyting: Jaktstart,
kvinner
16.40 V-cup langrenn: Sprint, kvinner
og menn
17.00 V-cup skiskyting: Jaktstart,
menn
17.40 V-cup langrenn: Sprint, kvinner
og menn
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mira og Marie
18.05 Fritt fram
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Venneprøven
20.55 Nytt på nytt
21.25 Først & sist
22.15 Detektimen: Politiagentene
23.00 Kveldsnytt
23.15 Millionloddet
00.05 Singel og sang
00.55 Michael Moores USA
Lørdag 06.03.2004
08.00 Pysjpopbaluba
10.00 NRKs sportslørdag
10.00 V-cup langrenn: Sprint lag,
semifinale kvinner og menn
10.25 V-cup langrenn: Sprint lag,
finale kvinner og menn
11.25 V-cup alpint: Utfor, menn
12.50 V-cup kombinert: Hopp K116
14.10 V-cup langrenn: Sammendrag
sprint lag, kvinner og menn
14.35 V-cup alpint: Høydepunkter
utfor, menn
14.55 V-cup kombinert: 15 km langrenn
15.55 V-cup skiskyting: Fellesstart,
kvinner
16.40 V-cup hopp: K116 lag, 1.
omgang
17.00 V-cup skiskyting: Fellesstart,
menn
17.45 V-cup hopp: K116 lag, 2.
omgang
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow
18.30 Laura Trenter: Det brenner!
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Melodi Grand Prix 2004
21.05 Hundehjørnet
21.30 Melodi Grand Prix 2004
22.15 Med hjartet på rette staden
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Her i nærheten
00.55 Bank, bank - noen hjemme?
Søndag 07.03.2004
07.30 Vasaloppet

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

08.00 Stå opp!
08.02 Barnas supershow
08.30 Dyra frå Hjorteparken
09.00 Baby Looney Tunes
09.20 Snurre Sprett
09.30 NRKs sportssøndag
09.30 Vasaloppet
09.40 V-cup langrenn: 15 km, menn
09.45 Vasaloppet
10.55 Vasaloppet
12.00 V-cup alpint: Super-G, menn
12.35 V-cup langrenn: 10 km, kvinner
13.15 Rally: NM-runde fra Numedal
13.40 V-cup hopp: K 116, 1. omgang
14.45 Sport i dag
15.00 V-cup hopp: K116, 2. omgang
15.45 Bandy: NM-finale
17.00 VM-kamp kickboksing
17.15 Sport i dag
17.30 Jakobmesse i Oslo
18.00 Barne-tv
18.00 H.C. Andersens eventyr: Den
standhaftige tinnsoldat
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.20 Livet er Svalbard
21.05 Space Cowboys
23.10 Kveldsnytt
23.25 Migrapolis: Vintergleder
23.55 Nytt på nytt
00.25 Filmplaneten
Mandag 08.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Stress - ein moderne
folkesjukdom
10.00 Siste nytt
10.05 Utsyn: Dødelige fiender
11.00 Siste nytt
11.05 Fakta på lørdag: Ekstrem surfing
12.00 Siste nytt
12.05 Maktkamp på Falcon Crest
12.50 Billy
13.00 Siste nytt
13.05 Ut i naturen: Magasin
13.30 Veterinærene i Det ville vesten
14.00 Siste nytt
14.05 Jakobmesse i Oslo
14.35 Norge rundt
15.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
15.10 Puggandplay
15.25 Sindbads fantastiske reiser
15.45 Typer i trøbbel
16.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
16.05 Skyld ikkje på koalaene!
16.30 The Tribe - Kampen for
tilværelsen
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv Muohttagis
17.30 Skipper'n
17.40 Tid for tegn
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fimlene
18.20 Den perfekte ponnien
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen

S PA N I A P O S T E N

23

CAPRITX

SKOBUTIKK
Nå i sentrum av Albir
Du finner oss i: Avda. Albir 34

Stort utvalg i store størrelser
og ekstra brede sko !
Åpent fra 10.00 - 14.00 og 16.30-20.00

- Nyt godt av spanske priser hos oss

Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

CKjøper du ett par sko hos oss og tar med denne annonsen gir vi deg tre flasker vin (Don Ramon) som gave ! (Gjelder ikke tilbudsvarer)
19.30 Puls
19.55 Institusjonen
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Faktor: Atle goes to Hollywood
22.00 Autofil
22.30 Store Studio
23.00 Kveldsnytt
23.10 Dok1: Afghanistans døtre
00.10 Våre små hemmeligheter
00.55 Redaksjon EN

12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
Tirsdag 09.03.2004
14.40 fra Nordland, Troms og
06.28 Frokost-tv
Finnmark
09.30 På Jamies kjøkken
15.00 Siste nytt
10.00 Siste nytt
15.05 Etter skoletid
10.05 Schrödingers katt: Mot en ny
15.10 Puggandplay
istid?
15.30 Lizzies beste år
10.30 Faktor: Atle goes to Hollywood 16.00 Siste nytt
11.00 Siste nytt
16.03 Etter skoletid
11.05 God morgen, Miami
16.05 Funky Kopps
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk 16.30 The Tribe - Kampen for
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud, tilværelsen
Telemark og Vestfold
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
12.00 Siste nytt
17.15 V-cup alpint: Høydepunkter fra
12.05 Distriktsnyheter
dagens renn
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
17.55 Nyheter på tegnspråk
12.20 fra Møre og Romsdal
18.00 Barne-tv
12.40 fra Østfold
18.00 Midt i planeten
13.00 Siste nytt
18.30 I småkrypenes verden
13.05 Distriktsnyheter
18.40 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
19.00 Dagsrevyen
13.20 fra Hordaland og Sogn og
19.30 Forbrukerinspektørene
Fjordane
19.55 Walkabout
13.40 fra Oslo og Akershus
20.25 Redaksjon EN
14.00 Siste nytt
20.55 Distriktsnyheter
14.05 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
14.05 fra Rogaland
21.30 Vikinglotto
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
21.35 Forsytesagaen
14.40 fra Nordland, Troms og
22.30 Ruby ser stjerner: Jim Carrey
Finnmark
23.00 Kveldsnytt
15.00 Siste nytt
23.10 Lydverket
15.05 Etter skoletid
23.50 Pilot Guides: Toscana
15.10 Puggandplay
00.40 Redaksjon EN
15.30 Ekspedisjon ørken
16.00 Siste nytt
Torsdag 11.03.2004
16.03 Etter skoletid
06.28 Frokost-tv
16.05 Ginger
09.30 V-cup alpint: Super-G, menn
16.30 The Tribe - Kampen for
10.00 Siste nytt
tilværelsen
10.05 V-cup alpint: Super-G, menn
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 10.45 V-cup skiskyting: Sprint, kvin17.15 Sammendrag av Frokost-tv
ner
17.55 Nyheter på tegnspråk
11.00 Siste nytt
18.00 Barne-tv
11.05 V-cup skiskyting: Sprint, kvin18.00 Huset med det rare i
ner
18.25 Capelito
12.00 Siste nytt
18.35 Herr Hikke
12.05 V-cup skiskyting: Sprint, kvin18.40 Distriktsnyheter
ner
19.00 Dagsrevyen
12.40 fra Østfold
19.30 Ut i naturen: Fellesskap med
13.00 Siste nytt
nebb og klør
13.05 Distriktsnyheter
19.55 Myter
13.05 fra Oppland og Hedmark
20.25 Brennpunkt
13.30 V-cup skiskyting: Sprint, menn
20.55 Distriktsnyheter
14.00 Siste nytt
21.00 Dagsrevyen 21
14.05 V-cup skiskyting: Sprint, menn
21.30 Standpunkt
15.00 Siste nytt
22.15 Extra-trekning
15.05 V-cup skiskyting: Sprint, menn
22.30 Safari
15.30 Etter skoletid
23.00 Kveldsnytt
15.30 Tilbake til Melkeveien
23.10 Utsyn
16.00 Siste nytt
00.00 Presidenten
16.03 Etter skoletid
00.40 Standpunkt
16.30 The Tribe - Kampen for
tilværelsen
Onsdag 10.03.2004
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
06.28 Frokost-tv
17.15 Dagens sportshøydepunkter
09.30 Pokerfjes
17.55 Nyheter på tegnspråk
10.00 Siste nytt
18.00 Barne-tv
10.05 Muntlig spørretime
18.00 Postmann Pat
11.00 Siste nytt
18.15 Dyrlege Due
11.05 V-cup alpint: Utfor, menn
18.25 Robotgjengen
12.00 Siste nytt
18.40 Distriktsnyheter
12.05 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen

