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Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra Alicante 
flyplass. Korresponderer med alle norske 
flyvninger. Forbehold om antall påmeldte!

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tlf. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com

Kåret til “Beste privatsykehus”
i Valencia regionen 2004
Programa hospitales TOP 20 - Tredje premie “Beste spanske privatsykehus”

20 år for din helse

Våre klinikker:

INSTITUTT
FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIO-
VASKULÆRT

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE
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SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verk-

tøy for bedrifter som jobber mot det skandinaviske markedet. 
Vil du prøve oss? Kontakt Therese direkte på tlf: 691 523 870

eller epost therese@spaniaposten.no
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Tlf: 966 866 864 - 677 004 651 (vis à vis Albir Playa Hotel)

7,90€

12,90€

Åpent alle dager: 12.30-15.30 og 18.30-24.00
-10%ALBIR

DAGENS LUNSJMENY
mandag til fredag

STOR BUFFET
søndag kl: 19.00-22.00

TAKE-AWAY

GRATIS!GRATIS!

Ofret livet i kampen mot fascismen

Advarer mot norsk data-svindler
Solveig Westerbotn kjøpte
en PC av en nordmann i
Torrevieja. Nå har hun an-
meldt mannen for forsøk
på grov svindel. Før hun
overtok PC’n hadde det
blitt installert programvare
for å stjele passord, kort-
numre, pinkoder og pri-
vate dokumenter.

Over 200 nordmenn kjempet i de inter-
nasjonale brigadene på republikanernes side
under den spanske borgerkrigen. Karin Harveys
onkel Arvid var en av dem, fra sin base i Torre-
vieja skriver hun bok om ham.

I
fjor sommer utga Karin Har-
vey romanen ”Navnet er
Kristofa – Kristofa med K”,

basert på livet til hennes frilynte
farmor Kristofa Harvey. Nå er
hun i ferd med å gjøre ferdig sin
andre roman, denne gangen er
det hennes onkel Arvid Harvey
som danner utgangspunktet for
hovedpersonen.

Hjemme i stua til forfatterinnen i
Torrevieja blir jeg vist et gam-
melt avisutklipp, som mest
sannsynlig i sin tid sto på trykk i
Nordlands Blad, tror Karin. Det
er den etter hvert så legendariske
norske krigsreporteren Lise
Lindbæk, som rapporterer fra
fronten i den spanske borgerkri-
gen: 

FØDT I BODØ 1909: Arvid harvey
så de som sin plikt å reise til Spania
for å kjempe mot fascismen. 

Vil sette Horizonte på kartet

Det var Harley Davidson, jazz og sosialt samvær som
gjaldt under åpningen av Horizonte Plaza i Horizonte
Urbanisasjonen like syd for Torrevieja.

S
ist gang Spaniaposten var
innom det som nå har blitt
til Horizonte Plaza, var det

lite som tydet på at dette området
innen kort tid skulle kunne
benyttes til noe konstruktivt.
Plassen ble brukt til oppbevaring

av tomkasser, pappesker og
annet avfall som de omkring-
liggende bedriftene fant det for
godt å kvitte seg med. Nå er det
støpt nytt betongdekke, og
plassen er ryddet, vasket, og pus-
set opp til det ugjenkjennelige.

S
olveig Westerbotn fra
Bodø er en av mange
norske pensjonister som

tilbringer vinteren i Torrevieja.
Hun trengte litt hjelp til å få ryd-
det opp i sin gamle PC og  kom
i kontakt med ”datamannen”. 

“JaSol” arrangerer PC-kurs for

pensjonister i sentrum av Torre-
vieja, men hun mener det hele
bare er et skalkeskjul for å svin-
dle godtroende pensjonister.

- Hun vil gjerne komme i kon-
takt med andre som kan ha blitt
utsatt for det samme.
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LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I 

GOD TID

SE VÅR WEB SIDE FOR VÅRE:
USLÅELIGE PRISER!

GJELDER ALLE BILER,
ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM· Debatt

· Spørsmål og svar
· Tips og triks

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

SPANIAPOSTEN

KONTAKT / CONTACTO

Epost:   red@spaniaposten.no
Web:     www.spaniaposten.no
Tlf: +34 966 882 561
Fax: +34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870

POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)

KONTOR / OFICINA

Åpent Man-Tor 09.30 - 14.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)

Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca + Internett
Deposito legal:  A-155-2002
Trykk: INDUGRAF OFFSET, S.A.

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD

Epost: salg@spaniaposten.no
Direkte tlf:   691 523 870

ABONNEMENT / SUSCRIPTORES

Avisen kommer ut hver annen lørdag
(hver 14. dag) med noe færre utgivelser
sommermånedene, pris pr år:
Norge: 495 NOK pr år
Spania: 39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

Benidorm

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verk-

tøy for bedrifter som jobber mot det skandinaviske markedet. 
Vil du prøve oss? Kontakt Therese direkte på tlf: 691 523 870

eller epost therese@spaniaposten.no

Turistmaskinens ”far” er død

P
edro Zaragoza er død.
Zaragoza var ordfører i
Benidorm i 17 år, i perio-

den mellom 1950 og 1967, og
regnes som hovedarkitekten bak
byens overgang fra å være en
søvnig fiskerlandsby, til å bli en
av de største turistmaskiner ver-
den hadde sett. 

Mange historikere beskriver
Zaragoza som en visjonær poli-
tiker, hans ”Plan General” fra
1956, er regnet som et mester-
verk innen spansk turistplanleg-
ging. Ordføreren var kjent for å
være nytenkende og radikal.
Blant annet tillot han tidlig bruk
av bikinier på Benidorms stren-
der, og han innførte et system for
bøtelegging av personer som
fornærmet de som kledde seg i
disse ”moderne” badeuniformer. 
For denne innsatsen ble han truet
med utkastelse fra den katolske
kirken. De ultrakonservative
biskopene hadde ingenting til
overs for at ordføreren lot folk
kle seg i bikini og små bade-

bukser i det offentlige rom. Da
kastet Zaragoza seg på sin
Vespa, og la i vei til Madrid. Der
klarte han å få i stand et møte
med daværende statsleder og
dikator general Franco. 

Franco forsto utgangspunktet for
ordførerens anstrengelser, og de
to utviklet en form for vennskap.
Franco var derfor også positiv da
Zaragoza kom med et annet
radikalt forslag. Han ville bygge
en flyplass i Alicante, og utbedre
provinsens veisystemer, for å
kunne trekke flere turister til om-
rådet.

Etter å ha gått av som ordfører i
Benidorm, ble Pedro Zaragoza
president i det provinsielle par-
lamentet i Alicante, senere var
han president i den spanske tur-
istforeningen i 12 år. Zaragoza,
som ble 85 år, døde av
hjerteproblemer på Levante
sykehuset i Benidorm. Byen har
satt av to sørgedager for å
minnes turistmaskinens ”far”.

FRANCO VENN: Benidorms fargerike ordfører gjennom mange år hadde et
spesielt nært forhold til spanias diktator General Franco, som her henger på
veggen.  Pedro Zaragoza brukte dette forholdet for å utvikle Benidorm som tur-
istmetropol.

Madrid

Slår ned på ulovlig jakt

I
fjor høst satte Guardia Civil
i gang en hemmelig op-
erasjon med kodenavn

Bambi. Målet er å få bukt med
ulovlig jakt. I midten av mars ar-
resterte politiet 12 menn som et
ledd i denne operasjonen, 53
geværer, menge av dem med
spesialfabrikkerte lyddempere,
ble beslaglagt.

I tillegg fant politiet mer enn 500

ulovlige jakttrofeer, noen av dem
fra utrydningstruede arter.
Dessuten ble det funnet en del
nedfrosne unge dyr. Banden skal
ha vært svært profesjonell, poli-
tiet mener mange av jegerne selv
er samlere, men utelukker ikke
at banden også har hatt en ek-
sklusiv kundekrets.

Madrid

Justisdepartementet granskes

D
et spanske justisdeparte-
mentet har satt i gang en
intern etterforskning i

kjølvannet av den tragiske Mari
Luz Cortes saken. Femåringen
ble bortført, og senere funnet
drept, tidligere i år. Justisde-
partementet konsentrerer etter-
forskningen rundt Sevilla
dommeren Rafael Tirado. 

Justisdepartementet skal finne ut
hvorfor Santiago del Valle, som
nå er arrestert for å ha drept Mari
Luz, aldri måtte sone dommen
han ble idømt for å ha misbrukt
sin egen datter og hennes ven-
ninne for få år tilbake. Valle ble
idømt en fengselstraff på fire år
og ni måneder, men Tirado lot
han sone hele dommen hjemme i
husarrest.



SPAN IAPOSTEN 05 .  APR I L  2008 UTGAVE  07 -2008 3

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

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

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

Cadiz

Kystvakten tatt med hasj

Musikalsk Festkveld
i Minnekirken (Villajoyosa)

God gammeldags 

trad- og gladjazz

Torsdag 10.april kl. 1930
- Fredrikstad Domkirkes 

Swing-ensemble

- Profesjonelle og profilerte 

musikere

Billett v. inngangen 15€

Supercor

N-332
CarrefourLIDL

Punta Prima

Torrevieja
Cartagena

Heidi Frisør & Restaurante Eriksson 
ønsker velkommen til:

Lørdags Jazz
Vesla Hagen &

Keith Munch Orchestra
Lørdag 5. og 12. april kl. 13.30

· Musikk, lotteri, vinsmaking, make-up show, motevisning ved Skinnboutiquen, jakker fra 49€
· Mange gode tilbud og rabatter, kjøtt/fiskebutikken byr på smaksprøver m. tilbehør.
· 10% på behandling hos Tannlege Saludent, Sharin orientaltepper, hårprodukter hos frisør “Syd”.
· Lunch - Rte. Rainbow Roastbiff & potetsalat m. øl, kun 7.5€ Reserver gjerne bord på tlf: 966 700 47

Gallerian - Skandinaviske Shopping Senter
Calle La Loma 37/39, Torrevieja

VÅRFEST 
Torsdag 10. april 

fra kl. 12.00

Torrevieja

� Opplev Spania!

� Utleie av 
leiligheter!

� Spaniabussen!

Se vår annonse s. 8

T
re menn fra den spanske
kystvakta er arrestert etter
at politiet fant 250 kilo

hasj i båten deres. De tre hadde
patruljert kysten utenfor Cadiz,
før de la til havn i San Fernando.
Der ventet Guardia Civil og rep-
resentanter for den spanske
marinen, som lenge hadde mis-
tenkt at de tre ikke hadde rent
mel i posen.

Sevilla

Politi må i fengsel
T

o Guardia Civil betjenter
har i Sevilla blitt dømt til
6,5 års fengsel for grovt

maktmisbruk. De to skal i 2004,
ifølge dommen helt uten motiv,
ha kroppsvisitert to ungdommer
og deretter tvunget dem til å kle
seg nakne. 

Ungdommene ble holdt i forvar-
ing i 1,5 timer, og de måtte be-
tale en bot på 500 euro i cash for
påståtte trafikkforseelser. Denne
boten ble aldri registrert i politi-
ets register. Overgrepene skal ha
funnet sted på en rasteplass ved
motorvei A4. 

Ceuta

Guardia Civil
mistenkt for drap
F

ire Guardia Civil betjenter
er under etterforskning
etter at en afrikansk immi-

grant omkom utenfor Marokkos
kyst. Ifølge tiltalen fant betjen-
tene den 29 år gamle senegale-
seren flytende på en
gummimadrass ikke langt fra

den spanske enklaven Ceuta. 

Istedenfor å hjelpe mannen, skal
de fire betjentene ha stukket hull
på flytemadrassen. Den 29-årige
senegaleseren, som ikke var
svømmedyktig, druknet kort tid
etterpå.

Madrid

Demonstrerte mot krig 
R

undt tre tusen mennesker
demonstrerte i midten av
mars i Madrid, på

femårsdagen for invasjonen av
Irak. 

Drøyt tusen demonstranter del-
tok i en lignende aksjon i
Barcelona. De demonstrerende
forlangte at okkupasjonen av
Irak må opphøre, og at inter-
nasjonale tropper må trekkes ut
av Libanon og Afghanistan. Og
at israelske tropper må trekke
seg ut av Palestina. 

En av demonstrasjonens organ-
isatorer sa at; verden har blitt
langt mer utrygg etter invasjonen
av Irak. Og at rundt en million
mennesker har omkommet som
følge av konflikten som startet

for litt over fem år siden. Når det
gjelder Afghanistan, har ti-
tusener av døde sivile bare ført
til at Taliban står sterkere enn
noen gang, hevder talsmannen.

Tirsdager stengt

Don Bricolage Bensinstasjon

Jugetilandia Mercedes Benz

6 km. Benidorm  N332    Altea 1.km

Restaurante

Dagens meny:
Kun 14€ + iva
(Ikke Lørdager)

Forretter:
Hjemmelaget Patè

Blandet Salat

Egg & Majones

Tomat Suppe

Hjemmelaget Lasagn

Mr X Dadler

Brød og Smør inkl. 

Hovedretter:
Kylling Stroganoff

Grillet Kylling

Kylling i Champinjong saus

Panert Kylling

Panert Torske filet

1/4 And i appelsin

1/2 And i appelsin (3.50€ extra)

Svineknoker (2€ extra)

Minibiff  (2€ extra)

MedSaus (0.60€ extra )

Dessert eller kaffe:
Sherry Trøffel

Husets Karamell Pudding

Vanilje Is

Citron Sorbet

VI HAR OGSÅ A`LA CARTE 
Restaurant Mister X

El Planet, 136 Altea

Tlf: 96 584 28 81
Åpent kl 19-23.00

‘Tirsdager stengt 
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Eiendom: 14% mindre salg, 4.8% prisøkning

788.518 eiendomstransaksjoner
ble utført i fjor, dette er nøyaktig
13,93 % færre transaksjoner enn
i 2006. Det var klart størst
nedgang i siste kvartal. 161.906
solgte boliger i 2007, i forhold til
203.993 solgte boliger i 2006,
utgjør en differanse på 21 %,
fastslår rapporten, som er utar-
beidet av CRE, en organisasjon
som leverer rapporter til eien-
domssektoren.

I følge den spanske regjeringen
steg eiendomsprisene med 4,8 %
i 2007, det er 9,1 % mindre enn
i 2006, og den laveste veksten
siden eiendomsboomen begynte
for rundt ti år tilbake. 
Eiendomsbransjen har vært en
av drivkreftene i Spanias aksel-
erende økonomiske utvikling det
siste tiåret, og bidrar med 7,5 %
av landets bruttonasjonalpro-
dukt. Byggebransjen sysselsetter
dessuten 13 % av den spanske
arbeidskraften, heter det seg i en
rapport fra Spanias nest største

bank BBVA. 

Det var de lave rentesatsene som
fulgte etter at Spania ble medlem
av eurosonen i 1999, som i sin
tid kickstartet Spanias eien-
domsboom. Det var da spanjo-
lene, for første gang, begynte å

ta opp lån for å kjøpe seg sin
første bolig, eller lån for å kunne
kjøpe seg større og bedre
boliger. Denne tendensen har nå
snudd, i takt med økende rente
og vanskeligere internasjonale
lånebetingelser slår rapporten
fast.  

Madrid

Færre nye boliglån

N
ye tall fra Spanias
nasjonale institutt for
statistikk – Instituto Na-

cional de Estadistica - INE, viser
en betydelig nedgang i antall in-
ngåtte boliglån i for Alican-
teprovinsen. Statistikken tar for
seg måneden januar. I årets
første måned ble det inngått
5.475 nye boliglånavtaler i Ali-
canteprovinsen. 

I samme periode i fjor ble 8.400
slike avtaler inngått. Dette
tilsvarer en reduksjon på 34,8 %.
I rene penger ble det inngått
låneavtaler i provinsen for 1.101

millioner euro i januar 2007. I år
var dette beløpet redusert til 686
millioner euro, en nedgang på
37,6 %.

Når det gjelder Spania i sin hel-
het, ble det inngått gjennomsnit-
tlig 25,7 % færre boliglånavtaler
i januar i år, i forhold til samme
periode i fjor. Dette er den
største nedgangen siden 2004.
Både nasjonalt institutt for sta-
tistikk og andre aktører med in-
ngående kjennskap til det
spanske boligmarkedet, tror
nedgangen vil fortsette i måne-
dene som kommer.

En ny årsrapport forteller at eiendomssalget i Spania falt betydelig i
løpet av 2007, men ikke så mye som mange hadde fryktet.

Madrid

DYRT I VALENCIA: Etter flere år med unormalt høy aktivitet normaliseres nå
det spanske eiendomsmarkedet.
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Brigitte Wessendorf

I n m o b i l i a r i a  S . L . U .

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224, 

Mob. 608 218 625
www.wessendorf.es

MODERNE I ALBIR / Ref. 695
Enebolig 184/408m2, 3 sov , 2 bad, WC, 

stort kjøkken,stue med peis, 
sentralvarme, flott hage med basseng og
terrasser, garage 27m2, åpent moderne

design og planløsning  425.000 €

ALBIR SENTRUM
Ref. 851, Enebolig på 110/427m2 med

seperat leilighet, 4 soverom, 3 bad, peis,
sentralvarme, carport, flott hage med

BBQ..  € 275.000

HJØRNE/TOPP-LEILIGHET
Ref. 782 Albir, 95m2, 2 sov, bad, kjøkken,
stue/spisestue, sentralvarme, 2 solrike 
terrasser med flott utsikt, meget god 

standard , garage, basseng.  € 245.000

c/Sant Joan, 
lokal 8, 
Alfaz del Pi 

june@spanishdreams.com helena@spanishdreams.com

June Steenberg 
650 731 959

Helena Findhe 
626 121 454

� "Vi gir oss ikke før vi
finner ditt drømmehus!

3 soveroms leilighet sentralt i Albir. Høy standard.

Sydvendt terrasse. Garasje og felles svømme-

basseng. PRIS 299.000€

ALBIR – LEILIGHET                        S-417

Villa i “Colonia Escandinavia”, kort avstand til

den Norske skolen. Tomt 920 m2 med utsikt og

hus fra 1977. Gjestebolig i grunnplan. 

Pris:  350.000 €

ALFAZ DEL PI – VILLA                    S-673

Sentralt beliggende 1 soveroms leilighet 48 m2

med aircondition og takterrasse. Bygget i 2003

og med felles svømmebasseng. 

NY PRIS 150.000€

ALBIR – LEILIGHET                        S-439

Sjarmerende, usjenert tomt 1050 m2. Villa med

gjesteleilighet i grunnplan, privat svømmebas-

seng og carport. Nær golfområde.

NY PRIS 375.000€

SIERRA DE ALTEA                           S-499

www.spanishdreams.com

Velkommen innom for en uforpliktende samtale!
Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir,  Avda. Albir 56

www.costablancabooking.com
Kontakt Tove: 620 858 617     Mail: sale@costablancabooking.com

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 14

Åpningstider:
Mand.-Fred. 09.30-15.00 og 16.00-18.00

Lørdag: 10.00-13.00

Tel: 965 887 462 - Mobil: 651 841 093
Fax: 966 860 567

Email: mail@mariannetours.com
C/Federico Garcia Lorca 25
Local 4A, 03580 Alfaz del Pi

Vi har egne busser!
Bestill kjøring til og fra flyplassen hos oss*. 

