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Transport/Flytting

T-LINE Int.
Tlf 669 00 34 43
Fax 952033170
toreline@operamail.com

Tlf: 966 814 267    Fax: 966814098   Internett: www.cbhandverk.com

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT
Se annonse side 29

C/ Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
Åpningstider 0900-1330 og 1600-1830.

Vi i Spaniaposten har de siste dagene jaktet på Belen. Da
snakker vi verken om en person eller et sted, men rett og
slett den tradisjonelle håndlagede Belen, eller julekrybbe
som vi sier på norsk. Vi trengte ikke å dra langt, for Maria
med Jesusbarnet er å finne mange steder nå i disse førjul-
stider. Vi har vært innom alt fra butikker til hoteller og Terra
Natura.

Vi tok en rusletur i Altea
på jakt etter en ekte
Belen. Det var i en bit-

teliten boutique, Alteazur,  på
selveste strandpromenaden i
Altea vi skulle finne det vi lette
etter. 

Blant vesker, klær og smykker
finner vi altså jomfru Maria med
Jesusbarnet. Ved inngangen til

boutiquen har butikkeieren
Lorenzo egenhendig laget
krybben. Han har lagt ned mye
tid, og detaljene gjør krybben til
et mesterverk. Det går gjetord
om verket i puebloen, og både
store og små legger turen innom
Lorenzos boutique for å synse
og snakke om Belen, noe alle
spanjoler har et forhold til.

1122..  DDEESSEEMMBBEERR    �    NNYYHHEETTEERR  OOGG  RREEPPOORRTTAASSJJEERR  HHVVEERR 1144..  DDAAGG    �    UUTTGGAAVVEE  7766 GRATIS!GRATIS!
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Årets mest svette årstid
når det gjelder shop-
ping - med unntak av

vårsalget - er i gang.  Nå skal
det handles!

Når julelysene settes opp i
butikkvinduene og glitter og
stas henger i palmer og trær, da
er det på tide å handle inn alt
som skal til for å få en vel-
lykket julemåned. Det er ikke
så rent lite man kan trenge -
skal man på julebord må man
ha ny garderobe, skal man på

nissefest må man ha nisseut-
styr, skal man ha gjester må
man ha julemat - og skal man
ikke miste alt man har av fami-
lie og venner, må man kjøpe
julegaver. I det hele tatt: han-
dle, handle, handle.

Butikkene har gode dager, dess
nærmere julaften dess bedre.
Har man fremdeles ikke kjøpt
julegavene på lille julaften, går
man gjerne noe berserk og han-
dler ofte dyrere enn man hadde
tenkt å gjøre. 

Juleshopping!

wwwwww..mmiiccaassaa--aallmmeerriiaa..ccoomm
Condado de Alhama golf resort, ny penthouse med 55 m2 terrasse; 119 800 €

Almanzora Country Club, ny bungalow med takterrasse; 126 000€
Ring Anne Grete: 66 22 14 140

L
U

K
S

U
S

 T
IL

J
U

L
?

V
elour treningsdrakter til i

3 farger. N
å € 80 F

ø
r € 105

R
ing N

ina på 661 069 501

www.funkymama.co.ukwww.funkymama.co.uk

Jakten på Belen

Beliggende 200 meter fra stranden i Denia. 2 sov, 1 bad,
kjøkken, garasje. Godt utstyrt med heis, a/c, alarm etc.
Beliggende sørvestvendt i bevoktet anlegg med felles bas-
seng, treningsstudio, tennis m.m. 76m² bruksareale, byggeår
2005, høy standard. Stort utleiepotensiale. 208.000€

Kontakt Ocean Estates, www.oceanestates.com, ref. CB15074
Evt. eier direkte, 0047 906 57 363

Luksuriøs leilighet til salgs
- Aquamarinas, Denia
Luksuriøs leilighet til salgs
- Aquamarinas, Denia

Leilighet til salgs - Costa
Blanca Nord - Calpe
Leilighet til salgs - Costa
Blanca Nord - Calpe

2 sov, 2 bad, kjøkken og bod.
85m2+20m2 terrasse. Ferdigstilt juli
2005. Høy standard, sentral beliggenhet
like ved “Flamingo Lake” i Calpe. Egen
“hageflekk”, felles basseng og hageanlegg.
261.000€ Kontakt Ocean Estates,

www.oceanestates.com, ref. CB15314
Evt. eier direkte, 0047 906 57 363

Stengt fra 23.des.
Åpner 02.jan.2006.

Vi ønsker alle en
riktig god jul og
et godt nytt år!

Vi ønsker alle en
riktig god jul og
et godt nytt år!

Julefestival i Benidorm
Kulturrådet i Benidorm rådhus
presenterte 3. desember årets
julefestival i byen, "Nadal de
Teatre",  som skal finne sted på
Aula Cultural de la CAM mel-
lom 8. desember og 7. januar.
Årets nyhet er marionettverkst-
edet den 28. desember, der vok-
sne og barn kan lære å lage mar-
ionetter på en enkel måte. 

El Altet leder an på lavpris
Senere undersøkelser viser at fly-
plassen i Alicante, El Altet, leder
an i antall lavprisflyvninger i
Spania. Nesten en halv million
passasjerer som fløy med
lavprisselskaper i forrige måned
landet eller tok av fra El Altet ,
alle utlendinger. 

Tunnelforbindelse med Marokko
Spania kommer i de nærmeste to
årene til å investere ti millioner
euro på tunnelforbindelse med
Marokko. 



Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:

 495 NOK per år for abonnenter i Norge.
 39€ per år for abonnenter i Spania.

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside
www.spaniaposten.com eller send din adresse
til vår fax så sender vi deg neste utgave
sammen med en giro for innbetaling.

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(Ved rådhuset)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den Norske klubben
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
Carrefour

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Presna - Pedero Llloret Marcet
Wheelers's Book shop
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den norske klubben
Urb. El Faro

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Poseidon Presna

LLAA MMAARRIINNAA
Barry’s aviskiosk

GGUUAARRDDAAMMAARR
Casa Tre Toppar

PPIILLAARR DDEE HHOORRAADDAADDAA
Alpuente

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon v. havnen
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN//LLOOSS DDOOLLCCEESS
Langenes Spaniahus

EELL LLIIMMOONNAARR
"Posthus"

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Kirkesenteret
Skolen
Don Carlos
Mobico

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Media distribusjon

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR//TTOORRRREEJJOOVVEENN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Firstline
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Helsemyndighetene i styr-
et i Valencia kan
bekrefte at det nå finnes

14 tilfeller av legionellautbrudd i
Torrevieja, de fleste av disse
utlendinger. Av de 14 er 10 inn-
lagt på sykehus, to på intensiv-
avdeling, to som blir behandlet i
sitt hjem, mens et femtende til-
felle er til analyse. 

Man mener at tilfellene oppsto
grunnet forurensning av byens
vannforsyninger. Derfor er alle
fontener og vannspredningssys-
temer i byen stengt av. To av de
smittede er nordmenn.
Legionella rammer ofte menn-
esker med dårlige lunger.

"Bolig boomen" fortsetter
TToorrrreevviieejjaa VVaalleenncciiaa

Tyveribande tatt i Benidorm 

Agenter fra Guardia Civil
i Altea og Calpe i sam-
arbeid med Policia

Nacional gjennomførte i
begynnelsen av desember rassia
mot to boliger i Benidorm. 10
personer ble arrestert som følge
av aksjonen, tiltalt for å ha stått
bak en rekke boliginnbrudd i
områdene Marina Alta og
Marina Baixa i provinsen
Alicante. Boliginnbruddene har
fått stor oppmerksomhet, da
bandens metoder er høyst volde-
lige. Innbruddene fantes som
regel sted på nattetid mens hus-
eierene sov. Dersom noen i hus-
standen skulle våkne under inn-
bruddet, ble det utøvet vold i
svært alvorlig grad. Politiets jakt
på banden har pågått over lang
tid. Banden har brukt en rekke
leiligheter for å gjemme tyve-
godset, som besto for det meste
av penger, smykker, elektronisk
utstyr og luksusbiler. Mye av

tyvegodset ble beslaglagt av
politiet og skal plasseres i lokal-
ene til Guardia Civil i Altea, slik
at de som har vært utsatt for tyv-
eri kan identifisere og hente sine
eiendeler. 

BBeenniiddoorrmm VVaalleenncciiaa

80% av bygge-
prosjekter stoppes

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ?
?

?

?

? ?

?

? ?

? ?
?

Under et bransjemøte med
utbyggere og eien-
domsmeglere i Valencia

i slutten av november uttalte
Alvaro Aleixandre, sjefen for
utbygging i byggerådet, at hele
80% av utbyggingsplanene som
er presentert i forkant av de nye
landforvaltningslovene, vil bli
nedstemt. 

Han mente også at mange av
planene ikke engang ville bli
godkjent av de lokale rådhusene.
Samtidig meddelte Rafael
Blasco, fylkesrådmannen i
Valencia, at med de nye lovene,
bedre kjent som LUV, vil det bli
stilt strengere krav til utbyggere
og rådhuset i kommunen vil til-
egnes mer makt i forbindelse
med utbygging. 

Legionella
i Torrevieja

Byggebransjen på Costa
Blanca ser lyst på frem-
tiden etter at en studie

viser at byggeaktiviteten på
ingen måte vil avta. I løpet av de
10 neste årene vil 54.600 leilig-
heter selges som ferieboliger. 

Fire av ti boliger vil selges til
enten engelskmenn eller tyskere,
som begge utgjør de viktigste

gruppene boligkjøpere på Costa
Blanca. Studien viser at av uten-
landske boligkjøpere, foretrekk-
er 66% Costa Blanca fremfor
andre steder i Spania.
Gjennomsnittlig pris for en tre-
roms på Costa Blanca er
215.000 euro, og der vil det
stagnere, da det spås at bolig-
prisene vil flate ut til neste år.    



•

Vi holder til vis a vis “Sarita” (indisk restaurant) foran “Mail Boxes” i Albir

Velkommen til Bar8, den norske baren i Albir.
Norsk Quiz med Terje hver mandag og torsdag kl 18
BINGO på norsk hver tirsdag kl 18, GADGET BINGO

lørdager kl 20. Vi har åpent hver dag fra kl 18 med Happy
hours, internet, mest varierte musikksamling i Albir, t-shirts,

lodd på julekurv, billjard. Bar Ocho telefon 966 865 447

TToorrrreevviieejjaa AAlltteeaa  BBeenniiddoorrmm

Guardia Civil i Torrevieja
har arrestert 20 ung-
dommer, alle medlemm-

er av den kriminelle gjengen
Black Lions. De 20 ungdomm-
ene står bak flere voldelige
handlinger utført på skolene i
Torrevieja-området. De fleste av
de arresterte er ekvatorianere
som ble overrasket av Guardia
Civil da gjengen holdt møte på
Plaza de Europa. 

Ungdommene ble bragt til

Guardia Civils kvarter i
Torrevieja. I etterkant av arresta-
sjon utførte Guardia Civil rassia
mot fire boliger i distriktet, men
Guardia Civil ønsker ikke å
avsløre utfallet av aksjonen.
Dette er andre gang på kort tid at
Guardia Civil arresterer krimin-
elle ungdomsgjenger i
Torrevieja. For kort tid siden
arresterte dem medlemmer av
Latin Kings tiltalt for en rekke
knivhugginger i området.

Flere gjengmedlemmer arrestert

Jacinto Mulet, leder for byg-
gerådet i Altea, kunne i
novembermåned avsløre

planer om å bygge 12 boliger for
unge i etableringsfasen.
Leilighetene vil bli på mellom
77 og 85 kvadratmeter med
beliggenhet nær gamlebyen i
Altea. Arbeidene er ment å starte
i 2006. Prisen for leilighetene vil
ligge på mellom 83.723 og
92.260 euro. Garasje og oppbe-
varingsrom vil også kunne
kjøpes for 15.473 euro.

Pris til basket-
gründer i Alfaz

Alfaz Basketklubb, El
Club de Basquet de
Alfaz del Pi, rettet i

begynnelsen av desember en stor
hyllest til klubbens grunnlegger,
Manuel Aracil, tidligere lærer på
barneskolen i Alfaz. Over 300
fremmøtte hyllet den gamle
klubbgrûnderen. Blant de frem-
møtte var medlemmer av kom-
munens sportsklubber, basket-
klubben og kollegaer. Aracil
mottok en pris, en bronsefuru,
for sin innsats og dedikasjon til
sporten generelt og spesielt til
basketsporten i kommunen.

AAllffaazz  ddeell  PPii VVaalleenncciiaa

Valencia får et tredje landemerke 

Leiligheter
for unge

S PA N I A P O S T E N 3

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

Torrevieja:
Avda. Alfed Nobel 121

Tlf: 699 364 029/965 712 413

LEGEKONTORET

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen
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Valencia satser hardt på å
bli en viktig kulturby.
Byen huser i dag to store

landemerker, El Miguelete og
Ciudad de les arts y ciencies. I
løpet av en femårsperiode vil
byen også få en ny fotball-
stadium. 

I begynnelsen av desember ble
åtte forskjellige prosjektplaner
presentert. Prosjekttegningene
viste arkitektoniske utforminger
av varierende slag, fra massiv
bruk av glass til flyttbare gress-
baner med oppheisbare platt-
former, slik at man også kan
bruke stadion til friidrett.

Endelig avgjørelse vil tas til
neste år. Stadion vil uansett være
ferdig i år 2009/2010.   

Julefestival i Benidorm

Kulturrådet i Benidorm
rådhus presenterte 3.
desember årets julefes-

tival i byen, "Nadal de Teatre",
som skal finne sted på Aula
Cultural de la CAM mellom 8.
desember og 7. januar. Årets
nyhet er marionettverkstedet
den 28. desember, der voksne og
barn kan lære å lage marionetter
på en enkel måte. 

Den 16. desember vil der finne
sted en dukkeutstilling med mer
enn 100 dukker fra private sam-
linger. Dukkene kommer fra
land som Vietnam, Indonesia,
Kina og Italia, og har forskjel-
lige teknikker for bevegelse og
manipulasjon.

På åpningsdagen den 8. desem-
ber presenterer australianeren
Richard Bradshaw sitt spek-
takulære "Bradshaws

Shadows".

Den 10. desember har den bul-
garske teatergruppen Ariel
Theatre satt opp forestillingen
"Den tapre skredder" (El sastre-
cillo valiente), mens den 17.
desember kan store og små
glede seg over forestillingen
"Sjokoladehuset" (La casita de
chocolate) av teatergruppen
Artiteres. 

Elefanten Elmer (Elmer, el ele-
fante) av Teatro de la Luna kan
man se den 29. desember.
Festivalens siste teaterforestill-
ing vil finne sted den 3. januar,
da teatergruppen Periferia
Teatro fremfører showet "Poco
Sueno" (lite søvn). Alle
forestillingene er satt opp to
ganger om dagen, en klokken
18.00 og en klokken 19.30. 

Dersom det blir noe av planene blir
det bygget boliger for unge i
nærheten av den attraktive gamle-
byen i Altea.

Flere kriminelle ungdomsgjenger har
siste tiden blitt arrestert i “saltbyen”.



Pappapermisjon
MMaaddrriidd MMaaddrriidd MMaaddrriidd

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Endelig på plass!
Eget debattforum for
alle “spanske” tema.

Her kan du dele tips og
erfaringer om det å bo i
Spania. ttig for nykommere
og drømmere !

Del dine ferietips eller spør
etter gode råd før reisen. 

Alt om eiendom, kjøp, salg,
tips, triks, uteksling av
erfaringer etc.

Spaniaguiden.no er Norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Nettmagasinet har vært på nettet siden år 2000 med over 50.000 lesere hver måned, mennesker med interesse for bo og reise i Spania.

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO

Spania innfører en ukes
pappapermisjon i forbind-
else med fødsel. Dette

kunne sosialministeren, Jesus
Caldera, avsløre nylig. Hittil har
nybakte fedre kun hatt rett til to
dagers permisjon for slik å
benytte "fridagene" til å registr-
ere den nyfødte hos myndighet-
ene. Barnets mor har rett til 16
ukers permisjon, hvorav de
første seks dagene etter fødselen
er obligatoriske. Resten av tiden
kan overlates til far dersom så er
ønskelig. Ifølge sosialministeren
er det et økonomisk spørsmål
hvor lang tid pappapermisjonen
skal vare. En ukes pappapermi-

sjon vil koste staten nesten 500
millioner euro pr. måned. I enk-
elte tilfeller kan det søkes om
forlengelse av permisjonen. 

Politikere i helikopterstyrt

S PA N I A P O S T E N 4

Dårlig dekning i stua

Ergrer du deg over dårlig
dekning på mobilen
hjemme i stua? Kanskje

har du funnet ett spesielt punkt
midt på stuegulvet hvor mobilen
faktisk fungerer, om ikke per-
fekt, så i hvert fall med over-
døyvelig skurring. Vel, du er
ikke alene om problemet.
Omtrent 1 million beboere i
Spania deler akkurat din ergrelse
over mangelfull eller dårlig dek-
ning i de tusen hjem.
Teleoperatører har funnet ut at
mobildekningen er dårlig eller
ikke eksisterende i rundt 5000
bykommuner i Spania.   

Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

Mariano Rajoy slapp
med skrekken da
helikopteret han satt i

styrtet. Det kom seg noen titalls
meter opp i luften før det fikk en
spinn og styrtet i bakken foran et
titalls forskrekkede journalister.

Mariano Rajoy (PP) og lederen
for Madrids regionale regjering
Esperanza Aguirre fikk proble-
mer like etter avgang torsdag.

Tilstedeværende løp raskt til for
å hjelpe til med redningen, men
alle passasjerene kunne senere
gå fra vraket med bare lettere
skader.
Rajoy ble brakt til sykehus med
en skadd finger. Aguirre var
uskadd.

- Vi kunne ha blitt drept, sa hun
til journalister på stedet, ifølge
BBC.

Årsakene til styrten er ennå ikke
klar, men tv bildene viser at
balenseroret ikke fungerte som
det skulle.

EKTE ?: Bilder fra en lokal TV
stasjon viser to objekter som treffer
helikopteret like før det styrter.

E-post: correu@costablancadata.com
http://www.costablancadata.com

Costa Blanca DataCosta Blanca Data
internet – hardware – software

Datahjelp for privatpersonar og bedrifter.
Enkeltoppdrag - driftsavtaler.
L'Alfàs del Pi med omland.
Mobiltlf.: 636 260 573



- UTLEVERES FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN ELLER

KONTOR I SENTRUM

- BENSIN REFUNDERES NÅR BIL LEVERES

- NYE BILER, MAKS 6 MND

- ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC

- VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET INKLUDERT I PRISEN

SPANIAGUIDEN.NO

FORD FIESTA
3 DØRS

445€ PR MÅNED

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

395€ PR MÅNED

RENAULT CLIO
5 DØRS

465€ PR MÅNED

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

585€ PR MÅNED

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

665€ PR MÅNED

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

Langtidsleie !
- Problemfritt bilhold

Kontakt oss på epost: leiebil@spaniaguiden.no
for bestilling av langtidsleie.

Ifølge en pressemelding
starter flygningene til Ibiza i
juni neste år. Hver fredag

flyr Norwegian til Ibiza, med
returfly tilbake til Oslo samme
natt.

Flere ruter, flere passasjerer
Norwegian, som startet opp som
konkurrent til SAS Braathens i
september 2002, tilbyr nå totalt
61 ruter til 43 destinasjoner - ni
ruter innenlands og 52 ruter
utenlands.

Dette blir første direktefly fra
Norge til Ibiza på mange år etter
at norske charter operatører la

ned destinasjonen i 2002. Saga
hadde sin siste sesong til Ibiza i
2002 og Ving kuttet ut Ibiza i
2001.

Den gang så turoperatørene det
mer lønnsomt å sende ungdom
til destinasjoner i Hellas.
Endringen i reisemønsteret hvor
folk unngår pakketurene og selv
bestiller billett og hotell over
Internett gir nordmenn igjen
Ibiza som direktemål.

Fra fastlandet er det fergje-
forbindelse med flere avganger
daglig mellom Denia og Ibiza.

MMaaddrriidd

IIbbiizzaa
S PA N I A P O S T E N 5

PRIS INK,  MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER

ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR

SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER KORT

NÅR BILEN HENTES. BILER KAN OGSÅ LEVERS

MED BARNESETE.

Med Norwegian til Ibiza

Norwegian utvider rutetilbudet og starter
flygninger fra Oslo til Varna og Bourgas i
Bulgaria, Rhodos, Heraklion og Kos i
Hellas, samt til Ibiza i Spania.

Salget av reiser på internett
utgjør nå en fjerdedel av
all norsk e-handel. Tre av

fire seter hos Norwegian er solgt
via hjemmesiden, mens Star
Tour har hatt en nettvekst på 60
prosent i år.

- Salg av reiseliv er nå selve
lokomotivet i den norske e-han-
delen, og utgjør faktisk en fjerd-
edel av all nettbasert omsetning
med Visa-kort utstedt i Norge.
Sier informasjonssjef Thomas
Midteide i korttransaksjonssel-
skapet Teller til Aftenposten.
Han opplyser til avisen at det ble
handlet reiser for 1,3 milliarder
kroner med norske Visa-kort i
oktober.

75 prosent av reisene til
Norwegian er solgt via nettet,

noe som gjør flyselskapet til den
største reiselivsaktøren på inter-
nett.

Også SAS Braathens har en
eksplosiv økning i salget på
internett. Andelen har økt fra
24,8 prosent i 2004 til 33,6 pros-
ent hittil i år.
Ifølge informasjonssjef Lena
Pettersson i Star Tour selger
operatøren én av tre reiser på
nettet, noe som er en økning på
60 prosent hittil i år, melder
Aftenposten. 

Nettsalg av reiser slår alle rekorder



Centro Mar, Carrer la Querra 2, 03580 Alfaz del Pi        965 889 676F

SalSalón Christianón Christian
Hår & negler

International Team
Mandag - Fredag 10.00 - 19.00, Lørdag 10.00 - 16.00

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

Kjøp en 2.4m parabol for lovlig mottak av 
Norsk TV og vi kjøper ditt gamle pirat system.

Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

10år i Spania

Albir
Fotoutstyr

Avda. del Albir
Alfas del Pi

Tlf: 966 867 393

Kalkproblemer? Klorsmak på vannet?
Ikke med HydroFlow montert !
Hindrer v.v.berederen å fylles med kalk, og rørene i vaskemaskin/ 
oppvaskmaskin/gassvannvarmer å gro igjen. Dårlig vanntrykk? Fjerner også
kalk som allerede finnes i rørene, uten kjemikalier, 24 timer i døgnet. Krever
ikke vannsirkulasjon. Enkel montering uten å kappe rør. Beste plassering er
på k.v.røret til bereder.Vedlikeholdsfri. Din garanti: 3 år returrett.
HydroFlow/AquaKlear-en suksess i elektronisk vannbehandling
AquaKlear for svømmebasseng, sparer vann og energi. Mindre klor.
Se nettsiden www.h2o.no.com , for info eller ring:
Pure Water Technology.:Telef. 952466077, mob.675622312  
Ledige distrikt for forhandlere: Spania, Balearene, Kanariøyene.

- Nyheter fra norske og spanske aviser samt  samlet
på ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og Internet-TV
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.

Språkkrig om Valenciano Tunnelforbindelse
med Marokko

VVaalleenncciiaa MMaaddrriidd
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VVii  kkaann  ttiillbbyy::

•Tolk
•Transport

•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler

•Utleie av hjelpemidler

KKoonnttaakktt  GGuunniillllaa::

(Tolk & sykepleier)  607 467 404

SSkkaannddiinnaavviisskk  ttoollkk  &&  SSyykkeepplleeiiee  SSeerrvviicceeSSkkaannddiinnaavviisskk  ttoollkk  &&  SSyykkeepplleeiiee  SSeerrvviiccee
Vi dekker Costa Blanca

Reklame i vindusviskeren ?

Jeg har akkurat satt meg inn i
bilen og oppdager til min
ergrelse at vindusviskeren

er full av reklame. Jeg lar lat-
skapen råde, setter bilen i første
og vindusviskeren på full guffe,
mens reklameslippene klamrer
seg iherdig fast. Trår gassen
gjennom gulvet, og håper at
kombinasjonen fart og full vind-
usvisking skal gjøre susen.
Kjenner du seg igjen? 
Nå skal det bli slutt på ergrelsen,
lover det PP-styrte rådhuset i
Altea. 

Rådmannen, Jaime Selles, lover
at i året som kommer, vil man
bekjempe forsøplingen langs
promenaden i Altea ved bl.a. å

kontrollere distribusjonen av
reklameslipper i vindusviskeren.
Han poengterer at dette vil være
en av de viktigste oppgavene for
året som kommer. 

- Dette er viktig, og vi vil gjøre
så godt vi kan hver eneste dag å

gjøre byen til et hyggelig sted å
være. Vi vil anlegge flere parker
og forbedre de eksisterende. 

Selles poengterer viktigheten av
å ta vare på våre eldre, renhold,
kysten vår og byen vår.

AAlltteeaa

God jul
God jul Godt nGodt nyyttårttår

Språkkrigen fortsetter mell-
om katalanerene og val-
ensianerene. Katalan er et

offisielt språk på lik linje med
spansk, noe valensianerene har
vondt for å svelge, da de mener
at dialekten valensiansk i aller
høyeste grad kan regnes som et
eget språk. Situasjonen ble ikke
bedre da høyesteretten i
Valencia i slutten av november
vedtok at dialekten Valensiansk
vil gå under språket katalan i
studier på universitetet i
Valencia. 

På universitetene i Castellon og
Alicante er valensiansk allerede
å regne som katalan, noe som
setter valensianske sinner i kok.
Presidenten for det Valensianske
fylkesråd, Fernando Giner, var
rasende over beslutningen og
ber det valensianske styret om å
anke avgjørelsen. - Det er en stor
skuffelse og fornærmelse, og det
går imot lokale lover, vedtekter
og spansk grunnlov, uttalte
Giner. - Dette viser tydelig at
enkelte dommere bruker mer tid
på sin politiske karriere enn på
sin juridiske sådan. 

Spania kommer i de
nærmeste to årene til å
investere ti millioner euro

på tunnelforbindelse med
Marokko. Tunnelprosjektet har
vært planlagt i flere år, og har
allerede kostet Spania ti mil-
lioner euro. Det handler i første
omgang om en undersjøisk jern-
baneforbindelse i
Gibraltarstredet.
Spanias næringsminister
Magdalena Alvarez mener at
naboland som Spania og
Marokko trenger den beste
infrastrukturen.



C/Pau Casals

Bulevar de los Músicos

Service, Helse og Velvære
Du finner oss i C/Pau Casals,Albir

Service, Helse og Velvære
Du finner oss i C/Pau Casals,Albir

En treningsform som gir alle kvinner og
menn i alle aldre mulighet til å trene etter
egen fysisk form.

Åpningstider: Mandag - Fredag 10.00-16.00

Centro de Relajacion Enja, c/Pau Casals nr 5 - Local 2,Albir 03580 Alfaz del Pi

Ring for gratis
prøvetime

Vi ønsker gamle

og nye kunder velkommne

Tlf: 966 864 589

Vi kanogså tilbyfotterapi! Tel: 966 86 8072
Mob: 647 169 679

jack.bostad@gmail.com
Oscar Espla 12, Albir

Bak Hotel Kaktus

De norske tannlegene i Albir
- Vi utvider med to nye norske kolleger
og ønsker nye og gamle pasienter velkommen.

Tannlege Jack L. Bostad m.kolleger.
Spes.utd. i endodonti og kjeveortopedi 
(rotfylling og tannregulering) 
pluss almennpraksis.
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C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

Kristiansen fysioterapi og trening

Vi tilbyr også bassengtrening!

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR BEHANDLING
Miriam Kristiansen

Akupunktør & fysioterapeut 

Irene Kristiansen
Fysioterapeut

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut

Lin Wæhle
Fysioterapeut

e-post: post@fysiakos.com



II  AALLTTEEAA FFAANNTT VVII DDEETT VVII LLEETTTTEE EETTTTEERR

Vi tok en rusletur i Altea på jakt
etter en ekte Belen. Det var i en
bitteliten boutique, Alteazur,  på
selveste strandpromenaden i
Altea vi skulle finne det vi lette
etter. Blant vesker, klær og
smykker finner vi altså jomfru
Maria med Jesusbarnet. Ved inn-
gangen til boutiquen har
butikkeieren Lorenzo egenhend-
ig laget krybben. Han har lagt
ned mye tid, og detaljene gjør
krybben til et mesterverk. Det
går gjetord om verket i pueblo-
en, og både store og små legger
turen innom Lorenzos boutique
for å synse og snakke om Belen,
noe alle spanjoler har et forhold
til.   

HHOOTTEELLLL BBAALLII II BBEENNIIDDOORRMM

Hotell Bali er Europas høyeste
hotell og rager flere titalls meter
over alle andre skyskrapere i
byen, noe som gjør det enkelt å
finne for oss Belenjegere. Vi har

nemlig hørt at det her finnes en
julekrybbe. Entusiastiske sving-
er vi inn ved det høytragende
hotellet. Nisser klatrer oppover
husveggene og juledekorasjon-
ene er på plass, så er også jule-
krybben. Maria, Jesus, Josef og
de hellige tre konger tilbringer
for tilfellet tiden under hotellets
store innendørs juletre. Figurene
er store og blir stadig foreviget
av entusiastiske turister.  

TTEERRRRAA NNAATTUURRAA

Terra Natura leser vi på et vei-
skilt. -Ja, hvorfor ikke, tenker vi
og legger Benidorm bak oss og
kursen mot temaparken Terra
Natura i Finestrat. Vi lar parken
blir dagens siste jaktområde. I
inngangspartiet står et stort jule-
tre med lys og pynt og alt hva et
juletre skal ha. - De har i hvert
fall pyntet til jul, tenker vi, og
øyner et håp om at vi kanskje
kan finne det vi kom for. Og,
jammen, så har ikke parken laget

et av områdets største julekrybb-
er. Krybben er bygget på en 17
kvadratmeter stor utstillings-
plass, og kan bare karakteriseres
som "den fineste vi har sett".
Krybben er laget av Juan
Serrano, medlem av "julekrybb-
enes venner i Marinaområdet"
(Asociacion Amics del Betlem
de la Marina). Figurene har en
høyde på 12-21 cm, der de
minste er plassert bakerst for å gi
en sensasjon av ekstra dybde i
krybben. Fire måneders arbeid
har gitt praktfulle resultater med
detaljerte elementer. Vi gir dag-
ens siste storfangst et realt tern-
ingkast 6!
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Jakten på

Belen
Vi i Spaniaposten har de siste dagene jaktet på Belen.
Da snakker vi verken om en person eller et sted, men
rett og slett den tradisjonelle håndlagede Belen, eller
julekrybbe som vi sier på norsk. Vi trengte ikke å dra
langt, for Maria med Jesusbarnet er å finne mange
steder nå i disse førjulstider. Vi har vært innom alt fra
butikker til hoteller og Terra Natura.

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Terra Natura Hotel Bali

Alteazur

Detaljer fra Terra Natur sitt Belen. Krybben er bygget på en 17 kvadratmeter stor utstillingsplass
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JULEKRYBBE: Bildet viser en “Belen” utenfor kirken i sentrum av
Torrevieja, alle bytorg og hjem med respekt for seg selv har en slik plassert
på sentrala “Plazas” i sentrum.

MMUUSSEEOO DDEE BBEELLEENNEESS DDEE AALLIICCAANNTTEE

Dersom man har lyst til å se profesjonelle julekrybber, kan et
besøk på julekrybbemuseet i Alicante anbefales. Museet åpnet
i 1997 av la Asociacion de Belenistas de Alicante med støtte
fra rådhuset i Alicante. Her kan oppleves en blanding av hist-
orie, kunst og tradisjoner. Her finnes samlinger av figurer fra
mange land og kontinenter, Europa, Afrika, Amerika og Asia.

Julekrybbemuseet i Alicante "El Museo de Belenes de
Alicante" finner man i Calle San Augustin i gamlebyen i
Alicante. Det ligger sentralt til like ved rådhusplassen,
Explanada de España, la Puerta del Mar og Postiguet stranden. 

KKOONNKKUURRRRAANNSSEE

Er du en ivrig krybbebygger, kan du nå melde deg på i kon-
kurransen om den fineste julekrybben i Alfaz del Pi. Årets
konkurranse er den 8. i sin genre i Alfaz del Pi.
Påmeldingsblankett kan hentes i Casa de Cultura i Alfaz.
Fristen for påmelding er 22. desember. Dommerene vil
bedømme krybbene 27., 28. og 29. desember, og vinnerene vil
bli offentliggjort 5. januar. Førstepremien lyder på 350 euro,
andrepremie på 200 og tredjepremie 120 euro. Mer informa-
sjon kan fås ved henvendelse til Casa de Cultura i Alfaz del Pi.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?
Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ??

?

?

? ??

? ?

?

??

Lavere moms
på bleier 

MMaaddrriidd

Momssatsen på bleier
skal senkes fra dagens
16% til 4%. Dette

gjelder engangsbleier både for
voksne og barn. Statens skatte-
myndigheter anser det urettfer-
dig at barnefamilier og familier
med voksne som lider av inkon-
tinens skal betale like høy
moms på bleier som på luksus-
varer. 

Telefon: 651 182 543 (Johan Hjellegjerde)

E-mail: norstil@start.no
Internet: www.norstil.no

Vi er et norskeid interiørfirma som hjelper deg å sette sammen innredingen din akkurat
slik du ønsker.Vi kjøper møblene for deg direkte fra produsentene, norske så vel som
spanske - og til meget konkurransedyktige priser.