19.30
19.55
20.25
20.55
21.00
21.30
22.30
23.00
23.10
23.40
00.20
00.50

Schrödingers katt
Herskapelig
Redaksjon EN
Distriktsnyheter
Dagsrevyen 21
Winter: La det aldri ta slutt
Kontoret
Kveldsnytt
Urix
Den tredje vakten
Filmplaneten
Redaksjon EN

Fredag 12.03.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 VM skøyter enkeltdistanser
2004: 500 m menn og 1500 m kvinner
10.00 Siste nytt
10.05 VM skøyter enkeltdistanser
2004: 500 m menn og 1500 m kvinner
11.00 Siste nytt
11.05 V-cup langrenn: Sprint, kvinner
og menn
12.00 Siste nytt
12.05 V-cup langrenn: Sprint, kvinner
og menn
13.00 Siste nytt
13.05 VM skøyter enkeltdistanser
2004: 5000 m menn
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og
Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Newton
15.35 Fyrar og flammer
16.00 Siste nytt
16.03 VG-lista Topp 20
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 VG-lista Topp 20
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mira og Marie
18.05 Fritt fram
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Venneprøven
20.55 Nytt på nytt
21.25 Først & sist
22.15 Detektimen: Politiagentene
23.00 Kveldsnytt
23.15 Millionloddet
00.05 Singel og sang
00.55 Michael Moores USA
Lørdag 13.03.2004
08.00 Pysjpopbaluba
09.00 NRKs sportslørdag
09.00 VM skøyter enkeltdistanser
2004: 500 m kvinner og 1500 m
menn
10.00 V-cup alpint: Storslalåm, menn
10.30 V-cup langrenn: 15 km, kvinner
11.40 V-cup alpint: Slalåm kvinner, 2.
omgang
12.30 V-cup alpint: Storslalåm menn,
2. omgang
13.25 V-cup skiskyting: Jaktstart,
kvinner
14.35 V-cup skiskyting: Jaktstart,
menn
15.30 Sport i dag
15.45 4·4·2: Tippekampen:
Sunderland - West Ham
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow
18.30 Johnny og Johanna

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv!
20.25 Hodejegerne
21.30 Med hjartet på rette staden
22.20 Fakta på lørdag: 100 kilo for
mykje
23.10 Kveldsnytt
23.25 Nattkino: About Adam
01.00 Bank, bank - noen hjemme?:
The Boss
Søndag 14.03.2004
08.00 Stå opp!
08.01 Barnas supershow
08.30 Dyra frå Hjorteparken
09.00 NRKs sportssøndag
09.00 VM skøyter enkeltdistanser
2004: 1000 m og 10 000 m menn
10.30 V-cup skiskyting: Fellesstart,
kvinner
12.00 V-cup skiskyting: Fellesstart,
menn
13.45 V-cup hopp: K115, 1. omgang
14.30 Sport i dag
14.45 V-cup hopp: K115, 2. omgang
15.30 V-cup langrenn: 30 km, menn
16.15 Sport i dag
17.30 Gudstjeneste fra Byneset kirke
18.00 Barne-tv

18.00 H.C. Andersens eventyr:
Kjærestefolkene - Den gamle gatelykten
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.20 Livet er Svalbard
21.05 Mad City
23.00 Kveldsnytt
23.15 Migrapolis
23.45 Nytt på nytt
00.15 Filmplaneten

SPANIAPOSTEN
Bli abonnent !
Ikke gå glipp av Spaniaposten
Få avisen rett i hjem hver 14. dag

495 NOK sendt til Norge
39 Euro sendt til Spania
Ett år (20 utgaver):
Bestill ditt abonnement på www.spaniaposten.com eller send
oss skjemaet under pr. fax eller brev.

C

Navn.........................................................................

Adresse......................................................................
Postnr/Sted.................................................................
Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante), Spania. Eller benytt:
Fax +34 966 885 803 eller Epost: red@spaniaposten.com
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“En plass i Solen”- Ti spørsmål til en immigrant:
Aktuell: Freddy Borgen
FAKTA

Freddy Borgen

NAVN:
46 år
ALDER:
Gift, 2 barn
:
D
N
SIVILSTA
Ciudad Quesada
BOR I:
Oslo/Ås
KOMMER FRA:
Lærer
YRKE:
sykler.
Båter og motor
FRITID:
år
2
TID I SPANIA:

Freddy Borgen arbeider på 2. året som spes. ped. koordinator og lærer ved Den Norske
Skolen i Rojales. Han trives godt - både i jobben og i Spania. Før han reiste ned hit hadde
han arbeidet flere år i norsk barnevern og som lærer, og han trodde at skolen her kanskje
var skummelt liten i forhold til hva han var vant til… Det er en viss forskjell på å komme fra
en skole med over 400 elever og ca. 60 lærere, til å reise til en skole med bare litt over 100
elever og ca. 10 lærere. Det krever mer av alle, man må ta mer hensyn til hverandre og hele
tiden forholde seg til en liten gruppe mennesker i stedet for å holde sammen med noen få
av en stor gruppe. Freddy har etter hvert funnet ut at man kan se Den Norske Skolen i
Rojales som en slags båt på land..... Og som båtentusiast finner han skolen fin og
samholdet sunt.... Han har funnet at jobben, plassen og kollegene er veldig hyggelige samt at det her finnes masse trivelige unger! Da vi traff på ham, holdt han på med undervisning i kunst og håndverk og hadde - bokstavelig talt - hendene fulle, av leire…

1) HVORFOR FLYTTET DU TIL SPANIA?
- Vi hadde lyst på litt forandring og syntes det hørtes veldig spennende ut å jobbe på en norsk
skole i Spania, derfor søkte vi - både jeg og min kone - på utlyste lærerstillinger her for 2 år
siden. Da jeg fikk jobb, ble hele familien enig om at dette ville vi, og så dro vi! Siden har min
kone også fått jobb her, og vi trives kjempegodt.
2) HVA SAVNER DU FRA NORGE?
- Det eneste jeg virkelig kjenner savnet etter, er båtlivet. Det å dra på båttur i den norske
skjærgården. Jeg er akkurat ferdig med å bygge min egen Colin Archer-skøyte, og gleder meg
voldsomt til å sette den på vannet til sommeren.
3) KOMMER DU TIL Å FLYTTE TILBAKE TIL NORGE NOEN GANG?
- Ja, vi skal faktisk flytte tilbake til Norge til sommeren. Grunnen til dette er at både min kone
og jeg har hatt 2 års permisjon fra jobbene våre i Norge, og mulighetene for enda ett år var
dårlige. I tillegg har vi et hus i Ås som bør vedlikeholdes og fikses litt på.
4) HAR OPPHOLDET I SPANIA SVART TIL FORVENTNINGENE?
- Ja, absolutt! Både arbeidet og andre ting har vært akkurat slik jeg håpet det skulle bli. Spania
består av så mye - er så mangfoldig - vi oppdager stadig noe nytt ved dette fascinerende landet.
5) NOE FRA NORGE DU IKKE KLARER DEG UTEN?
- Ingenting! Ikke geitost, engang. Selv om vi blir glade når venner tar med norsk mat i gave til
oss Men, "godt norsk" er etter min mening veldig oppskrytt.
6) ET REISEMÅL DU KAN ANBEFALE I SPANIA?
- Alt fra den typiske storbyferien i Barcelona eller Madrid, til mindre plasser som Valdepeñasdistriktet, Cuenca, Belmonte Kona er pådriver og reiseleder, og familien følger gladelig med.
Vi har en slags innspurt nå som vi vet at vi skal reise tilbake til Norge, så nå farter vi rundt så
mye vi kan for å få sett mest mulig av Spania den tiden vi har igjen her.

7) DIN SPANSKE FAVORITTRETT?
- Spansk ost - med skinke. Også sverdfisk! Det er godt, det!
8) HVA GLEDER DU DEG TIL FREMOVER?
- Jeg gleder meg til mange ting. Mest av alt akkurat nå gleder jeg meg til varmen kommer
tilbake for fullt. Så gleder jeg meg til påsken, for da skal vi reise til Sevilla. Og så gleder jeg
meg til sjølivet i den norske skjærgården til sommeren - det blir moro å ut med ny båt!
9) HVEM PASSER TIL Å BO I SPANIA?
- De som passer til å bo i Spania er nok folk som har noenlunde orden på livet sitt. Rett før vi
dro hit så vi et program fra Alfaz på TV - og vi tenkte: hjelp - er det slik vi skal ha det? Men,
det var fullstendig feil i forhold til hva vi har opplevd. Klimaet er flott, folk er hyggelige og det
spanske folket er veldig imøtekommende og tålmodige med oss utlendinger.
10) HVA SYNES DU GENERELT OM SKANDINAVER I SPANIA?
- Nordmenn i Spania? Masse hyggelige folk. Her blir man lett en del av et sosialt og tett fellesskap. Man kompenserer på en måte litt for savn av familien i Norge med å få flere gode venner her og en annen type nettverk enn man har i Norge.
Freddy Borgen avslutter intervjuet med å si: "Jeg kommer til å savne det å kunne gå ut i kun en
shorts, samt slippe å passe på at ungene har nok klær på seg Slippe å se ut av vinduet før man
bestemmer seg for hva man bør ha på seg. Det blir hyggelig å komme tilbake til Norge, men
hvis sjansen byr seg - prøver vi oss sikkert igjen her i Spania!