Vi dekker alle avganger fra Alicante, Murcia og
Valencia med selskapene 

SASBRAATHENS, NORWEGIAN, STERLING.

Vi ordner alt innen bestilling av ferieturer, 
billetter, overnattinger og tilrettelegging av

arrangementer etc.

* Ring for nærmere informasjon, og reserver i god tid!

ditt reisebyrå i Spania!

Madrid

Betalingsproblemer

A
ntall låntagere som mis-
ligholder sine låneav-
taler steg med 10 % i

februar i år, sammenlignet med
samme måned i 2006, i følge en
ny rapport som også indikerer at
Valenciaregionen, Murciaregio-
nen, Kanariøyene og
Castilla/Leon har de største an-
delene av misligholdte lån. To-
talt er nå i overkant av 1%
spanske boliglån misligholdt.

Madrid

Problemer for økonomien

P
roblemene i den spanske
eiendomssektoren kan
føre til at over en halv mil-

lioner jobber  forsvinner, dermed
vil hele Spanias nasjonale
økonomi merke følgene, skriver
El Pais. De mest pessimistiske
regner med at prisene på nye
boliger kanl falle med 8 % i
2008, det er den kraftigste
nedgangen på flere tiår. 

Mens det i 2006 ble bygget
760.000 boliger i Spania, regner

markedsanalytikerne med at
dette antallet vil synke til
300.000 i år. Opptil 600.000
bygningsarbeidere kan miste
jobbene sine i løpet av 2008 og
2009, skriver Spanias største
avis.

Problemene i Spanias eiensom-
sektor skyldes i stor grad over-
produksjon, ikke mangel på
kjøpere.

Malaga

Tyngre ferieboligmarked

D
et blir stadig vanske-
ligere å selge
ferieboliger på Costa del

Sol. Ifølge en studie utført av
eiendomsmegleren Aguirre
Newman, tar det nå i gjennom-
snitt fire år å få solgt en
feriebolig i på solkysten. I visse
kommuner som Estepona og
Manilva, tar det opp til fem år,
hevder Newman.

For fem år siden ble de fleste
ferieboliger solgt allerede da de
var på tegnebrettet. Denne tren-
den er nå snudd. Årsaken er den
velkjente sammenhengen mel-

lom tilbud og etterspørsel. An-
tallet ferieboliger som nå er til
salgs, er mange ganger høyere
enn antallet interessenter, sier
Newman.

Fem år høres for mange mye ut,
saken er den at boliger tidligere
skiftet eier gjerne flere ganger
før den ble ferdigstilt. Nå er
spekulantene ute av markedet for
nye boliger, og utbygger kan
ikke selge boligen før den er fer-
dig. Derfor denne endring i om-
setingshastiget.

Valencia

Utbygger sliter, beskyttes fra kreditorer

D
en valencianske utbyg-
gerkjempen Encoval, har
hatt en runde i retten

med sine kreditorer for å sikre
selskapets videre drift. Encoval,
som har 957 boliger under
oppføring i Comunidad Valen-
ciana og Tarragona, sier de ar-
beider med å finne preventive
løsninger på grunn av den
pågående krisen i eiendomssek-
toren. Ledelsen i selskapet sier

de har vært nødt til å gjøre
drastiske økonomiske om-
leggelser, på grunn av dagens
usikre kredittsituasjon, men at
selskapets underentreprenører
ikke har grunn til å bekymre seg.
For tiden er Encoval involvert i
byggeprosjekter i Chiva, Alzira,
Puzol Beach, Picassent, El Puig,
Gilet og Valencia. I tillegg til
Denia, Alfaz del Pi, Altea, Calpe
og Villajoyosa i Alicanteprovin-

sen og Vinaroz i Castellon-
provinsen. 

DYRT I VALENCIA: Lukseriøse lei-
ligheter rundt CAC i Valencia er et av
prosjektene Encoval har blitt kjent for.

SLUTT PÅ SALG AV “KONTRAKTER”:
Nytt lovverk lansert i 2007 var ment å
stoppe spekulasjon i eiendom. I dag
kjøper nesten ingen  boliger som ikke
er ferdigstillt kun for å selge dem
videre.
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Tverrfaglige Jardin Sol Helsesen-
ter i Alfaz del Pi tilbyr ny spis-
skompetanse på Costa Blanca.
Doktor Thor Asgeir Johannessen
er spesialist på hørsel og balanse.

Balansen - den glemte sans

D
oktor Thor Asgeir Johan-
nessen har 40 års erfar-
i n g s k o m p e t a n s e

innenfor fagområdet hørsel og
balanse fra norske og uten-
landske sykehus og spesialk-
linikker, samt flere års
undervisningssamarbeid med
universitetsklinikker i
Linkøping, Lund og Sheffield.
For han er balansen vår sjette,
men glemte sans.  

Balanseorganet, som sitter i det
indre øret, styrer kroppens sta-
bilitet og øynenes bevegelse.
Nyere hjerneforskning viser
også at balanse og hørsel har
omfattende innvirkning på hjer-
nens totale funksjon. Både
tankeprosesser, følelser, ad-

ferdsmønster og livskvalitet,
preges av ”ørets to sanser”.

VERDENS FINESTE MASKINERI

Etter å ha snakket en stund med
Thor Asgeir Johannessen, er det
lett å være enig i påstanden om
at menneskekroppen kanskje er
verdens fineste maskineri. Han
snakker om milliarder av hjerne-
celler og om hvordan de kom-
muniserer ved hjelp av
nervetråder, som hadde rukket
femten ganger frem og tilbake
herfra til månen hvis man hadde
strekt de ut, og han snakker om
kompliserte sammenhenger mel-
lom hjernen og sansene, og han
forteller at det er balanseorganet,
synet og følelsen i bena som
styrer balansen. 

Balansespesialisten er ivrig og
engasjert, og det er åpenbart at
han brenner for faget. Han
mener for eksempel at hørselen
er menneskets mest sosiale sans.
Det er samtidig den som er minst
påaktet av samfunnet og hel-
sevesenet:

- Hørsel teknisk assistanse er
mangelvare når man befinner
seg i en sykehusseng. Det
samme kan man si om teleslyn-
ger i det offentlige rom. Det
viser hvor lite slike ting blir lagt
vekt på, illustrerer Johannessen.      
Oppfordrer til folkevandring

- Vi mennesker mister 100.000
hjerneceller hver dag gjennom
aldringsprosessen, og allerede
fra 20 års alderen begynner bal-
ansen og svekkes. Balansefer-
digheter kan være en god
indikator på hvor langt aldring-
sprosessen har kommet: Med
armene i kors og øynene lukket,
skal du kunne stå på et ben i 30
sekunder når du er 20 år, i 10
sekunder når du er 65 år, og 4
sekunder når du er 70, forklarer
Johannessen.

Han forteller at hjernen styrer
kroppens 500 muskler, men også
at muskelaktivitet stimulerer
hjernen. At det å bruke kroppen
er det samme som å bruke hjer-
nen, og at fysisk aktivitet er
beste smøring for det menneske-
lige maskineriet.   

- Hvis folk hadde visst hvilken
helsebot det er i bare å gå, hadde
vi umiddelbart fått en ny folke-
vandring. Mennesket er skapt for
bevegelse, fysisk aktivitet er
hjernetrim, sier Johannessen.

BALANSETRENING

- Symptomer som relateres til
hørsel - og balanseproblemer,
som for eksempel svimmelhet,
blir som regel behandlet med en
resept på medikamenter og en
beskjed om å reise hjem og
hvile. Men piller bryter ned, de
bygger ikke opp. Å sløve ned
pasienten virker mot sin hensikt,
siden det er nettopp bevegelse
han trenger. Piller duger ikke
mot svimmelhet, det må trening
til, pasienten må stimuleres med
en gang. Man kan ikke hvile seg
til helbredelse av balansen, sier
Johannessen.   

- Norge ligger på Europatoppen
når det gjelder hoftebrudd. En
undersøkelse fra Oslo viser at
under en observasjonsperiode,
falt 50,5 % av alle over 65 år.
Hvert åttende av disse fallene
førte til brudd. Slike fall skyldes
ofte balanseproblemer og svim-

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).
Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  norstil@start.no - www.norstil.no

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører - Skredder-
syr interiøret slik du ønsker - Vi sørger for at alt kommer på plass i huset ditt - Konkurransedyktige priser

og betingelser.   Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser

Avda. Albir
Edif. Bernia, Local 3, Albir
Tlf: 96 686 73 70

c/Mercado, Local 4
Benidorm
Tlf: 96 585 88 53

c/Principes de España, 17
Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 78 72

Vi gir deg 300€ 
for ditt gamle høreapparat ved kjøp av nytt

Rabatter på:
- Innfatning
- Solbriller med og   
uten styrke

- Enkelstyrket og 
Progressive glass

ALLE MERKER!-20%

Vi snakker
skandinavisk.

Timebestilling!

Digitale, automatiske 

og analoge 

høreapparater

-20%

Gratis batterier for ett års forbruk!
Vi tilbyr 12 mnd finansiering uten renter.

- Hvis folk hadde visst hvilken helsebot det er i bare å gå, hadde vi umiddelbart fått en ny folkevandring. Mennesket er
skapt for bevegelse, fysisk aktivitet er hjernetrim, sier Johannessen.
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Ring til NORGE for kun

2,9 ct.
Lørdag 24 timer. Resten av uken 5ct./min.

fra fastlinje til fastlinje

Nesten 40.000 kunder 

på 5 år kan ikke ta feil!

Mer informasjon hos :

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

Scan Telecom

7

INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN
Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Tel 966 86 86 96

i Centro Comercial Monver - ALBIR (ml. LIDL og Mercadona)

� � � �

Under Moteshowet er det live musikk og 
1 gratis drink pr person.

Lørdag 19. april og mandag 21. april: 
10% rabatt på ny kolleksjon hos Ernas boutique.

Andre deltagere i Moteshow fra Centro Monver:
Alinda, Athlon, Albeer Cerveceria, Chili, Van der Bent,

Skateshop, Cara Calla, Studio24.
Gratis parkering i underetasjen. 

Inviterer til Motevisning 
Lørdag 19 april kl. 15.00

Smykker: Sølv - Gull - Diamanter
Ur: GUESS, PIERRE CARDIN, DIESEL, NAUTICA, 

PULSAR OG DKNY

10-30% for skandinavere

Din Gullsmed i Albir

Avda. del Albir, 143 - Tlf: 96 686 61 78
Åpent: mand.-lørd. 10.00-14.00 og 16.00-20.00NÅ ÅPENT IGJEN

Tysk firma - Rask & Presis
24 timer service - Tlf: 619 909 107 - 965 870 147

RØR- AVLØPS- & KANALRENSING

Algerensing - Høytrykkspyling - Rørkamera

SE HER - NYHET!
Du finner ikke kumlokket eller avløpssystemet?
Rør og kumlokk finner vi på med nøyaktighet!

melhet relatert til balanseproble-
mer, men opptreningsinstituttene
fokuserer sjelden på balanse-
trening, det legges alltid mest
vekt på styrke og kondisjon,
fortsetter den norske legen.
Han mener at fallforebygging er
svært viktig i alle land. Men at
Norge sliter med en klimatisk
bakdel, som bidrar til at vi har så
høy bruddstatistikk:   

- Det registreres langt mindre
benbrudd i solfylte land som for
eksempel Spania, her får folk i
seg rikelige doser med naturlig
D-vitamin gjennom sola. Høyt
kalkinnhold i mat og drikkevann
er en annen årsak til at spanjo-
lene har sterkere benbygning enn
oss nordboere. 

Johannessen mener fysioter-
apeuter, leger og annet helseper-
sonell må være mer
oppmerksomme på balanse og
balansetrening. I den vestlige
verden er det generelt mangel på
spesialenheter for svimmelhet-
sutredning og behandling. Dette
til tross for at akutt og kronisk
svimmelhet, som for øvrig kan

ha mange forskjellige me-
disinske årsaker, nærmest er som
en folkesykdom å regne.  

MEDISIN ER BLITT MER SPESIALISERT

- Medisin er blitt så mye mer
spesialisert. En lege har ikke den
ringeste mulighet til å ha over-
sikt over alt som foregår innen
legevitenskapen, derfor har faget
blitt stykket opp i forskjellige
fagområder. I moderne medisin
baseres diagnosestilling og be-
handling på samarbeid mellom
en rekke instanser og helseper-
sonell med forskjellige typer
kompetanse. Det vi trenger mest
er samarbeid, ikke omnipotens,
understreker Johannessen. 
Det er nettopp det som er
filosofien til Jardin Sol
Helsesenter; at diagnose og be-
handlingsalternativer skal utre-
des i samarbeid mellom
spesialister fra forskjellige
fagområder. Sykdommer kan
som kjent ha mange forskjellige
årsaker og behandlings alterna-
tiver…     

KLINIKK I ALFAZ DEL PI: Tverrfaglige Jardin Sol Helsesenter på Foya
Blanca i Alfaz del Pi er Johannessen sitt tilholdssted på Costa Blanca.

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

- Medisin er blitt så mye mer spe-
sialisert. En lege har ikke den ringeste
mulighet til å ha oversikt over alt som
foregår innen legevitenskapen, derfor
har faget blitt stykket opp i forskjel-
lige fagområder. I moderne medisin
baseres diagnosestilling og behan-
dling på samarbeid mellom en rekke
instanser og helsepersonell med
forskjellige typer kompetanse. 
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”Nordmann savnet i Spania” 

Over 200 nordmenn kjempet i de internasjonale brigadene på
republikanernes side under den spanske borgerkrigen. Karin
Harveys onkel Arvid var en av dem, fra sin base i Torrevieja
skriver hun bok om ham.

– Ofret livet i kampen mot fascismen

I
fjor sommer utga Karin Har-
vey romanen ”Navnet er
Kristofa – Kristofa med K”,

basert på livet til hennes frilynte
farmor Kristofa Harvey. Nå er
hun i ferd med å gjøre ferdig sin
andre roman, denne gangen er
det hennes onkel Arvid Harvey
som danner utgangspunktet for
hovedpersonen.

Hjemme i stua til forfatterinnen i

Torrevieja blir jeg vist et gam-
melt avisutklipp, som mest
sannsynlig i sin tid sto på trykk i
Nordlands Blad, tror Karin. Det
er den etter hvert så legendariske
norske krigsreporteren Lise
Lindbæk, som rapporterer fra
fronten i den spanske borgerkri-
gen: 

”Nordmann savnet i Spania”,
lyder overskriften. Så står det at

en nordmann ved navn Harvey
forsvant ved Caspe i mars.  

”Et helt antitankbatteri med
skandinaver forsvant samtidig,
og bare en av dem, svensken
Fred Kihlberg dukket opp igjen
siden. Om Harvey er død eller
tatt til fange, er ikke godt å si”,
skriver Lindbæk.    

”Etter hva vi kan forstå dreier
det seg her om en ung
Bodøværing, Arvid Harvey fra
Straumen. Han reiste til Spania i
fjor vår”, står det mot slutten.

- Det var slik familien fikk vite
at onkel Arvid forsvant i Spania.
Han ble egentlig aldri meldt død,
bare savnet, forteller Karin.  

BRØDRENE HARVEY

Arvid Harvey ble født i Bodø i
1909, og vokste opp i en søsken-
flokk på elleve. Han, den tre år
eldre broren Jørund, som er
Karins far, og søsteren Brynhild,
ble, som de eneste av søsknene,
sosialister i ung alder.

Tidlig på trettitallet flyttet brø-
drene til Oslo for å finne arbeid,
eldste søster Brynhild var da
allerede på plass. I en periode
underholdt brødrene Harvey
med sang på restaurant Cecil. De
var også en stund fast innslag på
tivoliene som ble arrangert
regelmessig ved Akershus fest-
ning.

Men storebror Jørund var frisør
og barberer av yrke. Etter hvert
klarte han å få seg jobb i en av
byens frisørsalonger. Det var
vanskelige tider preget av høy
arbeidsledighet, og det var spe-
sielt ikke lett å være nordnorsk
”fremmedarbeider” i hoved-
staden. 

- En dag fikk faren min beskjed
av sjefen om å snakke norsk så
kundene forsto han. Da bestemte
han seg for å begynne for seg
selv. Like etterpå klarte han å få
kjøpt en frisørsalong på Strøm-
men. Forfatterspiren Arvid fikk
jobben som såpegutt, forteller

Karin

Så ble brødrene innkalt til mari-
nen. Jørund klarte å snike seg
unna plikten, men lillebror
reiste. Han fikk seg kystskip-
persertifikat, og var i en periode
utstasjonert på mineleggeren
”Olav Tryggvason”.

DEPRESJON OG BORGERKRIG

Det var harde tider brødrene
Harvey vokste opp i. Krakket i
USA i 1929 hadde medført en
internasjonal økonomisk de-
presjon uten sidestykke i den in-
dustrialiserte verdens historie,
arbeidsledigheten steg mot nye
høyder, og inflasjonen nådde
enda høyere. I dette scenarioet
bryter den spanske borgerkrigen
ut. Tusenvis av arbeidere fra hele
Europa pakker sekken, og drar
til den iberiske halvøy for å
kjempe mot fascismen. 

Da Arvid kommer tilbake til
frisørsalongen etter avsluttet
militærtjeneste, spør han stadig
sin eldre bror om ikke de også
burde reise, men Jørund ville
ikke til Spania. Både han og
storesøster Brynhild skulle for
øvrig få muligheten noen få år
senere, da begge ble aktive i den

kommunistiske motstandsbeveg-
elsen, som sto for den første or-
ganiserte motstanden mot
Tysklands okkupasjon av Norge
under andre verdenskrig. Bryn-
hild ble senere arrestert, torturert
og skutt av SS, etter å ha blitt an-
gitt av en landsforreder. 

TIL SPANIA

Men den rastløse dagdrømmeren
Arvid Harvey kunne ikke avstå
fra å reise til Spania. 

- Han var en eventyrer og en
kvinnebedårer med god sang-
stemme og vettet i behold. Jegwww.haganor-spania.no   � +34 96 686 41 91  

11.04: Moraira/Jalon. Fra havneby til vindistrikt

15.04: Valencia. Spanias tredje største by

22.04: Noas Ark/Confrides. 
Privat lunsj i fjellene!

Ring oss eller stikk innom vårt kontor i Albir 
for nærmere informasjon

Bli med på våre spennende utflukter!
Kunnskapsrik norsk guide

Opplev Spania!

Vi har utleie av flotte leiligheter
med ett, to og tre soverom på
ferieanlegget Alborada Golf 
med sentral beliggenhet like ved
stranden og sentrum av Albir 

NYHET!
Haga Nor Reisers 
feriesenter i Albir

Leiligheter

Bussen  som går Norge/Spania 
Vi har flotte Spania-busser 
FRA NORGE: 10.02. 09.03. 13.04. 2008
FRA SPANIA: 15.02. 14.03. 18.04. 2008
Velg en vei eller tur/retur. Bestill i god tid!     

Ta kontakt for mer informasjon

Om Harvey er død eller tatt til fange, er ikke godt å si”, skriver Lindbæk, som
rapporterer fra fronten i den spanske borgerkrigen. - Det var slik familien fikk
vite at onkel Arvid forsvant i Spania. Han ble egentlig aldri meldt død, bare
savnet, forteller Karin.  

FØDT I BODØ 1909: Arvid harvey
så de som sin plikt å reise til Spania
for å kjempe mot fascismen. 