Vi har norske montører som sørger for at alt kommer på plass, og vi har eget lager så vi
kan ta vare på møblene dine om ikke alt er klart hjemme hos deg.
Vi har kontor og showroom i La Nucia, men arbeider på hele Costa Blanca-kysten.

Ta kontakt så kan vi se om det er noe vi kan hjelpe til med !

Vi innreder din Spanske boligVi innreder din Spanske bolig



AALLIICCAANNTTEE::  Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BBEENNIIDDOORRMM::  Søndager jazz, funk og loppemarked
CCAALLPPEE:: Onsdager fra 0800-1400
DDÉÉNNIIAA:: Fredager fra 0800
GGUUAARRDDAAMMAARR:: Søndager (Rastro Santa Ana)
JJAALLÓÓNN::  Lørdag loppe- og antikkmarked fra 0800-1400
TTEEUULLAADDAA::  Sødag stort brukmarked (Flyttet til Pedreguer)
LLAA NNUUCCIIAA::  Søndager loppemarked
PPOOLLOOPP::  Søndager loppemarked
VVIILLAA JJOOYYOOSSAA:: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TTIIRRSSDDAAGG::
Altea
Alicante
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt og

grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

OONNSSDDAAGG::
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TTOORRSSDDAAGG::
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier

Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

FFRREEDDAAGG::
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)

LLØØRRDDAAGG::
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca

SSØØNNDDAAGG::
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Gospelkoret øver hver mandag fra
kl. 2000 til 2200 i Sjømannskirken.
Koret ledes av Hilde Tetlie, tlf: 679
773 784.

Petanca spilles det hver tirsdag i
kirkehagen fra kl.1100 til1300.
Aktiviteten ledes av Kjell
Tennevoll, tlf: 965 327 394 og
Turid Worren 651 570 461.

Bønnering arrangeres annen hver
tirsdag kl.1100 i kirken. Kontakt:
Liv Odny Moen, tlf: 966 785 495.

Arbeidsgruppe og treskjærings-
gruppe møtes hver onsdag fra
kl.1030 til 1400 i Sjømannskirken.
Produktene som lages selges bl.a.
på kirkens julebasar. Kontakt:
Reidun Lie-Haugen, tlf: 96678
4878, Øyvind Henriksen, tlf: 9667
98427.

Folkedansgruppe danser hver ons-
dag fra kl.1730 til 1900 i
Sjømannskirken. Kontakt:
Krossøy, tlf: 670 779 936 og John
Karlstad, tlf: 628 068 449.

Åpen skole for alle barn!
Onsdager fra kl.1730 til 2000. På
Den norske skolen i Rojales. Ulike
aktiviteter som bl.a. barnekor,
forming, ballspill og video står på
programmet. Ledes av Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.

"Armonía de Noruega" øver hver

torsdag fra kl.1030 til 1300 i kapel-
let. Dirigent: Turid Mørk Thouless,
tlf: 966 723 464. Leder: Robert
Forsberg, tlf: 965 328 016. 

Blåseorkesteret øver hver torsdag
fra kl.1630 til 1830 i kirken.
Dirigent Dennis F. Beecroft, 
Tlf: 965 720 732.

Ungdomsklubb for ungdommer fra
8. klasse. 3 torsdager i mnd. på
skolen fra 1930-2130. Nattcafè
siste fred. i hver mnd. i
Sjømannskirken. Leder: Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.

Foreldre & barn-gruppe arrangerer
vi hver fredag fra kl.1000 til 1200.
Leder Hilde Tetlie, tlf: 679 773 784

Fjellturgruppen: Kontaktpersoner:
Thorunn Granli, tlf: 966 921 085,
mobil: 690 341 977 og John
Karlstad, tel: 628 068 449.

Lesering: kontakt Torgunn Sannes
tlf: 966 760 566

Sorg og omsorg. Har du mistet
noen som står deg nær eller sliter
med andre tap? Da kan det gi støtte
å møte andre i samme situasjon. Vi
starter med sorggruppe mandag
3.oktober kl.17.00. Gruppa samles
hver 14.dag til og med 5.desember.
Gruppa ledes av Dorthea Aursund
og diakon Ragnhild Løkke. Det er
taushetsplikt innad i gruppa.
Tilbudet er gratis. Vel møtt 3. okto-
ber eller senere i kurset.

DDEESSEEMMBBEERR

13.tir. kl. 1900: Program med kveldsmat, "Nitimen"
14.ons. kl. 1800: Juleavslutning i Sjømannskriken for 

Den norske skole i Rojales.
15.tor. kl. 1300: Middagsservering,
16.fre. kl. 0900: Fjelltur: Crevillente (middels).
17.lør. kl. 1300: Grøtservering og program.
18.søn. kl. 1500: Høymesse i Sjømannskirken.
20.tir. kl. 1900: Program med kveldsmat, tema: "Julesanger"
22.tor. kl. 1300: NB! Ingen middagsservering. 
24.lør. kl. 1500: Familiegudstjeneste - Julaften. 

I Den katolske hovedkirken i Torrevieja.
24.lør. kl. 1800: Julemiddag og fest i Sjømannskirken. 

Bindende påmelding til kirken.
25.søn. kl. 0800: Svensk julotta i Sjømannskirken.
25.søn. kl. 1500: Høytidsgudstjeneste i Sjømannskirken.
27.tir. kl. 1900: Romjulskveld med servering
29.tor. kl. 1300: Ingen middagsservering. 
31.lør. kl. 2200: Nyttårsfeiring, servering av Tapas. Påmelding.
31.søn. kl. 1800: Svensk nyårsbön i Sjømannskirken.
31.lør. kl. 2315: Midtnattmesse i Sjømannskirken.
01.søn. kl. 1500: Høytidsgudstjeneste i Sjømannskirken.

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Man. kl. 20-22: Gospelkoret øver. Start 12. sept.
Tir. kl. 11-13: Petanca i kirkehagen. Start i 13. sept.
Ons. kl. 1030-14: Arbeids - og treskjæringsgr. Start 14. sept.
Ons. kl. 1730-19: Folkedansgruppe. Start 14. sept.
Ons. kl. 1730-20: "Åpen skole" for alle barn! 

Start 07. sept. NB! På Den norske skole. 
Tor. kl. 1030-13: "Armonía de Noruega" øver. Start 15. sept.
Tor. kl. 1630-1830: Blåseorkesteret øver. Start 13. sept. 

NB! Start tirsdag, øvelser torsdag!
Tor. kl. 1930-2130: Ungdomsklubb fra 8. kl. Start 15. sept.

NB! På Den norsken skole.
Fre. kl. 10-12: Foreldre & barn-gruppe. Start 16. sept.

ÅÅPPNNIINNGGSSTTIIDDEERR

Mandag: kl.1030-1500 Svensk dag med svensk vertskap.
Tirsdag: kl.1030-1500 

kl.1800-2100 Fast program m/servering kl.1900.
Onsdag: kl.1030-1500
Torsdag: kl.1030-1500 Middagsservering kl.1300.
Fredag: kl.1030-1500
Lørdag: kl.1030-1500 Grøtservering kl.1300.
Søndag: kl.1300-1800 Gudstjeneste kl.1500.

Calle Ravel 4, 
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Telefon: 966 789 296
Mobil:   630 932 976

Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och föredrag.

Medlemsservice: Översättning till och från spanska,
hjälp vid kontakt med läkare och spanska myndigheter.
Konsulärtjänst för svenska medborgare i Ahn’s lokaler
mellan 16.00-18.00, varje tisdag och torsdag. 

Välkommen som medlem i vår förening, för mer information ring kontoret,
som är öppet måndag till fredag mellan 10.00 - 13.00, 1/9 - 30/5.

Tel: 965 889 198    Fax: 965 889 198   Epost: hispanonordica@terra.es.
Besöksadress: Avda. Pais Valenciá, 54, local 2, 03580 Alfaz del Pi

Informasjon tlf. Spania:
Trygve Romsloe, leder 96 686 4782

Ernst Lilleengen, nestleder 965 887 746
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106
Marit Brudvik Olsen, kasserer 647 295 378

ÅPNINGSTIDER:  
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene. 
Mandag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
Kveldsåpent søndag og tirsdag kl. 18.30 - 21.00

Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

DDEESSEEMMBBEERR
12.12 Mandag 10.30 Boccia, 17.30 KnøttSing

19.00 Den Glade Blåsegruppe
20.30 After Eight - Temakveld

13.12 Tirsdag 10.00 Småbarnstreff m/ tema
19.30 Alltid på en tirsdag

14.12 Onsdag 11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

15.12 Torsdag 10.30 Boccia
20.30 After Eight - Temakveld

16.12 Fredag 18.00 TenSing
20.00 Ungdomsklubb

17.12 Lørdag 11.30 Grøtservering m/ familieboccia
18.12 Søndag 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken

17.00 Hylerten - Adventstund
19.30 Seniordans

19.12 Mandag 10.30 Boccia
17.30 KnøttSing
19.00 Den Glade Blåsegruppe
20.30 Gospelkoret

20.12 Tirsdag 10.00 Småbarnstreff
19.30 Alltid på en tirsdag

21.12 Onsdag 17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

22.12 Torsdag 10.30 Boccia
24.12 Julaften 14.00 Gudstjeneste i Minnekirken

15.30 Gudstjeneste i Minnekirken
25.12 1. juledag 11.00 Høytidsgudstjeneste i Minnekirken
27.12 Tirsdag 10.00 Småbarnstreff

19.30 Alltid på en tirsdag
29.12 Torsdag 10.30 Bocciaa

31.12 Lørdag 23.15
Midnattsgudstjeneste

18.12 kl. 17.00 Hylerten. Adventstund. Vi lager julepynt.
20.12 kl. 19.30 Alltid på en tirsdag. Julesang og julesild.
24.12 kl. 14.00 Gudstjeneste i Minnekirken. Kirkebuss.

kl. 15.30 Gudstjeneste i Minnekirken. Kirkebuss.
kl. 19.30 Julekveldskos på Kirkesenteret. Påmelding. 

(€ 15 for voksne. € 5 for barn)
25.12 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste i Minnekirken. Kirkebuss
27.12 kl. 19.30 Alltid på en tirsdag. Romjulskos.
31.12 kl. 23.15 Midnattsgudstjeneste på Kirkesenteret.
01.01 kl. 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken.
08.01 kl. 17.00 Julefest på Kirkesenteret.

MARKEDER�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

ODD FELLOW & REBEKKA

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

Tips oss om endringer og mangler: red@spaniaposten.com
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Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Søndag 6/11
Søndag 27/11
Søndag 12/02/06

Møtene begynner kl. 19.00, Pent antrekk

Møtested: 
Den Norske Klubben Costa Blanca,
Alfaz del Pi

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.

JJUULLEEPPRROOGGRRAAMM::



COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

Vi har møte i våre faste lokaler i Den Norske Kirken ved
Solgården, Villajoyosa.

28. januar , 25. februar, 18. mars, 29. april, 13. mai 
30. september, 28. oktober, tegning til taffelet ( 85 stk
max), 25. november, 9. desember.

Alle møtene starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl. 12.40)
Påmelding 2 dager før hvert møte. Antrekk: Mørk jakke,
slips foretrekkes. Logebuss fra Torreviejaområdet
til alle møter frem. 
Bussen går også til Maria møtene i La Nucia

Kontakttelefoner / informasjon / påmelding: 
965 327 432 - 620 109 338 - 968 179 170 - 676 298 995  -
965 847 268 - 661 000 761 

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

VELKOMMEN TIL HØSTENS MØTER OG SAMLINGER!

Søndager kl. 11;15  Gudstjeneste. kl 19;00 "Kirken synger".
Tirsdager kl. 19;00   Åpent hus.
Torsdager kl. 11;00   Torsdagstreff.
Fredager kl. 18;00   Bønn og lovsang, bibelstudium.

Turistkirken drives av frivillige krefter på økumenisk basis og
er en åndelig og sosial møteplass for alle. Vi tilbyr ulike kurser,
godt fellesskap, kaffe m. m., aviser og lån av bøker.

Avda de Madrid 26 Local 12-13, Benidorm.
Tlf: 966 830 715 og 607 741 053.
E-post: info@turistkyrkan.net

MC KLUBB

Motor Bikers International - Torrevieja

Vi treffes alle torsdager kl.
19.30 på “Bar Columbus”,

Torreta 2, og på lørdager kl.
11.00 på bensinstasjonen ved

La Sista rundkjøringen
(CV90)

for lørdagstur. 
Alle er velkommen!

For info ring Gøran 696 875 777

SJAKKGRUPPEN, GAMBIT TORREVIEJA

Den norske sjakkgruppen har byttet navn til 

SJAKK KLUBBEN GAMBIT TORREVIEJA

Rest. El. Paraiso, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja

Spilledager: Mandager og fredager  12.00 - 18.00

Et trivelig miljø for kvinner og menn, yngre og eldre, som
spiller eller ønsker å spille sjakk. Velkommen til oss!
Info. for nye spillere: Tlf. 965 709 886

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

Under perioden oktober-april tjänstgör Lennart Kinnander som
präst och Eva Kinnander som diakon i Svenska församlingen
Costa Blanca. Måndagar är det "öppet hus" i Märtha Louise
kyrka. Tisdagar program kl 19 på Mas Amigos. Prästen kan i
regel träffas mellan 12 och 13, måndagar i norska kyrkan tis-
dagar på Club Nordico och onsdagar på Mas Amigos.
Gudstjänster hålles förutom i norska kyrkan även i Mil
Palmeras samt i Javea/Xábia. Se förs.blad som finns på nors-
ka kyrkan, samt på klubbarna.

Tlf: 966 700 599, mobil 690 261 431. 
e-mail: sv.forsamlingen@terra.es
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skut/torrevieja

RHK NORGE

Brodertreff i Santa Pola hver tredje
mandag i måneden, kl 1630. Ring
for  påmelding og stedsangivelse.

Tlf: 686 931 820 / 678 209 319
Truls R. Birkelid (RSM) / Arne Kvam

SKANDINAVISK AA-GRUPPE, TORREVIEJA

Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja

Møter: Tirdager og fredager kl.1930
adresse Cagllero de Rodas,31

(ved kirken)

Kontakttelefon: 659 779 222

LOGE ODD FELLOW

Odd Fellow gruppen Amistad ble stiftet i 1998 med formål
å samle Odd Fellow og Rebekka medlemmer fra de
nordiske land til møte og sosialt samvær i den tiden de
oppholder seg i Torrevieja - området. Møtene og det sosiale
samvær foregår på Restaurante Dinastia, Syd for
Torrevieja, til høyre etter rundkjøringen på 332 ved Punta
Prima.

Foreningens vedtekter og møteprogram er godkjent av Den
Danske Storloge. Det sendes årlig rapporter til alle de
nordiske storloger. Terminlisten blir også sendt storlogene
for å bli tatt inn i de enkelte lands Odd Fellow blader.

Termnliste høsten 2005. 
7.11 Medlemsmøte med middag
21.11 Årsmøte med valg. Middag etter møte. 
05.12 Julemøte. 

Middagene er også åpne for ledsager/venner som ikke er
Odd Fellow medlemmer. Det  oppfordres derfor til å ta
med ledsager/venner til det sosiale samvær.
Møtene starter kl 1900 og avsluttes ca 1945.

Påmelding til middag må skje til tlf 965 327 472 (Olav
Bratberg) senest fredag før møtedagen. Dersom du melder
deg på til middag og unnlater å møte opp, må foreningen
betale måltidet. Informasjon Tlf 639639441 eller
660679182.

MMøøtt  ssåå  ooffttee  ddeerree  kkaann..

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

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

Timebestilling tlf: 965 889 061/965 887 277

Einar Røskeland
Almenpraksis - Spesialkompetanse i 
protetikk (krone bro og protese)

Helge Andergren
Almenpraksis

Jan Holmefjord
Almenpraksis

EDIF. FARMACIA LUZ
MARTINEZ ORIOLA 2,2-B
BENIDORM TLF: 965 853 011

EKTE SPANSKE PRISER!

SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER

HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO
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DEN NORSKE TANNKLIKKEN

Alfas del Pi
Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita

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

Golf & Greenfees
-ticket discount

Greenfees til en 
LAVERE pris

Vi åpner 1 Desember på
Scandinaviske Senter

Velkommen til en golfprat!