S PA N I A P O S T E N

25

Antikrigsjubileum
Det er gått et år siden nesten hele Spania gav uttrykk for sin
pasifistiske holdning. Dette ble nylig markert med store
demonstrasjoner mot USAs okkupasjon i Irak.

T

usenvis av protestanter
som krevde en slutt på
den USA ledede okkupasjonen i Irak tok til gatene i
Madrid og andre spanske byer
søndag i forrige uke. Blant
slagordene var vi støtter det
irakiske folket, okkupanter, ut
av Irak!
På Madrids store Plaza España
samlet en stor folkemengde seg,
i følge politiet var antallet
10,000, mens arrangørene
mente tallet på protestanter var
ti ganger så høyt.

Mindre demonstrasjoner ble
avholdt i Barcelona og Valencia,
hvor det i tillegg til krigen i Irak
ble protestert mot israelernes
behandling av palestinerne.
MILLIONER MOT KRIG
Protestene var ment å være en
markering for at det nå er et år
siden de første store antikrigs
marsjene fant sted, før konflikten i Irak ble innledet i mars
2003. Flere enorme demonstrasjoner fant sted i Madrid i
løpet av våren i fjor, noen av
dem tiltrakk seg opp mot to millioner deltagere.

KRIMINELT PP

Noen unge demonstranter ropte
hvor er masseødeleggelses
våpnene? De er i USA! og
Partido Popular er et kriminelt
parti.
Folk av alle alderer, fra
gråhårede ektepar til pønkere
tok del i den velordnede
protesten.

På tross av overveldende folkelig motstand mot krigen, tilbød
Aznars konservative regjering
sterk støtte til den USA ledede
invasjonen  Spania har nå en
fredsbevarende styrke på 1300
soldater til Irak.

Det er gått et år
siden spanjolene
sist sa sin mening
om invasjonen av
Irak.

stor forakt mot argumentet
Bush, Blair og Aznar oftest viste
til for å ettferdiggjøre invasjonen, nemlig trusselen fra
irakiske
masseødeleggelsesvåpen.
- Vi hadde rett for et år siden, sa
Forente Venstres leder Gaspar
Llamazares i sin appell på Plaza
Espana.
- Det finnes ingen våpen, men
mange løgner, sa han videre til
bifall fra folkemengden.
Llamazares krevde avslutningsvis at Aznar bringer de
spanske troppene hjem til den
iberiske halvøyen.
Demonstranter på Plaza Espana
spurte og svarte:
- Hvor er masseødeleggelses
våpnene? De er i USA!

FORAKT MOT LØGNERE
Demonstrantene gav uttrykk for

TEMA: Her finnes artikler samlet innenfor en rekke kategorier, Eiendom,
Spanias historie, jobb & utdanning, golf, festivaler, næringsliv & økonomi m.m.
ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO
Spaniaguiden.no er
Norges største og mest
besøkte Spanske
nettsted.
Nettmagasinet har vært
online siden høsten 2000
og leses hver måned av
over 50.000 mennesker
med interesse for bo og
reise i Spania.
WWW.SPANIAGUIDEN.NO

NYHETSBREV
Hold deg oppdatert med
SpaniaGuiden’s nyhetsbrev som sendes ut 2-3
ganger hver måned og
inneholder utdrag av
nyheter og artikler fra
SpaniaGuiden som har
blitt publisert siden siste
nyhetsbrev.

REGIONER
Her finner du artikler og
reportasjer fra og om
Spanias forskjellige
regioner.

SØK
Let i tidligere publiserte
artikler og finne artikler
om spesifikke emner,
steder etc.

NYHETER
Siste saker fra
nyhetsbildet i Spania.
Samt relevante saker
fra Norske Medier

GUIDER
Her finnes våre guider
ned nyttig konkret
informasjon rundt det å
bo i Spania for kortere
eller lengre tid.
Kjøpe/leie bolig, starte
firma etc.

LEIEBIL
SpaniaGuiden samarbeider med flere
leverandører av leiebil
over hele Spania og her
kan du reservere din
leiebil raskt og enkelt.

TV programmet uke 10 og 11
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S PA N I A P O S T E N
21.25 Været

21.00 Nyhetene

21.00 Nyhetene

18.45 Magasinet

21.25 Været

21.25 Været

19.05 SportsXtra: Fotball: 21.30 Sporten

21.30 Sporten

21.30 Sporten

Portsmouth - Arsenal

21.45 Beck: Siste vitnet

21.50 Judging Amy

21.45 Torsdagsklubben

19.50 SportsXtra: Nyheter

22.35 Dokument 2

22.40 Venner for livet

22.45 Seks som oss - 20.00 SportsXtra: Fotball: 23.30 Nyhetene

Alfaz  Altea  Albir  La Nucia

23.45 De syv uovervin-

Portsmouth - Arsenal

23.05 Kongen av Queens Premiére!

Norsk TV Club

nelige

23.30 Nyhetene

23.15 Mens vi venter på 21.00 Nyhetene

23.45 Ja, kjære

Operaen

21.10 Været

00.30

00.10 Judging Amy

Senkveld

Vi kan levere disse kanalene på din TV

med

23.45 Nyhetene

21.15 Sporten

Thomas og Harald

01.00 100 Centre Street

23.55 Angel

21.25 Paradise Hotel

01.30 The Vice

Mandag 1. mars

01.50 Sone 2

00.45 Mordkommisjonen

22.20 God kveld, Norge!

02.15 Sone 2

06.28 God morgen, Norge!

02.25 Absolutt underhold- 01.45 Sone 2

22.50 Film: Dead Silence

02.50 Absolutt underhold-

09.30 Nyhetene

ning

02.20 Absolutt underhold- 00.30 Collegeliv

09.40 Ordjakten

02.45 Sporten

ning

00.55 Film: Frankenstein på 03.10 Sporten

10.15 God morgen, Norge!

03.05 Været

02.40 Sporten

College

02.55 Været

02.30 Magasinet

NRK1 NRK2 TV2 TV3 TVNorge
...Spør oss for mer informasjon

F

ning
03.25 Været

629 756 518

19.20 Været

09.30 Nyhetene

21.00 Nyhetene

02.45 Sporten

Tirsdag 9. mars

19.30 Hotel Cæsar

09.40 Ordjakten

21.10 Været

02.55 Været

06.28 God morgen, Norge!

20.00 Idol

10.15 God morgen, Norge!

21.15 Sporten

09.30 Nyhetene

20.30 Nr. 19 spesial

12.00 Tabloid

21.25 Paradise Hotel

Søndag 7. mars

09.40 Ordjakten

21.00 Nyhetene

12.25 Becker

22.20 God kveld, Norge!

09.40 Ordjakten

07.30 TV 2 Junior

10.15 God morgen, Norge!

21.25 Været

12.55 Bonanza

22.50 Film: Hvorfor min dat-

12.00 Tabloid

10.15 God morgen, Norge!

07.30: Teletubbiene 07.53: 12.00 Titus

21.30 Sporten

13.45 På bølgelengde

ter?