SPAN IAPOSTEN 05 .  APR I L  2008 UTGAVE  07 -2008 9

Lago Jardin II  Av. Laguna Azul  Manz.5 Chalet 5  Los Balcones - Torrevieja (Alicante)

Tel: 966 722 318      Mob: 667 513 297 (H-24)
www.nordicdental.info E.mail: info@nordicdental.info 

Implantat, allmäntandvård & tandreglering

� 16 år erfarenhet som leg.tandläkare i Sverige.  
� Utför själv avancerad kirurgi, har installerat mer 

än 1000  fixturer i Sverige.
� Hel implantat bro utförs på bara en vecka.
� Kliniken samarbetar med Astra Tech Dental.
� Privat tandvård till rimliga priser. 

Se vår hemsidan (prislista) eller ring. 
� Även finsktalande personal.

Modern svensk tandläkarklinik i 
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18  AKUT 24 tim

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm 

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

Ta bilen din på toget:
Narbonne - Hamburg

Festaften Benidorm Palace
Hoteller og leiebiler

SAS/Braathens - Sterling
KLM - Norwegian m.m.

Uansett hvor i verden du vil, spør oss.

Hos oss får
du de beste

prisene!

Åpningstider: 

Mand.-Fred.: 9.00-14.00 og 17.00-19.00 Lørd.: 10.00-12.00

PRØV OSS! BILLIGERE ENN DU TROR!

Rådgivningstelefonen
for revmatikere i Spania  
636 876 690   hverdager 10 -14
Mail: gflkht@revmatiker.no - www.revmatiker.no     

Tilbudet er 
støttet av: 

Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner

har liggende et stort antall brever
skrevet til min onkel av diverse
kvinnelige beundrere, i tilegg til
en masse skriverier han har
skrevet selv, han bar på en reel
drøm om å bli forfatter, forteller
Karin.         

- Det er ikke så veldig mye som
er kjent om hans opphold i
Spania, men jeg tror han reiste
nedover i begynnelsen av 1937.
For jeg vet blant annet at han og
pappa, sammen med noen kam-
erater, startet Strømmen sangkor
høsten 1936.

- Også vet jeg at han var i var i
Albacete, og at han på et tid-
spunkt var ved Ebrofronten, og
at han forsvant ved Caspe.
Dessuten vet jeg at han møtte
Nordal Grieg der nede, og en

amerikansk journalist som i et-
tertid har vist seg å ha vært no-
belprisvinner i litteratur, Ernest
Hemingway, han skrev sin kan-
skje aller mest berømte roman;
”Klokkene ringer for deg”, fra
den spanske borgerkrigen, ellers
vites ikke så mye, forteller Karin

FØRSTE BREVET HJEM

I et brev til sin far, datert 14-07-
37, forteller Arvid om grunnen
til at han dro til Spania.  Denne
årsaksbeskrivelsen passer mest
sannsynlig for de aller fleste som
meldte seg frivillig til å kjempe i
de internasjonale brigadene på
republikanernes side. Det var
solidariteten blant arbeiderk-
lassen, samt frykten for fascis-
mens utbredelse som var de
sterkeste drivkreftene.

Kjære dere!

Du spør hvorfor jeg reiste herved. Det vil jeg ikke svare på,
for som gammel klassebevisst sosialist som du er far. Så håper
jeg du vet hvorfor jeg er reist. Dett er en krig som gjelder
hele verdens fremtidige kulturutvikling, og det er alle arbei-
deres plikt å delta i denne kamp. Og hvorfor skulle ikke jeg
gjøre det? Er mitt liv så meget mere verdifullt, enn de mange
tusener kamerater fra alle nasjoner som sloss her nede i Spania.
Svar meg på det. Jeg kan forresten forsikre dere med det at det
ikke er så farlig her nede som de skriker om hjemme. Det er ikke
stort verre enn å gå gjennom trafikken i en storby. For ikke å
snakke om fiske i Saltstraumen. Så bare vær rolig. Jeg kan godt
tenke meg hvorledes mor reagerer over dette, men si henne at det
dessverre er lite sannsynlig at jeg kommer til fronten. For det
er snart slutt på krigen. Og jeg ligger i en treningsleir hvor
jeg skal være en 4-5 måneder. 
Ja ha det bra da og vær ikke redd for meg.

Kjærlig hilsen Arvid

I fjor sommer utga Karin Harvey romanen ”Navnet er Kristofa – Kristofa med K”, basert på livet til hennes frilynte far-
mor Kristofa Harvey. Nå er hun i ferd med å gjøre ferdig sin andre roman, denne gangen er det hennes onkel Arvid
Harvey som danner utgangspunktet for hovedpersonen.

Arvid Harvey sammen med sin bror og
noen kamerater, startet Strømmen
sangkor høsten 1936, noen måneder
senere reiste han til Spania hvor han
ble drept i kampen mot Facistene.
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Dr. Thor A. Johannessen
Audiologisk-nevrologisk-
hørsel- og balanse omsorg.
Jardin Sol Helsesenter
Tlf: 966 81 70 00

Hørsel og Balanse
Mange av 
hjernens funksjoner kan måles og 
behandles. Hørselen er en av dem, 
balansefunksjonen en annen.

Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  

(endodonti - krone/bro - estetikk)

Rolf H. Hammer (krone/bro - estetikk) 

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 

(forebyggende og estetikk)

Naprapat
Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati

Behandling av rygg og ledd, belastings- og sport skader.

Nå også høyteknologisk laserterapi
Tlf: 965 854 182,  Avda los Almendros 35 3-E Benidorm

www.inscolver.com

Ditt helsesenter
i Alfaz del Pi
(nærmeste nabo til Reuma Sol)

Et tverrfaglig sammensatt helsesenter
Med norske leger, fysioterapi m/ trygdeavtale,
kiropraktor,biopat, laboratorieservice, 
sykepleie-service m.m.

Dr.Tertit Handberg: 
allmenn medisin, akupunktur, e-lybra

Dr. Roald Strand: 
allmenn medisin, spes.miljømed, ernæringsmed.

Dr. Tor A. Johannessen: 
Audiologisk-nevrologisk-hørsel- og balanseom-

sorg
Biopat: Ann-Oliv Johansson: 
homøopati, kost og ernæringsmed.

Kiropraktor: Karl Martin Staalaker
Fysioterapi: FYSIAKOS

Timebestilling eller kom innom. 
Tlf. (0034) 966 81 7000 - 966 86 0058

www.jardinsolhelse.com
Calle Helecho 1, Urb. Foya Blanca, 03580 Alfaz del Pi

April møte  på 
El Jardin , Foya Blanca.

Jardin Sol Helsesenter inviterer til kveldsmøte
Tirsdag 22 april kl 1900 på restaurant Jardin

Foredrag
Kiropraktikk og helse - Hvordan henger det sammen? 

ved kiropraktor Karl Martin Stalaker 

Vinsmaking & tapas.

Vi regner med å avslutte ca kl 2130.

Forhåndspåmelding i resepsjonen eller per telefon. 

Entre 10 Euro.

c/Consell, 9, Altea
Tlf: 965 84 40 80

Mob: 687 230 003
10.00-18.00 (10-14)

� Aromaterapi  -  Massasje 
� Semi-permanent make-up

� Kunstige (akryl) negler og mye mer
� NYHET: Mindre rynker på ti minutter. 

Ring for mer informasjon

Profesjonell Frisør– og 
Skjønnhetspleie med bl.a.:

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Kirkejazz for tredje gang

M
innekirken i Villa-
joyosa og sjø-
mannskirken i

Torrevieja, har begge jazz på
vårens program. Fredrikstad
Domkirkes Swing-ensemble
skal besøke minnekirken torsdag
10. april, og sjømannskirken
fredag 11. april.

Ensemblet består av seks
musikere, som trakterer trompet,
klarinett, piano, bass og trom-
mer. Fredrikstad Domkirkes
Swing-ensemble, som har spilt
på utallige jazzgudstjenester
hjemme i Fredrikstad, virker in-
nefor områdene tradisjonell jazz

og gladjazz. 

Pål Hammond, ved sjø-
mannskirken i Torrevieja,
forteller at det blir tredje gang de
har jazzmusikere som opptrer

ved kirken i Torrevieja. Og at
dette er i tråd med kirkens ønske
om å satse mer på kulturelle
innslag. Han forventer fra 250-
300 besøkende nå det ”braker
løs” i sjømannskirken 11. april. 

TORREVIEJA: Pål Hammond ved kirken i “La Siesta” står klar til å ta imot 250-300 tilskuere fredag 11. april.

VILLAJOYOSA: Ved pastor Størmmes minnekirken like utenfor Villajoyosa,
blir det jazzkonsert torsdag 10. april.

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

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

Vil du prøve oss? Kontakt Therese direkte på tlf: 691 523 870
eller epost therese@spaniaposten.no
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Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon. 

LEGESENTERET

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86 - Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)

• Skandinavisk personell  
• Vi tar alle typer blodprøver 
• Vaksiner  
• Henvisninger til spesialister

Åpningstider:
Mandag - fredag 

09.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 12.00

Jan Holmefjord
Almenpraksis

Almenpraksis 
& implantat

Wolfgang Pfleger
Almenpraksis

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN

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

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311

11

Altea

Nytt helsesenter

D
et regionale valen-
cianske helsedeparte-
mentet skal finansiere et

nytt helsesenter i Altea. Det nye
senteret skal utelukkende behan-
dle personer med psykiske
lidelser. Bygget som skal huse
det nye helsesenteret, er donert
av den religiøse grupperingen
”Congregacion de Hermanas
Hospitilarias de Sagrado Cora-
zon de Jesus”. 

En talsmann for det regionale
helsedepartementet, sier senteret
i første omgang skal behandle
personer med kroniske psykiske
lidelser. Kapasiteten vil ligge på
rundt 30 dagpasienter og 70
innlagte. Det nye helsesenteret
skal dekke hele Marina Baja, op-
plyser helsedepartementets tals-
mann.

Alicante

Tyveri på flyplassen

L
edelsen i reisebyrået
Servitour på flyplassen El
Altet i Alicante har levert

inn en offisiell klage til Policia
Nacional i Elche, etter at en safe
forleden ble stjålet på deres kon-
tor. Kontorsjefen, Jose Luis
Perez Mataix, forklarer at tyvene
har tatt seg inn gjennom et
vindu, og stjålet den 100 kilo
tunge safen. Overvåkningskam-

eraene ved denne delen av fly-
plassen har vært ute av drift i
over en måned. 

Vi er ikke først og fremst
bekymret over at innholdet at
safen og innholdet forsvant,
snarere det at det på en flyplass,
hvor sikkerheten skal stå i høy-
sete, er mulig å slippe unna med
det her, klager Perez Mataix.

Alfaz del Pi

Skyting i Albir?

P
olitiet i Alfaz og Altea har
gjort undersøkelser i om-
rådet rundt fyret i Albir,

etter at minst to personer har
forklart at en forbipasserende båt
skal ha løsnet skudd mot land.
Den aktuelle båten skal ha blitt
bordet av politiet umiddelbart
etter at den la til kai i havna i
Altea. 

Benidorm

Politimann skutt
E

n 54 år gammel politi-
mann fra Policia Na-
cional, ble i slutten av

mars skutt i brystet i El Molino
distriktet i Benidorm. Skytingen
fant sted i nærheten av et frafly-
ttet hus, som har vært et kjent
oppholdssted for mange av
byens narkomane. Politimannen
skal ha bedt to personer om å
identifisere seg, da han plutselig

ble skutt i brystet på kloss hold. 

Ifølge det spanske nyhetsbyrået
EFE, skal politimannen være
utenfor livsfare. En mann er ar-
restert og har status som mis-
tenkt, politiet understereker at de
foreløpig ikke har nok bevis til å
dømme mannen, og at etter-
forskningen fortsatt pågår for
fullt.
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Nettbutikk: www.baratosinmarca.com
Trådløse Sikkerhets Kamera systemer fra €49

Hjemme kino projektorer fra €310

Digitale Video og Foto Kameraer fra €85

+Bil DVD, Kjøkken TV,WiFi sone søkere,

MP4, med mer. Frakt er inkludert i prisene.
www.baratosinmarca.com

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Alfaz del Pi

Bridgeklubben i Alfaz er stadig
like populær, snart 40år etter at
den ble opprettet i 1970, under
paraplyen til den norske
klubben.

Snart 40år med bridgegruppen i Alfaz

T
irsdager og torsdager mel-
lom 17.30 og 22.00,
møtes mellom 40 og 50

entusiaster for å spille bridge i
lokalene den Norske Klubben
Costa Blanca på Alfaz del Sol.
Denne tirsdagskvelden er 24 par,
eller 48 spillere, påmeldt.

- Vi har et krav til medlemskap;
man må ha spilt bridge minst
fem ganger i løpet av det siste
året. Men man må ikke være
medlem for å komme og spille.
Man må heller ikke ha med par,
single spillere kan komme og
danne par med andre single
spillere, her er alle velkomne,
forteller bridgegruppas leder
Arne Nilsen.

Stor klubb
Bridgegruppa i Alfaz ligger
under paraplyen til den Norske
Klubben Costa Blanca, men den
lever sitt eget liv og har sine
egne regler. I motsetning til
DNKCB, består bridgegruppa av
flere nasjonaliteter, det er ikke et
krav at man er norsk. For øyeb-
likket teller medlemsmassen; en
nederlender, to-tre briter, og fire
spanjoler.

- Det er en ganske stor klubb, vi
har et sted mellom 60 og 70
medlemmer, og mellom 40 og
50 spillere hver gang, det betyr
mellom 10 og 12 bord, selv om
det på de aller dårligste kveldene

kan det kanskje være nede i 8
bord, altså 32 spillere, sier Arne.
Turneringer og kurs 

I tillegg til at bridgegruppa
arrangerer intern vårcup i mars,
og julecup i månedsskifte no-
vember-desember, jobber det
relativt nyvalgte styre hard for å
få til lagturneringer mot andre
lokale og regionale bridgeklub-

ber. Fra høsten av, etter at
spillerne er tilbake fra sommer-
ferie, håper styrelederen at disse
turneringene skal komme i gang.

- Vi arrangerer dessuten
bridgekurs. Et nybegynnerkurs
for de helt uten grunnlag, og et
videregående kurs for de som
har unnagjort nybegynnerkurset
og tilegnet seg litt spilleerfaring.
Denne våren hadde vi 29 kurs-
deltagere fordelt på de to
nivåene, det setter vi stor pris på,
rekruttering er viktig, og vi
merker en stadig økning i
medlemsmassen, sier en godt
fornøyd Arne Nilsen.

BEGYNNELSEN

Nils Uttersruds foreldre, Nils og
Synnøve Uttersrud, kjøpte hus i
Alfaz del Pi i 1969. De pasjon-
erte bridgespillerne var først
med på å starte den Norske
Klubben Costa Blanca. Snart
fikk de ideen om også å danne en
bridgeklubb. 

- Mine foreldre hadde spilt
bridge i alle år, da det viste seg
at det var flere ivrige bridge-
spillere i miljøet her nede, brakte

mor og far med seg alt nød-
vendig utstyr med seg fra Norge,
og startet bridgegruppa i Alfaz i
1970, forklarer Nils Uttersrud. 

- Til å begynne med holdt
bridgegruppa til i et klasserom
på en av de lokale barneskolene
i området, men det gikk ikke
lange tida før de ble kastet ut på
grunn av for mye sigarettrøyk.
Så ble det til at de spilte en peri-
ode hjemme hos hverandre, helt
til de endte opp hjemme hos ei
norsk dame i et stort hus i Alfaz,
forteller han.

STORTRIVES

I 1989 reiste Nils Uttersruds
foreldre hjem til Norge. Og Nils
mister oversikten over klubbens

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre 
eksperter innen helsekost.   Vi tilbyr også postordresalg.  Tel. 96-585.86.63  

Chitosan Fatbinder
Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet.    
    240 Kap € 29,90    -   fra 3x  € 26,65 

Glukosamin-Kondroitin
er en velbalansert kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.  
  120 Kaps € 35,90   -  fra 3x   € 32,95  

Noni Bio-Juice 100%  
 1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80  

C/Gambo, 3  Tel: 96-585.86.63

Av.Gabriel Miro, 7  Tel: 96-583.68.07

Av. De Albir   Tel: 96-686.41.71

ALBIR

CALPE

BENIDORM

Flere naturprodukter  Euro

Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Cinnamon kap 2.000mg  NY ....180 kap ..11,00
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje.300 kap ..28,50
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår........150 kap ..12,50
Johannesurt + Lecitin.................90 kap ....9,85
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........400 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........90 kap ..12,80
Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
Rød solhatt & Vitamin C...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
Royal Jelly ..........30 bot...29,95
Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
T ........................90 kap ..11,00
Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium......400 tab...20,50
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95

1 måneds kur 

ranebærkapsler

C/Ramon Gallud, 51  Tel: 96-670.67.65

TORREVIEJA

Soya-Isoflavoner & Kalsium 

Soya inneholder planteøstrogen 
som gir gunstig effekt på kvinnens kropp 
under og etter overgangsalderen.

€ 12  -   fra 3x   € 11   90 Kaps  ,50    ,00

KRÄUTERHAUS

Aloe-Vera-Juice 99,6%
   1 Litre  ,00  -  3 Litre ,90/L 
   90 Aloe-vera Kapsler       ,00

€ 11 €  9
€ 11

Rosenrot-Rhodiola
förbättrar koncentrationen, minnet och 
befrämjar prestations-förmaga.  
 120 Kaps € 15,00    -   fra 3x  € 13,50 

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)
med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% 
Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA.
   90 Kaps € 24,90   -  210 Kaps € 49,50  

Ginkgo-Magnesium 
En bra kombinasjon. Ginkgo 
forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er 
gunstig for blodkarene. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter.                              
   400  Tab    € 20,50      -  fra 3x   € 18,50

STOR KLUBB: på tirsdager og torsdager møtes mellom 40 og 50 entusiaster i Alfaz for å spille bridge. Bridgegruppen
i Alfaz har et stad mellom 60 og 70 medlemmer, og det er mellom 10 og tolv bord hver gang. Klubben arrangerer både
nybegynnerkurs og kurs for viderekommende.

STORTRIVES: Nils Uttersruds forel-
dre startet bridgegruppen i Alfaz del
Pi i 1970. Han og kona har vært med
siden 2001.
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Sociedad Medico Turistica S.A.
Avda. de Madrid, 26

Torre Principado Loc. 29/30
03500 Benidorm

Fax: 965 86 71 98

(mellom strandpromenaden og 
hovedgaten i Benidorm. Ved siden av

Den norske turistkirke)

Moderne legesenter med eget
laboratorium, røntgen og 
spesialiteter under ledelse 
av Dr. Nilsen

Norsk ortoped
Dr. Trond Helge Johnsen

Egen dialyseavdeling 
for ferierende

Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67 

965 86 11 81

�

�

�

�

� Alt innen hjemmetjenester
� 24 - timers vakttelefon
� Utlån av hjelpemidler
� Tolketjenester
� Blodprøver - INR
� Sykehjem
� TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

Vi snakker norsk
vis-á-vis Clinica Benidorm

Klinikken Dr. Kleij

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

Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg
Vi snakker norsk og engelsk.