GOLF & GREENFEES

OFFICE IN:
Scandinavian Shopping Centre

C/La Loma 37-39 03180 Torrevieja (Alicante)
Phone: 617 772 893 • 675 021 669

Trekningsliste fra julemessen 2005, Sjømannskirken i Torrevieja
Gevinst: Lodd nr.: Navn:
Adventsbrikke 1644 Olav Andre Spisøl
Julebrikke 1276 Gudrun Engebråta
Adventløper 3086 Reidun Johansen
Far i huset 2753 Bjørn Vikanes
Strikket nissepar 2694 Alles Larsen
Tre mininisser 353 Liss M. Reinhardsen
Nissepar i gyngestol 1008 Alf Johnson
Gradestokk 2088 Mona Sveum
Tre engler 203 Evelyn Blø
Juleteppe 3788 Britt Olsen
Mangletre 366 Lilli Kverner
Klokke, lys 828 Johannes Føyen
Klokke, mørk 2892 Ragne K. Slettbakk
Lappeteppe 1937 Bjørg Flatland
Bilde 1751 Turid Bratlie
Juleduk 2155 Gretha Svelland
Kaffeservise 981 Grete og Roald Valø
Dåpsdukke 2799 Anne Marie Vaage
Fruktkurv 3633 Vista Azul II 3A
To flybilletter, SAS 441 Lill Hoflandsdal
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Lengter du litt hjem?
Hurtigrutens nyeste skip MS Midnatsol kommer til
Middelhavet. Du har nå mulighet til å være med på flere
forskjellige cruise i perioden 2/2-13/3 2006.

Priser fra 3.975,- pr person for 
6 netter i innvendig lugar inkl. helpensjon.
Kontakt oss for nærmere informasjon.

VIA Ferieverden Moss
e-post: moss@ferieverden.no
tlf. (0047) 815 59 744

En internasjonal kongress
for medisinsk vitenskap
mot aldring gikk av sta-

belen i Sevilla i november i år.
Presidenten i den spanske lege-
foreningen SEMAL (Sociedad
Espanola de Medicina y
Longevidad), Jose Marquez-
Serres, kunne stadfeste at fore-
spørselen etter kjønnsforyn-
gende operasjoner er økende  i
Spania. 

Stadig flere ønsker vaginal eller
genital foryngelse. Ifølge
Cabral, presidenten i Brasils
plastikkforening, finnes i dag
teknikker for både lifting, colla-
geninplantering eller app-
likasjon av gele i ytre kjønnslep-
per for å bekjempe slapp hud,
aldring og tap av elastisitet i det
kvinnelige kjønnsorgan. 

Når det gjelder genital foryn-
gelse, uttalte Dr. Bayard Fisher
at det mannlige kjønnsorgan er
kroppens mest sensible organ,

og at det kan være flere grunner
til for eksempel ereksjonssvikt.
Med alderen inntrer en
innsnevring av blodårene i det
mannlige kjønnsorgan, derav
lavere oksygentilførsel, som kan
ha en stor innflytelse på man-
nens sexliv. Ytre påvirkninger
som stress kan fremme neuro-
transmittoriske reaksjoner som
svekker blodtilførselen i det
mannlige kjønnsorgan, i likhet
med utvidede pupiller og økning
i hjerterytmen. 

"Det mannlige kjønnsorgan
taper med alderen funksjon og
estetikk, noe som gir utslag i
psykiske problemer for mange
menn", sa Dr. Marquez-Serres,
"og det er akkurat i slike tilfeller
en kjønnsforyngende operasjon
kan være løsningen. Han sier
videre at medisinsk vitenskap
mot aldring ikke handler om å
forlenge livet, men å møte alder-
dommen med økt livskvalitet. 

Stor forespørsel etter
kjønnsforyngelse

I Spaniaposten den 28. november
skriver redaktøren en artikkel om
de "faktiske" forholdene rundt
LRAU og slik vi leser det, er det
ingen problemer knyttet til gjen-
nomføringen av denne.

Men virkeligheten er noe
annerledes. Det er etablert en
organisasjon, AUN - Abusos
Urbanistico No, som siden 2003,
har arbeidet for å få myn-
dighetene til å endre loven (LRAU)
samt beslutte kompensasjon og
rettferdighet for de som allerede
er rammet. AUN har lykkes i å få
til et samarbeide med
Europaparlamentet og en kom-
misjon fra EU har flere ganger
vært i Valencia-regionen for å
høre om og se konsekvensene av
hvordan utbyggere i ly av LRAU
går frem. Alt dette kan man lese
om i aviser og spesielt på
hjemmesiden til AUN. Her kan
man lese nærmere om loven
(LRAU) og det nye forslaget (LUV),
og om hvordan man kan gå frem
hvis man blir rammet og hvilke
aktiviteter som er i gang i Spania
og i Europaparlamentet
vedrørende disse forholdene. For
øvrig virker det ikke som om den
nye loven (LUV) blir den
forbedring man ønsker. 

Så litt til noen påstander i redak-
tørens artikkel. 
Et fåtall eiendommer? For øyeb-
likket har EU-kommisjonen reg-
istrert mer enn 15.000 klager som
kan havne hos men-
neskerettighetskommisjonen i
Strasbourg. 

Loven gjelder ikke tomter regulert
til boligformål. Ja vel, men det er

lov å bygge bolig hvis du har
minst 10.000 m2, men du er ikke
noe mer trygg for at utbyggere
legger planer for din eiendom,
selv om du har gjort alt lovlig. 

Klagerett? Jo da, men når pla-
nen fra utbygger foreligger, får
den det gjelder kun 20 dager til
å komme med en alternativ
plan samtidig som du da må ha
organisert en eierforening
(Agrupacion de Interes) som
representerer minst 50% av
eierne. Altså, på 20 dager
skal tomteeiere organisere
seg og utarbeide en plan som
skal konkurrere med den utbyg-
gerne har brukt flere måneder på.

Tomtene øker i verdi og "alle" tjen-
er på det? Her er noen av reglene:

1) Du har plikt til å gi fra deg 10%
av eiendommen til veier og parker
uten kompensasjon.

2) Du kan bli avkrevd (ekspro-
priert) ytterligere 37% mot en
kompensasjon som beregnes ut
fra "rustica"-verdi.  Her kan det
for eksempel dreie seg om 3€ pr.
m2.

3) Du må betale en andel av
felleskostnadene (infrastruktur
etc) beregnet etter tomtestør-
relsen. Grunnlaget for beregnin-
gen får du av utbygger. Det er
utbygger som bestemmer hva fel-
lesskapet koster og det reg-
nestykket er det ingen som får til-
gang til. Og her kan det dreie seg
om for eksempel 58€ pr. m2.

Så kan det selvfølgelig hevdes at

etter-
på stiger verdien på eiendommen.
Ja, kjempefint, hvis du skal selge.
Men hvis du har tenkt å bo der
resten av livet, har det kun den
virkningen at du får høyere skat-
ter og kanskje har en gjeld som
langt overstiger verdistigningen.

LRAU var opprinnelig tenkt som en
"sosial" lov og de 37% var tiltenkt
bygging av rimelige hus, men har
blitt noe helt annet. Termen "land
grab" som brukes om loven, er
ikke tilfeldig og det som skjer er
ikke et slikt fløyelsopplegg som
redaktøren beskriver. Saken er
svært alvorlig og burde bli behan-
dlet av avisens redaktør på en
langt mer omfattende måte enn
det artikkelen i utgaven av 28.
november gjør. Slik den fremstår
gis det inntrykk av at den
nærmest forsvarer LRAU og det
kan umulig være meningen.

AANNNNEE--GGRREETTHHEE HHAAMMMMAARRBBÄÄCCKK

OOGG TTHHOORR RR..  WWEESSTTBBYYEE

LRAU - FÅR I ULVEKLÆR?
LLeesseerrkkoommmmeennttaarr

Min artikkel publisert 28. novem-
ber var på ingen måte noen støtte
til LRAU eller kreftene "bak" den.

Spaniaposten har i en rekke artik-
ler uttalt skepsis til anvendelsen
av denne loven og ikke minst de
sterke koblinger mellom styrende
myndigheter og utbyggere med
dype lommer.

Artikkelen var ment å balansere
fremstillingen av loven som har

vært svært ensidig i mange medi-
er og dermed har den medført
unødig engstelse hos boligeiere i
Spania.

Det forekommer en rekke fak-
tafeil og misforståelser i leserinn-
legget over, ikke minst vedrørende
antallet berørte, men jeg skal ikke
kommentere detaljene her,
snarere understreke viktigheten
at man kontakter en erfaren span-
sk advokat dersom man skulle

havne i en slik situasjon. 

Man skal ikke under noen oms-
tendigheter bare akseptere de
betingelser eller krav utbygger
fremsetter samtidig som det klart
lønner seg å gå i dialog med
utbygger og kommunen fremfor å
umiddelbart sette seg på bak-
beina og protestere.

RREEDD..

LRAU: Kan utbyggere ta boligen din ?
TTiillssvvaarr

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Gi din kommentar på:
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Direkte import av tepper av beste kvalitet.
Alle med offisielle sertifikat  for opphav.

Man - FreMan - Fre

LørdagLørdag

Mood (Iran)
240x148
100% Ull

Esfahan (Iran)
315x210

60% Ull / 40% Silke

7.800€
nå kun

5.800 €

1.500€
nå kun

1.200 €

Direkte import av tepper av beste kvalitet.
Alle med offisielle sertifikat  for opphav.

Det Persiske Teppe GalleriDet Persiske Teppe Galleri

USLÅELIGE PRISERUSLÅELIGE PRISER

Etabler din egen virksomhet!

Kjempeflott forretningslokale til salgs
Midt i Daya Nueva – Et raskt ekspanderende område

midtveis mellom Torrevieja og Elche
Meget bra beliggenhet i Daya Nueva’s hovedgate, hvor det er
store utbygginger i nærområdet. Kvalitetsinnredet og klargjort
for aktivitet. Kan benyttes som et galleri,kontor, butikk, kafe, osv.
Vi ønsker å selge, da vi dessverre ikke får tid til å realisere gal-
leri planene vi hadde. (Galleri planer og info kan inngå i kjøpet.)
Er dette din mulighet for inntektsbringende arbeid der
du skaper din egen arbeidsplass, samt hvor du gjør en
god og sikker investering i et lokale beliggende i beste
sted i området?
Henning Hansen,Tel. 0047 9079 9741 – living@daya-art.com -
www.daya-art.com/galleryTlf: 966 814 267    Fax: 966814098   Internett: www.cbhandverk.com

C/ Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
Åpningstider 0900-1330 og 1600-1830.

Endelig i Spania !
Mikrofiberkluter 
fra Jordan

Støvklut
Baderomklut
Kjøkkenklut

Glassklut
Gulvklut

Norsk forfatter skaper
spansk historiebok
Et spennende prosjekt realiseres i disse dager: Norske
Solfried Gjelsten har skrevet bok om spansk historie. 

Bak kulissene i spansk his-
torie, heter boken, og
skal ifølge forfatteren

være en annerledes historiebok,
hvor man på en lettfattelig og
humoristisk måte får møte men-
neskene bak historiske navn og
titler. Stoffet til boken er stort
sett hentet fra spanske kilder
som historiske verker, lokale
kulturminner - eller fra historier
hørt og fortalt på folkemunne.

Solfried Gjelsten fra Oslo tok en
matematisk naturvitenskapelig
embetseksamen i matematikk og
kjemi før hun ble bondekone ved
Romsdalsfjorden. Ved siden av
bondeyrket arbeidet fembarns-
moren som lærer og frilansjour-
nalist og hun var også aktiv i
lokalpolitikken, samt medlem i
Norsk Kulturråd og
Kringkastingsrådet. På 80-tallet
utvandret Peder og Solfried
Gjelsten til Alfaz del Pi, og siden
den gang har de blant annet opp-
nådd å få overrakt spansk kultur-
pris fra El Alcalde i Alfaz del Pi
- Gabriel Such Pérez - for sitt
arbeid med å formidle spansk
kultur til nordmenn i Spania.

Boken "Bak kulissene i spansk
historie" er utgitt av Pilmin
Forlag, og distribueres via
Forlagssentralen. Den skal være
mulig å få kjøpt hos de fleste

bokhandlere i Norge, og selges
også blant annet i Spania hos
Den Norske Bokhandelen i
Alfaz del Pi. For mer infor-
masjon kan man sende en mail
til følgende adresse:
bok@pilmin.net

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

OVER: Bak kulissene i spansk historie.
HØYRE: Forfatteren Solfried Gjelsten
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2222..  DDEESSEEMMBBEERR

Dette er startskuddet for julen!
Det har blitt en tradisjon å kjøpe
lodd og sitte foran tv, eller høre
på radioen hvis du er på jobb, og
høre på ”los niños de San
Ildefonso” (barna fra San
Ildefonso barnehjem som ligger
i Madrid) som synger numrene
og premiene med en karakteris-
tisk sang.

2244..  DDEESSEEMMBBEERR

blir det middag med familien og
gaver fra Papá Noel - Julenissen.
Før var det en tradisjonell mat-
servering med kjøtt men nå er
det mer skalldyr.
Dette er en veldig viktig dag for
barna, alle roper og er utålmodi-
ge hele dagen til det blir den
rette tiden for å åpne gavene!

2255..  DDEESSEEMMBBEERR

blir en kjempestor lunsj med
hele familien, vanligvis hos en
annen person enn den som man
var hos den 24. desember, slik at
alle får litt jobb med å vaske og
rydde opp.. Her kan også
serveres litt kjøtt, men det er
åpen meny med plass for nye
ideer og oppskrifter!

2288..  DDEESSEEMMBBEERR

i julen er det også plass for spøk
og dette er den riktige dagen. På
”Día de los Inocentes” (dagen
for de uskyldige) får du lov til å
spøke med vennene og familien.
31. desember spiser vi middag
sammen med hele familien og så
etter desserten kommer en span-
sk tradisjon som heter: ”Las
Uvas de la Suerte” (De Lykke
Druene) hvor alle i Spania sitter
foran tv eller står foran
klokketårnet på de største
plassene i hver by med en liten
plastikkpose med 12 druer i. Der
venter vi på de siste 12
klokkeslager og poenget er å
spise en drue ved hvert
klokkeslag til vi har spist alle
12! Dette er en veldig morsom

tradisjon, Det er utrolig gøy å se
familiene og vennene dine med
8 druer i munnen og som prøver
å få plass for en til.. :D

Etter man har klart å svelge dem,
forsvinner de unge for å ferie det
nye året, og dukker opp neste
dag 1. januar for å spise lunsj.

55..  JJAANNUUAARR

Denne dagen må du skynde deg!
Du må ta på deg jakka, lua og
hanskene og løpe til de store
gatene hvor det er allerede mye
folk som står og venter på Los
Reyes Magos med poser!
Hvorfor poser? Fordi Los Reyes
tar en tur i hele byen med store
gallavogner og fordeler smågodt
til alle! Da vil du se at

ekspertene også kommer med
paraplyer! Det er en forestilling
bare å se på folket som følger
karamellene med øynene og så
setter på sprang etter dem!

66..  JJAANNUUAARR

alle barna våkner tidlig og vil se
på gavene som de har fått! Mens
barna leker drar foreldrene på
bakeriet for å kjøpe en ”Roscón
de Reyes”, en tradisjonell kake
med marsipan som du må spise
forsiktig fordi den inneholder
noen små fi gurer. Det fi nnes
minimum en konge og en bønne.
Tradisjonen sier at de som får
bønnen betaler kaka og den som
får kongen, blir konge for en dag
og må ta på seg krona som kom-
mer med kaka.

Navidad
- Jul på spansk

ISpania gleder vi oss til jul
fordi da kan vi spise
”Turrón” og marsipan, to

opprinnelige arabiske julegod-
terier som er veldig søte og er
laget av mandler og honning.

Det er også veldig typisk og gå
rundt i de små landsbyene med
noen venner å banke på dørene å
synge Villancicos (Julesanger),
etterpå spør man om en liten
gave.

Og vi må ikke glemme ”Belén”
- julekrybbe, en liten utstilling
av dagen når Kristus ble født
som finnes i alle husene i
Spania. 

Dette er det barna som påtar seg
å ordne. Noen av dem er et
virkelig mesterverk! I noen
landsbyer arrangeres det også et
teaterstykkesom representerer
dette.

JUL I TORREIVEJA: Bildet kirken i sentrum av Torrevieja pyntet 
for julehøytiden.

Julegodter

Nissefest hører  med til
ju leforberedelsene .
Elevrådet ved Den

Norske Skolen i Rojales
arrangerte nissefest for 1.-7.
klasse, og de hadde invitert
selveste julenissen til å bli med!
Det var leker og konkurranser,
og servering av grøt med man-
del og saft, altså: ordentlig nis-
sefest!

Nissefest!

Smånisser på nissefest.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

ENKELT • TRYGT • RASKT

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

DU BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN ! 

PRIS INK,  MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER

KORT, NÅR MAN HENTER BILEN. BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES. BILENE UTLEVERES VED

KONTOR PÅ FLYPLASSEN. YTTERLIGERE RABATT KALKLUERES AUTOMATISK PÅ WEBSIDE VED

LENGER LEIEPERIODE

FORD FIESTA
3 DØRS

109€ PR UKE

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

99€ PR UKE

RENAULT CLIO
5 DØRS

119€ PR UKE

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

165€ PR UKE

FORD GALAXY
7 SETER

336€ PR UKE

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

195€ PR UKE

RENAULT 306 CABRIO

249€ PR UKE

MERCEDES VITO
9 SETER

420€ PR UKE
*PRISENE VARIERER AVHENGIG AV SESONG, SE VÅR WEBSIDE FOR AKTUELL PERIODE

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

SPANIAGUIDEN.NO

Kundeservice på Norsk!

BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!

- DU HENTER BILEN FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN
- VI REFUNDERER BENSIN NÅR DU LEVERER BILEN
- NYE BILER (INGEN ELDRE ENN 6. MND)
- ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC
- VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET

Ulovlige
boliger i
Marbella

Mer enn hver tredje av
boligene i Marbella
på Costa del Sol er

oppført uten tillatelse. 

De fleste av de ulovlige boli-
gene ble bygget mellom 1991
og 2002, og det er mistanke om
omfattende korrupsjon.

30.000 av rundt 80.000 boliger i
Marbella er oppført uten
byggetillatelse. Bare 25.000 av
dem er siden blitt legalisert.
5.000 boliger kan ikke få de
nødvendige tillatelsene i
etterkant fordi de er oppført på
fredede områder. [El Pais]

MMaarrbbeellllaa

Desember - en rolig måned?
Hvert år tenker man: I år skal desember bli en stille og rolig måned, med
mye kos foran peisen, julekalenderen på TV - og slike ting som julekort og
julegaver skal være ferdig i god tid slik at desember måned kan nytes. 

Og hva skjer? Når man
skriver desember, har
man mottatt diverse

innbydelser til julebord, lute-
fisklag, nissefester, juletrefester,
juleavslutninger - og det meste
annet. Dagene flyr av sted, og
plutselig opplever man at man er
akkurat der man var i fjor: For
sent ute med julekortene, jule-
gavene som skulle vært sendt
nordover er ikke en gang
innkjøpt, de syv slagene har
skrumpet sammen til en ferdig-
boks med pepperkaker eller en
kransekake fra bakeren, og alt er
nok en gang i ferd med å bli styr
og kaos. 

Mange husker fra barndommen
at når middagen var fortært på
julaften, sank vertinnen sammen
og sovnet nesten over kaffen.
Det er i slike stunder man bør
huske sine gode forsetter:
desember skulle i år være en

rolig måned.. Om alt nok en
gang er forsinket, om juleko-
rtene må sendes som e-mail for å
rekke å komme fram før julaften,
om vinduene ikke er pusset, om
lysene på juletreet ikke virker -

en ting er sikkert: Jul blir det
uansett! Så - til neste år - da skal
man selvfølgelig være ute i god
tid, og neste desember - det skal
bli en rolig måned, det!    

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Desember 2005 - hvor ble det av de gode forsettene?



KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Alora, en hvit landsby
Finn fred og ro i en typisk hvit by i Andalucia.
Bare en halv time fra Malaga ligger den hvite
byen ganske uberørt av masseturismen.
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Ta lokaltoget eller bil en
halvtimes tur nordover fra
den pulserende storbyen

Malaga. Legg sandstrender bak
deg og søk opp i høyden. Skulle
Aloras hvite idyll bli for mye, er
varemagasiner, travle forret-
ningsgater og utallige barer og
restauranter innen rekkevidde.
Lokaltoget tar bare 35 minutter
tilbake til stortrafikken.

PPUUEEBBLLOOSS BBLLAANNCCOOSS

I stedet for å bosette seg i lavlan-
det og være prisgitt banditter og
røvere, søkte tidligere
andalusiere opp på oversiktlige
topper og anla de hvite byene. I
maurisk tradisjon ble husene ofte
satt opp av tørket leire og hvit-
malte for å reflektere det intense
solskinnet. Vinduene er få for å

holde husets indre kjølig. I dag
er byene oftest rolige sentre i
jordbruksområder. En tur med
bil langs A 369 fra Cadiz til
kryssende A376 fører gjennom
storslagent landskap og flere
hvite landsbyer. I nasjonalparken
Parque Natural de los Montes de
Malaga er det mange merkede
vandrerruter. I nord finnes også
et av Europas mest kjente klatr-
ersteder, El Chorro. 

Tolv mil nede i den fruktbare
dalen ved elva Guadalhorce lig-
ger den klassiske hvite byen
Alora overvåket av ruinene av
den mauriske borgen. Byen har
to store kirker. Den eldste er fra
det attende århundre og vel verdt
et besøk. Orker du mer kultur, er
spanske kulturperler som

Granada, Cordoba og Sevilla
innen rekkevidde.

GGAAMMMMEELLTT OOGG NNYYTTTT

Alora  er full av frodig
hverdagsliv. Du finner små
butikker og lokale stamkneiper
på hvert gatehjørne. Et rolig
tempo gjør at dagen ikke er
travlere enn at folk har tid til å
slå av en prat.  

Her kan du bo med “norsk stan-
dard” i to topp moderniserte
byhus.  Her finnes alt fra gratis
Internett og Fjernsyn til norsk
ostehøvel og potetskreller!  Det
norske familie- og vennesel-
skapet Casanor har innredet ti
mindre ferieleiligheter. De to
husene er opprinnelig fra sytten
hundre tallet. Atmosfæren fra det

solide borgerskapet ligger fort-
satt i veggene. To romslige
patioer i Parra tilbyr skyggefulle
avkoplingsmuligheter med peis-
grill og svømmebasseng. Her er
det seks leiligheter. Det gamle
hønsehuset er gjort om til en
svalende leilighet like ved bas-
senget. 

I Botello er det tre leiligheter.
Utsikten fra patioen her er byens
flotteste. Den hvite byen og
ruinene av borgen ligger for dine
føtter. Ønsker du et avkjølende
bad, er bassenget i Parra like
ved. 

Det spansk - norske vertskapet
bor i landsbyen. De står til
gjestenes disposisjon, henter
gjerne på flypassen og arranger-

er utflukter. Patricia og Trond
deler villig sine kunnskaper om
sykkelturer, golfbaner og lokale
fiestaer. For prosesjoner og fies-
taer er det til stadighet. Det
yrende folkelivet må bare
oppleves. Ord blir fattige.

Interesserte kan kontakte
post@casanor.no eller
www.casanor.no. Du vil garan-
tert lengte tilbake.      

I stedet for å bosette seg i lavlandet
og være prisgitt banditter og røvere,
søkte tidligere andalusiere opp 
på oversiktlige topper og
anla de hvite byene. 

Andaluserne er stolte av sine hester, små som store.
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BED SPECIALIST S.L.THE

BUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEABUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEA

AAllllee  MMyyeerrss  sseennggeerr  mmeedd
GGRRAATTIISS sskkuuffff..

OOtttteerrmmaann  sseennggeerr
ii  aallllee  ssttøørrrreellsseerr

AALLLLEE ttyyppeerr  sseennggeerr  oogg
mmaaddaasssseerr  ttiillggjjeennggeelliigg..

AAllllee  ttyyppeerr  mmøøbblleerr
ffoorr  ssoovveerroomm  ssaammtt  llaakkeenn,,  

ddyynneettrreekkkk,,  pplleedddd  eettcc..

TTllff:: 996655  888899  449977
FFaaxx:: 996655  888899  552222

AAvvdd..  PPaaiiss  VVaalleenncciiaa  3344
AAllffaazz  ddeell  PPii

TTllff:: 996666  773300  115577
FFaaxx:: 996666  773300  115566

ZZeenniiaa  IIII,,  LLookkaall  11--22
CC//  MMaaeessttrroo  TToorrrraallbbaa

TToorrrreevviieejjaa,,  OOrriihhuueellaa  CCoossttaa

Nyt en god natts behagelig søvn med en
seng fra “The Bed Specialist”. Besøk en av
våre butikker for råd om hvordan du skaper
ditt eget  “tempel” fra vårt sture utvalg av
førsteklasses senger og sengetøy.

Vi leverer senger og sengetøy fra de
ledende produsenter i Skandinavia og
Europa, hos oss er du sikret høyeste kvalitet
for ditt soverom, du kan slappe av med stil
og komfort.

--    KKoossttnnaaddssffrrii  lleevveerriinngg
--    110000’’vviiss  aavv  pprroodduukktteerr  ppåå  llaaggeerr

ssiikkrreerr  rraasskk  lleevveerriinngg..
--    KKvvaalliiffiisseerrtt  ppeerrssoonnaallee  oogg  ffaaggmmeennnn    

ssvvaarreerr  ppåå  aallllee  ssppøørrssmmååll

Våre godt utdannede stab hjelper deg å finne en
seng tilpasset deg og ditt behov. Ikke nok med
det,vi kan hjelpe deg med innredningen av hele
soverommet.

Forskning viser stadig i større grad hvor viktig en
god natts søvn er.Det er kun mulig gjennom en
korrekt tilpasset madrass.

Til tross for hva mange tror betyr dette ikke en
hard madrass.Fakta er den at det ikke finnes noen
“korrekt” ortopedisk madrass Hos “The Bed
Specialist” finner vi den riktige madrassen som
passer DEG, som gir god støtte og lar deg sove
godt.Vi tilbur installasjon og levering hjemme hos
deg.

Religiøst baserte prosesjoner er en sental del av de fleste fiestas.

TTiillbbuudd ppåå  mmaannggee  eelleekkttrriisskkee
sseennggeerr  mmeedd  llaatteexx  mmaaddrraasssseerr..

TTllff:: 9966  664466  1122  5577
FFaaxx:: 9966  664466  1122  5577
CC//SSeevveerroo  OOcchhooaa  44

LLooccaall  22  && 33
JJaavveeaa  HHaavvnn

AAllffaazz  ddeell  PPii JJaavveeaa TToorrrreevviieejjaa



Avda. Sant Pere, 15
El Albir (Alfaz del Pi)
03581 Alicante

Tel. +34 96 686 63 12
Fax: +34 96 686 84 93

Email: info@suzkaonline.com

Interiør og dekorasjon

www.suzkaonline.com

SUZKA
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Juleavslutning på CBU
Da var det atter en gang tid for juleavslutning på Costa Blanca
Undervisning, skolen der trivsel og velvære står i fokus. 

Årets avslutning er den
femte i sitt slag, og ble
markert med både grøt-

servering og loddtrekninger.
Utendørs skuespill, sangfrem-
føring og dans var kveldens pro-
gram, og stemningen var høy til
tross for bitende spansk vin-
terkulde. 

En ekte norsk risengrynsgrøt
måtte til for å gjenvinne varmen.
Og liten som stor kunne for
første gang i år kjenne
julestemningen på kroppen med
julegrøt, julekaker, julesanger og
et grønt glitrende tre. God jul!  

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Juleavslutning ved “Costa Blanca Undervisning” i Albir.



1521

Billige tellerskritt til Skandinavia, 
Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Orange Web Services, S.L.
Apdo. de Correos, 31 • 03330 Crevillent (Alicante)

Tel. 902.347.328 • Fax 902.347.329
esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L., 
providing telecommunication. services in Spain since 1997.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

Kun 4,5 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

4,54,5
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.
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Flere avsalt-
ningsanlegg
på Costa del Sol

Costa del Sol trenger
minst seks nye avsalt-
ningsanlegg for å dekke

vannbehovet ifølge en rapport
presentert av det andalusiske
næringsrådet i forrige måned.

For å garantere vannforsyningen
til den kraftig stigende
befolkningen i
Malagaprovinsen, trengs
investeringer på drøyt 4,3 mil-
liarder euro, derav 520 millioner
til seks nye avsaltningsanlegg.
De nåværende to anleggene har
ikke kapasitet til å dekke det
store behovet i provinsen.

MMaallaaggaa

Høyere dødelighet på natten
Dr. Eduard Estivill, forfatteren av boken "Duermete nino" (Sov
barn!), uttalte nylig at hyppigheten av dødsfall forårsaket av
infarkt og astmaanfall er høyere på nattetid enn på dagtid. Årsak-
en til dette skal være dårlige søvnvaner og søvnforstyrrelser.

24. november ledet Estivill
den fjerde internasjonale
kongressen for personer

med pustevansker, arrangert av
lungespesialister i Caceres. Et
av temaene for kongressen var
viktigheten av sunne søvnvaner
for å forebygge alvorlige syk-
dommer. I følge Estivill er nat-
ten en fabrikk som produserer
dager og forklarte videre at
under søvnen starter en restau-
reringsprosess som er helt
essensielt for et sunt liv. Mangel
på søvn kan, ifølge Estivill,
påvirke hormonproduksjonen og
føre til bl.a. kortvoksthet.

Selv om folk er bevisste og
kjenner til farene ved søvnman-
gel, er det allikevel mange som
har dårlige søvnvaner. Ifølge
Estivill finnes det tiltak for å
bedre søvnkvaliteten. Det
gjelder å forberede seg, og føl-
gende "oppskrift" kan være til
stor hjelp:

-Etter å ha spist kveldsmat bør
man vente minimum 2 timer før
man legger seg.

- Kveldsmaten bør være rik på
karbohydrater, grønnsaker og
melkeprodukter.

- La kroppen få hvile, bruk
gjerne avslapningsteknikker

- Ikke legge seg før en føler seg
søvnig, men selvfølgelig sørge
for å få 8 timers søvn hver natt.

SSØØVVNNFFAAKKTTAA

I gjennomsnitt tilbringer man 8 timer i sengen hver dag. Dette
utgjør 56 timer i uken, 2912 timer i året og rundt 232.960
timer i løpet av et 80 år langt liv. Det vil med andre ord si at
vi bruker en tredjedel av våre liv til å sove.



Albir
Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393 Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

FFoottoouuttsskkrriifftt ddiirreekkttee
ffrraa ddiiggiittaallkkaammeerraa !!
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Jakten på havet

En maleriutstilling i Alfaz
del Pi i våres gjorde uut-
slettelig inntrykk.

Spanjolen Fernando Ruig fester
vann, både saltvann og fer-
skvann til lerretet så du nesten
blir våt på beina. Nitide pensel-
strøk, omtrent fotografisk i sin
gjengivelse av alle sjatteringer
av blåfarger, gjør at Middelhavet
formelig skvulper rundt føttene.
Det er bare bruset av brenninger
og et enslig måkeskrik som
mangler. 

Når høststormene uler rundt
hushjørnet i det kalde nord,
kommer lengselen til palmer og
varmere strøk. Alle besteforel-
dre forlater ikke sine barnebarn
og søker tilhold under Spanias
sol. Et naturtro maleri av him-
melblått hav over peishylla, lev-
ende lys og noe godt i glasset
mildner savnet. Men hvordan
finne tilbake til det maleriet jeg
engang så i Casa de Cultura i
Alfaz del Pi? Fortvil ikke, kul-
turnasjonen Spania kan sine
saker.

Første stopp er selvfølgelig tur-
istinformasjonen i Alfaz del Pi.
En hyggelig mann henviser til
kontoret i Casa de Cultura. - Der
har de oversikten, forsikrer han.
Det stemmer! En blid Sandra
sier "Claro!" og gyver løs på
hyllene med ringpermer. På for-
bausende kort tid finner hun rik-
tig kunstner og telefonnummeret
hans. Heldigvis bor han sentralt
i Alicante, så et møte avtales
dagen etter.

Buss til Benidorm og videre til
Alicante. Drosje til Plaza
Camino de Ronda etter siestaen.
En smilende Fernando møter
opp, og vi skjønner umiddelbart
at nå begynner de store prob-
lemene. Vi forstår hverandre
ikke! Heldigvis vet kunstneren
råd. Han kontakter Maria som
behersker flytende engelsk. 

Etter en innledende runde med
te, kaffe og kake slippes jeg inn
i malerhulen. Fire av maleriene
fra vårens utstilling venter.
Valgets kvaler er enorme når
pengene er på plass og flyreisa
hjem setter begrensninger.
Egentlig kunne jeg fylt opp stua
med solfylte Spania. 
Takket være Marias tolkning blir
vi enige, og kostbarheten
emballeres. 

Snak om service! Spanjolene
har sol i hjertene også!

Har du noen gang gått fra en utstilling
og angret på at du ikke investerte i god
kunstopplevelse? Da skal du vite at det
aldri er for seint. Spanjolene har orden
på kulturlivet sitt.

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Dramatisk strandparti fra Costa Blanca av Fernado Ruigs.

Sandra på kontoret i Casa de Cultura
har oversikten over alle utstillingen.

God hjelp i malerhulen til Fernado Ruig.



BBeellmmoonnttee  ((AAllffaazz  ddeell  PPii))
• Nytt rekkehus på 270m2, 454m2 tomt
• 300 meter fra norske skolen
• 4 sov, 3 bad, klimakontroll i alle rom
• Kjøkken utstyrt med ovn, komfyr etc.
• Stor kjeller med garasje på 80m2
• Ferdig november 2005 !
• Se prisen: 390.657 €

Tlf: 96 686 00 12
670 972 314

Fax: 96 588 83 59

Carrer la Querra 2
Centro Mar - oficina 1
Alfaz del Pi

LLeeiilliigghheett  ii  AAllbbiirr
2 soverom 1 bad, boflate på 60
m2 felles hage og basseng.
Selges fullt møblert. Ref: 0012
Pris: 195.300€

LLeeiilliigghheett  ii  AAllbbiirr  sseennttrruumm
3 soverom 2 bad  78 m2 boflate 
Terasse , felles hage og bas-
seng. Ref: 0015
Pris 199.000€

RReekkkkeehhuuss  ii  AAllffaazz  ddeell  PPii
Bolig på 3 etasjer, 4sov, 3 bad, 270m2
boligflate. To terasser garasje til 2
biler. Felles basseng og hage flott
utsikt. Ref 0004  Pris: 336.000€

S.A.G.
Urb. Tosalet c/Benidorm 27
03580 Alfaz del Pi

Telefon: 966 865 451
Mobil:   649 428 666
Epost: info@sagagrupo.com

VVii  ssnnaakkkkeerr  nnoorrsskk  !!
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Går nye veier for å måle inflasjon

Spania går nye veier når de
skal måle landets
inflasjonsnivå til neste år.