16.30 Sone 2

12.25 Frasier

12.00 Tabloid

Snøbarna 08.04: Noddy 12.25 Becker

21.45 Holmgang

14.15 Frasier

00.25 Collegeliv

17.05 Venner for livet

12.55 Bonanza

12.25 Frasier

08.15: Byggmester Bob 12.55 Bonanza

22.35 SportsXtra: Fotball- 14.45 MacGyver

17.30 Pizzagjengen

13.45 På bølgelengde

12.55 Bonanza

08.25:

18.00 Hotel Cæsar

14.15 Daves verden

12.00 SøndagsTabloid
12.55 Bonanza

Onsdag 3. mars

13.45 På bølgelengde

06.28 God morgen, Norge!

Fredag 5. mars

14.15 Daves verden

09.30 Nyhetene

06.28 God morgen, Norge!

14.45 MacGyver

09.40 Ordjakten

09.30 Nyhetene

15.35 Home and away

10.15 God morgen, Norge!

16.05 Malcolm i midten

Arthur

08.49: 13.45 På bølgelengde

00.50

The

Sitter

EMs historie

15.35 Home and away

Barnevaktens mareritt

13.45 På bølgelengde

Bjørnstad Bjørnene 09.13: 14.15 Daves verden

23.05 SportsXtra - onsdag

16.05 Malcolm i midten

02.30 Magasinet

18.30 Nyhetene og Sporten 14.45 MacGyver

14.15 Daves verden

Bayblade 09.38: Pokémon

14.45 MacGyver

23.30 Nyhetene

16.30 Sone 2

02.55 Sporten

19.00 Absolutt underhold- 15.35 Home and away

14.45 MacGyver

10.00 Lassie

15.35 Home and away

23.40 60 Minutes

17.05 Venner for livet

03.05 Været

-

ning

16.05 Malcolm i midten

15.35 Home and away

10.30 Dr. Quinn

16.05 Malcolm i midten

00.30 Mordkommisjonen

17.30 Pizzagjengen

19.20 Været

16.30 Sone 2

16.05 Malcolm i midten

11.30 Vil du bli millionær?

16.30 Sone 2

01.30 Sone 2

18.00 Hotel Cæsar

19.30 Hotel Cæsar

17.05 Venner for livet

16.30 Sone 2

12.30 Dr Quinn: Winterheart 17.05 Venner for livet

20.00 Vil du bli millionær?

17.30 Hotel Cæsar

17.05 Venner for livet

14.00 SportsXtra: Formel 1

17.30 Pizzagjengen

ning

19.00 Absolutt underhold- 07.30: Teletubbiene 07.54:

21.00 Nyhetene

18.00 Hotel Cæsar

17.30 Pizzagjengen

16.00 Becker

18.00 Hotel Cæsar

02.30 Sporten

ning

Snøbarna 08.06: Noddy

21.25 Været

18.30 Nyhetene og Sporten 18.00 Hotel Cæsar

16.25 Star Trek: Voyager

18.30 Nyhetene og Sporten 02.40 Været

19.20 Været

08.17: Byggmester Bob

21.30 Sporten

19.00 Absolutt underhold- 18.30 Nyhetene og Sporten 17.15 Roswell

19.00 Absolutt underhold-

19.30 Hotel Cæsar

08.27:

Torsdag 11. mars

20.00 Idol

Bjørnstad Bjørnene 09.15:

21.45

Beck:

Gutten

i ning
19.20 Været

glasskulen

22.35 Dokument 2: De 19.30 Idol

19.00 Absolutt underhold- 18.00 Søndagsåpent

18.30 Nyhetene og Sporten 19.20 Været

06.28 God morgen, Norge!

21.00 Nyhetene

Bayblade 09.37: Pokémon

18.50 Været

19.30 Hotel Cæsar

09.30 Nyhetene

21.25 Været

10.00 SportsXtra: Rally

19.30 Hotel Cæsar

19.00 Globus 2: Et ulveliv

20.00 Hos Martin

09.40 Ordjakten

21.30 Sporten

10.30 Dr. Quinn

19.30 Dyreriket

20.30 Tabloid

10.15 God morgen, Norge!

21.45 Idol - resultater

12.00 Holmgang

22.05

23.05 Frasier

20.40 SportsXtra: Fotball: 20.00 Idol

23.30 Nyhetene

Rosenborg - Benfica

00.30

med Rosenborg - Benfica

Senkveld

11.20 Menneskets beste
med venn

21.00 Nyhetene

20.00 Tommys popshow - 21.00 Nyhetene

21.25 Været

Sesongpremiere!

21.25 Været

12.55 Bonanza

Thomas og Harald

12.10 Matiné: Don Juan

21.00 Nyhetene

21.30 Sporten

13.45 På bølgelengde

23.05 Singel i New York

DeMarco

21.20 Været

21.45 Judging Amy

14.15 Frasier

23.35 Nyhetene

13.50 Star Trek: Voyager

22.35 Venner for livet

14.45 MacGyver

23.45 Film: Dødsmerket

14.40 Roswell

21.45 SportsXtra: Fotball: 21.30 Sporten
Senkveld

08.51:

19.20 Været

20.30 SportsXtra: Fotball

nelige

Arthur

ning

norske statsmisjonærene

23.45 De syv uovervin- 21.35 Nyhetene

ning

Søndag 14. mars

02.05 Absolutt underhold- 18.30 Nyhetene og Sporten 07.30 TV 2 Junior

21.45 Idol Ekstra

22.40 Nyhetene og Været

22.05

01.30 The Vice

23.05 Idol - resultater

Thomas og Harald

21.45 SøndagsTabloid

23.00 Kongen av Queens

15.35 Home and away

01.20 Torsdagsklubben

15.30 Nr. 19

02.15 Sone 2

23.30 60 Minutes

23.05 Singel i New York

22.30 Film: Young Guns

23.30 Nyhetene

16.05 Malcolm i midten

02.20 Level 9

16.30 Nr. 19

23.35 Nyhetene

00.20 God kveld, Norge!

23.45 Ja, kjære

16.30 Sone 2

03.05 Sone 2

17.00 SportsXtra: Basket

23.45 Film: Doktorskolen

00.50 Paradise Hotel

00.10 Judging Amy

17.05 Venner for livet

03.40 Absolutt underhold- 18.00 Søndagsåpent

02.50 Absolutt underhold- 00.20 Mordkommisjonen

Senkveld

med 21.25 Sporten

Thomas og Harald

ning

01.20 Sone 2

03.10 Sporten

01.55 Absolutt underhold- 01.30 Torsdagsklubben

01.45 The Vice

01.00 100 Centre Street

17.30 Pizzagjengen

ning

18.30 Nyhetene og Sporten

03.25 Været

ning

02.30 Level 9

02.25 Sporten

01.50 Sone 2

18.00 Hotel Cæsar

04.00 Sporten

18.50 Været

02.15 Været

03.15 Sone 2

02.45 Været

02.25 Absolutt underhold- 18.30 Nyhetene og Sporten 04.15 Været

03.50 Absolutt underhold-

Tirsdag 2. mars

ning

19.00 Absolutt underhold-

19.00

Globus

2:

Orinocokrokodillen

06.28 God morgen, Norge!

Torsdag 4. mars

ning

Mandag 8. mars

02.45 Sporten

ning

Lørdag 13. mars

19.30 Dyreriket

09.30 Nyhetene

06.28 God morgen, Norge!

04.10 Sporten

06.28 God morgen, Norge!

03.00 Været

19.20 Været

07.30 TV 2 junior

20.00 Tommys popshow

09.40 Ordjakten

09.30 Nyhetene

04.25 Været

09.30 Nyhetene

19.30 Hotel Cæsar

10.00 SportsXtra: Rally

21.00 Nyhetene

10.15 God morgen, Norge!

09.40 Ordjakten

12.00 Titus

10.15 God morgen, Norge!

12.25 Frasier

09.40 Ordjakten

Onsdag 10. mars

20.00 TV 2 hjelper deg

10.30 Young riders

21.20 Været

Lørdag 6. mars

10.15 God morgen, Norge!

06.28 God morgen, Norge!

20.30 Tabloid

11.35 Søndagsåpent

21.25 Sporten

12.00 Mysteriet om livet

07.30 TV 2 junior

12.00 SøndagsTabloid

09.30 Nyhetene

21.00 Nyhetene

12.05 60 Minutes

21.45 SøndagsTabloid

12.55 Bonanza

12.55 Bonanza

10.00 Lassie

12.55 Bonanza

09.40 Ordjakten

21.25 Været

12.55 Mens vi venter på 22.30 Film: She´s the one

13.45 På bølgelengde

13.45 På bølgelengde

10.30 Søndagsåpent

13.45 På bølgelengde

10.15 God morgen, Norge!

21.30 Sporten

Operaen

00.05 God kveld, Norge!

14.15 Daves verden

14.15 Daves verden

11.00 60 Minutes

14.15 Daves verden

12.00 Tabloid

21.45 Torsdagsklubben

13.25 TV 2 hjelper deg

00.35 Paradise Hotel

14.45 MacGyver

14.45 MacGyver

11.50 Mens vi venter på 14.45 MacGyver

12.25 Becker

22.45 Seks som oss

13.55 Tommys popshow

01.30 The Vice

15.35 Home and away

15.35 Home and away

Operaen

15.35 Home and away

12.55 Bonanza

23.15 Mens vi venter på 14.55 Star Trek: Voyager

16.05 Malcolm i midten

16.05 Malcolm i midten

12.20 Idol

16.05 Malcolm i midten

13.45 På bølgelengde

Operaen

15.45 Gjengen

16.30 Sone 2

16.30 Sone 2

13.20 SportsXtra: Fotball

16.30 Sone 2

14.15 Daves verden

23.45 Nyhetene

16.10 Idol

17.05 Venner for livet

17.05 Venner for livet

14.20 SportsXtra: Nyheter

17.05 Venner for livet

14.45 MacGyver

23.55 Angel

16.40 Idol

17.30 Pizzagjengen

17.30 Pizzagjengen

14.30 SportsXtra: Fotball

17.30 Pizzagjengen

15.35 Home and away

00.45 Mordkommisjonen

17.40 Idol - resultater

18.00 Hotel Cæsar

18.00 Hotel Cæsar

15.30 SportsXtra: Nyheter

18.00 Hotel Cæsar

16.05 Malcolm i midten

01.45 Sone 2

18.00 Familiesagaen de syv

18.30 Nyhetene og Sporten 18.30 Nyhetene og Sporten 15.45 TV 2 hjelper deg

18.30 Nyhetene og Sporten 16.30 Sone 2

02.20 Absolutt underhold- søstre

19.00 Absolutt underhold- 19.00 Absolutt underhold- 16.15 Idol - resultater

19.00 Absolutt underhold- 17.05 Venner for livet

ning

18.30 Nyhetene

ning

ning

16.40 Idol

ning

17.30 Pizzagjengen

02.40 Sporten

18.45 Magasinet

19.20 Været

19.20 Været

17.40 Idol Ekstra

19.20 Været

18.00 Hotel Cæsar

02.55 Været

19.10 Sporten

19.30 Hotel Cæsar

19.30 Hotel Cæsar

18.00 Familiesagaen de syv 19.30 Hotel Cæsar

20.00 Hos Martin

20.00 TV 2 hjelper deg

søstre

20.00 Nr. 19

19.00 Absolutt underhold- Fredag 12. mars

20.30 Tabloid

20.30 Tabloid

18.30 Nyhetene

21.00 Nyhetene

ning

19.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten
06.28 God morgen, Norge!

19.30 Hos Martin
20.00 Mine damer og herrer

02.10 Sporten
02.30 Været

S PA N I A P O S T E N

Mandag 01. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Nytt rom
19.30 19:30
20.00 OSCAR® : Stjernene
ankommer
21.00 OSCAR®-utdelingen
2004
22.30 Aktuelt og Været
22.45 OSCAR®-utdelingen
2004
23.05 OSCAR® - vinnerne
23.35 Lokale sendinger
00.05 19:30
00.35 Diagnose mord
01.25 Inferno
02.25 Aktuelt og Været
02.40 Inferno
03.25 Mess-TV natt
Tirsdag 02. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Oliver's Twist
19.30 19:30
20.00 Motepolitiet
20.35 Ekstrem forvandling
21.35 C.S.I.
22.30 Aktuelt og Været
22.45 C.S.I. Miami
23.35 Lokale sendinger
00.05 19:30
00.35 Diagnose mord
01.25 Det vanskelige valget
02.25 Aktuelt og Været
02.40 Det vanskelige valget
03.25 Mess-TV natt

Onsdag 03. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince of Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Hus til salgs
19.30 19:30
20.00 Din for alltid
20.30 Gilmore Girls
21.20 Dødelig bedrag
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Dødelig bedrag
23.20 Lokale sendinger
23.50 19:30
00.20 Diagnose mord
01.10 Shadrach
02.10 Aktuelt og Været
02.25 Shadrach
03.00 Mess-TV natt
Torsdag 04. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 LYST: bolig
19.30 19:30
20.00 Hus til salgs
20.30 Premiere: Millionæren
21.30 Fornemmelse for mord
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Kroppskunst
23.35 Lokale sendinger
00.05 19:30
00.35 Diagnose mord
01.25 Siste utvei
02.25 Aktuelt og Været
02.40 Siste utvei
03.25 Mess-TV natt
Fredag 05. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
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18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Pepsi Live
19.30 Dharma & Greg
20.00 Will & Grace
20.30 Temptation Island USA
21.30 Drowning Mona
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Drowning Mona
23.35 Lokale sendinger
00.05 Diagnose mord
00.55 Breaking the Silence
01.55 Aktuelt og Været
02.10 Breaking the Silence
02.55 Mess-TV natt
Lørdag 06. Mars
06.10 Mess-TV
12.20 Naturens herskere
13.10 Croc Files
13.40 Nikki
14.10 Hendene fulle
14.40 Dharma & Greg
15.10 What I Like About U
15.40 Sommerflørt
16.10 Din for alltid
16.40 Kjendisliv: Britney
Spears
17.10 Britney Spears - in the
Zone
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Uke-Aktuelt
18.30 Sigurds Verden
19.30 Oslo Lufthavn
20.00 Melodifestivalen
21.35 City Hall
22.30 Aktuelt og Været
22.45 City Hall
23.55 C.S.I.
00.45 If these walls could talk
01.45 Aktuelt og Været
02.00 If These Walls Could Talk
02.40 Mess-TV natt
Søndag 07. Mars
06.10 Mess-TV
12.20 Naturens herskere
13.10 Zoo School
13.40 Nikki
14.10 Hendene fulle
14.40 Dharma & Greg
15.10 What I Like About U
15.40 Pepsi Live
16.10 Justin Timberlake i
Memphis
17.10 Gilmore Girls
18.00 Aktuelt og Været
18.20 Boston Public
19.10 Buffy
20.00 Oslo Lufthavn
20.30 Sigurds Verden
21.30 En reise i sjelen
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Plastic Fantastic
23.15 Lokal-TV / That's My
Bush
23.45 Millionæren
00.45 City Hall
01.40 Aktuelt og Været
01.55 City Hall
02.55 Mess-TV natt
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour

14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Nytt rom
19.30 19:30
20.00 Popstars II
20.30 Ungkaren IV
21.30 Premiere: HC's
Musikkquiz
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Smallville
23.35 Lokale sendinger
00.05 19:30
00.35 Diagnose mord
01.25 Lone Star
02.25 Aktuelt og Været
02.40 Lone Star
04.05 Mess-TV natt
Tirsdag 09. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Oliver's Twist
19.30 19:30
20.00 Motepolitiet
20.35 Ekstrem forvandling
21.35 C.S.I.
22.30 Aktuelt og Været
22.45 C.S.I.
23.15 Lokale sendinger
23.45 19:30
00.15 Diagnose mord
01.05 Mannen som visste for
lite
02.05 Aktuelt og Været
02.20 Mannen som visste for
lite
03.00 Mess-TV natt
Onsdag 10. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince of Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Hus til salgs

19.30 19:30
20.00 Din for alltid
20.30 Gilmore Girls
21.20 For ung til å være far
22.30 Aktuelt og Været
22.45 For ung til å være far
23.20 Lokale sendinger
23.50 19:30
00.20 Diagnose mord
01.10 En kvinnes skjebne
02.10 Aktuelt og Været
02.25 En kvinnes skjebne
03.25 Mess-TV natt
Torsdag 11. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 LYST: bolig
19.30 19:30
20.00 Hus til salgs
20.30 Millionæren
21.30 Fornemmelse for mord
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Bortført av far
23.35 Lokale sendinger
00.05 19:30
00.35 Diagnose mord
01.25 Incident at Deception
Ridge
02.25 Aktuelt og Været
02.40 Incident at Deception
Ridge
03.20 Mess-TV natt

Fredag 12. Mars
06.10 Mess-TV
12.05 Firmaet
12.55 Chicago Hope
13.45 Glamour
14.10 Glamour
14.40 Boston Public
15.30 Steg for steg
16.00 Et gutteliv
16.30 Fresh Prince i Bel Air
17.00 Steg for steg
17.25 Filmquiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Pepsi Live
19.30 Dharma & Greg
20.00 Will & Grace
20.30 Temptation Island USA
21.30 Galaxy Quest
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Galaxy Quest
23.40 Lokale sendinger
00.10 HC's Musikkquiz
01.10 Bone Daddy
02.10 Aktuelt og Været
02.25 Bone Daddy
03.05 Mess-TV natt
Lørdag 13. Mars
06.10 Mess-TV
12.20 Naturens herskere
13.10 Zoo School
13.40 Nikki
14.10 Hendene fulle
14.40 Dharma & Greg
15.10 What I Like About U
15.40 Sommerflørt
16.10 Din for alltid
16.40 Popstars II
17.10 Smallville
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Uke-Aktuelt
18.30 Sigurds Verden
19.30 Oslo Lufthavn
20.00 Melodifestivalen

21.35 Shakespeare in Love
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Shakespeare in Love
00.05 C.S.I.
01.10 Ute av kontroll
02.10 Aktuelt og Været
02.25 Ute av kontroll
03.10 Mess-TV natt
Søndag 14. Mars
06.10 Mess-TV
12.20 Naturens herskere
13.10 Zoo School
13.40 Nikki
14.10 Hendene fulle
14.40 Dharma & Greg
15.10 What I Like About U
15.40 Pepsi Live
16.10 Ungkaren IV
17.10 Gilmore Girls
18.00 Aktuelt og Været
18.20 Melodifestivalen
20.00 Oslo Lufthavn
20.30 Sigurds Verden
21.30 En reise i sjelen
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Plastic Fantastic
23.15 Lokal-TV / That's My
Bush
23.45 Millionæren
00.45 Shakespeare in Love
01.40 Aktuelt og Været
01.55 Shakespear in Love
03.05 Mess-TV natt

SPANIAPOSTEN
Markedsføre din bedrift ?
Spaniaposten er Spanias største publikasjon på norsk og
ingen annen skandinavisk/norsk publikasjon har større
dekning eller så mange lesere som Spaniaposten.
Fra høsten kommer vi ut hver 14. dag på Costa del Sol
og Costa Blanca med lokale og
regionale nyheter og reportasjer.