Kun timebestilling: mandag til fredag

C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir

Tlf. 966 86 56 86
Kristiansen fysioterapi og trening

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol

Carlos Digon Sørensen

Tlf: 966 86 02 94

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og 

- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol 

har avtale med 
forsikringsselskapet CASER

NYE AVDELINGER:

Avdelingen i Alfaz del Sol 
i samarbeid med:

- Fysioterapi

- Akupunktur

- Klassisk massasje

NYHET fra januar 2008: 
Fotterapeut - Lena Glistrup

Tlf: 966 86 07 00    
Tlf & Fax  966 86 06 39 (10-14) Mob 606 58 57 66

Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.

Norsk og internasjonal tannklinikk
CLINICA DENTAL 

ALFAZ DEL SOL
• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,

(kroner og broer)

CLINICA DENTAL 
ALFAZ DEL SOL

T LINE
Kontakt: 
info@toreline.com
Vakt tlf. +34 669 003 443 
Tore Line
www.toreline.com

Flytteservice over hele verden
- Det er vi som gjør flytting til en GOD opplevelse! 

Vi tilbyr: 
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
SPANIA HVER UKE
Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
stykkgods, messetransport, partigods, 
maskingods etc.

utvikling de neste 12 årene, helt
til han og kona Karin bosetter
seg fast i Spania i 2001. De var
godt kjent i Alfazområdet fra før,
og veien til bridgegruppa, som
hans foreldre en gang hadde vært
initiativtagere til, var ikke lang.   

- Vi stortrives her, gjennom
bridgegruppa fikk vi sosial om-
gang og nye venner med en gang
vi kom ned. Det er også mor-
somt å se at klubben som mine
foreldre startet for snart 40 år
siden, stadig er like populær.
Faren min lever forresten enda,
han har akkurat fylt 101. Brid-
gen har han lagt på hylla, men
det er mest av fysiske årsaker,
han er fortsatt klar i hodet, avs-
lutter Nils Uttersrud.     

Centro Internacional 
de Acupuntura

Siden 1988 i Torrevieja: Antonio Amoros, diplom i Kinesisk 
medisin fra Universitetet i Beijing

� Kinesisk medisin og spesielt Akupunk-
tur er fordelaktig til behandling av
mange sykdommer som:

- generelle smerter og problemer med 
muskler, hofter, nakke, isjias, rygg, 
knær, skuldre, armer, hodepine, 
migrene, svimmelhet, kvalme, 
allergier, søvnløshet, stress/nerver.

�Akupunktur kan også brukes mot vekt-
tap, da det regulerer kropsfunksjonene 
og stoffskifte.

� Behandling for barnløshet med 
kinesisk medisin.

c/Apolo, 82 1o J - K Edif Hernan Cortes, Torrevieja
Tlf: 966 707 262 / 609 634 939

www. acupuntura-torrevieja.com

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

GODT FORNØYD: Bridgegruppens
leder Arne Nilsen, er fornøyd med at
det stadig er økning i medlems-
massen. 

DYP KONSENTRASJON: Når bordplasseringer er opplest og kortene er delt ut,
blir det plutselig helt stille i lokalet. Bridge dreier seg mye om konsentrasjon.
Det er ikke populært å snakke i kortene.
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Torrevieja

Det var Harley Davidson, jazz
og sosialt samvær som gjaldt
under åpningen av Horizonte
Plaza i Horizonte Urbanisas-
jonen like syd for Torrevieja.

S
ist gang jeg var innom det
som nå har blitt til Hori-
zonte Plaza, var det lite

som tydet på at dette området
innen kort tid skulle kunne
benyttes til noe konstruktivt.
Plassen ble brukt til oppbevaring
av tomkasser, pappesker og
annet avfall som de omkring-
liggende bedriftene fant det for
godt å kvitte seg med. Nå er det
støpt nytt betongdekke, og

plassen er ryddet, vasket, og pus-
set opp til det ugjenkjennelige.  

Roy E. Bjørkmann, den ene
halvdelen av ekteparet bak Heidi
Frisør og Spaniabryllup, er ingen
stillesittende fyr. Det er han som
er primus motor bak Horizonte
Plaza. Med seg på laget har han
fått Robert Johannsen, mannen
bak den nystartede gourme-
trestauranten Erikson. Sammen

med de andre bedriftseierne i
Centro Comercial Horizonte, er
Roy og Robert nå i ferd med å nå
sine mål; Horizonte Plaza skal få
sin plass på kartet.

- Da jeg åpnet restaurant Erik-
son, oppdaget jeg fort at ingen
av taxisjåførene i området visste
hvor Horizonte Urbanisasjonen
lå. Det var altså ingen poeng i å
bestille taxi til Centro Comercial
Horizonte, vi måtte alltid bestille
til en annen nærliggende
adresse. Derfor fant vi ut at vi
selv måtte ta grep for å gjøre
stedet mer kjent, sier Robert Jo-
hannsen til Spaniaposten.

HARLEY OG JAZZ

Hovedarrangør Roy er liden-
skapelig jazzfan, så at det ble et-
termiddagsjazz på åpningsdagen
av Horizonte Plaza er ingen til-
feldighet. Britiske Keith Munch
Orchestra er et kjent innslag på
det sydlige Costa Blanca, i dag
har de fått med seg norske Vesla
Hagen, som har sunget i en
rekke jazz- og danseband, både i
Oslo og hjemme på Lilleham-
mer. Vesla åpner med en kjem-
peversjon av klassikeren ”Girl
from Ipanema”, og den gode
stemningen er satt allerede fra
første stund.

Men alt er ikke bare jazz på åp-
ningen av Horizonte Plaza. Rune
Skullerud, eieren av mo-
torsykkelbutikken Iron Boyzz i
Torrevieja, har tatt turen sam-
men med et bredt utvalg av sine
klassiske motorsykler, det er

selvfølgelig Harley Davidson
det er snakk om. 

- Her er sykler i alle prisklasser.
Det begynner på rundt 6.000
euro og opp til nær sagt det uen-
delige, i alle fall noen titalls
tusen euro. På denne sykkelen
koster stylingen og ekstrautstyret
alene nesten 20.000 euro. Det er
bare å legge inn et bud, sier
Rune og peker på Harleyen til
sin britiske importør. Hans egen
er selvsagt ikke til salgs. 

Så er det tid for prøvesitting av

syklene. Store som små strøm-
mer til, alle har et ønske om å bli
avbildet på en ekte Harley. Iron
Boyzz sjefen er godt fornøyd;

- Dette er bra. Spania er jo et
drømmeland for oss som liker å
kjøre motorsykkel, i motsetning
til i Norge, kan man her bruke
sykkelen hele året. Politiet er
dessuten mye snillere med oss
her enn i gamle landet, så det er
ingen grunn til ikke å kjøre mo-
torsykkel her nede, lappen koster
også en brøkdel av hva den
koster hjemme. Flyttegods sender du medFlyttegods sender du med

Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko
Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko

Uslåelig pris 
og høy kvalitet!Uslåelig pris 
og høy kvalitet!

Vi hjelper deg med: •pakking •pakkemateriell
•transport •nødvendig papirarbeid •tollbehandling
•lagring – både før og etter transporten

Kort fortalt er vi et lite, men svært profesjonelt
flyttebyrå •Vi er SMÅ nok til gi deg personlig service •Vi er
STORE nok til å yte full service •Vi er SMÅ nok til å holde kost-
nadene nede •Vi er STORE nok til alltid å fokusere på sikkerhet
Vi kjører fast rute: Skandinavia – Tyskland – Belgia – Frankrike – Spania.

Vi har en kostnadseffektiv organisasjon med hovedkontor i Spania
og avdelingskontor i Sverige.

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Kontakt  oss  for  informasjon og gunst ig pr is t i lbud
+34 662 000 044 +47 95 97 98 08  +46 (0)18 12 82 00
post@europaspecialisten.com www.europaspecialisten.com

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

- Da jeg åpnet restaurant Erikson, oppdaget jeg fort at ingen av taxisjåførene
i området visste hvor Horizonte Urbanisasjonen lå. Det var altså ingen poeng
i å bestille taxi til Centro Comercial Horizonte, vi måtte alltid bestille til en
annen nærliggende adresse, sier Robert Johannsen til Spaniaposten.

Vil sette Horizonte på kartet

FORNØYDE ARRANGØRER: Dette har vaært for en knallsuksess å regne. Styret i Horizonte Plaza har blitt enige om å videre-
føre arrangementet. I første omgang kommer vi til å holde på hver lørdag frem til midten av mai, sier Roy E. Bjørkmann
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HVER LØRDAG FREMOVER

Det var en jevn tilstrømming av
folk hele ettermiddagen på Hor-
izonte Plaza, lokale beboere og
andre tilreisende var tydelig
begeistrede over arrangementet.
Her var unge og gamle, damer
som menn. Selv om ikke værgu-
dene viste seg fra sin aller beste

side, telte arrangørene opptil 400
gjester på det meste. Og totalt
rundt 700 besøkende var innom i
løpet av ettermiddagen, får jeg
vite. 

- Dette har vært for en knallsuk-
sess å regne. Horizonte Plaza har
sitt eget styre, og på et styremøte
forleden dag, ble vi enige om å

videreføre arrangementet. I
første omgang kommer vi til å
holde på hver lørdag frem til
midten av mai, avslutter Roy E.
Bjørkmann, før han rusher
videre, han er som sagt ingen
stillesittende fyr, Roy har alltid
et jern eller tre i ilden…

Telf.: 966 880 512 - americanpool@telefonica.net

Klima- og poolteknikk

37 år i Altea. Vi gjør teknisk service. Vi snakker engelsk og tysk.

Varmepumper til basseng - 
28oC hele året

Svøm naturlig og sunnere i ditt eget 
saltvannsbasseng! 

Solar bassengtrekk gir 20% gratis varme!

Air Condition - Kjøl og varme i ett
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+

Inkludert luftrensesystem

c/Cuesta de las Narices, 4, bajos - Altea

Klima- og Poolteknikk - K. NiemannEKSOSRYPER?: Både store og små strømmet til for å prøvesitte ekte Harley
Davidson.Iron Boyzz hadde tatt med sykler i alle prisklasser, fra seks, til flere
titalls tusen. 

LØRDAGSJAZZ: Vesla åpnet med en kjempeversjon av klassikeren ”Girl from
Ipanema”, og den gode stemningen er satt allerede fra første stund.

DUGNADSÅND: Gjengen rund Centro Comercial Horizonte, har ikke ligget på latsiden. For bare to uker siden var nyåp-
nede Horizonte Plaza brukt som en slags avfallsplass. Nå er det nystøpt dekke, jazz og høy stemning.
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Torrevieja

Advarer mot norsk data-svindler
Solveig Westerbotn kjøpte en PC
av en nordmann i Torrevieja. Nå
har hun anmeldt mannen for
forsøk på grov svindel. Før hun
overtok PC’n hadde det blitt in-
stallert programvare for å stjele
passord, kortnumre, pinkoder og
private dokumenter.

KIM AMMOUCHE RED@SPANIAPOSTEN.NO

VIL ADVARE ANDRE:  Solveig Westerbotn tror flere kan være offer for den samme norske svindleren i Torrevieja.
Hun vil gjerne komme i kontakt med andre som kan ha blitt utsatt for det samme.

S
olveig Westerbotn er en av
mange norske pensjonister
som tilbringer vinteren i

Torrevieja. Hun trengte litt hjelp
til å få ryddet opp i sin gamle PC
og  kom i kontakt med ”data-
mannen”. Han så på den gamle
PC’n til Solveig, men han anbe-
falte å kjøpe ny. Nordmannen
holdt regelmessig kurs for pen-
sjonister i Torrevieja og han
hadde en nesten ny PC han an-
befalte henne å kjøpe.

Som  sagt så gjort, den ”nesten
nye” PC’n viste seg å være langt
eldre enn hva som var forespeilet
og manglet både ekstrautstyr,
gyldig programvarelisens , pa-
pirer og selvsagt… ingen kvit-
tering.

Det hele begynte med et handel
som ikke gikk så greit forteller
Solveig Westerboth og endte opp
med en svært belastende affære
som har ført til at mannen har
rette grove trusler mot henne.

En kveld hun satt å arbeidet på
den nye PC’n hun hadde fått
kjøpe kom det opp en melding
om at noen hadde logget seg på
maskinen utenfra. Den var nå
kontrollert av en data-snoker via
programvare for fjernstyring av
PC’ner skulle det vise seg.
Solveig forstod det var fare på
ferde og nappet ut ledningen til
PC’n. Laptopen hun hadde kjøpt
av nordmannen ble levert inn til
et lokalt datafirma som så over

maskinen og skrev en skriftlig
rapport på hva de fant.

På PC’n var det installert flere
programmer som data-svindlere
benytter for å stjele data. Pro-
gramvare som registrer ethvert
tastetrykk, lagrer det og sender
informasjonen videre til en
bestemt mottaker via internett.
All informasjon for å logge seg
på nettbank, passord, personlige
eposter, pinkoder og mye mer la-
gres av programmet som sender
det videre til den som installerte
programmet. Programvare som
tillater data-svindleren å gå inn
på maskinen utenfra, via inter-
nett, var også installert og ak-
tivert. Brukt PC’n viste seg å
være en  felle.

TRUSLER

Solveig Westerbotn har forsøkt å
snakke med nordmannen som
har solgt henne PC’n, det har
vist seg vanskelig. 

- Han er alltid ”så opptatt”,
bortreist eller sier han skal ringe
meg imorgen. Slik har han holdt
på siden desember 2007, da vi
først etterlyste kvitteringen vi
hele tiden har blitt lovet.
-
Men nå blir vi utsatt for trusler

av Nordmannen. Dette er svært
belastende og har forringet op-
pholdet vårt i Torrevieja siste
månedene.

BELASTENDE

- Hvor mye av våre personlige
data som har blitt stjålet vet vi jo
ikke. Men vi har jo brukt PC’n
til å sende personlige mailer og
nettbank og slike vanlige ting.
Det føles veldig belastende å vite
at fremmede nå han ha våre per-
sonlige data, kontoinformasjon,
personnummre og slikt, sier en
fortvilet Westerboth til Spania-
posten.

- Så kommer dette med truslene
nå oppå alt det andre tullet.

TRUSLER: Solveig har mottat en
rekke truende meldinger fra Nord-
mannen som nå er anmeldt til Guardia
Civil i Torrevieja.

Har ikke gjort noe galt

S
paniaposten har snakket
med den anmeldte nord-
mannen. Vi traff ham ved

Los Altos i Torrevieja. Hvor han
ble  konfrontert med anklagene.

- Det er ikke riktig, sier Jan B.
Sørensen, på spørsmål om svin-
delforsøket. Han mener det er
noe Solveig Westerbotn bare
finner på.

Når det gjelder truslene så erk-
jenner han å ha sendt meldin-
gene, men mener de ikke kan
oppfattes som trusler.

Jan B. Sørensen driver sitt
“firma” JaSol sammen med sin
kone. Han driver med datakurs
for pensjonsiter fra et lokale i

Torrevieja sentrum og driver
også med golfinstruksjon.

USKYLDIG: - Det er ikke riktig, sa
Jan B. Sørensen til Spaniaposten om
anklagene som rettes mot ham.

DOKUMENTASJON: Rapporten fra
”PC-HOUSE” i Torrevieja dokumenterer at
PC’n Solveig kjøpte i realiteten var en felle.
Den inneholdt programvare installert for
å stjele personlige data.

GUARDIA CIVIL: Nordmannen er
nå anmeldt til Guardia Civil i Torrevieja
som vil begjære påtale iløpet av
våren.
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HUMMER H2 12/02 45.800€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ Mercedes GL320CDI      83.300€ AUDI TT COUPE            16.900€ AUDI A4 TDI CABRIO    33.600€ Jaguar XJ6 Sovereign 15.600€

BMW M3 CABRIO   36.600€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         31.300€ BMW X5 3.0D 2003       29.900€ Mercedes CLK 200 Cab  21.500€ BMW 525D 29.900€

BMW 325 COUPE          24.400€ Mercedes 190 SL 1958    74.000€ CHRYSLER 300C            36.900€ Mercedes  ML 55  AMG    32600€ BMW 730D                    56.900€ MERCEDES CLK 320      29.500€

Aston Martin Vantage V8 116.000€ Ferrari 550 Maranello      79.000€ AUDI A6 2.5TDI AVANT 24.600€ MERCEDES CAB E320    12.950€ JAGUAR S TYPE  V8        35.500€ BMW 535D M-TECH      54.500€

SL 55 AMG FAB 2003      77.000€ LINCOLN NAVIGATOR 19.900€ Mercedes C320 2001   19.500€ Mercedes SL 500             55.000€ 500 K (CLASSIC)             66.000€ Bentley Turbo R              36.000€

-  Vi finansierer din bil med lån opptil 7% til 5.95% rente.

- 1 års garanti på alle biler

-  Vi har eget verksted

-  Vi utfører vedlikehold og service

Du finner oss langs N-332 mellom Alfaz del Pi og Altea:
Ctra de Benidorm - Altea (N-332)
Partida del Planet 159  Tlf: 966 88 00 39 - Fax 966 88 23 06 
E-mail: arkadius@wanadoo.es

Kjøp og salg av spanske og importerte biler

Telefon: 
607346658 - 654155470

info.pianoman@gmail.com

Piano 
stemming og

reparasjon av
eksperten.

Malaga

Muñoz får permisjon

T
idligere ordfører i Mar-
bella, korrupsjonsdømte
Julian Muñoz, har fått in-

nvilget sin første permisjon.
Fengselsmyndighetene har
avgjort at eks ordføreren skal
bevilges to ganger tre dagers
permisjon.

Muñoz har sittet fengslet siden
juni 2006 etter korrupsjonsskan-
dalen, som har fått kodenavn
Operacion Malaya, og soner
straffer på til sammen 30
måneder for flere brudd på
bygge- og urbaniseringslovene. 

Torrevieja

Nytt stor-
prosjekt

G
runnarbeidene for å op-
parbeide infrastrukturen
til en ny hotell- og ser-

vicesone langs kysten sør for
Torrevieja, er begynt. Det er en
tomt på 40.000 kvadratmeter
som skal bygges ut. Foruten
hoteller, skal sonen by på restau-
ranter og diverse konferansesen-
ter. Utbyggingen skal øke
hotellkapasiteten i området, som
nå er på 1.700 senger, med ca 30
%. 

Barcelona

Restriksjoner på vann

F
ra og med første april er
det innført restriksjoner på
vann i Barcelona. Kom-

muneledelsen varsler høye bøter
til de som blir tatt for å sløse
med drikkevannet, alt fra 30
euro for å vaske bilen, til 3000
euro for å fylle store svømme-
basseng. 

Å fylle mindre basseng skal
straffes med 200 euro, og vanner
du i hagen vil du bli ilagt en bot
på 50 euro. Ved gjentagelse
risikerer man å få vannet
avstengt. Vannmangelen i Cat-
alonia har fått den gamle poli-
tiske striden om å transportere
vann fra Ebroelven til å blusse
opp igjen.