Det er ikke lenger biff- og
melkepriser som ligger til grunn
for målingen, kunne den
spanske avisen 

El Mundo meddele i begyn-
nelsen av desember. De senere
år har Spania blitt en leder i
plastisk kirurgi, noe som
tiltrekker seg ansiktsløftpasien-
ter fra hele Europa og vel så det,
og det går ikke upåaktet hen i
målingene for neste år. 

I tillegg til plastikkirurgipriser
vil også kondompriser legges til
grunn for neste års målinger.
Bruken av den slags er

tydeligvis utbredt, da Spania har
kontinentets laveste fødselstall
med et gjennomsnitt på ett barn
pr. husstand.

Vi ønsker alle våre
kunder en riktig god
jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre
kunder en riktig god
jul og et godt nytt år!

Kondomsalg og plastiske
operasjoner skal veie tyngre nå
inflasjon skal beregnes i Spania.

www.spaniaguiden.no

Alt om
eiendom i

Spania



Vi møter Bernt Flatebø på
hans siste dag som syke-
hjemsdirektør. Ute skin-

ner solen og gradestokken
strekker seg godt opp mot de 20
varme. Om en uke vil Bernt
Flatebø og konen Marianne ta
farvel med palmesus og bølge-
brus, og gjenforenes med herr
Vinter i sitt kjære Øystese i
Hardanger. Direktøren kan se
tilbake på fire spennende og fine
år som direktør ved Betanien. 

" Her er en atmosfære og et
arbeidsmiljø man sjelden
opplever andre steder", sier
Bernt Flatebø. Han skryter
veldig av personalet ved syke-
hjemmet. " Vi teller 40 her på
sykehjemmet, og alle gjør en
fantastisk jobb. Vi legger stor
vekt på at miljøet skal være
hyggelig og at pasientene blir
tatt godt imot". Direktøren har
også alltid lagt vekt på at
Betanien ikke skal ha et "insti-
tusjonspreg". "Vi gir pasientene
"frie tøyler", sier Bernt Flatebø,
"dem skal ikke føle et strengt
rutinepreget institusjonsmiljø. 

Bernt Flatebø har tidligere erfar-
ing fra helsevesenet i Norge, og
avgjørelsen var ikke så vanskelig
å ta da han ble spurt om å være
med på et nytt prosjekt i Spania.
Fundacion Betanien i Alfaz del
Pi, eid av Stiftelsen Betanien i
Bergen, var Bergen kommunes
nye tilbud innen eldreomsorg, og
en direktørstol skulle fylles. Det
var et forlokkende tilbud for
Bernt Flatebø, som allerede var
godt kjent med Spania via sin
virksomhet som reisearrangør i
Norge. Bernt Flatebø har aldri
lagt noen tidsplan for sitt
opphold i Spania, men etter fire
år kan direktøren si seg fornøyd
med utviklingen og målene han
har oppnådd. Nå er det atter
Norge som kaller med nye
målsettinger og utfordringer.
Bernt Flatebø ser frem til å
gjenoppta sin virksomhet blant
annet som reisearrangør i gamle-
landet.  

En god del av personalet har
vært med fra starten for fire år
siden, og fulgt utviklingen i

sykehjemmet. De har mye å
takke direktøren for, og i
felleskap har de nådd sine mål.
Velfungerende personalpolitikk,
personaldemokrati, godt miljø
både for personale og pasient er
bare noe av det de har klart å
oppnå. De kan se tilbake på fire
fine år, og kan ikke unnlate å
synes det er trist at Bernt Flatebø
skal reise hjem. "Vi ønsker å
takke Bernt for fire gode år, for
hans imøtekommenhet og hans
pågangs- og drivkraft. Han har
vært en enorm ressurs for syke-

hjemmet". Men til tross for tom
direktørstol, skal vi ikke se bort
fra at Bernt Flatebø blir å se både
titt og ofte, da både barn og
barnebarn blir boende i Alfaz del
Pi. "Ja, jeg kommer helt sikkert
til å besøke dere", kan Bernt

Flatebø betrygge sine medarbei-
dere og ønsker videre å ønske
Marit Møller Wolfe lykke til når
hun fra 1. januar 2006 inntrer
som ny direktør ved Fundacion
Betanien.  
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Bernt Flatebø, direktør ved Fundacion
Betanien i Alfaz del Pi, sier opp etter 4 år i
direktørstolen. Det lurer verken skandaler
eller mystikk bak hans avgang. Det er en
høyst frivillig avgjørelse, og det er ved godt
mot direktøren sender stafettpinnen videre.

Forlater “Betanien” etter 4 år

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Sykehjemet “Funcadion Betanien” ligger i Alfazl del Pi.

SSEVEVARO ARO CCENTERENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 16-20.00

2200%% rraabbaatttt  ppåå  aallll  
llæærrbbeekklleeddiinngg  vveedd  ffrreemmvviissnniinngg

aavv  ddeennnnee  aannnnoonnsseenn*gjelder ikke tax-free kjøp

Palau
Altea

Casco
Antiguo

Bar
Cocoliso

SEVARO CENTER

96 584 47 55F

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Avda. Alcoy

La Nucia
Benidorm

Vi gir bort en DVD spiller til alle 
kunder ved kjøp over 300€
(gjelder 12.des - 12. jan.)
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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

Eneste indiske restaurant med “ekte” indisk eier. Født, oppvokst, og
opplært av ekspertene i Dehli. Opplev det magiske India: INDIA GATE

C/Gerona 2/15 (Benidorm) TEL: 636 059 785 
ÅPENT ALLE DAGER FRA 18.00

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT

Meny for to Forrett: “Onion Bahaji, Chicken Tikka, 
Hovedrett: “Chicken Balti, Chicken Madras, ris og Naan brød.
Inkluderer en stor flaske vann, 2 øl eller en halv flaske vin.

24 €
BAR/RESTAURANT

Vi ønsker å komme i kontakt
med personer som enten vil leie
lokaler og drive selv, eller som
ønsker å jobbe som kokk eller
servitør i de nye flotte lokalene i
Resort Jardin Foya Blanca.

Resort Jardin Foya Blanca ved Alfaz del Pi, består av 66
rekkehusleiligheter, hvorav ca halvparten leies ut hele eller
deler av året. Servicebygget inneholder i tillegg til
bar/café/restaurant en resepsjon, konferanselokaler og en
våtromsavdeling med behandlings- og treningslokaler i tillegg
til basseng, jacuzzi, steambad, badstuer mv.

Ta kontakt med Hege Tomassen på tlf. 0034 966 81 7000 /
0034 609 640 559 for mer informasjon.

SAS kommer til Rojales
Fra midten av desember vil SAS representanten Hege Kjaernsbeck ha
flyttet fra Malaga til Rojales Kommune på Costa Blanca. 

Hege Kjaernsbeck er opp-
vokst på Gardermoen,
men flyttet til Costa del

Sol for 25 år siden. Hun har job-
bet for SAS i Fuengirola og på
Malaga flyplass i mange år, men
ble - etter november 2004 da
Braathens kontorer ble stengt på
Costa del Sol - ansatt som repre-
sentant for SAS International,
med hovedoppgave å ta seg av
den skandinaviske kundekret-
sen.

Selv om Hege nå vil være bosatt
i Rojales Kommune, vil hun
pendle en del - da mest mellom
Malaga, Barcelona, Las Palmas
og Palma de Mallorca. Hun vil
holde kontakt med skandi-
naviske klubber, kirker og skoler
- og vil dukke opp i områdene
hvor skandinaver møtes. Hun
skal ha kontor hjemme i stuen,
med direkte bookingsystem og
alt av utstyr, og skal prøve å
være et mellomledd mellom
SAS og kunden. Hun kan også
være til hjelp dersom noen
trenger ekstra hjelp eller spesia-
lutstyr på reisen, det være seg
oksygen, rullestol og lignende. I
slike tilfeller er det ikke alltid så

enkelt å bestille reiser via nettet,
og da kan Hege stille opp. 

På spørsmål om hvordan hun
synes det er å være i Rojales og
Torrevieja, svarer Hege at hun
følte seg hjemme fra første
dagen. Hun har fått veldig god
respons fra hele området, og er
spesielt glad for den fine mot-
takelsen som ble gitt henne både
av Sjømannskirken og av Den
Norske Skolen i Rojales. Hun og
hennes spanske mann holder på
å flytte inn i nytt hus, og alt er
noe kaotisk for øyeblikket - men
hun tror de vil trives godt på

Costa Blanca. 

Hege Kjaernsbeck's hovedopp-
gave nå er å få opp salget av bil-
letter i Spania, det vil si at man i
stedet for å bestille sin billett via
Norge kan bestille den her, enten
man skal kjøpe denne på nettet
eller hos et reisebyrå. Det vil
etter nyttår opprettes en spansk
webside for booking i Spania,
men man kan også nå gå inn og
sjekke avganger og priser på føl-
gende side: www.flysas.com.
Kjaernsbeck kan treffes på tlf.:
0034 678612669.

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

SAS-representant Hege Kjaernsbeck, her fra hennes stand på julemessen
ved sjømannskirken i Torrevieja.

Vi gir deg en
smaksopplevelse!

- Vi serverer også
internasjonal lunsj

Ring Kristian på tlf: 616 370 331

Tar steget ut for å gi deg en fantastisk catering til 
riktig pris. Vi kommer hjem til deg og fikser en 

komplett begivenhet, helt etter din smak!

Julebord ? Nyttårsmiddag ?
Vi har norsk julemat og drikke. Kontakt oss

for reservasjon av julebord (min 6 personer).
Nyttårsmeny med fri champagne kl. 24.00

Ring for mere informasjon !

C
at

er
in

g
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- Nyheter fra norske og spanske aviser samt  samlet på
ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via internet
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.

En av fire lider
av inkontinens
En av urologene ved sykehuset Casa de
Salud i Valencia, Pedro Navalon, mener at
en av fire kvinner mellom 15 og 65 år lider
av inkontinens. Mens for menn i samme
alder er prosentandelen kun 5%. 

Inkontinens defineres som
ufrivillig vannlating, og er
en problematisk tilstand for

den som lider av dette. Mange
får psykiske problemer. 

Det finnes to typer inkontinens.
Den ene er ved spontan sam-
mentrekking av urinblæren, en
tilstand som ikke trenger kirur-
giske inngrep, men medikasjon.
Den farmasøytiske industrien i
Spania har utviklet en ny tablett
spesielt for denne type lidelse,
som øker aktiviteten i urin-
blæren. Tabletten gir lite
bivirkninger. Navalon ønsker
den nye tabletten velkommen,
da de andre tablettene på

markedet har mange
bivirkninger som syns-
forstyrrelser, tørr munn og
forstoppelse. 

Den andre type inkontinens,
som er den vanligste typen, gir
ufrivillig vannlating kun ved
anstrengende bevegelser som
hoste, nys, hopp, løping, løfting
etc. 

Denne type inkontinens oppstår
ofte etter fødsel eller ved aldring
fordi urinblæremuskulaturen blir
slappere. For denne type inkon-
tinens gjøres et enkelt kirurgisk
inngrep for en varig løsning.  

Nytt sosialsenter
Det nye sosialsenteret og

barneskolen i Ricon de
Loix i Benidorm skal

begge stå ferdig i juli til neste år,
kunne byggeansvarlig meddele
under et besøk av ordfører
Vicente Perez Devesa og andre
medlemmer i kommunestyret i
Benidorm. 

Anlegget bygges på en tomt på
6.380 kvadratmeter i Calle
Ciudad Real av byggefirmaet
Edificaciones Castello.
Byggekostnaden er beregnet til
2.915.546 euro, der 1.191.446
euro er fra forskjellige europe-
iske fond. Sosialsenteret bygges

rett ved siden av komplekset for
mentalt syke bygget av
Generalitat Valenciana, og vil
inneholde blant annet en stor
salong med plass til 150 person-
er, kafeteria, aktivitetssenter for
eldre og informatikksal fordelt
på til sammen 1.985 kvadratmet-
er. Barneskolen i det samme
komplekset vil inneholde
kantine, administrasjon, resep-
sjon, multifunksjonell sal og
toaletter på til sammen 895
kvadratmeter. Til sammen vil
komplekset, som har en god are-
alutnyttelse, bli på 3.500 kvadr-
atmeter.    

BBeenniiddoorrmm AAlliiccaannttee TToorrrreevviieejjaa

En av ti squizofrene

En av hundre spanjoler kan
være disponible for å
utvikle sykdommen

squizofreni i løpet av livet, en
prosentandel som kan dreie seg
om 17.300 personer provinsen
Alicante. Dette viste en studie
utført av den tidligere president-
en i den verdensomspennende
psykiatriforeningen (Sociedad
Mundial de Psiquiatria), Juan
Jose Lopez Ibor.

VVaalleenncciiaa AAlliiccaannttee

Mann lider av søppelmani

Mannen har søppelmani
og sparer på alt han
finner, noe som

bekymrer naboene. Talskvinnen
for borettslaget, Trinidad Fuster,
mener at leiligheten er en
alvorlig helsetrussel og kan være
et åsted for kakerlakker og rot-
ter. Naboene mener videre at
helsemyndighetene bør ta affære
i saken. 

Mannen som bor i leiligheten,
Manolo, er en enslig mann uten
familie og lider mest sannsynlig
av et syndrom som gir seg utslag
i søppel- og samlemani. 

Fuster forklarte at helsemyn-
dighetene i kommunen har vært
klar over situasjonen siden det
lokale politiet besøkte lei-
ligheten etter klager fra naboene
i slutten av juni i år. I politirap-
porten heter det seg at "i lei-
ligheten finnes mengder med
søppel og matavfall, som gjør

det vanskelig å bevege seg".
Rapporten ble registrert som en
hastesak der politiet ba om
strakstiltak fra kommunen.
Ingen tiltak ble inngangsatt og
naboene har klaget og anmeldt
forholdet til myndighetene, men
anmeldelsen ble henlagt. 

Formannen i helserådet i
Alicante, Juan Zaragoza, har
lovet at saken skal tas til følge.
Han sier videre at en husunder-
søkelse ikke kan gjennomføres
uten boligeierens samtykke eller
en juridisk orden. "I dette tilfel-
let har eieren samtykket", kan
Zaragoza fortelle, "men det har
vært vanskelig å lokalisere
eieren da han er mye ut og inn av
leiligheten". 

Rengjøring av den ettroms lei-
ligheten vil være vanskelig, da
det ikke finnes heis i bygget, og
møbler må i så tilfelle fraktes ut
med kranbil. Deretter må en

desinfisering og insektsprøyting
til, slik at ingen kan bruke lei-
ligheten på 24 timer. Zaragoza
mener at mannen trenger behan-
dling for sin sykdom, og at man
i tilfeller som dette normalt sett
varsler sosialkontoret i kom-
munen. Men for å kunne hjelpe
må personen selv samtykke, og
det er det mange som nekter.
Dermed kommer man som regel
ingen vei i slike saker.

Styreformann i et borettslag i bydelen Virgen del Remedio i Alicante
ber om strakstiltak etter at en av borettslagets beboere lider av under
lengre tid har spart på og oppbevart søppel i sin leilighet. 

Illustrasjonsfoto

Emiliano Casal vant igjen

Den lokale boksesensa-
sjonen Emiliano Casal
gikk nok en gang seir-

ende ut av bokseringen under et
boksearrangement i Sport
Pavillion i Dolores forrige helg. 

Denne kampen var hans femte
profesjonelle kamp, og hans
motstander var Anton Glogak
fra Slovakia. Anton Glogak skal
være ranket som nummer to i
Slovakia, men hadde ingen
mulighet mot Torreviejas egen
boksehelt. 

Den sympatiske, men hardtslå-
ende, Emiliano Casal har med
denne seieren kommet enda et
skritt nærmere sitt og sin norske
trener Ulf Johansens mål: Å bli
spansk Champion.