Kontakt oss for annonseinfo:
red@spaniaposten.com
Tlf: +34 966 885 802
Fax: +34 966 885 803
www.spaniaposten.com

Ingen annen norsk "spania-publikasjon"
leses av flere mennesker enn Spaniaposten

Garanter t !
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3D Visualisering
• Bilder for print
• Bilder for web
• Animasjon for web
• Animasjon for video
• CD-R
ROM presentasjon

Noruega del Sol - Boreal Costa Blanca

Colonia Escandinavia - Soler Inmobilaria

BILDER: Bildene viser en visualisering av enebolig som er under oppføring nære
den norske skolen i Alfaz del Pi av Boreal CostaBlanca. Visualiseringen er laget på
grunnlag av arkitekttegningene for boligen. og foto fra tomten.

• Foto-realisiske visning av boliger, med natturtro
overflater, lys og skygge. Innvendig og utvendig
med materialer etter spesifikasjon.
BILDER: Bildene viser en 3D visualisering av en rekke boliger som oppføres i
Alfaz del Pi av Soler Inmobilaria. Visualiseringen er laget på grunnlag av arkitekttegningene for boligen. og foto fra tomten.

• “Material tester” så man tydelig kan se hvordan boligen vil
fremtre med forskjellige typer, flater, fliser, taksten etc.
• Previsualisering av boliger og hele urbanisasjoner med siste
generasjons verktøy og med foto-realistisk resultat. Og legge
boligene inn i landskapet hvor de skal oppføres.

Kontakt oss demonstrasjon eller pris på visualisering av ditt prosjekt:
DT Media - Mob: 627 816 569 • Tlf: 966 881 002 • Fax: 966 885 803

S PA N I A P O S T E N
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2. opplag i salg nå!
Svein Woje & Kari Klepp
JESUS DØDE IKKE PÅ KORSET
Urevangeliet Q
Boken tar for seg det siste som er oppdaget i utlandet rundt Jesu død,
blant temaene er likkledet i Torino, Jesu bror, Paulus som skapte
kristendommen og mye mer. Boken kjøpes hos Kristines Bokhandel i
Skandinavisk senter i Torrevieja. Pris 20€ www.borglund.no

Problemer på Prado
I Madrid er
kunsteliten i opprør
fordi direktøren for
Pradomuseet vil stille
ut en samtidskunstner.

D

irektøren ved det
spanske Pradomuseet,
Miguel Zugaza, er nå
under voldsomt press for å
omgjøre beslutningen om å
stille ut verker av Miguel
Barcelo  en av Spanias mest
anerkjente moderne kunstnere.
Frem til i dag har grensen for å
få en plass i Prado-museet vært
et bestemt årstall, 1881, Pablo
Picassos fødeår. Museet rommer blant annet verkene til de
tre store - El Greco, Diego
Velasques og Fransisco Goya.
Picasso og de andre mestrene
innen moderne malerkunst har
fått sin plass i nabomuseet, kunstsenteret Reina Sofia. En
blanding av klassisk og moderne er å se i ThyssenBornemisza, det tredje museet i

Ikke alle mener moderne kunst har
noe å gjøre sammen med verker fra
Goya, Velasques og El Greco.

Madrids berømt museumstriangel.
Men nå har altså Miguel
Barcelo klusset det skikkelig til
ved å invitere en samtidskunstner til å stille ut på Prado,
attpåtil en ganske omstridt kunstner som tar i bruk utradisjonelle virkemidler som insekter, kjøttstykker og råtne planter
i bildene sine.
Nå er saken havnet på den
spanske kulturministerens bord,
og Spanias kunstelite venter i
spenning på konklusjonen.

Alvorlig for Terra Mitica

T

allenes tale er klar, det
går særdeles dårlig med
fornøyelsesparken Terra
Mitica utenfor Benidorm; i fjor
var tapet på omkring 60 millioner Euro, nesten en dobling
av tapet fra 2002 (34,4 millioner Euro). Antallet besøkende
var nede i under en million i
2003, omkring to millioner
færre enn det det er budsjettert

med. Investorene er forventet å
gjøre drastiske endringer i
driften av parken i månedene
som kommer, i et forsøk på å
redusere tapene. Dersom ikke
tallene ikke bedres drastisk kan
det bety kroken på døren for
Terra mitica, den største
fornøyelsesparken i Valencia
regionen.

S PA N I A P O S T E N
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DIVERSE

BRIDGE
Torrevieja/Lomas
del
Mar/Cabo Cervcera
Bridgepar søkes til selskapsbridge. Tlf: 966 920 353
KRISTEN VENN SØKES
Dansk kvinne 56år søker en
venn for livet. Tlf: 43641509
(Danmark) 665 351 558
(Torrevieja)
CAMPINGVOGN
Husvogn med fortelt, selges.
fullt utstyrt med sengeplass
til fem. Dusj, wc. aldri kjørt.
18.000 Euro 965 893 489
SELVSTÅENDE FORTELT for
campingbil eller vogn, til
salgs for halv pris. Ikke
brukt, vises i Alfaz del Pi 250
Euro: 966 862 297
SYKLER ØNSKES KJØPT
Våre to halvvoksne barn
ønsker seg hver sin sykkel i
Spania.Ønsker derfor å kjøpe
-pent brukte, kvalitetsykler.voksen str.)Er denne gang
i Spania 1-14 mars. Tlf
Norge+47 55933473mobil+47 97699559.
EXCALIBUR CAMPING
Selger MOBIL HOME inkl.
alt av utstyr. Kjopt ny i -99. 2
soverom, bad, kjokken,
salong, spisestue... TV,
vaskemaskin,
kamin+++
Selges for 48 000 Euro, ev
sammen med -99 mod
Nissan Primera for 54 000
Euro... Tlf. 0034 639406061
MB SL
eller annen cabrio fra 90 - 96,
norske eller spanske skilt. tlf:
647020348

dragsklädsel. Hel och fint
underhållen.
Spanskreg.
18000 mil -83. Nybesiktigad,
nya däck runtom, rattkrycka,
larm. Jättekoffert. Går bra
och billigt. Bilen är i
Torreveija. Pris EUR 120.eller bästa bud Tel Arne 965
328 825.
BIL KØBES , A LICANTE
lille eller mellem stor bil
købes,
gerne
diesel
607507407

쎰

JOBB

FRISØR SØKES!
"UNIQUE" hair & beauty på
Supermercado Costablanca
Alfaz del Pi søker etter
norsk/skandinavisk frisør.
Godt arb. miljø og gode
lønnsbetingelser. KOntakt
Bill
(engelsk)
på
tlf:696115355.
SNICKARE, BYGGARE FINNES
Rejäl äldre norrlänning vill
likt flyttfåglarna dra söderut
några månader, men trivs
inte bara med att turista,
söker en syssla. Har byggfirma, är ingenjör och billig i
drift. +46 281 30780
JOBB INNEN REISELIV?
LLOYD TRAVEL SCANDINAVIA
SØKER
REISEBYRÅ MEDARBEIDER Send CV til: Lloyd
Travel Scandinavia C/
Capitan Garcia Gea, 17
03180 Torrevieja eller;
mail@lloyd-travel.com For
info ring manager Martin
Furs tel 96 570 53 94

Europa, 3 min gange fra 2
badestrender, 60 m fra parkeringshus m. døgnvakt,
butikker, banker, restauranter, promenadegater i umiddelbar nærhet. Til leie i juni,
juli, august og september.
Pris: 2.300,- NOK/uke inkl
strøm. Tlf.: +34 63 51 38 439

H

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
LEIES UT LA NUCIA
2 sov, møblert, med parkering og basseng. Utsikt til hav
og fjell. 639 688 611 / 606
221 200
EN OASE I ALBIR
Leies ut fra 01.11.04 til
30.05.05 - 4 sov, norsk tv,
basseng. et spesielt hus Tlf:
+47 9014 8731
HUS ALFAZ DEL PI
SKOLEÅRET 04/05: 4
soverom, 2 bad, kjøkken /
stue, vaskerom, overbygd
terasse, uteplass med grillsted og basseng 9x4 meter.
Rolige omgivelser med gangavstand til skolen. Alt
utstyr. norsk Tv, oppvask/
vaskemaskin og sentralfyring. Mer info på tlf.
(0034) 965889155
B U N G A L O W TIL L E I E i
Residence Parc fom 10.mars
tom 01.juli 2004. 2 store
soverom, stue,kjokken, 2
bad, 2 terrasse + soltak.
Naert den norske skolen! 500
E per mnd, ekskl.strom. Ta
kontakt
per
tlf
+34
606306386