UTE PÅ PERM: Den korrupsjons-
dømte tidligere ordfører av Marbella
slipper for første gang ut av fengslet
på permisjon.
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ALICANTE: Daglig kunstmarked 
ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BENIDORM: Søndager jazz, funk og loppemarked
CALPE: Onsdager fra 0800-1400
DÉNIA: Fredager fra 0800
GUARDAMAR: Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN: Lørdag loppe- og antikkmarked 
fra 0800-1400

TEULADA: Sødag stort brukmarked 
(Flyttet til Pedreguer)

LA NUCIA: Søndager loppemarked
POLOP: Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TIRSDAG:
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel

Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TORSDAG:
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

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

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

SØNDAG:
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

Markedene på kysten kan være gode
steder for å kommer over et “billig
kupp”  eller bare titte litt for underhold-
ningens skyld. Mye godt frukt og grønt
selges også til svært hyggelige priser.
Interesserte i antikviteter vil også finne
mye spennende på markedene, og spe-
sielt på bruktmarkedene (rastros).

MARKEDER /  MERCADOS�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

Tips oss om endringer og mangler:
red@spaniaposten.no
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Callosa d`En Sarria

Valencia

Benidorm 

Angrepet av graffitipøbel

E
t ungt par ble forleden
overfalt da de var på vei
hjem etter en natt på byen

i Valencias Barrio del Carmen.
Paret skal ha oppdaget en gjeng
unge graffitiutøvere i full sving
med å utføre sitt omdiskuterte
”håndverk”, da de spaserte langs
calle Murillo i retning Torres de
Quart på jakt etter en taxi.  

Da paret skal ha truet med å
tilkalle politiet, begynte de seks
”kunstnerne” å opptre truende.

Plutselig var det unge paret som
ble målet til ungdommens
sprayflasker. Da paret etter hvert
forlot åstedet, skal mannen ha bli
truffet av en murstein bakfra.
Det skal ha vært ren flaks som
gjorde at offeret slapp unna med
bare blåmerker. 

Fossen åpen igjen

F
ossefallene Algar i Callosa
d`En Sarria, er endelig
åpnet igjen. Det populære

utfluktsområdet fikk hard med-
fart under det kraftige regnværet
i oktober i fjor. Den sentrale reg-
jeringen i Madrid og den re-
gionale regjeringen i Valencia,
har stått sammen om utbedrin-
gen av fossefallet og området

rundt. Prislappen ligger på rundt
70.000 euro. 

Nye gangveier og bruer er blant
annet bygd. Valenciaregionens
turistsjef, Angelica Such, var
med på gjenåpningen. – Dette
prosjektet har vært en suksess,
hele området er oppgradert og
forbedret, sa Such.  

Nytt overskudd for Terra Mitica

F
ornøyelsesparken Terra
Mitica i Benidorm melder
om et overskudd på over

en million euro for 2007. 

Det er andre året på rad at Terra
Mitica noterer et anselig over-
skudd. Styreleder, David Lladro,
sier at overskuddet er større enn
forventet, er det i tråd med for-
ventningene om at fornøyelses-
parken skal ha et solid

overskudd både på kortsiktig og
langsiktig basis.

ÅPENT: “Kildene” i Algar er viktig for den lokale økonomien i deler av Cal-
losa. Etter at elven fikk hard medfart iløpet av høsten, er den nå reparert og klar
for alle som vil ta seg en forfriskende dukkert i det kalde vannet.

Madrid

Færre døde i påsketrafikken

6
3 personer omkom på
spanske veier denne
påsken. Det er med god

margin det laveste tallet
noensinne, og 40 færre enn i fjor.
Det er dessuten første gang at
mindre enn 100 personer
omkommer i den spanske påske-
trafikken.

Tallet på alvorlige skader er også
kraftig redusert i forhold til i fjor.
26 alvorlige skader ble registrert
i år, mens tallet for påsken 2007
var 62. Statistikken er positiv,
men det at 63 personer er
omkommet kan knapt kalles en
god nyhet, sier innenriksminis-
ter Alfredo Perez Rubalcaba. 

Sevilla

Gir seg ikke
som president

D
en regionale presidenten
i Andalucia, Manuel
Chaves - PSOE, sier at

han ønsker å stille til valg for en
syvende mandatperiode. PSOE
har regjert i Andalucia siden det
spanske demokratiets skjøre
begynnelse. 

Chaves er nå inne i sin sjette
mandatperiode, halvparten av
periodene har han styrt med ab-
solutt flertall. Nå sier altså den
populære presidenten at velgerne
kan regne med han ved valget i
2012 også.
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUMBeste kebab i Alfaz del Pi !?
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Alfaz del Pi

17-åring døde etter påkjørsel

B
il nr. to skal ha slept med
seg 17-åringen opptil et
par kilometer, uten at

sjåføren stanset. Bilen stakk
deretter fra stedet uten å hjelpe
den hardt skadde 17-åringen.

Vitner Spaniaposten har snakket
med sier det trolig var mopedis-
tens jakke som hektet seg fast i
det britiske parets bil i det de
kjørte over ham. Når han
allerede lå på bakken.

- Mopedisten kjørte først inn i en
bil som kom ut fra siden, da vi
løp for å hjelpe til, fant vi imi-
dlertid ikke den påkjørte. Vi lette
i grøfta og rundt over alt. Etter
mye om og men var det noen

som fant ut at gutten hadde blitt
kjørt på av en passerende bil og
slept av gårde. Han ble omsider
funnet to kilometer lenger nede i
veien. Det var det et forferdelig
syn som møtte de som fant ham.
Kroppen var fullstendig mal-
traktert, men 17-åringen var fort-
satt i live. Han døde senere i
ambulansen på vei til sykehuset.    

Ved hjelp av overvåkningskam-
eraer, klarte etterforskerne å
spore opp føreren av bil nr. to.
Det førte til arrestasjonene av et
britisk par i 50-årene. Mannen
påstår at han trodde det var en
hund de hadde kjørt på, da han
like etterpå forsto at det var et
menneske, skal han ha fått

panikk og stukket fra stedet.
Politiet lot seg ikke overbevise
av denne forklaringen; De to er
nå siktet for uaktsomt drap og
for å ha unnlatt å hjelpe en per-
son i nød. Det britiske paret skal
i umiddelbar ettertid angivelig
ha forsøkt å bytte både bilens
skilter og farge. De arresterte sit-
ter nå varetektsfengslet på hvert
sitt sted, og etterforskningen
pågår fortsatt. 

Wipzonas trådløse internett har vært et alternativ i markedet siden
2004.  Løsningen er spesielt egnet for kunder som bor i områder med
dårlig dekning fra tradisjonelle linjeleverandører, eller som har språk
problemer med sin nåværende Spanske leverandør.

Wipzona support: 965 01 3000  man – fre 09:00 til 20:00 
contact@ wipzona.es - Camino del Moralet s/n (Terra Mitíca) 03502 Benidorm

� Konkurransedyktige priser � Ingen skjulte kostnader
� Profesjonell installasjon � Erfaren teknisk support 
� Testet og kvalitetssikret utstyr � Internett 24/7 
� Redusert månedskost når du ikke er her, 

minst 50% reduksjon.
� Ikke behov for fast telefon; vi har egen rimelig 

VoIP tjeneste
� Ingen bindingstid
� Nåværende dekningsområde for vårt 

trådløse internett:
Albir, Alfaz, Altea, Benidorm, Benissa, 
Cala Finestrat, Callossa, Calpe, Finestrat, 
La Nucia, Polop, Moraira

Costa Blancas mest erfarne trådløse 
bredbåndsselskap – Conéctate!

Åpent: Mand.-Lørd. 
Kl 10.00-20.30

Avda. del Albir 155 - Kjøpesenteret MONVER - ALBIR - 
Tlf: 966 865 870

Stort utvalg i 
sportssko - Jakker 
- Tennis- og løpeklær
- Joggedresser 
- Sykkelhjelmer 
- Sykler m.m.- VI FØRER MANGE KJENTE MERKER

Politiet i Alfaz har arrestert et britisk par, etter at en 17-åring omkom i en tragisk
mopedulykke i slutten av mars. 17-åringen ble først påkjørt av en bil da han kjørte
langs CV-763 fra La Nucia i retning Alfaz del Pi, da han falt av mopeden etter en
kolisjon med en bil, ble han truffet av nok en bil som slepte gutten to kilometer.

Kort tid etter ulykken ble det arrangert en minnemarsj gjennom Alfaz del Pi.
Mange la ned blomster ved stedet den 17 år gamle Jose Antonio ble funnet.

Polop

Hvem skjøt og drepte Ponsoda?

R
ådhuset i Polop har blitt
saumfart i prosessen. Og
etterforskerne skal ha

festet seg ved en urbaniserings-
plan som skulle gjøre Polop om
fra en liten landsby med 3.600
innbyggere, til en by med over
10.000 innbyggere.

Også Ponsodas, i perioder turbu-
lente privatliv og ekteskap, har
blitt grundig ettersøkt. Men poli-
tiet har så langt ikke kommet
med flere uttalelser om saken.
Det eneste de har uttalt er at
saken vil bli løst, og at det bare
er et spørsmål om tid. 

Det er snart et halvt år siden at Polops ordfører, Alejandro Ponsoda, ble skutt og drept
utenfor sitt eget hjem. Til tross for at fem spesialetterforskere fra Guardia Civil, har job-
bet på heltid med å finne ut av hvem som skjøt, og hva som var motivet.

BRUTT IDYLL: Drapet på Ponsadas (til
høyre) rystet den ellers fredelige lille byen
Polop.
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Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 

Slakteri og bakeri.

Ytterligere tjenester:

Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 

Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask 
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HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

ALTEA

Super Valu 
Consum

ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR

Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

TORREVIEJA: 
URB. LA MARINA

Consum
URB. LOS BALCONES

Super Valu
URB. LOS DOLSES

Super Valu

ROJALES: URB. DONA PEPA

Supermercado Gama

ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA

Consum La Zenia

CABO ROIG

Supermercado Saura

PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS

Supermercado Saura

LAS MIMOSAS

Superbrico

Orihuela

Elche

Los Alcazares

77 år for kokainsmuglere

I
2004 fant politiet drøyt 3,2
tonn kokain i et varehus i
Eche. Nå er dommene op-

plest i det som er en av de største
narkotikarettssakene i Valencia-
regionen noensinne. 

De åtte bakmennene fikk til sam-
men over 77 års fengsel. I tillegg

ble de dømt til å tilbakebetale en
sum tilsvarende kokainens gat-
everdi, litt over 122 millioner
euro. To av de involverte ble
også dømt for dokumentforfal-
sking. 

Fire personer arrestert

P
olitiet i Los Alcazares har
arrestert tre marokkanere
og en ecuadorianer Los

Alcazares. Banden skal ha truet
flere lokale innbyggere med
skytevåpen og jernstenger. En
politimann skal også ha blitt an-
grepet, i tillegg til at et par av
bandemedlemmene ble tatt på
fersken da de forsøkte å gjøre
innbrudd i en bil. De fire er nå i
Guardia Civils varetekt. 

Torrevieja

Økt vannfor-
bruk i påsken

R
ådhuset i Torrevieja sier
at vannforbruket under
årets påske økte med

henholdsvis 3 % i forhold til
2006, og hele 15 % i forhold til
påsken i fjor. Ifølge ordfører
Pedro Hernandez Mateo,
bekrefter dette at Torrevieja fort-
satt er en yndet turistby. Hotell-
belegget under årets påske var
på rundt 90 %, mens belegget på
byens ferieboliger må ha vært
100 %, sier en fornøyd Hernan-
dez Mateo.

Til tross for periodevis vann-
mangel fortsetter ordfører Mateo
fra Partido Popular å motarbeide
avsaltingsanlegget som regjerin-
gen ønsker å bygge i Torrevieja.

Santa Pola

Syklister og fotgjengere prioriteres

B
yggearbeidene, som skal
gjøre promenaden langs
Tamarit stranda i Santa

Pola om til en prioritert sykkel-
og fotgjengersone, er i full gang.
Den eksisterende gangveien er
under utvidning for å gi plass til
en ny sykkelsti. Bilkjøring vil
fortsatt være tillatt, men bredden
på veien vil bli redusert til fordel
for gang- og sykkelstien.

En plan for å legge til rette for en
gratis sykkelutleietjeneste er
under vurdering hos byens
styresmakter. Lignende tiltak
skal ha blitt utprøvd med stor
suksess flere steder i provinsen.
Blant annet i San Vincente og
Denia. Målet er å spare energi og
at byen skal bli mer
miljøvennlig, sier en talsmann
for rådhuset i Santa Pola.

Rojales

Nytt kjøpe-
senter uten-
for Rojales

B
yggingen av det nye
kjøpesenteret mellom
Rojales og Benijofar er i

full gang. Utbygger Antonio
Cases, sier at det nye senteret
skal inneholde en Carrefour Ex-
press, en bowling hall, et helses-
tudio, en topp moderne kino og
diverse restauranter og barer, i
tillegg til en rekke mindre bu-
tikker. 

Ociothader senter, som det nye
kjøpesenteret skal hete, har en
prislapp på 30 millioner euro. På
plassen utenfor senteret, er det
tegnet inn en plass med restau-
ranter og barer. Det skal også
bygges en scene til live forestill-
inger, sier Antonio Cases.

Torrevieja

Høyt hotellbelegg i påsken

T
orrevieja noterte 90 % be-
legg på sine hoteller
under årets påske. Det er

en forbedring på 15 % i forhold
til påsken i fjor, sier en fornøyd
ordfører Pedro Hernandez
Mateo, som anslo at til sammen
over 400.000 turister besøkte
Torreviejaområdet i påskeuka. 

ARRESTERT: Banden i Los Al-
cazares i Murica er nå bak lås og slå.

Vil lage hotell av kirkebygg

D
e grønne – Los Verdes –
i Orihuela, har foreslått å
gjøre en av byens kirker

om til Parador – et statlig drevet
klassisk hotell av høy standard.
En talsmann for De Grønne,
Manuel Culianez, sier at Ori-
huela i dag har stor mangel på
hotellrom. I påsken var det for

eksempel 100 % belegg, og det
var mange som ikke fikk rom.
Men dette forslaget er ikke først
og fremst blitt fremmet for å
skaffe byen flere hotellsenger.
Det er heller et forslag som skal
hjelpe de religiøse og ta vare på
deres historiske arv, sier Cu-
lianez.   

HOTELL?: Spania flommer over av hundreårgamle historiske bygg, mange av
dem er gjort om til hoteller i den statlig eide kjeden “Paradores”.
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Åpningstider: 15.sep til 31.mai

Alle dager fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lør 19.00 - 23.00

Mandag stengt.

Åpningstider: 1.juni til 15. september
Kun kveld fra 18.30 - 23.30

Restaurante

Casa Vital
� Vi har Tapas og a la carte.
� Dagens meny:  

Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

� Gallerivandring tirsdager   

kl 12. med besøk i bl.a. Sverre

Holm sitt galleri med meny 20€

The Castle Inn

Mandag stengt. Lørdag åpent fra kl 19.00
Informasjon og bordbestilling hos Anki, 

Tlf 966 860 815 - 620 350 603
c/Castell no, 4 Alfaz del Pi

Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com

� Dagens meny: Tir - Tor kl 13.00-16.00. 8€

�Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord Kun 10€

�Markedsbuffét med dessertbord

Fredager kl 13.00-17.00

� Fredager kl 21.00: Karaoke med Rune

� Lørdag kl 19.00: Dans til Bernie og Ben

� Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00. 10€   
Levende musikk m/Bernie og Ben.

�Onsdag 9. april kl 21.00
Levende musikk m. Misty (Stefan, Jack & Vidar)

� Søndager fra kl 15.00
Levende musikk på terassen 
ved fint vær.

Ana fra Miramar ønsker 
velkommen til:

c/Joaquín Turina, 1, local 5, ALBIR (overfor Det Norske Bakeri) - Tlf: 966 864 906

- Vi har meny på norsk.

Åpent mandag til lørdag,

Søndag stengt.

Dagens meny
13.00-16.00

Kveldsmeny
18.30-23.00 12,50€

8,50€
“Brisa del Mar”“Brisa del Mar”

c/Ruperto Chapi, 12 Edif. Aventino, 03581 ALBIR
Tlf: 966 865 214

Dagens meny fra 9.50€
Onsd-Fred-Sønd 13.00-15.00

Onsd-Mand 18.30-21.00. Tirsdager stengt
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Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11, 
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon 966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090
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Torrevieja

Politi-skandale i Torrevieja

Så godt som hele Torreviejas kommunale politikorps er under etterforskning. Dette
kommer som en følge av arrestasjonen av tidligere politisjef Alejandro Morer. Morer
står nå på tiltalebenken med til dels svært alvorlige anklager rettet mot seg.

I
følge tiltalen har politiet
blant annet, under Morers
ledelse, torturert arresterte,

forfalsket dokumenter og utelatt
å etterforske forbrytelser etter
eget forgodtbefinnende. Til tross
for dette, har elleve politimenn
som har vært på tiltalebenken,
fått forsikringer om at de ikke
lenger er under etterforskning.

Anklagene mot politiet har for
øvrig ikke opphørt. En gruppe
lokale forretningsmenn har sam-
men med representanter for de
politiske partiene IU og De
Grønne, levert inn flere an-

meldelser. Blant annet hevder en
argentinsk forretningsmann at
han ble slått av en lokal politi-
mann som mente forretnings-
mannens bil var feilparkert. 

Det er også fremmet anklager
om at det lokale politiet har hatt
et eget nettverk, som de har
brukt til å presse flere av byens
forretningsmenn for penger.
Saken har nå fått en så alvorlig
karakter at domstolen for Ali-
canteprovinsen har sendt en egen
etterforsker for å bistå utrednin-
gene. 

Kilder Spaniaposten har snakket
med sier at politimesteren selv
skal ha stått bak et eller flere pri-
vate sikkerhetsselskaper. Han
skal bevist ha ungått å etter-
forskje kriminalitet og fått lokale
forretningsmenn til å måtte
kjøpe tjenester fra sikkerhetssel-
skapene for å få beskyttelse mot
kriminelle.

Politiet i Torrevieja er fortsatt
under etterforskning for å ha
mishandlet flere i sin varetekt og
siden ha dekket over det hele ved
å forfalske legerapporter.

Murcia

Kjempeprosjekt godkjent
R

ådhusene i Aguilas og
Lorca har godkjent
planene om byggingen

av et av Europas største tur-
istkomplekser ved Cabo Cope.

Det er et uberørt område på 21
millioner kvadratmeter som skal
bygges ut. Prosjektet omfatter
totalt 11.000 boliger, 22.000
hotellrom, fem golfbaner, ti han-
dlesoner, et hypermarked, en
temapark, et kasino, og en ma-
rina for 2000 lystbåter. Det er
Murcias regionale regjering som
står bak planene, og den spanske
energigiganten Iberdrola skal
være en av hovedinvestorene.

11.000 BOLIGER: Området er i dag i stor grad uberørt av store inngrep. Nå
skal det bygges boliger, kasino, yacthhavn og mye mer.
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Madrid Madrid

Malaga

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

Lite forandringer i
den nye regjeringen

Tidligere PP ordfører dømt

Mulig samarbeid med
baskiske nasjonalister

Madrid

80-åring drepte
sin sønn i sinne

P
SOE har ennå ikke of-
fentliggjort listen over
eventuelt nye ministre.

Men spansk media forventer få
forandringer når Jose Luis Ro-
driguez Zapatero igjen skal
danne regjering. Det regnes som
sikkert at de viktigste postene
som visestatsminister, finans-
minister og utenriksminister
fortsatt kommer til å besittes av
henholdsvis Maria Teresa Fer-
nandez de la Vega, Pedro Solbes
og Miguel Angel Moratinos. 