Spansk champion
med norsk trener.
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Fredrik Svanevik hadde et innlegg i
Spaniaposten 28. november
angående måten nordmenn i Spania
taklet å bli intervjuet av journalister
som tydeligvis ikke har annet formål
enn å latterliggjøre nordmenn som
har valgt å tilbringe hele, eller deler
av året i Spania. Jeg var langt på vei
enig i innlegget, men bildemontas-
jen som fulgte med, med bilde navn
og uttalelser fra noen av de inter-
vjuede ga meg en vemmelig følelse
at dette var ennå et ledd i å lat-
terliggjøre, denne gangen enkelt-
personer, og jeg stiller meg
spørsmålet om det er innsenderen
som har laget denne montasjen
eller om det er et bidrag fra redak-
sjonens side.

En av deltakerne ble sitert til å
skulle ha sagt at nordmenn belaster
ikke samfunnet her slik som mange
innvandrere i Norge gjør.
Vedkommende sa riktignok at nord-
menn i Spania ikke belastet det
spanske samfunn.  Dette resulterte
i at intervjueren stilte spørsmål om

han mente at innvandrere i Norge
belastet det norske samfunn.  Slik
jeg oppfattet det så var svaret at
han trodde ikke de gjorde det. Dette
er selvfølgelig en politisk korrekt
uttalelse, men hvorfor skal man
ikke få lov å si det som det er.
Sannheten er at en del innvandrere
belaster det norske samfunn
økonomisk selv om størsteparten
bidrar både økonomisk og kulturelt.
Og her ligger kjernen i det som pro-
grammet tydeligvis skulle dreie seg
om.  ”Hvorfor skal ikke nordmenn i
Spania bli tvunget til å lære spansk
når innvandrerne i Norge blir
tvunget til å lære norsk”, var et
spørsmål som ble stilt gjentatte
ganger av programleder.

Mange politiske og økonomiske
innvandrere kommer til Norge helt
uten midler, og er derfor avhengig
av økonomisk hjelp fra det norske
samfunn. For at dette ikke skal bli
en permanent ordning, er de nødt til
å lære seg norsk for å kunne bli i
stand til å forsørge seg selv gjen-

nom eget arbeid. Så hvorfor var
programleder så opptatt av at nord-
menn i Spania skulle tvinges til å
lære spansk fordi innvandrerne i
Norge måtte lære seg norsk.
Nordmenn som av forskjellige grun-
ner velger å flytte til Spania, kom-
mer hit med egne midler. Det hadde
selvfølgelig vært en berikelse for
dem å kunne snakke spansk, men
de er ikke tvunget til det for å kunne
forsørge seg selv. Det er derfor
vondt å være vitne til at
resurssterke nordmenn som blir
intervjuet føler at de må fremstå
som ”syndebukker” for alle nord-
menn i Spania som ikke har lært seg
spansk, istedenfor å gå inn i en dia-
log med intervjueren om de faktiske
forhold.

Nordmenn som har valgt å tilbringe
mye av sin tid i Spania skal da ikke
presses av enkelte grupper til å
forsvare sitt valg i forhold til
innvandrerne i Norge.  Det er helt
uhørt.

LLIIVV UU  SSTTOORREESSUUNNDD

NRK - tull om nordmenn i Spania
LLeesseerrkkoommmmeennttaarr

Formann i Den norske
klubben om hvorfor 

integrering er vanskelig.

De fleste nordmenn i Spania har ikke
tilgang til Norsk TV og dermed var det
naturlig å trykke bilder fra NRK pro-
grammet som viste noen av
uttalelsene som ble presentert av
intervjuobjektene. Dersom  forfat-
teren av innlegget oppfattet bildene
latterliggjøring av intervjuobjektene
burde kritikken fremmes til dem som
kom med uttalelsene.

Bildet hvor Gerhard Meier intervjues
viser tydelig hvordan han sier at
norske immigranter i Spania ikke
laster samfunnet på samme måte
som han mener immigranter til
Norge belaster samfunnet. På jour-
nalistens oppfølgingsspørsmål
bekrefes dette.

Dette handler ikke om Nordmenns
rett til å ikke lære seg spansk. Det
handler om dobbeltmoral, at man har
en standard for seg selv og en for
andre mennesker.

Dersom det hadde vært så enkelt at
de som "betaler for seg selv" i ikke er
noen belastning for samfunnet så
hadde vel Norge satt døren på vidt
gap for mennesker fra hele verden
med økonomi nok til å brødfø seg selv
og sin familie.

DDeerrssoomm  mmaann  ppååssttåårr  aatt  ""vvii  iimmmmii--
ggrraanntteerr""  ii  SSppaanniiaa  iikkkkee  bbeellaasstteerr  ssaamm--
ffuunnnneett  eerr  mmaann  ppåå  ttyynnnn  iiss..  SSaammffuunnnneett
hheerr  mmåå  ssttiillllee  mmeedd  sskkoollee,,  hheellsseesstteellll,,
ppoossttggaanngg,,  ppoolliittii,,  ppssyykkiiaattrrii,,  vveeii  oogg  aallllee
aannddrree  mmuulliiggee  ffoorrmmeerr  ffoorr  iinnffrraassttrruukk--
ttuurr..  DDeettttee  ttiill  ttrroossss  ffoorr  aatt  fflleesstteeppaarrtteenn
aavv  iimmmmiiggrraanntteennee  ssoomm  bboorr  hheerr  iikkkkee  eenn
ggaanngg  eerr  rreeggiissttrreerrtt  ii  kkoommmmuunneenn  ssiinn
eelllleerr  bbeettaalleerr  iinnnntteekkttsssskkaatttt  ii  SSppaanniiaa..

Det er ikke livsstilen til mange nord-
menn i Spania som er under kritikk.
Men når finner grobunn for FrP-
lokallag blant Nordmenn i Spania er
man i sin fulle rett ved å kritisere
dobbeltmoralen til innvandr-

erfiendlige nordmenn som selv ikke
forstår at de er innvandrere selv.

Problemet i Norge er kanskje
snarere at staten er for rundhåndet
med penger til alle såkalte "svake"
grupper, og det generelt i Norge er
kultur for å forsynes seg av fel-
lesskapets kasse i størst mulig grad,
det være seg innvandrere, arbeid-
sledige, uføre eller pensjonister.

At innvandrere generelt er en belast-
ning i Norge er en myte, de innvandr-
er regnskap som har blitt fremlagt
viser det motsatte. Samtidig er det
verdt å notere seg at ddeett  eerr  nnoorrsskk
bbyyrrååkkrraattii  ssoomm  nneekktteerr  iimmmmiiggrraanntteerr  åå
ttaa  lloovvlliigg  aarrbbeeiiddee  fføørr  ssøøkknnaadd  oomm
oopppphhoolldd  eerr  ffeerrddiiggbbeehhaannddlleett.. Største
problemet er staten  og systemet i
Norge, ikke de immigranter som
kommer til landet for å arbeide.

RREEDD..

Leser en kommentar skrevet av
Fredrik Svanevik i Spaniaposten
28 november der han er helt
oppgitt over NRK og hvordan
nordmenn i Spania blir fremstilt.
Det er ett faktum at det bor
mange flotte nordmenn i Spania,
men det er også ett faktum at det
bor mange nordmenn i Spania
som aldri burde ha vært her. Og
det har jeg skrevet flere
leserkommentarer om.

Men mange nordmenn i Spania
trenger ikke drahjelp fra NRK, TV2
eller andre for å drite seg lod-
drett ut, det klarer de utmerket

godt alene. Problemet deres er at
de driter seg ut i full offentlig
beskuelse, men det kan da ikke
være NRK eller andre sin feil. Vil
man latterliggjøre seg selv så er
det greit, men det er surt å bli lat-
terliggjort som gruppe fordi
enkelte er konstant på "bærtur".
Men så var det å ikke kunne se
skogen for trær. 

Å skyte på NRK er ganske enkelt
skivebom.

VVAALLEENNCCIIAA,,88..  DDEESS..  22000055
TTRRNN

NRK - tull om nordmenn i Spania
LLeesseerrkkoommmmeennttaarr

Gerhard Meier om
forskjellen mellom
norske innvandrere
i Spania og innvan-
drere i Norge.

Hans Christian
Halvorsen er formann
i FrP i Alfaz del Pi og
nestformann i 
Den norske klubben.

NRK - tull om nordmenn i Spania
TTiillssvvaarr

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Gi din kommentar på:

Øystein Engeland,
mener pensjonister
ikke skal integreres.
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BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Når julelysene settes opp i
butikkvinduene og glit-
ter og stas henger i

palmer og trær, da er det på tide
å handle inn alt som skal til for å
få en vellykket julemåned. Det er
ikke så rent lite man kan trenge -
skal man på julebord må man ha
ny garderobe, skal man på nisse-
fest må man ha nisseutstyr, skal
man ha gjester må man ha
julemat - og skal man ikke miste
alt man har av familie og venner,
må man kjøpe julegaver. I det
hele tatt: handle, handle, handle.

Butikkene har gode dager, dess
nærmere julaften dess bedre. Har
man fremdeles ikke kjøpt jule-
gavene på lille julaften, går man
gjerne noe berserk og handler
ofte dyrere enn man hadde tenkt
å gjøre. 

Hva handler folk mest av? 

KKLLÆÆRR..  
Forrige sesongs julebordstas er
ikke lenger moderne, nå er det
gull, sølv og glitter som er i
skuddet. Damene kjøper skjerf
og sjal og store halssmykker
samt korte jakker som knyttes
under brystet og ofte passer best
for dem som trener sit-ups ofte,
og ikke fullt så godt for oss
andre som heller tar bilen enn å
jogge en tur. Herrene klarer seg,
som vanlig, med pene bukser og
en stilig genser. Slips er ikke
veldig vanlig lenger, men akku-
rat i julen kommer ofte det
gamle julenisseslipset til heder
og verdighet igjen. Blazer eller
dress kan alltid benyttes, her er
det snittet og kneppingen som
avgjør om man er in eller ikke.
Sist, men ikke minst, må man ha

nye sko. 

MMAATT..  
For de fleste av oss nordmenn er
valget enkelt: i julen skal man ha
tradisjonell, norsk julemat.
Ribben får man kjøpt hos slak-
teren, men her er det viktig å
huske at ikke alle spanske slak-
tere pleier å selge ribben med
svor. En ribbe uten svor er for
nordboere ingen ordentlig ribbe!
Det er svoren som gjør susen. Så
kan man ha kalkun, og dette er
rimelig grei og enkel mat.
Lutefisk og pinnekjøtt er også
populært, selvfølgelig, og alt
dette kan kjøpes her på Costa
Blanca. 

Noen problemer dukket opp da
det ble lett etter "sosisser" - små
julepølser - så her måtte man gå
på vanlig medistervariant.

Surkål, rødkål og kålrabistappe
kan enkelt kjøpes i poser, eller
man kan gjøre det fra bunnen og
lage det på den gamle måten, om
man har tid, da. Kålrabi selges
på markedene. Julegrøten lages
enten fra bunnen av med å kjøpe
en vanlig pose ris og koke opp
med litt vann og mye melk,
enklere varianter finnes også i
poser. Og så må man huske man-
delen. Mandelgaven er - selvsagt
- julemarsipangris, og disse
selges i de fleste butikker hvor
de har andre norske matvarer. 

JJUULLEEGGAAVVEERR..
Hva kjøper man til den som har
alt? Sokker, smykker, DVD'er og
bøker er noen av ideene. Hva
med en stol formet som en sko?
Eller en kosebamse? Eller kan-
skje en god film? Tar man en tur
på Todo Cien- eller Bazar-

butikkene dukket det ofte opp
gode julegavetips som kan være
litt utenom det vanlige. En fin
ramme med bilde av en selv,
kanskje? På Carrefour eller i
elektriske butikker kan man han-
dle barbermaskiner og hår-
fønere, og en tur til gullsmeden
gjør alltid inntrykk hos damene. 

Så mangler det bare å handle inn
julepapir og sløyfer, legge jule-
maten i fryseren og henge julens
antrekk pent inn i skapet så det
ikke blir krøllete. Årets
juleshopping er over, og det
eneste som nå kan gå galt er
raseriet som fyller en hver
romjul og utover i januar - når
alle de tingene man har handlet
inn i dyre dommer før jul så blir
solgt ut igjen - på salg!

HØYTIDENS TEMPEL:
Handlesenteret Habaneras i
Torrevieja

Juleshopping!Juleshopping!

Årets mest svette årstid når det gjelder shopping - med
unntak av vårsalget - er i gang.  Nå skal det handles!
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Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

Handlesenteret “Habaneras” plasserer snømannen inne, det er dårlig med
snø og kulde i Torrevieja i desember.

Ved varemagasinet Cortes Ingles, er selve juledekorasjonen en attraksjon i
seg selv. Bildet viser varemagasenet i Madrid ved Plaza del Sol.

Strammer grepet rundt piratkopiering
Kjøper du en pirat-CD på gata i, kan du nå bli stoppet av politi-
et. Spanske myndigheter strammer nå grepet, for å få bukt med
et av verdens største markedere for piratkopiert musikk.

- Vi vil at det skal føles ube-
hagelig å kjøpe pirat-CDer.
Dette er en mild reaksjon, men
vi appellerer til folk moralfølelse
sier Antonio Alfarré, som er
kommunikasjonsdirektør for
SGAE den spanske rettighetsor-
ganisasjonen. Han mener det er
viktig at politiet viser autoritet. 

Musikeren Jarabe de Palo er en
av utallige spanske artister som
er mot piratkopiering i Spania.
For piratkopiering er faktisk et
stort problem der, for to år siden
var over 40 prosent av det
spanske platemarkedet dekket av
musikkpiratene. 

Kulturnytt har tidligere fortalt
immigranter som selger pirat-
CDer på gata, mens mafiaen
skummer mesteparten av inntek-

ten. Den samme mafiaen som
driver med narkotika, våpen og
menneskehandel. 

For to år siden startet politiet i
Madrid en kampanje både mot
gateselgerne, og mot mafiaens
kopieringsfabrikker. Og i fra og
med i går er det altså ulovlig å
kjøpe piratkopierte CDer. 

Den milde straffen du får for å
kjøpe pirat-CDer blir at du blir
satt på en liste. Og i følge avisen
el Mundo kan spanske påtale-
myndigheter bruke navnene på
listen som vitner i rettssaker mot
mafiaen. Dette er så vidt skrem-
mende at Antonio Alfarré tror
folk vil skremmes fra å kjøpe. 
[NRK]

For fattige immigranter uten arbeidstillatelse, er gate-salg av cd kopier en av
få mulige inntektskilder. Mange mener musikkindustrien selv skaper marked
for “pirat-kopier” ved kunstige høye priser på CD’er.

El Altet leder an på lavpris

Senere undersøkelser viser
at flyplassen i Alicante, El
Altet, leder an i antall lav-

prisflyvninger i Spania. Nesten
en halv million passasjerer som
fløy med lavprisselskaper i forr-
ige måned landet eller tok av fra
El Altet , alle utlendinger. 

I løpet av de siste 11 månedene
regner man med at 1.788.598
har ankommet aller tatt av fra El
Altet med lavprisselskaper,
mens 1.587.090 passasjerer har
reist med vanlige flyselskaper.

AAlliiccaannttee MMaaddrriidd

Aids-sjekk på ni språk

Helsedirektoratet samar-
beider i disse dager med
landets 20.000 apotek

for å gjennomføre aidstester.
Testene vil være tilgjengelige fra
desember og vil utføres på alle
landets apotek.

Informasjonsmateriellet vedr.
testene er å finne på ni forskjell-
ige språk. På verdensbasis
rammes mer enn 40 millioner
mennesker av aids. Bare i Spania
smittes nesten 3000 av Aids
hvert år, halvparten av disse
smittes ved å ha ubeskyttet sex.
60% av de som smittes på denne
måten er uvitende om at de er
Hiv-smittede. Dette betyr at
veldig mange lever med Aids-
viruset i 5-10 år uten å vite om
det.

Flyplassen i Alicante er den fly-
plass i Spania med flest avganger

for lavprisselskaper.

Julegaveidéer ?



Oppdag våre massedistraksjonsvåpen!

SPANIAPOSTEN
- størst oppmerksomhet

Størst opplag og flest lesere...



Når du markedsfører din bedrift teller størrelsen
på mediet du velger. Størrelse betyr at flere  ser
ditt budskap,noe som utvilsomt gir best respons.

SPANIAPOSTEN

Vikingposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
5.500-6500 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Altea til La Manga

KKiillddeerr::  
VIKINGPOSTEN
Asociacion Presna
Nordicas

Spaniajournalen

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 3.000 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Costa Blanca
Via Narvesen i Norge

KKiillddeerr::  
Spaniajournalen
Posten Norge
Asociacion Presna
Nordicas

Aktuelt Spania

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 1.500 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Denia til La Manga
Enkelte utgaver selges
via Narvesen i Norge

KKiillddeerr::  
Aktuelt Spania
Asociacion Presna
Nordicas
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Spaniaposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
10.000-16.000 eks.
(Gjennomsnitt pr utgave 2005 10.058 trykte eks.)

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Altea til La Manga på papir
Digital fullversjon lastes ned over Internet.

KKiillddeerr::  
SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
SPANIAPOSTEN
Asociacion Presna Nordicas

* Grafen viser opplaget til norske publikasjoner på Costa Blanca oppdatert 25.11.05. Variasjonene i tall for den enkelte
publikasjon skyldes sesongvariasjoner (sommer/vinter etc).

Kontakt oss for annonsørinfo: salg@spaniaposten.com



OOPPEELL VVEECCTTRRAA 22..00
168.000km. 2.600 Euro
Tlf: 605 999 700

TTOOYYOOTTAA YYAARRIISS

2001 modell, 41.000km, sølv metal-
lic. God stand. ITV til 2007. 6800
Euro. Tlf: 676 608 207 (Albir)

MMEERRCCEEDDEESS--BBEENNZZ SSLLKK  220000
1997 MB SLK 200. Grå met.
Automat, A/C, varmeseter, AMG
felger - kun 37.000km. €17.000:-
ferdig prutet.
Telefon: 630 139 442

SSEEAATT IIBBIIZZAA

VELHOLDT SEAT IBIZA 1994
MODELL. SPANSK REGISTR-
ERT OG EU GODKJENT. 5
DØRER MED RADIO/SPILLER.
GODE DEKK. DRIFTSSIKKER.
BUD OVER 500 EURO. HENV.
MOB. 687 123 501

BBUUNNAADD

Jeg selger min Gudbrandsdal fest-
bunad str. 40-42 med cape, skjorte
og sølv. MInstepris kr. 15.000. Kom
med bud! Jeg bor i Alfaz del Pi.
Ring meg på 600 780 850

GGOOLLFFTTRRAALLLLEE

Elektrisk golftralle m. sittestol
selges €.500 tlf.966 880 237 (Altea)
Mob 687 208 961

ØØ::  SSAAMMMMEENNLLEEGGGGBBAARR RRUULLLLEESSTTOOLL

Ønskes kjøpt. Tlf: 966 927 409

CCLLEEVVEELLAANNDD DDAAMMEEDDRRIIVVEERR

Ny Cleveland damedriver (offset) til
salgs, 195€. Tlf: 965 48 62 33, mob:
650 83 66 14

TTIILL SSAALLGGSS

Moulinex Bordkomfyr
m/grill,nesten ny.Halv pris 75 eur.
Manuell husquerna gressklipper 40
eur Elektrisk kant klipper 15 eur
Telefon: tlf 699597955

FFLLYYBBIILLLLEETTTT TTIILL SSAALLGGSS

Flybillett Bergen-Alicante t/retur
27.12.05-08.01.06
Telefon: 92422149

SSEENNTTRRAALLFFYYRRIINNGGSSAANNLLEEGGGG SSEELLGGEESS

Komplett sentralfyringsanlegg for
varmt vann og oppvarming av radi-
atorer til salgs i Alfaz. Inneholder:
*1000l oljetank. * Pipe i rustfritt
stål. * Caldera; type Bosch Junkers
Supra kombi/CGW 25. Ca. 4 år
gammelt, nyoverhalt i sep. - 05.
Egner seg perfekt til enebolig.
Selges snarest for under 1/2 pris av
ny pris = 1000 Euro. 
Tel. +47 41686880

VVAARRMMTT TTIILL JJUULL??
Gassovn, sort, lite brukt og
m/2 års garanti selges for 
40 euro.  Torrevieja.
Tlf: 966 708 206

IINNNNVVEENNTTAARR ØØNNSSKKEESS

ønsker å kjøpe innventar av nyere
dato, hvitevarer (ikke komfyr), etas-
jesenger, fjernsyn, video, salong,
terassemøbler, osv.
Telefon: +4790954688 

SSPPAANNSSKKLLÄÄRRAARREE SSÖÖKKEESS

Spansklärare för privatlektioner
sökes. Helst med spanska som mod-
ersmål. Tlf: 965 707 781

SSEERRVVIICCEE CCEENNTTEERR AALLBBIIRR

søker sekretær/ kontoradministrator
Arbeidstid: mandag til fredag 9-17
(evt. 9-15 om ønskelig) Daglig bruk
av norsk, engelsk og spansk
Ordnede forhold Tel: 96 686 57 96
(Man-fre 9-15) Blvd de los Musicos
6, Local 2 03581 Alfaz del Pi
Telefon: 96 686 57 96 

SSØØKKEERR JJOOBBBB

Svenske, 40år, søker jobb, erfaring
fra servering og bar men alt av
intreesse. Pålitelig og flittig. Tlf:
607 57 46 81 (Torrevieja)

RREECCEEPPTTIIOONNIISSTT --  DDEELLTTIIDD

I Torrevieja soeges receptionist til
tandlaegeklinik 10-14.30. Maa tale
engelsk, skandinavisk og nogen-

lunde spansk. Telefon: 965717512 

JJOOBBBB ØØNNSSKKEESS

vi er to arbeidsomme herrer som
tenker på å flytte til alfaz med våre
madammer.I den anledning søker vi
jobb.Alt av innteresse.Ønsker
gjerne å leie lokaler som vi kan
starte opp en pub/cafe dette må
ligge i alfaz.Ta kontakt på
mob:004795248363

MMØØBBLLEERRTT SSTTUUDDIIOO II AALLBBIIRR

Areal 35 m², 4. etg med heis.
Luftkondisjonering: varm, kald.
Kombinert stue soverom, kjökken
og bad. Terrasse og eigen garasje.
Meget sentralt, med kort vei til
stranden. Pris: 110.000€ eller
870.000 n.kr. 
Tlf: 0034 695109185
E-M@il:baeckerbob@hotmail.com

RREEKKKKEEHHUUSS II AALLBBIIRR

Hjørnerekkehus, 4år, sentralt, 80m2
bolig, 128m2 tomt, møblert, 2 sov,
bad og toalett. Felles baseng, garan-
sje og bod. 220.000 Euro. 
Tlf: 661 321 895

LLEEIILLIIGGHHEETT BBEENNIIDDOORRMM

Leilighet m/1 soverom sentralt i
gamlebyen i Benidorm, ledig for
kort - eller langtidsleie.
Telefon: +34 678 812 105

RREEKKKKEEHHUUSS II AALLFFAAZZ DDEELL PPII

Rekkehus i Residence Park,
endeleilighet med utrolig utsikt. 3
sov, Ac/varmepumpe, varmekabler
garasje mm. GUNSTIG PRIS.
Telefon: 628 711 948 

HHUUSS LLEEIIEESS UUTT TTIILL 2211  JJUUNNII0066
Stue/kjøkken 4 soverom, 2 bad,
vaskerom, sentralfyring og thermo
vinduer, oppvaksmaskin/ vaske-
maskin, stor uteterasse med basseng
9x4 meter, og barbacoa. Ellers fult
utstyrt. Huset ligger i et meget rolig
område. (Gangavstand til skolen).
Norsk tv med alle kanaler, telefon /
internett. For flere opplysninger kan
du ring 0034 96 5889155

NNYYTTTT RREEKKKKEEHHUUSS PPOOLLOOPP

2 etg velutstyrt r.hus 125m2 (nytt
juni -05),3/4 sov,3
bad,stue,kjøkken,dir. adk.
terasse/flislagt hage,nært f. bas-
s e n g , n o r s k
TV/radio , sen t ra lvarme, luf t ig
beliggende/utsikt. Rolig området -
men bare 10 min m bil unna stren-
der/fornøyelser! Kort - langtidsleie
(unntatt 6-8u. eier benytter),vok-

sene seriøse leietakere,ikke dyr &
innv. røyk! Mob.: 00 47 918 51 392
Telefon: 00 47 760 77130 

HHAASSTTEERR !! AATTIICCOO SSEELLGGEESS !!
Leilighet pà 60m2, 2soverom, liten
kjòkken, stue, terrasse 12m2. 2min
til Parque De Las Naciones(stor
park), 10min gà avstand til matbu-
tikker som Mercadonna, Lidl,
Carefoure samt Torrevieja senter y
Habeneras(stort kjòpe senter). Pris:
101.000€    Tlf: +34 687686228

FFIINNCCAA OORRIIHHUUEELLAA

200kvm 3 sovrum, 3000 kvm tomt.
205.000 euros.
Telefon: 676494919 

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA

Pen og fult møblert leilighet i
Quesada.Tre soverom .Fuldt utstyrt
forpersoner.Klimaannlegg.Ledig for
skoleåret 2006-07(15aug 06 til 30
juni07)Ligger i gangavstand fra den
Norske skolen 
Telefon: 92681355 

UUTTLLEEIIEE TTOORRRREEVVIIEEJJAA//BBRRAAVVOOMMAARR

Leiligheten er velutstyrt og har
norske tv-kanaler, aircond m.m. 2
soverom og 2 terrasser begge med
mye sol. Stille område,men likevel
nærhet til butikker og barerl Dersom
dere er 2 par,kan også nabolei-
ligheten leies ut. Stort fint uteom-
råde med flott svømmebasseng.
Telefon: 93432543 

SSÄÄLLJJEESS PPLLAAYYAA FFLLAAMMEENNCCAA

Duplex, 2 sovrum, 2 bad,
vardagsrum, matplats, barkök och
terass. A/C och inglasat uterum.
Gemensam pool. Säljes möblerad
med inventarier och larm. Ca 200 m
till svenska skolan. Pris 175.000
Euro Telefon: 965326776 

LLEEDDIIGG JJAANN--MMAARRSS

Pga avbestilling har vi ledig fra 1.
januar t.o.m. 31 mars 06. To
soverom, kjøkken bad og stue.
Balkong, privat takterrasse, utsikt
middelhavet fra takterrassen.
Norske tv. kanaler. Sykler. Deler av
fellesferien fortsatt ledig.
Telefon: 99286563 

LLAA FFLLOORRIIDDAA--SSOOMMMMEERREENN 22000066
H j ø r n e l e i l i g h e t
2 s o v , 2 b a d , k l i m a , n o r s k
tv,80m2.heis.svømmebass,barn-
evennl Havutsikt, ledig fra 2 juli 06
kr 3200 pr uke
Telefon: +47 93008904 

LLEEIILL..TTIILL LLEEIIEE RROOCCIIOO DDEELL MMAARR

Leilighet på ca.55m2 med havutsikt,
to balkonger og stor felles takter-
rasse like ved strender til leie. Ca.
40 min fra Alicante flyplass og
Murcia flyplass. 3-4 km. sør for
Torrevieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Leiligheten
består av stue, 2 soverom, kjøkken
og bad med vaskemaskin.
Leiligheten har også kabel TV med
norske og bl.a. andre skandinaviske
kanaler. Bilder kan sendes via mail.
Tel. +47.55930555 +47.97083462

VVIILLLLAA TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Denna villa på 4 rum ligger i en
exlusiv del av stan. Egen pool! 800
kvm tomt 350.000 euros
Telefon: 676 494 919 

LLAA MMAATTAA

3rums lägenhet 62kvm För dig som
vill bo på stranden. 112.000 euros
Telefon: 676 494 919 

BBUUNNGGAALLOOWW II  TTOORRRREEVVIIEEJJAA

10 min att gå till Restauranger,
affrärer m.m 2 sovrum 117.000
euros
Telefon: 676 49 49 19 

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA--TTIILLLL SSAALLUU

Duplex (Lola) 3 sovrum +
förråd/kontor, söderläge med utsikt
över saltsjöarna och havet, åter-
vändsgata, gemensam pool. Obs!
Endast 188,000 euro. Tel: +34-965
725 880, Mobil:+34- 625 226 377
Telefon: 0034 965725880 

VVIILLLLAA SSAANN LLUUIISS

2 vardagsrum, 2 sovrum, garage, 2
toaletter, stor tomt, Bör ses. Endast
315.000 euro. Kan byggas ur ex. 4
sovrum 335.000euros.
Telefon: 676 494 919 

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA--TTIILLLL SSAALLUU

Duplex (Lola) 3 sovrum +
förråd/kontor, söderläge med utsikt
över saltsjöarna och havet, åter-
vändsgata, gemensam pool. Obs!
Endast 188,000 euro. Tel: +34-965
725 880, Mobil:+34- 625 226 377
Telefon: 0034 965725880 

SSEEMMII --  EENNEEBBOOLLIIGG SSEELLGGEESS

Torrevieja, Los Balcones.
Inneholder 3 sov. 1 bad, stor
beplantet og flislagt hage. Gode sol-
forhold. Nyrestaurert, selges
møblert. Kort avstand til alle
fasiliteter. Prisantydning: 260.000
euro + off. avg.
Telefon: +47 917 03 165 

TTOORRRREEVVIIEEJJAA//LLAANNGGTTIIDDSSUUTTLLEEIIEE

Pen, velutstyrt og møblert leilighet,
1 sov, norske tv-kanaler, aircondi-
tion, alle fasiliteter i umiddelbar

� JOBB

BIL & MC

NØDNUMMER�
Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta
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DIVERSE

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja



Overskrift

Område/Sted

Annonsetype Bolig Tilbys Bil/Mc Diverse

Annonsetekst

Telefon

E-post

Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 647 734 389 eller Epost: red@spaniaposten.com

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
C

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “rubrikk” 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 !

BBEENNIIDDOORRMM
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

KONSULAT & AMBASSADE�

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

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

MMAALLAAGGAA
Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

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

For å annonsere her,
legg inn din annonse på:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

Toppleilighet i Alteas gamleby

Unik leilighet over to plan
265.000€
85m2, entre, 2 Soverom, 1(2) stuer, bad, kjøkken,
stor usjenert terrasse med utekjøkken og dusj
(kaldt/varmtvann). 2 kott/lagerrom. Garasje i
kjeller. Selges delvis møblert (Noe møbler,
hvitevarer, belysning etc.).

Totalrenovert 2004/2005. Alle gulver har nye fliser. Nytt bad med 
eksklusiv Bisazza mosaikk, Dornbracht kran/dusj m. optisk sensor, varme
i gulv, downlight med dimmer. Nytt kjøkken etc etc. Alt med svært høy 
standard. Aircondition. Banktakst foreligger.

Beliggende i enden av blindgate ett
stenkast fra kirkeplassen i grønne
rolige omgivelser skjermet for
trafikk og støy. Parkering i gate
eller garasje i samme bygg. Sol hele
dagen hele året. Leiligheten går
over "norsk" 3. og 4. etage.

Tlf: 627 816 569 (Norsk)

VVAALLEENNCCIIAA
Consulado General de Noruega
Avenida del Puerto, 312, 46024 Valencia
46024 Valencia

Åpningstider: 1000-1400 (man - fre)
Tlf/Fax: 96 331 08 87

MMAADDRRIIDD
Norsk ambassade
Paseo de la Castellana, 31 - 9
28046 Madrid
Postadresse: Apartado 6132, 28080 Madrid
Tel.  +34 91 310 31 16
Faks: +34 91 319 09 69
E-post: emb.madrid@mfa.no

nærhet, 100 m til strand, leies ut
langtid (hele året). tlf
0034638086164 
e-mail ande-f@online.no
Telefon: 0034638086164 
EENNEEBBOOLLIIGG SSEELLGGEE 116655..000000  EEUURROO

Ligger i Res. Balneario Torrevieja.
2 sov. 1 bad Tomt 182 m2
Takterrasse. Gode solforhold. Felles
bassengområde. Selges møblert
med hvitevarer. Kort avstand til alle
fasiliteter. Må ses.
Telefon: +47 917 03 165 

TTIILL LLEEIIEE,,  TTOORRRREEVVIIEEJJAA..
Rekkehus i Rosaleda med 3 sov. 1
bad + gjestetoalett, takterrasse, stue
kjøkken, norske og scandinaviske tv
kanaler, flislagt uteplass med

peis/grill. Alle fasiliteter i kort gan-
gavstand, rolig strøk. Ledig fra 5
des. til 20 jan. Billig leie. Ta kontakt
nå. Telefon: +47 917 03 165 

KKOOSSEELLIIGG LLIITTEE HHUUSS TTIILL LLEEIIEE

Koselig lite hus på finca mellom
Los Montesinos og Algorfa. 5 min
til golfbane.Rolige naturskjønne
omgivelser med utsikt over salt-
sjøene,Torrevieja og San Miguel.
Passer for 2 pers. 150 euro pr
uke.kun korttidsleie. Kontakt Marit
Telef +34 649188503
Telefon: +34 649 188 503 

LLAANNGGTTIIDDSSLLEEIIEE//SSAALLGG

Tre roms leilighet ved los balcones.
2 sov.bad.stue. balk.takter. Det er
litt trafikkstøy. Ikke langt fra nye
sykehuset. Det er felles baseng.A/C
Og mye sol om vinteren.
Telefon: 004792847117 

TTIILL LLEEIIEE II SSEENNTTRRUUMM..
Leiligheten ligger i Sentrum av
Torrevieja, i umiddelbar nærhet til
alle fasiliteter i byen, og
Middelhavet. 5 Golf baner innenfor
ca 20 min. kjøring. Leiligheten
består av stue, kjøkken, 2 sov, 1
bad. Langtidsleie 500€ pr. mnd
+strøm og vann.(3 mnd. eller mer).
60€ for utvask.
Telefon: +34 639 512 764 
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