ØNSKER KJØPE

VOLVO 850 95 mod 100 000
km bornitt mett AC 4 dørs
personbil nye dekk hel og
pen
bil
selges.
tlf
4772527560 4791537179
BARNEPASS
Hei jeg hete Maren og passer
en liten gutt på tre år 1 km
sør for Torrevieja. Jeg tar
gjerne en til , 2-3 ganger i
uken.Ring 966722058
ESCORT XR 3I CABRIO
89 mod, 178k km, elektrisk
cabrio.. selges kr. 2200 tlf:
647020348

VOLKSWAGEN JETTA SÄLJES
Volkswagen Jetta "Röda
Faran" med blå över-

H

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
GUARDAMAR
Leiligheter med takterrasse
Flotte leiligheter med takterrasse leies ut i Guardamar og
på La Manga. Tlf.: 004773929421
N YTT
REKKEHUS
v/Guardamar til leie for kortere el. lengre tid. To
soverom + sovesofa, aircondition, stor takterrasse. 300m
fra sjøen v/pinjeskog. Gode
turmuligheter. 30min. m/bil
fra
Alicante
flypl.
Hentemulighet. tlf. +47 902
06 354
LA MANGA
2 nydelige leiligheter med en
unik beliggenhet kun 10m fra
basseng og 30m fra sjøen til
leie. Begge leilighetene
vender mot bassenget, er
godt utstyrt og har norsk TV
samt aircondition. Ta kontakt
for tilbud på tlf. +47
45042700
BYTTE LEILIGHET ? SELGE ?
Har en quatro leilighet over
to etager med 3 soverom og 2
bad
samt
takterasse.Leiligheten ligger
på Playa Flamenca som er ca
5 km fra Torrevieja. Vi
ønsker å selge eventuellt
bytte denne med en leilighet
inne i Torrevieja. Ta kontakt
med Tore/Tove på tlf. 0034966701492
/
0034628030974
CABO ROIG ,HUS /LEILIGH .TIL
Vi skal selge vår leilighet i et guattrohus. Det ligger ca 800m til stranden på
CaboRoig,og like ved 3 golfbaner. Huset har en stor
vinkelstue m/peis, stort
kjøkken, 2 s.rom,2 bad, stor
takterrasse, balkong og en
liten hage med plass til f eks
bil. Huset er 3 1/2 år,og
selges fullt møblert. Meget
koselig område! Vi kan
ordne med visning, send oss
en mail eller ring oss! Tlf.
+47247333/+4793012347
SALGS

EGEN PLEIE MEDHJELPER

jeg er hjelpepleir, søker etter
jobb hos en enke man som
kan betaler for egen pleie
medhjelper i spania.
liziki@yahoo.com

H

BOLIG
TILBYS

Costa del Sol
LEILIGHET
TIL
LEIE
B E N A L M A D E N A
Utsiktsleilighet over hav og
Torrequebrada
golf.
3
soverom m/6 sengeplasser, 2
bad. 50kvm terasse, fullt
utstyrt. Tlf : 0047 41637437
NERJAS
LEILIGHET m 2 soverom,
balkong, aircondition, kabelTV. Beliggenhet: Midt i
Nerjas hjerte på Balcon de

NYRENOVERAD
laghenhet Altea 2 sovrum,
nara Casco antiguo Altea.
Inglasad balkong, havsutsikt
och
nara
till
allt.
Tel:665127897
LA NUCIA
TIL SALGS LA NUCIA
220 m2 3 store soverom 2
bad,kjøkken med alle hvitevarer,spiseplass. Tomt 500
m2
med
beplantning.
Svømmebasseng. 2 km. til
Altea.Gangavstand
til
Rauma
Sol.
HØY
PRISKLASSE.
mob: 637194017

NYERE LEIL LEDIG
Nyere leielighet med høy
standard. 2 soverom, ledig
for utleie (kort eller lang).
Flott beliggenhet. Basseng,
ac, tv, 2 terrasser alt av
utstyr, barnevennlig. Ring
eller mail for info og bilder.
0047 69 34 50 28

Feriehus tilleie på Gran Vista
Feriehus i Gran Vista, 03130
Sta. Pola, Alicante til leie.
Huset ligger i et av Spanias
fineste områder, med flotte
svømmebassenger og tennisbaner til fri avbenyttelse.
Huset har egen garasje, 7
sengeplasser, og er topp
utstyrt. Kabel TV. Meget fint
og barnevennlig område nær
nydelig sandstrand. 4 km fra
Santa Pola - 12 km sør for
Alicante, med gode bussforbindelser begge veier.
Bank, legesenter, apotek,
butikker og restauranter i
området. Tlf. +47 900 33
260.
ATTICO SELGES
Leilighet nær La Mata 2
soverum stue bad terrasse og
solarium felles svømmebasseng.Selges fullt møblert
(pene møbler) Flott utsikt
mot saltsjøen og La Mata.
SELGES PRIVAT Henv,
0034.629 986 731
RADHUS/LA MATA
Trevånings-radhus på La
Mata. Söderläge med havsutsikt, 3 sovrum, 2 badrum, allrum och kök fullt utrustat,
möblerat och modernt. 2
stora solterasser. Lugnt och
fridfullt område, en barnpool, en vuxenpool och egen
carport /p-plats. Nära till
affär, strand och bussförbindelse. Parabol med
nordiska (svenska, danska,
norska), engelska och spanska kanaler. Uthyres kortare
eller
längre
perioder.
Hyresedigt (1/3-22/3), (25/519/6) 2004 och till hösten fr.
23/8 och framåt. Telnr: + 46
345 714 19
FLOTT LEILIGHET SELGES
Flott leilighet oppført aug.
2002. Beliggende i La
Florida, ca 2,5 km fra
Torrevieja. 900 m til strand.
50 m til stor park og off. basseng. 150 m til butikker og
restauranger. Større sentre i
gang avstand. 2 soverom,
stue,
kjøkken,
bad,
vaskerom, 2 terrasser. Høy
standard! Ac, tv, stereo,
vaskemaskin etc etc etc..
Selges ferdig smakfullt
møblert
(inkl
2
sett
utemøbler).
Ring
+4790928270 +4769345028
SELGES hyggelig rekkehus! Rekkehusleilighet i
Aguas Nuevas, Torrevieja.
Leilighet over 2 etasjer,
boareale 81,5 m2 + 22 m2
ingl.terrasse. I förste etasje

stor stue, kjökken, gästetoa,
duschrum, inglaserad terrasse, uteplats med plattor. I
andre etasje 2 stora sovrum
(möjlighet att göra tredje
sovrum), bad, två terrasser
med basseng- och havutsikt.
Möblerad, airconditioning
med värmepumpe, telefon.
Leiligheten är trivelig, velbeholdt och ligger på ett hjörne.
Flotte felles svömmebasseng, tennisbana. Megget
populärt område takket vare
sin närhet till by, strand,
butikker etc. Gode bussförbindelser till Torrevieja.
Bör sees! Pris: 145.000
euros. Tel. (+34) 650 17 17
63
FINCA M. SVOMMEBASS.
Nyoppusset med 3 sovr.,
2bad, stor stue, kjokken m.
alle hj.midler, stor patio m.
barbequa.(alle
norske
kanaler). Ga avstand til
strand og byen San Pedro del
Pinatar. Usjenert, deilig
hage.Tel.0034968186479 el.
0034629556031
TORREVIEJA
Toppleilighet
med
2
soverom, garasje og felles
basseng leies ut i Mai, juni,
juli. 0034 96 571 79 38
DUBLEX ATTICO
Sentralt
beliggende
i
Torrevieja
1
etg.
stue.kjøkken.2 soverum 1
bad og entre. 2 etg. stue.
soverum.bad.terrasse
og
ugenert solarium. Totalt
ca.140
m2
A/C
/
varmepumpe.vannfilter.vifte
r i tak. Garasje i kjeller.Ca 5
min.
gåavstand
til
Scandinaviske Senter og
strand/promenaden SELGES
PRIVAT 183.000
euro
Hendv.629 986 731
ALDEA DEL MAR, Leilighet
salg Nydelig nyoppusset leilighet 60 m fra strand
Torrevieja, 87 m2 , 2
soverom, solrik terrasse, air
cond., alle hvite varer,
møblert til salgs,  180.000
mob. 629 784 644.
HUS M/HAGE
Koselig, velutstyrt hus på ett
plan til leie. Rolig villastrøk
nord-øst for sentrum av
Torrevieja med gangavstand
til
alle
fasiliteter.
Strandpromenaden i byen
starter 500 m fra huset, her
kan du rusle inn til sentrumsgatene. Middelhavet, bank,
butikk og restauranter er bare
200 m unna. Huset er bygget