Det er forventet at vikarierende
forsvarsminister Jose Antonio
Alonso blir sittende ved sin nye
post, og at tidligere forsvarsmin-
ister Diego Lopez Garrido, vil
bli tilbudt stillingen som
statssekretær med ansvar for
EU-relasjoner. 

Et usikkerhetsmoment har vært
innenriksministerposten til Al-
fredo Perez Rubalcaba. Stillin-
gen er, på grunn av de sterke
separasjonskreftene og ter-
rortrusselen fra ETA, er en av
regjeringens mest krevende. Sig-
naler som er blitt gitt den siste

tiden tyder imidlertid på at Zap-
atero har vært fornøyd så langt
med innenriksministerens

innsats, og at han derfor blir sit-
tende i fire år til.

T
idligere ordfører i Com-
peta på Costa del Sol,
Leovigildo Lopez PP, er

dømt til syv års utestengning fra
offentlige verv. 

Tingsretten i Malaga fant Lopez
skyldig i å ha utarbeidet en
byggelov som strider mot den
aktuelle byplanleggingen. Den
tidligere ordføreren har akseptert
dommen som inkluderer dags-
bøter på 2.160 euro. 

E
n 80 år gammel mann fra
Madrid er arrestert mis-
tenkt for å ha drept sin 46

år gamle sønn under en heftig
krangel. 

Det var offerets mor som varslet
politiet. Mannen ble stukket i
ryggen med kniv, og døde av
omfattende skader på flere vitale
organer. Drapet fant sted i
Avenida Daroca. Politiet har
foreløpig ikke oppgitt noe motiv
for krangelen som førte til det
tragiske drapet.

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

P
SOE, som ikke fikk abso-
lutt flertall ved valget den
9. mars, er nå på frierferd

for og skaffe til veie de syv rep-
resentantene som mangler før de
i begynnelsen av april skal danne
ny regjering. Partisekretær Jose
Blanco har den siste tiden vært i
forhandlinger med flere av de
små regionale partiene. 

Mange politiske kommentatorer
tror at Zapatero kommer til å
danne regjering med støtte fra
seks representanter fra det
baskiske nasjonalistpartiet PNV.
Den siste representanten vil mest
sannsynlig komme fra det gali-
ciske nasjonalistpartiet BNG,
skriver El Pais. Statsministeren
har tidligere regjert med støtte
fra det katalanske nasjonalist-
partiet ERC og venstrekoalisjo-
nen IU.

PNV, som har sittet på makta i
Baskerland siden demokratiet
ble innført i Spania, har alltid
ført en moderat linje i Basker-
landproblematikken, men deres
definerte mål er noe tilsvarende

total selvstendighet. Den
baskiske statsministeren Juan
Jose Ibarretxe planlegger en
folkeavstemming om baskernes
rett til å bestemme over sin egen
fremtid.

Det er trolig at PSOE, ved å ta
baskerne med i regjeringen,
håper å dysse ned en ytterligere
trang til selvstendighet. Basker-
land har allerede størst grad av
selvstyre blant alle de 17 au-
tonome regionene i Spania. 

Blant annet har de sin egen poli-
tistyrke og sitt eget skattevesen.
Men statsminister Ibarretxe ar-
gumenterer for at bare større
selvstendighet kan få bukt med
den over 40 år lange konflikten
med terrororganisasjonen ETA.
Baskerne er leie av den blodige
terroren, hvis vi blir tilkjent mer
selvstyre vil ikke ETA lenger ha
noen sak, sier den baskiske
statsministeren. En
meningsmåling viser at 36 % av
baskerne støtter planene om den
kontroversielle folkeavstemmin-
gen.ZAPATERO: Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero forventes ikke å

gjøre de helt store forandringene i sin nye regjering.

Partisekretær Jose Blanco
har den siste tiden vært i
forhandlinger med flere av
de små regionale partiene. 
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Barcelona

Madrid

Skal bygge to
nye kraftverk

Flere vindmøller

D
en spanske energigigan-
ten Gas Natural, skal
bygge to nye kraftverk i

Barcelona. Prislappen er bereg-
net til 500 millioner euro. De
nye kraftverkene skal effektivis-
ere strømforsyningen i området.

De to kraftverkene skal være i
full drift fra og med 2010. Ifølge
en talsmann for Gas Natural, er
alle tillatelser i orden både fra
den sentrale regjeringen i
Madrid, og den regionale reg-
jeringen i Barcelona.

S
pania har funnet et nytt
satsningsområde i vind-
basert energi. Under et

prøveprosjekt i påskehelga, lev-
erte vindmøllene, blant annet i
sørspanske Tarifa, 9.862
megawatt, noe som på et tid-
spunkt, på grunn av lavt forbruk,
tilsvarte 40,8 % av all konsumert
energi i landet. Mellom
langfredag og første påskedag,
leverte vindmøllene i gjennom-
snitt 28 % av det spanske strøm-
forbruket.

Spania er sammen med Dan-
mark og Tyskland Europas
største produsent av vindkraft. I
juli i fjor fikk Zapateroregjerin-
gen vedtatt et lovforslag som
tillater bygging av offshore vin-
dmøller flere steder langs landets
kyst. Regjeringens ambisiøse
mål er å tredoble mengden en-
ergi som produseres av forny-
bare energikilder innen 2020.

TARRAGONA: Bildet viser et av Gas Natural sine gas-kraftverk i drift uten-
for Tarragona i Katalonia.

REN ENERGI Spania er allerede ledende i Europa på vindkraft.



SPAN IAPOSTEN 05 .  APR I L  2008 UTGAVE  07 -2008

KRAFTIG KOMPLETT PC 
19" LCD Flatskjerm
3GHz Pentium4 Dual Core, 
1GB RAM, 300GBHarddisk,
TV utgang, Nettverkskort 
DVD/CD Leser/Skriver, Norsk
tastatur, headset for Internett
telefoni (skype), støydempet
kasse, Norsk teksbehandler, net-
tleser, mail, regneark etc.
PC’n er brukt men fremstår som
ny og selges med garanti.
Tlf: 627 816 569 (Altea)

VASKEHJELP?
Trenger dere vaskehjelp i ditt
private hus eller leilighet?
Trenger dere utvask? Trenger
dere vaskehjelp till leiligheter
som du har för utlei? Rimlige
priser. Ring 96 686 70 11

"PALMEN" PLAYA DEL ALBIR

soeker kokk og servitører.
Vennligst ring +34 695074885
Telefon: 695074885 

SMALL WORLD

Restaurant Small world soker
personale med erfaring. Kontakt
Paul for intervju 627 313 224

VÅRPUSS

Er det på tide med å gi ditt hus
en liten oppgradering, innvendig
/ utvendig. Meget gunstige
priser. Alfaz del Pi + omegn.
Telefon: 622 16 16 63  

REFORMER & BYGG

Tänker du lägga nya plattor?
Eller vill du bygga ett förråd? Vi
gör allt inom reformer, air con-
dition, markiser och mm. Vi är
ett spanskt företag med spanska
priser med flera år erfarenhet.
Telefon: 691808307 
LITEN LEILIGHET I ALBIR

inneh. stue 2 sovev. inneb.ter-
rasse. Felles sv..basseng. norsk
TV Helst langtidsleie. ca. 5 min-
gangavst. til Albir sentr. € 450.-
pr. mnd. inkl. strøm og vann.
Telefon: +34.966880515 

LEILIGHET I VILLA - ALBIR

Leilighet med 3 soverom og 2
bad, stort kjøkken og stue til leie
frem til ca. 25 juni 2008. Kom-
plett utstyrt og møblert og A/C.
Store utearealer med BBQ og
basseng. Sentralt med gangavs-
tand til ALT.
Telefon: +34.654.700.548 

LEILIGHET SENTRALT I ALBIR

Sentralt beliggende i Albir, 85
m2 med 3 soverom, 2 bad, stue
med utgang til sydvendt terrasse
på 10 m2. Møblert. Bygget i
1994. Klar for innflytning. Gun-
stig pris 236.000. For mer infor-
masjon ring til Tove: +34 - 620
858 617 eller +47 – 759 141 49.

LANGTIDSLEIE LEDIG ALBIR

Flott leilighet i Calalbir.
Langtidsleie. 2 sov/2 bad.
Garasje. A/C & sentralvarme.
Norsk TV. Heis. Utendørs & in-
nendørs oppvarmet basseng.
Ledig 1.4.2008. ERU 850 +
strømgass/vann. Telefon: 687
218 944 

REKKEHUS I ALBIR

Rekkehus på 2 plan i Albir,
bygget i 2001. Bebygd areal: 96
m2 med 2 terrasser. 3 soverom, 2
bad, stue, kjøkken, delvis
møblert. Garasje og felles svøm-
mebasseng. Nær restauranter og
supermarked. Pris nu 199.950
Euro. For mer informasjon ring
til Tove:  +34 - 620 858 617 eller
+47 – 759 141 49..

NYRENOVERT BYHUS SELGES

Flott byhus i gamlebyen i Altea
på 140 m2. Boligen inneholder
gang , 2 sov , tv-stue , 2 bad ,
stue m/peis og spisetue , kjøkken
med vaskerom og terrasse med
utegrill. Takterrasse . Varme i
gulv. Huset ligger i bilfri gate .
Bare minutter å gå til kirke-
plassen og strandpromenaden.
Flott bolig. Pris: 399 000 €
Ring : 670 312 110

RENOVERT LEILIGHET I ALTEA

Leilighet totalrenovert i 2007 i
eiendom fra ca. 1975 ved Casco
Antigua, Altea. Bebygd areal 77
m2 med 2 soverom, 1 bad, stue
med utgang til mindre terrasse
med utsikt til fjell. Pris 185.000.
Ingen fellesfasiliteter og nesten
ingen fellesomkostninger. For
mer informasjon ring til Tove:
+34 - 620 858 617 eller +47 –
759 141 49 

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms, 95m2,3sov,2bad, + 55m2
Vinterhave, + 2 balkonger + stor
tak/sol terrasse. Ledig fra 15
april-2008. Langtidsleie fra 15
august - 1 juni 2008 --> mini-
mum 1 mnd., fra NOK 1.050,-
pr. uke. Leiligheten ligger like
ved Playa La Mata stranden &
Parken, 30min. fra Alicante og
Murcia flyplasser, og 3km nord
for Torrevieja sentrum, med 3
soverom og 2bad, stor balkong
og takterrasse med vinterhave.
Nydelig utsikt til "Playa La
Mata" Telefon: +47 55360000 

LEILIGHET TIL LEIE

Leilighet til leie i urb.La Marina.
Soverom, stue og spisestue,
kjøkken, bad, norske tv-kanaler.
Felles svømmebasseng. 3 ter-
rasser. For flere opplysninger ta
kontakt på tlf nr: 966717574

LEDIGA TOMTER I GUARDAMAR

Har flera tomter för att bygga
hus eller hotell i Guardamar Del
Segura. Dessa tomter har till-
stând. Telefon: +34 691 952 170 

NYDELIG MODERNE REKKEHUS

Gran Alacant, Sierra Mar. Total-
reno-vert i 2005. 3 soverom-7
sove-plasser. selges med alle
hvite-varer og delvis møblert.
Pool, restauranter og Den norske
Klubben i urb. Gangvastand til
den vakreste stranden. Vil du se
det? Telf: 639457919

REKKEHUS SIERRA MAR

Gran Alacant. Totalrenovert
2005. 3 soverom. Utgang fra
soverom til ny terasee i 2 etg.
Selges med hvite-varer og delvis
møblert. Pool, restauranter og
den norske klubben i urb. Inter-
essert i å se? Ta kontakt:
639457019

VINTERRESIDENS

Gran Alacant. Totalrenovert i
2005. 3 soverom. Pool, restau-
ranter og Den Norske Klubben i
urb. Alarm, A/C, Norsk TV,
Bredbånd, BQ + masse ekstras
selges med hvitevarer og del-vis
møblert. Vil du se? Ring
639457019 / 0047 93005699

REKKEHUS I GRAN ALACANT,
Husen byggda 2002 ovanpå en
affärs fastighet, 76 kvm med
stue, kök, 3sov och 2bad, alla
golv i marmor. Säljes möblerat
med alla vitvaror och A/C.
Svensk TV. Terrass 44kvm,
Patio 24 kvm med 2 förråd. Ut-
sikt mot Alicante och havsbuk-
ten. 10 min promenad till
stranden och 15 min med bil till
flygplatsen Begärt pris 194 €
Tel. + 34966698107

HORIZONTE (PLAYA FLAMENCA) 
Atico, hjørneleilighet, 64 kvm +
privat solarium selges i Hori-
zonte, Playa Flamenca (Orihuela
Costa). Sjøutsikt. Sol hele
dagen. To soverom, bad, stue,
åpent kjøkken. Innglasset
balkong med utsikt til park. Air-
codition med varme. Sikkerhets-
gitter.Kort vei til alle fasiliteter
og strand. Selges umøblert, men
med alle hvitevarer. Pris Euro
149.000,- (kan diskuteres)
Telefon: +34 670638434

PLAYA FLAMENCA

En 2 sovrum 1 badrums lägenhet
cirka 800 meter från stranden.
Öppet kök och möblerad med
terass. Gemensam pool och
trädgård. Endast 116.854 € ring
för visning. (+34) 965 718 867 

PLAYA FLAMENCA

Liten sjarmende bolig på en flate
78 M2, 2 soverom, TV-stue,stue
og kjøkken, nytt bad og stor tak-

terasse. Hage med aut.vannings
anlegg, fontene og utegrill, 4
palmer og biloppstillingsplass på
tomten. Fullt møblert med alle
norske TV kanaler.Sol hele
dagen , nære butikker og ca. 1.5
km til stranden. Stille og rolig
område. Tlf: 00 34 965329275 

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR

Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved stren-
der til leie. Ca. 40 min fra Ali-
cante flyplass og Murcia
flyplass. 3-4 km. sør for Torre-
vieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Lei-
ligheten består av stue, 2
soverom, nytt kjøkken, bad med
vaskemaskin. Leiligheten har
også kabel TV med norske og
bl.a. andre skandinaviske
kanaler. Bilder kan sendes via
mail. Tel. 47.55 93 05 55 / 47.
970 83 462

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms Penthouse leilighet i 2
plan, 95m2 med 3sov, 2bad, og
55m2 møblert Vinterhave med
kjøl/frys. 2 balkonger og stor
tak/sol terrasse. Ledig fra: 15
april- 31 mai 2008. Langtidsleie
fra 5 august - 1 juni 2009 -->
minimum 1 mnd., fra NOK
1.050,- pr. uke. Leiligheten lig-
ger like ved Playa La Mata
stranden & Parken, 30min. fra
Alicante og Murcia flyplasser,
og 2km nord for Torrevieja sen-
trum. 40m fra
supermercado/bar/ restauranter
& buss. Vinterhaven er møblert
med kjøl/frys, sofaer og bygget
i alu og bronsjeglass. Nydelig ut-
sikt til "Playa La Mata. Telefon:
+47 55360000 

REKKEHUS SELGES

Ligger rett utenfor sentrum. Bal-
con de la Rosaleda. 3 sov 1 bad
+ gjestetoalett. Har 2 etg. + pri-
vat takterrasse. Flislagt uteplass
med peis/grill. Egen garasje i
fellesanlegg. Leiligheten
disponerer 2 fellesbassengom-
råder. Meget barnevennlig om-
råde. Alle fasiliteter i
gangavstand. 10 min. gange til

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

�

� JOBB / TJENESTER

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Nord

Marina Baixa

RUBRIKK PÅ
WEB OG PAPIRWWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK
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SPANIAPOSTEN

For å annonsere gratis på denne siden,
register din annonse på websiden:
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon!



strand, Playe Los Locos. Prisan-
tydning 180.000 euro + off. avg.
Telefon: +4791703165 

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms Penthouse leilighet i 2
plan, 95m2 med 3sov, 2bad, og
55m2 Vinterhave. 2 balkonger
og stor tak/sol terrasse. Ledig
fra: 15 april-2008. Langtidsleie
fra 15 august - 1 juni 2009 -->
minimum 1 mnd., fra NOK
1.050,- pr. uke. Leiligheten lig-
ger like ved Playa La Mata
stranden & Parken, 30min. fra
Alicante og Murcia flyplasser,
og 2km nord for Torrevieja sen-
trum. 35m fra supermercado og
restauranter & buss. Vinterhaven
er møblert med kjøl/frys, sofaer
og bygget i alu og bronsjeglass.
Nydelig utsikt til "Playa La
Mata. 
Telefon: +47 55360000  

LEILIGHET TIL LEIE

Etasjeleilighet med 3 soverom, 2
terrasser og takterrasse til leie,
Torreviejas fineste bassengom-
råde, 2 minutter fra Los Locos
stranden, nær alle fasiliteter og i
gangavstand til sentrum, stille
bofellesskap, skandinaviske og
engelske tv-kanaler, vaske-
maskin, oppvaskmaskin, A/C,
alt av utstyr ellers. Ledig for
langtids- og korttidsleie fra 5
juni. priser fra 2000 nok per uke
korttidsleie. Langtidsleie fra
4400 nok per måned.
Telefon: 93038711 

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms, 95m2,3sov,2bad, + 55m2
Vinterhave, + 2 balkonger + stor
tak/sol terrasse. Ledig fra 15
april-2008. Langtidsleie fra 15
august - 1 juni 2008 --> mini-
mum 1 mnd., fra NOK 1.050,-
pr. uke. Leiligheten ligger like
ved Playa La Mata stranden &
Parken, 30min. fra Alicante og
Murcia flyplasser, og 3km nord
for Torrevieja sentrum, med 3
soverom og 2bad, stor balkong
og takterrasse med vinterhave.
Nydelig utsikt til "Playa La
Mata" 
Telefon: +47 55360000 

SE VENDE "APARTAMENTITO" ! 
"Apartamentito" til salgs! Top-

pleilighet med takterasse i urb.
Gran Sol, ved playa La Mata.
Møblert, 1 soverom, lys åpen
løsning. Felleshage og basseng i
rolig strøk. Gangavstand til
strand og butikker. Havutsikt!
Div. bilder kan sendes.
Telefon: +47 90 05 12 13

VED LA MATA STRANDEN. 
Nydelig leilighet i 12 etg. 2
sov,Stue/kjøkken og gang. Ca 52
m2 + innglasset veranda på 8
m2. Fantastik utsikt over mid-
delhavet. 300 meter til stranden.
Må ses. Selges for 150000 EUR.
Tlf 0047 90057855

HUS M. BASSENG, SAN PEDRO

2mil syd for Torrevieja. Stor tre-
delt stue m. skandin. kanaler, kj.
m.alle hj.mid., st4 sov(8-9 sen.),
2bad, patio m.barbequa, ugjen-
ert hage m. bas. og pergola og
terr. m. utsikt. gaavstand til
havet og by. 1 time fra Alicante
flyp. og 10 min.fra Murcia flyp.
Ledig fra 12 -31.aug., pris pr.
uke 4000,-nk.kr. (500euro)
Telefon: 968186479 

LEILIGHET CABO CERVERA

Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert.
Prisantydning: 150.000 € Bilder
kan sendes via e-mail. Tlf mob:
+34 659143682 eller +47
91515244  

REKKEHUSLEILIGHET LA MANGA

Velutstyrt rekkehusleilighet til
leie på La Manga. Leiligheten
ligger i første rekke og bare 50
meter fra strandpromenade
v/Mar Menor. Har ledig i uke 34
og 35. Uke 40. Fra uke 42 til uke
51. Ta gjerne kontakt for flere
opplysninger Telefon: 95733527 

TORREVIEJA

En mysig liten lägenhet med 1
sovrum och 1 badrum. Helt fan-
tastisk utsikt över Torrevieja stad
och havet! Säljes möblerad.
Gemensam pool och trädgård.