S PA N I A P O S T E N
i 1999 i meget høy standard. Inneh:
2 soverom, stue/spisestue, kjøkken
og bad. Masse usjenert SOLRIK
uteplass bak smijernsgjerde og låsbar port med egen biloppstillingsplass. Flislagt, lettstelt hage
med planter i krukker. I tillegg egen
privat takterrasse på 55 m2. Her bor
du meget bra. Rimelig leiepris til
voksne og pålitelige ordensmennesker. Ring for info og bilder, tlf
0047-22105098, eller 92 85 31 95.
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LEILIGHET TIL LEIE PLAYA FLAME
Ny rekkehusleilighet i Playa
Flamenca, ca 6 km sør for
Torrevieja. 2. etasje m/2 soverom,
bad, stue,kjøkken og stor takterrasse m/flott utsikt. Parabol med
norske tv og radio kanaler. 4 sengeplasser og aircondition. Ca 5-10
min gange til strand, 10 min kjøring
til 3 golfbaner, gangavstand til
butikker, restauranter, flott svøm-

mebasseng på området. Leiligheten
er fullt utstyrt med sengetøy, håndklær og kjøkkenytstyr (inkl. vaskemaskin og oppvaskmaskin). Leies
ut for kortere og lengere perioder.Kontakt Finn Hansen tlf
92627015

Diamond Centre
Avda. Martinez Alejos, 2 (gamlebyen)
03500 Benidorm, Alicante.

Ekte diamanter, ekte service, gode priser
Du finner oss i: Avda. Martinez
Alejos, 2 (gågaten som går fra
strandpromenaden og oppover)

Tredje generasjon gullsmed
med 40 års erfaring.

LEILIGHETER SENTRALT BENIDORM
EN DEL LEILIGHETER SENTRALT I BENIDORM TIL LETE,
FOR KORITIDS LEIE, ELLER HELASEIE.
MER INNFORMASJON PA TELLEFON

Telefon og Fax

966 830 856

Kvalitetssmykker i 18K, gull,
platina, diamanter, rubiner, safirer.
Skreddersydde smykker laget på
bestilling. Vi reparerer også.
Reduserte priser på 18K gullsmykker

20€ PR GRAM

Villa - La Zenia - Torrevieja - Sjelden mulighet !

96 586 1048 ELLER, 630448283

Stor villa ca. 170m2 - 5 soverom, 2 bad, vaskerom og carport. Pen opparbeidet
tomt på 620 m2 - Eget svømmebasseng. Usjenert beliggende, 10 min gange til La
Zenia stranden. Gitter, alarm, air cond. i alle rom, parabol m.m.. Nær restauranter
og butikker i alle varianter. Bytteår 2002 - Overtakelse etter avtale. 490.000 Euro
MÅ SEES !! Ring for avtale 0047 90749878 eller 0034 660 124 186

Stilling ledig:
Skandinavisk Sykepleie Service tilbyr hjemmesykepleie og
relaterte tjenester på Costa Blanca. Vi søker hjelpepleiere
og sykepleiere som kan arbeide for oss på deltid.

Flere annonser på Internet:

Kontakt Anne på tlf: 666 171 601
96’ Golf 1.4, selges
85.000 km, radio/kassett, A/C,
farge hvit, 3 dører. Pris 5.100 euro.
Kontakt Nina 661069501
eller Gunnar 639204674

www.spaniaguiden.no/rubrikk


NORSKE KONSULATER
BENIDORM
Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: Edificio Aurea, 6 A y B, C/ Pal 1
Åpningstider: 0900-1500 (man - fre)
Telefon: 96 585 21 07 y 96 585 21 66
Fax: 966 80 27 00



TORREVIEJA

C

Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: C/ Cañonigo Torres, 8

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE

Åpningstider: 1000-1330 (man - fre)
Telefon: 96 670 45 01
Fax: 96 571 69 16

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO
Velg “annonsemarked” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du
bruke dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

MALAGA

Overskrift

Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

Område/Sted
Annonsetype
Annonsetekst

Bolig Tilbys

Bil/Mc

Diverse

Åpningstider: 10.00 - 13.00 (man - fre)
Telefon: 952 210 331
Faks: 952 215 939

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER


Telefon
E-post

Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 966 885 803 eller Epost: red@spaniaposten.com

NØDNUMMER

Ambulanse
Bomberos (brannvesen)
Guardia Civil
Policia Local

112
112
062
092

N O R S K E E I E N D O M S M E G L E R E O G A D V O K AT E R
VÅR SERIØSITET ER DIN TRYGGHET!

Hus i Torremuelle/Benalmadena, 98m2
2 soverom 1 baderom, Peis og fult
utstyrt kjøkken,  207.200

Rekkehus i Albir med havutsikt. 2 sov
1 bad 60m2 og 40 m2 terrase.
 180.000

Tomannsbolig i San Rafael
3 sov, 2 bad, 200 m2, garasje, basseng. Tomt 300 m2  245.000

Hus i Fuengirola, 243m2, 3 soverom,
3 baderom, Peis, Flere terasser,
 317.400
Costa del Sol

Studio i Torremolinos, 39 m2
Ja, Baderom: 1, Panoramisk utsikt
 114.190

Rekkehus i La Perla, 65m2, Terasse
30 m2, 1 soverom , 2 baderom,
Svømmebaseng,  141.000

Enebolig i Cautivador med panorama
utsikt. 5 sov 4 bad 294m2 basseng
og 900 m2 tomt,  475.000
Costa Blanca

Costa Blanca

Sjarmerende enebolig i San Rafael med
egen sokkel leil. 4sov, 2bad 270m2
basseng og 1600m2 tomt.  370.000
Costa Blanca

Costa del Sol

Costa del Sol

Costa Blanca

Enebolig i San rafael 4sov, 2bad
180km2 basseng og 446m2 tomt
 310.000

Costa del Sol

Leilighet i Campo Mijas , 90 m2
2 soverom, 2 baderom, svömmebaseng, Terasse  159.000

Leilighet i gamlebyen i Altea med
fantastisk utsikt. 2 sov, 1 bad
64m2  179.000

Costa Blanca

Costa del Sol

Costa del Sol

Costa Blanca

Costa Blanca

Costa Blanca

Costa del Sol

Nyrenovert enebolig I Alfaz del Pi.
Like ved Norske skolen, 4sov, 2bad,
180m2, basseng 920m2
tomt  365.000

Til salgs for konkursbo!

Leilighet i Pueblo Lopez , 60 m2
Terasse, 1 soverom, 1 baderom
Pris:  171.200

Leilighet i Fuengirola sentrum
110 m2, Terasse, Soverom: 2
Baderom: 2, A/C,  201.400
Costa del Sol

Costa del Sol

Topleilighet i Fuengirola, 172 m2
Terasse, Soverom: 2, Baderom: 2
Panoramisk utsikt, A/C,  343.000

Hus i Mijas, Kvadratmeter: 350 m2
Terasse, Soverom: 5, Baderom: 3
basseng  850.000

Stor enebolig i Ciudad Quesada fantastisk eiendom med meget høye kvaliteter, inneholder 3
soverom,3bad stor stue og kjøkken med eget vaskerom. Hele huset har kjøle/varme
pumper.Toppetasjen har liten gjesteleilighet med egen inngang. Frittstående garasje med
plass til to store biler automatisk portåpner etc. 1000 m2 tomt med opparbeidet meget
lettstelt hage. Stort fliselagt uteareale med basseng, dusj toalett og stort grillhus må sees.
Huset selges fullt møblert. Prisantydning:  450.000

Vi har et stort utvalg av eiendommer i alle prisklasser på Costa del
Sol og Costa Blanca, så ta gjerne kontakt med ett av våre kontorer
eller se vår webside for mer informasjon: WWW.BARFOD.ES

ALBIR
Tlf: +34 96 686 42 90
Fax: +34 96 686 44 23
E-mail: albir@barfod.es

TORREVIEJA
Tlf: + 34 96 570 55 84
Fax: +34 96 571 96 40
E-mail: torrevieja@barfod.es

Barfod eiendom har nå
flyttet sammen med Barfod
Advokater i Bulevard de los
musicos nr 10, Albir.

FUENGIROLA
Tlf: +34 95 259 36 70
Fax: +34 95 247 76 49
E-mail: fuengirola@barfod.es

Eiendomsmegling

Spania