Pris: 87.788 € Hör av Er för
bilder eller mer information.
(46) 08 559 23 296
Telefon: 965 718 867 

LÄGENHET TILL UTHYRNING

Nueva Torrevieja. Belägen på
byggnaden Nortico 16. Plan 5,
med två rymliga sovrum, ett
rymligt badrum, separa kök två
terrasser (den ena med söder-
läge) Förråd och parkeringsplats.
Lägenheten är fullständigt
utrustad och möblerad. Vackert
utsikt från lägenheten. I hyran
ingår varken vatten eller el. Kan
också hyras ut med köpoption.
600 euro per månad exklusive
vatten och el. Telefon:
0034666814185 

RADHUS I ALTOS DE LA BAHIa 
Två sovrum, två badrum, ett
extra rum i terrassen. Altan,
parkering, trädgrd, två förråd.
Vardags-matrum med öpenspis.
Amerikanskt kök. Gemensam
pool Beläget på Avenida La
Mancha. Fullt möblerat, in-
verter. PRIS: 178.000 euro 
Telefon: 0034666814185 

BUNGALOW I LAGO JARDIN2 
Fin, valskott bung. 1:a van.
hornlage. Moblerad, a/c. Utsikt
over gronomr. solig. 1 sovr. pris
endast: 70.000 € Ring for visn. 
Telefon: 655 62 41 39 

STUDIO SALJES I LA SIESTA

studio pa bottenplan. moblerad,
26 m2. Inglasad balkong m.
tragolv. pris endast 40.000 € ring
for visn. Telefon: 655 62 41 39 

LOCOSSTRANDA

Rommelig og fin leilighet 2 min.
fra Los Locosstranda i Torre-
vieja, med alt nytt el-utstyr, 2
sov, stille og trygg, Leies ut
rimelig i Juli og august. 
Telefon: 965714752 

REKKEHUS I NUEVA TORREVIEJA

Huset är på två plan. Byggdes på
80 talet. Två sovrum, en toalett
och ett badrum. Inglasad terrass
och en terrass på framsidan.
Gemensam pool med gröna ytor.
Inverter. Skandinavisk tv med
parabol. PRIS: lägg ett bud Sen-
ate priset var 120.000 euro, men
lägg ett bud iställetTelefon:
0034691952170  
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Stilling ledig
Spaniaposten er i konstant vekst og søker derfor:

Kundeansvarlig / Annonseselger
Vi ønsker en lokalkjent, utadvent person, for å arbeide med

gamle og nye kunder på Costa Blanca. Egen bil er påkrevet.

Spansk er ingen krav men en stor fordel. 

Stilling ledig

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra database relaterte

webprosjekter. For utvikling og videreutvikling av eksis-

terende og ny webløsninger.  Vår teknologiplattform er

basert på “open source” løsninger. Mulig å jobbe som free-

lancer eller i fast stilling.

Kontakt redaktør Kim Ammouche på epost 

red@spaniaposten.no eller pr telefon for informasjon

om stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Spaniaposten SL

Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)

03590 Altea (Alicante)

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.no

Vi leverer 28 TV Kanaler
NRK1 TV2   TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)

interesante engelske og svenskeTV kanaler

Vi installerer i:
Benidorm* Alfaz del Pi* Albir* Polop* La Nucia* Altea

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)
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KOMPLETT “NORSK” PC

Kraftig PC med stor kapasitet:
LG 19" LCD Flatskjerm

3GHz Pentium4 Dual Core, 

1GB RAM (DDR2)

300GB SATA2 Harddisk

ATI Radeon 256MB Grafikkort,  m. DVI & TV utgang.

Nettverkskort (10/100/1000)

DVD/CD Leser/Skriver

Norsk tastatur, headset for Internett telefoni

(skype), støydempet kasse, Norsk teksbehandler,

nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er brukt men fremstår som ny

og selges med garanti.

Tlf: 627 816 569 (Altea)
Kun: €790

19”

3GHz
300GB HD
1GB RAM
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??
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Mandag 07. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Balkongen 
12.40 Grosvold 
13.25 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
13.55 Med hjartet på rette staden 
14.40 Urter: Solbær 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Supermusikk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Tid for tegn 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Faktor: Karis lukkelege val 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Gynekologen i Askim 
22.30 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.50 Nytt på nytt
01.20 Kulturnytt
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 07. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Fredag
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Dokument 2: Den stengte døra
23:00  Kontoret
23:30  Nyhetene og Sporten
23:45  Været
23:55  Senkveld med Thomas og Harald
00:55  Christine
01:20  Life on a stick
01:50  I skuddlinjen
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Lørdag 12. april

07.00 Fantorangen
07.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Barnas supershow 
08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Hva nå, Scooby Doo?
09.05 Doktor Dog
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Få fart på karrieren 
11.15 Gjensynet: Anne Marie Ottersen 
12.15 Film: Bedre enn sitt rykte 
13.40 Kunnskapskanalen 2008: Hannah
Arendt: Politikk og filosofi 
14.10 Nordiske kunstnere: Jesper Just 
14.15 Kampen om sannheten 
15.00 Hornsleths prosjekt 
16.35 Drømmerollen
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! "På tur
med Freia" 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Fra 7-ende til 8-ende
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Åpningsgalla Den Norske Opera & Bal-
lett
21.25 Kafé Opera
21.55 Åpningsgalla Den Norske Opera & Bal-
lett
23.20 Kveldsnytt
23.35 Nattkino: Vera Drakes hemmelegheit 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 12. april

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  TV 2 hjelper deg
13:40  Gudene vet
14:10  Bare for moro skyld
14:30  Norske talenter
15:30  Norske talenter - resultater
16:00  Farmen
17:00  Farmen
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Farmen - Finale!
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: 16 Blocks
00:00  Ja, kjære
00:25  Film: The House Next Door
02:00  Sportsnyhetene
02:15  Været

Mandag 07. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 Grønne fingre 
kl 10.45 Design Inc. 
kl 11.15 Brat Camp 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Frøken Norge 
kl 20.30 Slankekrigen 
kl 21.30 Premiere: Ungkaren 20 vs 40 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Smallville 
kl 23.45 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 11. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Saras kjøkken 
12.40 Columbo 
14.15 Doc Martin 
15.00 Megafon 
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Fin fredag
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Newton 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Ørneredet 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.15 Robotgjengen 
18.25 Det var en gang et eventyr
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Michael Palins nye Europa: Bryting og
sirenesang 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Detektimen: Kalde spor 
00.05 Marc Bolan - et siste ord 
00.55 30 Rock 
01.15 Kulturnytt
01.25 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 12. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 Et hundeliv 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Twins 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Grounded for Life 
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air 
kl 16.10 Sexy superstjerner 
kl 17.10 Ugly Betty 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Metro 
kl 18.30 Aliens in America 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Ungkaren 20 vs 40 
kl 20.30 Sladder 
kl 21.30 Hawaii, Oslo 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Hawaii, Oslo 
kl 00.10 Lost 
kl 01.00 Dreamcatcher 
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.20 Dreamcatcher 
kl 03.40 Mess-TV 

Tirsdag 08. april

6.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Året rundt i det danske kongehuset 
13.40 Faktor: Karis lukkelege val 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Utfordringen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Solens mat 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.10 Eddy og bjørnen
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Kulturlandskapet19.55
Landeplage: Jenter 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Flygande dolkar 
01.10 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.40 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 08. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Kan du teksten? - Premiere!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer
22:30  Medium
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kongen av Queens
00:10  Life as we know it
01:00  Forsvar
01:50  Jericho
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Tirsdag 08. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp UK 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Ekstrem rengjøring 
kl 20.30 Hvordan se bra ut naken 
kl 21.35 C.S.I. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 CSI: Miami 
kl 23.45 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 Frøken Norge 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Mess-TV 

Fredag 11. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp UK 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 14.00 Date My Mom 
kl 14.25 Zoey 
kl 14.55 Gilmore Girls 
kl 15.45 The War at Home 
kl 16.10 Steg for steg 
kl 16.35 What I Like About You 
kl 17.05 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Airline 
kl 20.30 Kornsirklenes mysterium 
kl 21.30 U.S. Marshals 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 U.S. Marshals 
kl 00.10 America's Funniest Home Videos 
kl 00.40 Spin City 
kl 01.10 Førskolepurk 
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.20 Førskolepurk 
kl 03.25 Mess-TV 

Fredag 11. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Alle hater Chris
16:30  Venner for livet
17:00  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Norske talenter
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Norske talenter - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Nyhetene og Sporten
00:00  Været
00:10  Film: Pleasantville
02:15  America's Got Talent - resultater
03:05  Sportsnyhetene
03:20  Været
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Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · TV2 · TVNorge, og flere...
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!

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

13år i Spania

NYHET !!

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

Viste du at du kan laste ned hele avisen
fra vår webside og samtidig få  tilgang
til ALLE våre tidligere utgivelser?
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Søndag 13. april

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.50 Gisle Wink på eventyr
08.15 Pingu
08.20 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.35 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Sydvendt 
11.15 Hokusai - en legende fra Japan 
12.05 Film: En håndfull tid 
13.40 På Herrens mark 
14.10 Kingdom 
14.55 Levende kunst 
15.50 VM svømming kortbane
17.30 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Fantastiske reiser: I hvalens kjølvann 
20.55 Film: Avsporing 
22.40 Brakkvann 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Golf: The Masters 2008
00.55 Uka med Jon Stewart 
01.20 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 13. april

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins
07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot
07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias
08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Reflektor: Høy solfaktor
13:00  Dokument 2: Den stengte døra
13:30  Farmen
14:30  Toppserien: Før kampen
14:55  Toppserien: Team Strømmen - Røa 1.
omgang
15:50  Toppserien: I pausen
16:00  Toppserien: Team Strømmen - Røa 2.
omgang
17:00  Sykkel: Paris - Roubaix
18:00  Gudene vet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Lillestrøm -
Vålerenga
19:55  Lillestrøm - Vålerenga 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Lillestrøm - Vålerenga 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  Arr i sjelen
00:05  God kveld Norge
00:40  OP7
01:35  Hjelp, vi gifter oss!
02:25  Været

Søndag 13. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 Fanatiske idrettsforeldre 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Twins 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Grounded for Life 
kl 15.40 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 17.10 One Tree Hill 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Uke-Aktuelt 
kl 18.30 Airline 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Hundehviskeren 
kl 20.30 Helt liv - halv hjerne 
kl 21.30 Finale: Jakten på den 6. sans 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 City Homicide 
kl 23.40 Seriemorderne 
kl 00.40 Supernatural 
kl 01.30 Kondomjakten 
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.20 Kondomjakten 
kl 03.20 Mess-TV 

Onsdag 09. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Kulturlandskapet - Norges
sjel? 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Frilandshagen 
12.40 Brennpunkt
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Spurvehauken 
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Fra 7-ende til 8-ende
16.05 H2O
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Skispor fra fortiden 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.15 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Jakten på storrøya 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis: David mot Goliat 
23.00 Kveldsnytt
23.15 VM svømming kortbane
23.45 The Wire 
00.40 Viten om: Kampen mot gresshopper 
01.10 Kulturnytt
01.20 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 09. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Koneklubben
22:30  9 av 10 nordmenn
23:00  Penn og Teller
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  60 Minutes
00:50  Punk'd
01:20  Deadwood
02:15  Sportsnyhetene
02:30  Været

Onsdag 09. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp UK 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 19.55 One Tree Hill 
kl 20.45 Ugly Betty 
kl 21.35 Lost 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Special Victims Unit 
kl 23.45 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Mess-TV 

Torsdag 10. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: David mot Goliat 
12.40 Spekter: 9. april - krigen om krigen 
13.30 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
14.50 Tom og Jerry 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
16.05 H2O
16.30 Megafon 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Billedbrev fra Brasil 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Den lille blå dragen 
18.10 Uhu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Operaen i havn 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Halvseint talkshow 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Standup: Jack Dee live fra Apollo 
00.25 P3tv live
01.25 Kulturnytt
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 10. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Sunt og godt
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Cane
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Threshold
00:35  Medisinmannen
01:25  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 10. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp UK 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 21.00 Sladder 
kl 21.30 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Jakten på en overgriper 
kl 23.45 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 C.S.I. 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Mess-TV 
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28

Mandag 14. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Camilla Plum i hagen 
12.40 Grosvold
13.25 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
13.55 Jan i naturen: Isfuglen 
14.10 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Supermusikk
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Tid for tegn
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Faktor: Den siste gjetaren 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Gynekologen i Askim 
22.30 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.50 Nytt på nytt
01.20 Kulturnytt
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 14. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Fredag
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Deal or no deal - Nye episoder!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Dokument 2: Nattens konger
23:00  Kontoret
23:30  Nyhetene og Sporten
23:45  Været
23:55  Senkveld med Thomas og Harald
00:55  Christine
01:20  IT-gjengen
01:50  I skuddlinjen
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Fredag 18. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp: Terapi for hele familien 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 14.00 Date My Mom 
kl 14.25 Zoey 
kl 14.55 Gilmore Girls 
kl 15.45 The War at Home 
kl 16.10 Steg for steg 
kl 16.35 What I Like About You 
kl 17.05 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Airline 
kl 20.30 Lyn som dreper 
kl 21.30 Sammensvergelsen 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Sammensvergelsen 
kl 00.15 America's Funniest Home Videos 
kl 00.45 Spin City 
kl 01.15 The Salton Sea 
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.20 Salton Sea 
kl 03.25 Dømt av juryen 
kl 04.10 Mess-TV 

Tirsdag 15. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Når dagene er talte 
13.20 Faktor: Den siste gjetaren 
13.50 Jessica Fletcher 
14.35 Urter: Timian 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Utfordringen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Solens mat 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat 
18.15 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Elgsplosjonen 
19.55 Landeplage: Livet er for kjipt 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Øye for kjærlighet 
00.55 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.25 Kulturnytt
01.35 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 15. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Kan du teksten?
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer
22:30  Medium
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kongen av Queens
00:10  Life as we know it
01:00  Love lies bleeding
01:50  Jericho
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Tirsdag 15. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp: Terapi for hele familien 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 Ekstrem rengjøring 
kl 20.30 Hvordan se bra ut naken 
kl 21.35 C.S.I. 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 CSI: Miami 
kl 23.45 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 Frøken Norge 
kl 00.55 The Closer 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Dark Angel 
kl 03.45 Mess-TV 

Lørdag 19. april

07.00 Fantorangen
07.01 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Barnas supershow 
08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Hva nå, Scooby Doo?
09.00 Doktor Dog
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Mitt land - min verden 
11.15 Gjensynet: Kari Simonsen 
12.15 Åpningsgalla Den Norske
Opera & Ballett
14.15 Kunnskapskanalen 2008: Hannah
Arendt: Makt og ideologi 
14.45 Film: På solsiden 
16.05 - Jeg ville anlegge bart for å bli hørt 
16.35 Drømmerollen
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! "God ap-
petitt!" 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Fra 7-ende til 8-ende
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv! 
20.25 Trond Kirkvaag: Komplett komiker 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.10 Thor Heyerdahl - På jakt etter paradiset 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Änglagård 
01.10 P3tv spesial 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 19. april

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  TV 2 hjelper deg
13:40  Gudene vet
14:10  Dokument 2: Nattens konger
14:40  Dokument 2: Blodpenger
15:10  Bare for moro skyld
15:30  Kan du teksten?
16:30  Norske talenter
17:30  Norske talenter - resultater
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Stjernene på slottet - Premiere!
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: Matador
23:50  Hope and Faith
00:15  Film: Forvarselet
01:55  Sportsnyhetene
02:10  Været

Fredag 18. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
13.50 Doc Martin 
14.40 Urter: Peppermynte 
15.00 Megafon 
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Fin fredag
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Newton 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Ørneredet 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.15 Robotgjengen 
18.30 Det var en gang et eventyr
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Michael Palins nye Europa: Nytt liv, nye
utfordringer 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Detektimen: Kalde spor 
00.05 Glastonbury 2007: Fredag
01.00 30 Rock 
01.20 Kulturnytt
01.30 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 18. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Alle hater Chris
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Norske talenter
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Norske talenter - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Nyhetene og Sporten
00:00  Været
00:10  Film: 187
02:10  America's Got Talent
03:25  Sportsnyhetene
03:40  Været

Mandag 14. april

Mandag 14. April
kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp UK 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Frøken Norge 
kl 20.30 Slankekrigen 
kl 21.30 Ungkaren 20 vs 40 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Smallville 
kl 23.45 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 The Closer 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Cold Case 
kl 02.55 Dark Angel 
kl 03.45 Mess-TV 

Lørdag 19. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 Et hundeliv 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Twins 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Familietrøbbel 
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air 
kl 16.10 Sexy superstjerner 
kl 17.10 Ugly Betty 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Metro 
kl 18.30 Aliens in America 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Ungkaren 20 vs 40 
kl 20.30 Sladder 
kl 21.30 Miss Undercover 2 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Miss Undercover 2 
kl 00.00 Lost 
kl 00.50 I drift mot Idaho 
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.10 I drift mot Idaho 
kl 03.00 Dømt av juryen 
kl 03.45 Mess-TV 



SPAN IAPOSTEN 05 .  APR I L  2008 UTGAVE  07 -2008

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

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr

Avda. del Albir

Albir

Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !
Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !
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Søndag 20. april

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins
07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot
07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias
08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Film: Tom og Thomas
14:00  Speideraksjonen 2008
14:30  Toppserien:
14:55  Toppserien
16:00  Toppserien
17:00  Deal or no deal
18:00  Gudene vet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra
19:30  FotballXtra
19:55  Vålerenga - Rosenborg 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Vålerenga - Rosenborg 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  Arr i sjelen
00:05  God kveld Norge
00:40  OP7

Onsdag 16. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Elgsplosjonen 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Frilandshagen 
12.40 Brennpunkt
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Kronhjortkalven 
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Fra 7-ende til 8-ende
16.05 H2O
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Skispor fra fortiden 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.10 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Jakten på storrøya 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.45 Viten om: Dødssyk på drømmereisen 
01.15 Kulturnytt
01.25 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 16. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Landstinget - Premiere!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Koneklubben
22:30  9 av 10 nordmenn
23:00  Penn og Teller
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  60 Minutes
00:50  Punk'd
01:20  Deadwood
02:15  Sportsnyhetene
02:30  Været

Torsdag 17. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis 
12.40 Spekter: Eksil
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.10 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Megafon 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Vestindia - vårt tapte paradis: Dansk
arkitektur i Vestindia 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Den lille blå dragen 
18.10 Uhu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Yum Yum med Noman 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Halvseint talkshow 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Spooks 
00.35 P3tv live
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 17. april

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Landstinget
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Sunt og godt
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Cane
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Threshold
00:35  Medisinmannen
01:25  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 17. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp: Terapi for hele familien 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 16.30 What I Like About You 
kl 17.00 Will & Grace 
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Spotlight 
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 20.00 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 21.00 Sladder 
kl 22.00 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 22.30 Jakten på en overgriper 
kl 23.45 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 The Closer 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Alias 
kl 02.55 Dark Angel 
kl 03.45 Mess-TV 

Søndag 20. april

07.00 Fantorangen
07.01 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.55 Gisle Wink på eventyr
08.15 Pingu
08.20 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.35 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Sydvendt 
11.15 99 år og evig ung 
12.15 Åpningsgalla Den Norske Opera & Bal-
lett
14.15 Kingdom 
15.00 Innebandy: NM-finaler
17.30 Åpen himmel: Veier til tro 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Fantastiske reiser: I isbjørnens spor 
20.55 Film: Det beste som kunne skje 
22.45 Jazz og kajakk 
23.05 Kveldsnytt
23.25 Damenes detektivbyrå nr. 1 
00.20 Juristane 
01.00 Uka med Jon Stewart 
01.25 Norsk på norsk jukeboks
!

Søndag 20. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals 
kl 11.40 Fanatiske idrettsforeldre 
kl 12.40 Under samme tak 
kl 13.10 Under samme tak 
kl 13.40 Twins 
kl 14.10 Liv og røre 
kl 14.40 Liv og røre 
kl 15.10 Familietrøbbel 
kl 15.40 So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
kl 17.10 One Tree Hill 
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 18.20 Uke-Aktuelt 
kl 18.30 Airline 
kl 19.00 America's Funniest Home Videos 
kl 19.30 Hundehviskeren 
kl 20.30 Kjøpegalskap 
kl 21.30 Fornemmelse for mord 
kl 22.30 kl 22.50 CSI: N.Y. 
kl 23.40 Seriemorderne 
kl 00.40 Supernatural 
kl 01.30 The Blue Collar Comedy Tour 
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.20 The Blue Collar Comedy Tour 
kl 03.40 Dømt av juryen 
kl 04.25 Mess-TV 

Onsdag 16. april

kl 07.00 Interaktiv Frokost 
kl 10.15 10 år yngre 
kl 11.15 Brat Camp: Terapi for hele familien 
kl 12.15 Glamour 
kl 12.40 The Rachael Ray Show 
kl 13.40 Date My Mom 
kl 14.10 Zoey 
kl 14.40 Gilmore Girls 
kl 15.30 The War at Home 
kl 16.00 Steg for steg 
kl 19.30 America's Funniest Home Videos 
kl 19.55 One Tree Hill 
kl 20.45 Ugly Betty 
kl 21.35 Lost 
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 22.50 Special Victims Unit 
kl 23.45 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
kl 23.55 America's Funniest Home Videos 
kl 00.25 Spin City 
kl 00.55 The Closer 
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været 
kl 02.05 Alias 
kl 02.55 Dark Angel 
kl 03.45 Mess-TV 

Telefon: 
607346658 - 654155470

info.pianoman@gmail.com

Piano 
stemming og

reparasjon av
eksperten.
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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.

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.

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

Tel: 96 681 4232    Tel./Fax: 96 588 9198   
Epost: hispanonordica@terra.es  -  www.ahn-costa-blanca.info 
Adress: Av/Pais Valenciano 54 (inngang fra c/Franca), 03580 Alfaz del Pi

Informasjon tlf. Spania:
Odd Furuseth, leder 966 868 156

Svein Ødegård, nestleder 966 864 482
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106

Svein Ødegård,kasserer 966 864 482

ÅPNINGSTIDER:  
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene. 
Mandag - lørdag kl. 10:00- 14:00. Kveldsåpent tirsdag kl. 18:30-21:00.
Kirkens telefon: +34 966 867 474

Prestens kontortid: Tirsdag  kl 12-14 eller etter avtale.
Diakonen og kateketen treffes etter avtale. 
KIRKEN har vigselsrett og utfører for øvrig alle tjenester og kirkelige
handlinger her som hjemme, samtaler og sjelsorg.

E-post: alicante@sjomannskirken.no
Web: www.sjomannskirken.no/alicante

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

APRIL
1.4 tirsd 10:30 Småbarnstreff

19:30 Alltid på en tirsdag
2.4 onsd 10:00 Trim

10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13
19:30 Seniordans i Minnekirken - Kirkebuss

3.4 torsd 10:30 Boccia
4.4 fred 10:00 Stengt på Kirkesenteret

20:00 Ungdomsklubb
5.4 lørd  11:30 Grøtservering
6.4 sønd 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss
7.4 mand 10:30 |Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
8.4 tirsd  10:30 Småbarnstreff

18:00 Alltid på en tirsdag - Vårfest
9.4 Onsdag 10:00 Trim

10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13
10.4 Torsdag 10:30 Boccia
12:00 Møtested Minnekirken
19:30 Jazzkonsert - Fredrikstad Domkirkes Swing ens.
i Minnekirken - Kirkebuss

12.4 Lørdag 11:30 Grøtservering
13.4 Søndag 11:00 Jazzgudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss
14.4 Mandag 10:30 Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
15.4 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff
19:30 Alltid på en tirsdag
16.4 Onsdag 10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13
17.4 Torsdag 10:30 Boccia

12:00 Møtested Minnekirken
18.4 Fredag 13:00 Seniortreff
19.4 Lørdag 11:30 Grøtservering
20.4 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss
21.4 Mandag 10:30 Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
22.4 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff

19:30 Alltid på en tirsdag
23.4 Onsdag 10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe

17:30 Barnekorøvelse

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

Odd Fellow inviterer til samvær:

Lørdagene 9. februar, 1. mars, 
29. mars og 19. april.
Møtene begynner kl. 16.30, 
Pent antrekk.

Møtested: 
Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi

Møtene er åpne for nordiske 
søstre og brødre. Etter møtet 
som varer ca 1/2 timer, har vi sosialt 
samvær og da kan også ikke Odd Fellow medlemmer delta.

DNTB hadde sesongåpning den 3. oktober. Faste møtetider er:

Søndager:     Kl. 19.00:     Hele kirken synger.
Onsdager:     Kl. 19.00:     Åpent hus.
Fredager:      Kl. 12.00:     Formiddagstreff m/utloddning
Lørdager:      Kl. 19.00:     Lørdagshygge.

Det er enkel servering etter hvert møte, og lørdager serveres
det risgrøt fra kl. 12.00 til kl. 14.00.
TV-stua er åpen for å se nyheter på NRK 1 kl. 19.00 de dagene
det ikke er møte på kvelden.

Du er hjertelig velkommen !

Adresse:   Torre Principado lokale 32, Avda. de Madrid 26,
03500 BENIDORM.

Telefon:    0034 966 800 439 eller 0047 907 55 972
E-post:     postmaster@turistkirken.com

DEN NORSKE TURISTKIRKE, BENIDORM

ODD FELLOW GRUPPEN COSTA BLANCA

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

Oppmøte ved cambanken vis a vis Busstasjonen på Habaneras kl. 11.00.

Turene går i Torreviejas nærmiljø og vi pleier å gå 2 hver søndag.
Samme oppmøteplass og tid hver gang. Vi kjører et stykke, og tar
så beina fatt. Du behøver ikke å være veltrent og sprek, vi legger
opp ruta og distansen slik at den skal passe for alle. Siden vi er
avhengig av skyss, ber vi alle som disponerer bil, ta denne med.
De andre får sitte på. Turene er åpne for alle, vi ønsker gamle og
nye turvenner hjertelig velkommen til en rusletur i det fri. Ha

gode sko – og ta med drikke.

Velkommen!

“RUSLETURENE!”

APRIL
01.tir. kl. 1230: Bibelundervisning
01.tir. kl. 1900: Kveldsåpent
03.tor. kl. 1300: Middagsservering. Fiskegrateng
05.lør. kl. 1300: Grøtservering
06.søn. kl. 1800: Familiegudstjeneste m/nattverd
08.tir. kl. 1900: Kveldsåpent
10.tor. kl. 1300: Middagsservering. Sausekjøtt
11. fre. kl. 1900. Fredrikstad Domkirkes 

Swingensemble
12.lør. kl. 1300: Grøtservering
13.søn. kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. 

Kirkekaffe
15.tir. kl. 1900: Kveldsåpent. Spansk historie
17.tor. kl. 1300: Middagsservering. Seikar-
bonader
19.lør. kl. 1300: Grøtservering
20.søn. kl. 1700: Gla´sang
22.tir. kl. 1900: Krigsseilerkveld
24.tor. kl. 1300: Middagservering. Lapskaus
26.lør. kl. 1300: Grøtservering
27. søn. kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. Kirkekaffe
29. tir. kl. 1900: Kveldsmat

Calle Ravel 4, 
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Telefon: 966 789 296
Mobil:   630 932 976

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

E-mail: torrevieja@sjomannskirken.no
Web-side: www.sjomannskirken.no/torrevieja

Vårt hyggelige møtelokale i kulturhuset i Alfaz del Pí er etter hvert blitt litt for lite.  Vi
har funnet nydelige og større  lokaler i La Nucía.  Før det første møtet i høst håper vi at
noen gode venner i historiegruppen stiller med noen biler utenfor Kulturhuset i Alfaz den
2. Oktober kl. 12.30. Hvis du trenger transport kan du møte opp der, men vi regner med

at nesten alle kan komme seg til La Nucía for egen maskin.

L’AUDITORI  DE  LA  MEDITERRÀNIA,  LA NUCÍA
(der søndagsmarkedet er – parkeringshus)

Foredrag Tirsdag 1. april  kl. 13.00
Informasjon vil du også finne i Den norske klubben og i Kulturhuset i Alfaz

Jan L’Orsa: 
Miguel Hernández (1910-1942) – Valenciapoeten.

Hans pasjoner, hans poesi og og hans liv.

Alle som er interessert i å få vite litt mer om dette landets historie og kul-
tur er hjertelig velkommen.  Å delta på møtene koster ingen ting. Tema
for møtene våre er spansk historie – først og fremst.  Innenfor denne
rammen har vi hatt mange interessante vinklinger, ja det er faktisk opp
til hver og en (inkl. deg som hittil bare har vært tilhører) å finne flere
spennende ting fra den rike spanske historien, som du kan dele med oss
andre.  Du behøver ikke være historiker for å holde et foredrag, men
etter å ha jobbet med ditt eget bidrag, har du garantert fått ”smaken”
på å lære mer.      Historiegruppen

HISTORIEGRUPPEN

AKTIVITETER
Man. kl. 1930-2130: Gospelkoret øver. 
Tir. kl. 11-13 og 13-15: Petanca i kirkehagen. 
Tir. kl. 1230: Bønnering/Bibeltime. 
Ons. kl. 1000-1400: Arbeids-  og treskjæringsgruppe
Ons. kl. 1630-1900: Folkedansgruppe. 
Ons. kl. 1800-2000: ”Åpen skole” for alle barn! NB! 

På Den norske skolen i Rojales
Tor. kl. 1015-1245: ”Armonía de Noruega” øver. 
Tor. kl. 1400-1500: Den ”åpne” samtale. 
Tor. kl. 1800-2000: Blåseorkesteret øver. 
Tor. kl. 1930-2200: Ungdomsklubb på skolen. 
Fre. kl. 1000-1200: Foreldre/barn-gruppe. 

ÅPNINGSTIDER
Mandager frem til 7. april
Mandag: kl.1000-1500 Svensk dag og vertskap fra 21. jan
Tirsdag: kl.1200-2100 Program m/servering kl.1900.
Onsdag: kl.1000-1500 
Torsdag: kl.1000-1500 Middag kl.1300. 
Fredag: kl.1000-1500
Lørdag: kl.1000-1500 Grøt kl.1300. 
Søndag: kl.1500-1900 Gudstjeneste kl.1700.

Vi tar forbehold om endringer. Pris for matservering og arrangementer vil bli annonsert.
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Broderforeningen holder møtene i faste lokaler i Den
Norske Kirken ved Solgården, Villajoyosa.

Møter for 2008:
Fredag   25.januar.      I grad Stadfestelse og Årsberetning
Fredag   29. februar.   I grad Høytidsdag
Fredag   28.mars         II grad 
Fredag   25.april       I grad

Fredag   26.september I grad
Fredag   31.oktober  II grad
Fredag   21 november I grad
Fredag  5 desember   I grad  Julemøte

Alle møter starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl 12.30)
Påmelding tirsdag før møtet til følgende telefoner: 
639 46 46 85 & 639 46 46 97
Antrekk: Mørk jakke og slips foretrekkes.

Logebuss fra Orihuela Costa og til samtlige møter i broderforenin-
gen samt til alle Marialogeforeninger’s møter i La Nucia. Har du
spørsmål om hvor bussen går fra så kan du henvende deg til 
følgende telefoner: 0034 965 327 432 eller 0034 965 992 138Mötesprogram under november och februar - mars:

Søndager      kl. 11.15 Gudstjenste
19.00 Hele kirken synger 

Tisdager       kl. 19.00 Åpent hus
Torsdager      kl. 11.00 Torsdagstreffen
Fredager kl. 18.00 Bibeltime

VELKOMMEN
Avenida de Madrid 26, lokal 12-13 Benidorm
Tfn. 966 830 715 og 607 194 870
www.turistkyrkan.net/E-post: info@turistkyrkan.net  

Åpner sin høstsesong for 2007 den 1 september på
restaurante EL  PARAISO
adr.: Aveny Las Alrondras, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja.

Det spilles hver mandag og fredag fra kl. 11oo til 16oo. Restau-
ranten forbeholder seg retten til å foreta små justeringer i den
daglige spilletid. Spilleavgift for medlemmer og gjestespillere er 3
Euro pr.pers.

Info ved forespørsel til tlf 965713385
E-mail: sjakk@mellvik.com 

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

Anonyme alkoholikere
Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja

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

(ved kirken)

Kontakttelefon: 659 779 222

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 restaurant Dinastia, Punta
Prima, like etter første rundkjøring på 332 syd for byen 
Foreningens vedtekter og møteprogram er godkjent av Den Danske Stor-
loge. 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.

Terminliste våren 2008. 

11/02 Jubileum med middag. Restaurante Dinastia kl.18.00  

25/02 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00

10/03 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00 

31/03 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00 

14/04 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00
Selve møtet beregnes å vare til ca. 19.45.
Middagene er også åpne for ikke Odd Fellow medlemmer. Ta derfor
med deg ledsager og venner som ikke er medlemmer til en hyggelig mid-
dag. Restaurante Dinastia ligger forbi rundkjøringen som går ned til
Punta prima ved veien N-332 (stikkvei inn til restaurantens parker-
ingsplass). Normalt pent “gå bort” antrekk!

Påmelding helst senest torsdag før møtedagen!
Mia Bech Neale tlf 965717885/617960008 eller 
Bo Grenthe tlf 654231378 

Møt så ofte dere kan.

CLUB NÓRDICO DE TORREVIEJA

SKANDINAVISK AA-GRUPPE,   TORREVIEJA

ODD FELLOW GRUPPEN,  AMISTAD TORREVIEJA

RHK NORGE

MC KLUBB

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

SJAKKKLUBBEN, GAMBIT TORREVIEJA

COSTA BLANCA ST.  JOHANNES BRODERFORENING

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

E-post: clubnordico@terra.es
Hemsida: www.clubnordico.com

Exp.tider: 
måndag - fredag kl 10-14

Stängt nationella o regionala helger

UTSTÄLLNINGAR VÅREN 2008
Bengt Blomquist - Smycken. 25 – 29 febr.

Nancy Grönholm - Olja.  3 – 7 mars

Ritas Elever - Olja.  10 – 14 mars

Ally Gyllenhammar - Olja, akvarell
17 – 28 mars

Irja Halldén - Tras- o plastmattor             
31.3 – 4.4   

Club Nórdico de Torrevieja
Calle Bazan 4, 1 D, 03180 Torrevieja
Tel 966 704 661 - Fax 966 706 032

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 Siesta rundkjøringen 

(CV90) for lørdagstur. 
Alle er velkommen!

Samtal i grupp, om livet och tron, följande måndagar på 
norska kyrkan: kl.15.15-17.00, 

4,11,18 febr och 10,17,31 mars och den 7 april.

Utfärd till Javéa 23 febr, med buss, lunch, Gudstjänst och
kyrkkaffe. Guidning i Javéa av Bertil Zackrisson. 

Anmälan till prästgården 966786535.

Fredag 8 feb kl.1300 
Gudstjänst i La Manga. Kyrklunch

Anmälan till luncher mm senast torsdag samma vecka
Övriga aktiviteter:  Norska kyrkan, öppet hus 21/1-7/4, därefter

öppet hus i prästgården fr.o.m den 14/4 kl.13-17 och in i sommaren.
Svenska församlingen Costa Blanca,  under adress: 

James Ensor 2 A, Urb. El Caparral, 03184 Torrevieja.
Tel/Fax: bostad 966 786 535, mobil: präst 690 261 431, mobil: diakon 676 353 368.

NORSK QUIZ - ALBIR

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

VI MINNER OM VÅRE QUIZKVELDER PÅ:
Bar Coliseo i Albir, mandager og torsdager fra kl.
1800 til 2100.  

Deltakelse er GRATIS!
Velkommen til gamle og nye Quizvenner!

Håper vi sees!   Quizmestrene
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Madrid

Madrid

1.2 millioner år gamle
“menneske” forsiler

Tarragona

Flere vinterturister

Hotell stengt p.g.a.
legionella smitte

I
Atapuerca i det nordlige
Spania har forskere funnet
levninger av det de mener er

de eldste menneskelige boset-
ningene i Vest Europa. Det er
blant annet funnet fossiler av en
forhistorisk menneskeart, som
anslås til å være rundt 1,2 mil-
lioner år gamle. 

Forskerne sier fossilene mest

sannsynlig stammer fra den
forhistoriske menneskearten
Homo Antecessor, en mulig
forgjenger til neandertalerne og
det moderne mennesket. Ved ut-
gravningsstedet er det også fun-
net rester av forskjellige
redskaper og flintstein til å lage
ild.

S
pania mottok 6,2 millioner
turister i løpet av årets to
første måneder. Det er en

økning på 3,9 % i forhold til
samme periode i fjor. Bare i feb-
ruar ankom 3,3 millioner turister
til landet, det er en økning på
hele 6,4 % i forhold til februar
2007, heter det seg i en nyutgitt
rapport fra industri-, turisme-, og
handelsministeriet.

Kanariøyene mottok flest turis-
ter i løpet av januar og februar
med 1,7 millioner besøkende,
dette er en økning på 6,8 % i
forhold til i fjor. Katalonia kom
på andreplass med 1,4 millioner
turister i løpet av samme peri-
ode. Briter utgjør den største
gruppen turister med 1,6 mil-
lioner ankomster i løpet av årets
to første måneder, tyskerne ut-
gjør den nest største gruppen. 

H
otell Marvel i Tarragona
er blitt stengt av myn-
dighetene etter at et uk-

jent antall gjester skal ha blitt
smittet av legionærsyken, sier en
talsmann for det provinsielle
helsedepartementet. Inspektører
er i full gang med å lete etter
smittekilden. Foreløpige resul-

tater tilsier at kilden ikke ligger i
hotellets aircondition system,
men snarere i det interne
avløpssystemet. Inspektørene
fokuserer letingen rundt hotellets
kurbad avdeling.



LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I GOD TID

S E  V Å R  W E B  S I D E  F O R  V Å R E :

USLÅELIGE PRISER!
GJELDER ALLE BILER, ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL


