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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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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!

En krigsseilers beretning

Vårfest på “Skandinavisk Center”Politikere spiste for over 14.000 Euro
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-10%

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

RING HJEM ! FRA

CT./MIN.2,9SCAN TELECOM
DØGNET RUNDT • FRA FASTLINJE  TIL FASTLINJE
ServiceCenterAlbir • Tlf: 96 686 5796 • info@servicecenteralbir.com

Oskar Andersen er en av stadig færre gjen-
levende norske krigsseilere. Spaniaposten har
møtt en forbausende sprek 87-åring i hans vin-
terbolig i Montesinos utenfor Torrevieja. 

O
skar Andersen ble født på
Tjøme ved Tønsberg i
1921. Som femtenåring, i

1936, mønstret han på sin første
båt, han hadde enda ikke fylt tjue
år da tyskerne okkuperte Norge.
Fra 1940 til 1945, var han en av
mange titalls tusen sjømenn, som
ofret liv og lemmer for å frakte dri-
vstoff over Atlanterhavet til det al-
lierte krigsmaskineriet, uten deres

innsats kunne den andre verden-
skrig fort fått et annet utfall. Den
gamle krigsseileren husker det
meste som om det skulle vært i går.
Han tar plass i godstolen, og beg-
ynner med å understreke bestemt
at han ikke er særlig bitter på
norske myndigheter, heller ikke på
deres behandling av de norske
krigsseilerne.
Så forteller han villig og detaljert

fra mye av det han har opplevd, alt
egner seg for øvrig ikke på trykk
her, 87-åringen har overlevd
skrekkscenarioer de færreste av

oss kan forestille seg. Tankbåtene
som brakte olje og bensin til de al-
lierte, var et yndet bytte for tyske
torpedoer og bombefly.

T
orsdag den10. april ble
det arrangert vårfest på
Skandinaviske Shopping

Senter i Torrevieja for første
gang. Det var fullt hus og en ty-
delig braksuksess. Fornøyde ar-
rangører utelukker ikke at det
hele kan bli en årlig tradisjon.
Det var Runa Amine fra
skinnbutikken i Alfaz del Pi som

kom med forslaget om å arran-
gere vårfest på Gallerian. Hun
hadde lenge gått med planer om
å ha en visning i Torrevieja, og
så fant hun ut at hun ville gjøre
noe mer ut av det. Skinnbutikken
har hatt mange gode kunder fra
Torreviejaområdet opp gjennom
årene, og nå ønsker de seg enda
flere.

K
ommunestyremedlemmer
fra PSOE i Rojales an-
klager PP-Grip koalisjo-

nen, som sitter med makten i
kommunen, for å sløse bort of-
fentlige midler. Ifølge anklagene
har Rojales kommune liggende
ubetalte regninger for hele 257.929
euro. Beløpet stammer fra perio-

den 1. januar 2007, og frem til i
dag. Rojales kommune skylder
blant annet over 100.000 euro til
Iberdrola, Correos, Aquagest, Col-
sur og Telefonica. Men verre er det
at regningsbunken inneholder en
ubetalt regning på over 14.000
euro fra restauranten Don Carlos i
Ciudad Quesada.
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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.

Madrid

Madrid

36ÅR GAMMEL: Soraya Saez de
Santamaria fra Valladolid blir PP’s nye
kvinnelige ansikt utad.

Den nye regjeringen på plass

L
ørdag den 12. april var det
tid for statsminister Jose
Luis Rodriguez Zapatero

å kunngjøre medlemmene av sin
nye regjering. Det var som for-
ventet få store forandringer.  

De viktigste nøkkelpersonene
som; utenriksminister Miguel
Angel Moratinos, finansminister
Pedro Solbes, innenriksminister
Alfredo Perez Rubalcaba og vis-
estatsminister Maria Teresa Fer-
nandez de la Vega, blir alle
sittende ved sine poster.

Det ble for øvrig utnevnt seks
nye ministere. Carme Chacon
ble forsvarsminister, Cristina
Garmendia ble ny minister for

vitenskap, innovasjon og
teknologi, Celestino Corbacho
ble arbeidsminister, Beatriz
Corredor ble boligminister, Bib-
iana Aido ble likestillingsminis-
ter, og Miguel Sebastian ble ny
minister for industri, turisme og
handel. 

Den nye Zapateroregjeringen
har mange radikale trekk. For
eksempel blir 37-årige Carme
Chacon, Spanias første kvin-
nelige forsvarsminister
noensinne. Den nye regjeringen
har også totalt ni kvinner og åtte
menn i ministerposisjoner. Det
er første gang i historien at en
spansk regjering har overtall av
kvinnelige ministere.

E
n av PP leder Mariano Ra-
joys nærmeste kvinnelige
medarbeidere, Soraya

Saez de Santamaria, er valgt til
partiets nye talskvinne i parla-
mentet. 36-åringen fra Valladolid
blir den yngste talspersonen for
et opposisjonsparti i Spanias his-
torie. Soraya Saez de Santa-
maria, som tar over for Eduardo
Zaplana, var tidligere PPs
sekretær for regionale og lokale
saker.

Ny talsmann for PP

Sevilla

T
idligere miljøvernminister
i Andalucia, Fuensanta
Coves - PSOE, ble den 3.

mars, enstemmig valgt til ny
talsmann for det regionale parla-
mentet i Andalucia. Alle de 109
regionale representantene fra de
tre partiene PSOE, PP og IU,
støttet Coves kandidatur. 

Fuensanta Coves, som blir den
syvende talsmann i det andalu-
siske parlamentets historie, la
vekt på viktigheten av at be-

folkningen kjenner seg represen-
tert og identifisert av de
demokratiske institusjonene i sin
innsettelsestale.

VANT VALGET: Spanias andre PSOE styrte regjering er nå på plass. En av ny-
hetene er Spanias nye 37 årige kvin nelige forsvarsminister, gravid i sjette måned.
Et tydelig tegn på nye vinder i det tidligere svært konservative Spania.

Ny talsmann

Madrid

I
talias nye statsminister, Sil-
vio Berlusconi, gjorde narr
av den nye Zapateroregjerin-

gen i en av sine første offentlige
opptredener etter at han for
tredje gang i historien, har blitt
valgt til å styre Italia. 

- Zapatero har dannet en regjer-
ing som er alt for rosa. Dette kan
vi ikke gjøre i Italia, fordi vi har
flest menn i politikken, dessuten
vil det bli vanskelig å finne nok
kvinner som er kvalifisert. Jeg
tror den spanske statsministeren
får problemer med å styre sin
nye regjering, men han har selv
bedt om det, uttalte Berlusconi.

Men Zapateroregjeringen var
raskt ute og ga svar på tiltale,
med å råde Berlusconi til å ta inn
flere kvinner når han nå skal
danne regjering;

- Det er like mange kvalifiserte,
intelligente og dyktige kvinner, i
Italia som i Spania, som kan ta
på seg ministerposter. Det ville
utvilsomt være en fordel både
for den italienske politikken, og
det italienske samfunnet, at
Berlusconi følger Zapateros ek-
sempel, uttalte PSOEs utenrik-
spolitiske talskvinne, Elena
Valenciano. 

NARR: Italia har fått Berlusconi tilbake som statsminister, og han har såvidt vun-
net valget før han er i gang med å lage seg uvenner rundt om i Europa. Denne gan-
gen er det kvinner i politikken som er målet for den snart åtti år gamle populisten.

Gjør narr av Spanias
nye regjering
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Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

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

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

Huelva

Madrid

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

Sommerjakker i fineste 
lammeskinn, luer, jakker, hatter 
og belter mm. Også etter mål.

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!

T
idligere ordfører i Al-
jaraque i Huelva Juan
Manuel Orta, og byens

byplanlegger Casto Pino, begge
PP, er arrestert mistenkt for kor-
rupsjon. Guardia Civil satte i
gang en etterforskning mot de to,
etter at en utbygger hadde levert
inn en omfattende anmeldelse. 

Utbyggeren hevder at både eks
ordføreren og byplanleggeren på
ulovlig vis har beriket seg

økonomisk i kraft av sine of-
fentlige embeter.

Korrupsjonsmistanker
mot flere PP politikere

D
et har oppstått en heftig
debatt i det spanske
justisrådet – Consejo

General del Poder Judicial –
CGPJ, etter at rådets talsmann
Enrique Lopez etterlyste en de-
batt om å gjeninnføre livstids
fengselsstraff.

Seks av justisrådets medlemmer
går nå inn for å avsette Lopez.
Motivet er at forslaget hans
strider mot den spanske
grunnlovens paragraf 25,2, som
fastslår at straffesystemet skal ha
som hovedmål at den dømte skal
kunne vende tilbake til samfun-
net. 

Enrique Lopez, som tilhører
justisrådets konservative fløy, et-
terlyste en debatt om å gjeninn-

føre livstidsstraff, i etterkant av
at det kom fram at drapsmannen
til fem år gamle Mari Luz hadde
fem overgrepsdommer mot seg
fra før. 

Vil gjeninnføre fengsel på livstid

I
følge en ny meningsmåling
blant PP velgere, er Madrid
ordfører, Alberto Luis Gal-

lardon, partiets mest populære
politiker. Deretter følger par-
tileder Mariano Rajoy, og Gal-
lardons interne partifiende,
Esperanza Aguirre.

Den populære Madrid-ordfør-
eren ble skyvet ut i kulden av
partiledelsen som hadde egne
kanidater de ville ha frem i val-
get de tapte for kort tid siden.

Mest populær i PP
Madrid

E
n norsk mann i 40-årene,
ble søndag morgen, den
13. april funnet død i

havnebassenget ved lystbåthav-
nen Puerto Banus, i Marbella.
Ifølge det norske utenriksde-
partementet, dreier det seg om
en drukningsulykke. 

Marbella

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: €650

19”

3GHz
300GB HD
1GB RAM

Murcia 

O
rdføreren i Torre
Pacheco i Murciaregio-
nen, Daniel Garcia

Madrid - PP, er pågrepet mis-
tenkt for grove brudd på
byggeloven. Madrid ble arrestert
av Guardia Civil utenfor sitt
hjem i mars. 

Han ble ført direkte til tingsret-
ten i San Javier, men han skal
foreløpig ha nektet å forklare
seg, da han mener at den lokale
domstolen ikke er kompetent. 
Påtalemyndighetene mener ord-
føreren har opptrådt egenmektig,

og gitt byggetillatelser til en
mengde ferieboliger, etter eget
forgodtbefinnende. 

Daniel Garcia Madrid føyer seg
inn i en uendelig lang rekke av
PP politikere som har blitt ar-
restert for korrupsjon i Spania de
siste årene. 

Korrupsjonen stikker så dypt i
Partido Popular at regionale
ledere for PP i Murcia gikk of-
fentlig ut og innrømmet at par-
tiet har et korrupsjonsproblem.

PP ordfører arrestert

KORRUPT: Ordfører Daniel Garcia Madrid (PP), 
er arrestert for korrupsjon grove brudd på byggeloven. 

KORRUPT: Flere PP politikere fra Al-
jaraque i Huelva er nå plassert bak lås
og slå mistenkt for korrupsjon.

Nordmann
funnet død

MARBELLA: Puerto Banus er et 
populært sted å dra ut å drikke og spise.
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Albir (Alicante)

Flott leilighet. 2 soverom,
2 bad. Garasje. Bod, felles
basseng.

Pris: 220.500€

Fin leilighet, 2 linje. 
2 soverom, 2 bad. Felles
basseng, tennisbane. 
Garasjeplass Pris: 198.650€

Albir (Alicante)

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!

www.spanishdreams.com

Madrid

Lavere byggeaktivitet 
-Zapatero vil bygge mer i offentlig regi
Statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero har presentert forslag til en plan for å
gi mer økonomisk aktivitet i en spansk økonomi hvor vekstraten nå slakker av.

R
egjeringen ønsker blant
annet å investere flere
titalls millioner euro i å

bygge 150.000 subsidierte
boliger, for å skape sårt trengte
arbeidsplasser i den rammede
byggebransjen. I tillegg skal det
investeres i store utbygginger av
både veier og jernbane i de
nærmeste årene. 

For å hjelpe de aller dårligst
stilte og samtidig få fart på for-
bruket, foreslår regjeringen å
tilbakebetale 316 euro i inntek-
tsskatt de med lavest lønninger.
Og de som sliter med å betale
avdragene på hus lånet, skal bli
innvilget overkommelige betal-
ingsløsninger. 

Zapatero sier disse tiltakene er
nødvendige for å holde kon-
sumindeksen stabil. Det spanske
forbruket faller om dagen. Lave
lønninger kombinert med sti-
gende priser på basisvarer og
høyere bo utgifter, har kraftig re-
dusert kjøpekraften til den jevne
spanjol, noe som igjen bidrar til
å bremse økonomien.

Madrid

Høyere gasspriser
E

n 12,5 kilos butan-
gassflaske koster nå 14,10
euro, dette er 22 % mer

enn på samme tid i fjor. Den
spanske regjeringen sier at
økningen skyldes økte priser på
rågass, og økte transportutgifter.

Dessuten peker regjeringen på at
gassprisene i nabolandene Por-
tugal og Frankrike er langt
høyere, her koster nå
gassflaskene henholdsvis 21,50
euro og 26,50 euro. 

Castellon

Lokker rumenere
bort fra Spania
R

umenske myndigheter
har arrangert
”jobbmesse” i Castellon.

Målet er å lokke rumenske ar-
beidere i Spania til å komme
hjem. I Romania har det oppstått
stor mangel på faglært arbeid-
skraft det siste året. 

Det er anslått at rundt en halv
million rumenere bor og jobber
lovlig i Spania. I tillegg anslås
det at en halv million har slått
seg ned i andre europeiske land.
Konsekvensen er at en halv mil-
lion stillinger står ledige i Ro-
mania. 
Rumenere som er bosatt i Spania
skal nå få løpende informasjon
om det rumenske arbeids-
markedet, om stillinger som er
ledige, om lønninger, om mu-
ligheter til å starte egen bedrift,

og lignende, sier en talsmann for
den rumenske regjeringen. 

Paul Pacuraru, Romanias arbei-
dsminister, sier det er mer
naturlig for Romania om å be
rumenere i utlendighet om å
komme hjem, enn det er å im-
portere arbeidskraft fra Asia
eller Afrika. Mange rumenere er
dessuten interesserte i å komme
hjem, legger han til.

Den rumenske kampanjen er
først og fremst rettet mot bygn-
ingsarbeidere. Det er stor man-
gel på faglærte
bygningsarbeidere i Romania,
mens det i Spania er stigende ar-
beidsledighet innenfor denne
bransjen. En bygningsarbeider i
Romania kan nå tjene opp mot
1.000 euro i måneden. 

Madrid

Mistenkes for
prissamarbeid

E
t titalls ledende matvare-
produsenter mistenkes for
brudd på konkur-

ranseloven. Det spanske konkur-
ransetilsynet – CNC – har
innledet en etterforskning mot
produsenter av brød, is, pasta,
sauser, kylling og egg. 

Matvareprodusentene mistenkes
for prissamarbeid. Konkur-
ransetilsynet mener at produsen-
tene har gjort avtaler seg
imellom, som har ført til høyere
priser for konsumentene. For ek-
sempel steg prisen på brød med
11 % i løpet av fjoråret. 

Madrid

Bilsalget synker

B
ilsalget i Spania synker. I
mars var omsetningen
28,2 % lavere enn samme

måned i fjor. Dette er den største
månedlige reduksjonen på 15 år.
I løpet av årets tre første
måneder har bilsalget sunket
med 15, 3 %. Høyere avgifter og
økonomisk lavkonjektur regnes
som hovedårsakene.

VIL BYGGE MERE OFFENTLIG: PSOE regjeringen vil øke offentlige investeringer i bygg og infrastruktur nå som det
er mindre byggeaktivitet i privat regi. Dette er ett av flere tiltak for å hjelpe spansk økonomi i en periode hvor veksten avtar.
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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

ENEBOLIG I KJEDE - ALBIR 
Ref. 856. 126/25m2. 2 soverom, 2 bad,

toalett. Flott stue og spisestue. 
Garasje. Basseng. Nære stranden.  

€ 399.000

LEILIGHET - ALBIR Golf bane

Ref. 863. Høy standard! 95m2. 3 soverom,
2 bad. AC, klimaanlegg. Fullt møblert.
Garasje, basseng. Solfylt balkong med

havutsikt.  € 330.000

MODERNE LUKSERIØS VILLA
Ref. 865, Alfaz. 340/900m2. 4 soverom, 
3 bad. AC, klimaanlegg, peis. Garasje, 
terrasse m/basseng. 120m2 gjestehus. 

Flott hage.   € 650.000

Villa nær Altea fra 2001 på 210m2 med 2 sepa-
rate leilig-heter. Panoramautsikt fra terrasse på 1.
etasje. I alt 5 soverom og 3 bad. Tomt 500 m2
med svømmebasseng.  NY PRIS: 370.000€

LA NUCIA - VILLA        S-595

Koselig, sentralt beliggende 1 soveroms lei-
lighet 46m2 med A/C og terrasse 8m2. Fullt
møblert. Felles svømmebasseng. 
Pris:  147.000 €

ALBIR – LEILIGHET                        S-678

Flott utsikt til gamlebyen og Calpe. Bygget 2004,
høy standard, i alt 215m2 inkl. 3 terrasser og
lukket garasje. Felles svømmebasseng og 
tennisbane.   Pris: 465.000€

ALTEA - LEILIGHET     S-683

Sjarmerende villa med panoramautsikt, totalt
renovert i 2002. 2 separate leiligheter. 
Tomt 900m2 med svømmebasseng.
Pris: 540.000€

ALBIR – VILLA                                   S-679

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

Madrid

Madrid

Kurt Aarnes
Eiendom

www.aarneseiendom.com

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen
du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart av
selskaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk
advokat i Alfaz del Pi.

Din norske privatmegler med 20 års erfaring.  Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg, for en uforpliktende eiendomsprat!

Mob: (0034) 607 30 27 00
Tlf:    (0034) 96 688 07 08
E-post: kurt@aarneseiendom.com Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
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Leilighet i Altea, Piteres
60m2 boflate, 2 sov, 1 

komplett bad, stue/spises-

tue, kjøkken, 2 terrasser

med havutsikt, garage,

f.basseng Nyoppusset nær

kirkeplassen.

Prisant: 160.000€

Toppleilighet over to plan, Altea (Piteres)
122m2 boflate,  2 sov,1 bad, 1 toalett,

åpent lekkert kjøkken, stue/spisestue på ca

50 m2, 10m2 terrasse med fantastisk

havutsikt, totalt nyoppusset leilighet med

de beste kvaliteter. Vakker beliggenhet v.

gamlebyen i Altea. Garage kan leies.

Nye vinduer, gulv m.m. Prisant: 230.000€

Villa i Alfaz del Pi (Foya Blanca)
993m2 tomt, 145m2, 30m2 terrasser
2 sov 2 bad m. varmekabel, stor stue
m peis, airco varm/kald, spisestue, nytt
kjøkken, garage, carport, basseng 8x4. Meget god be-

liggenhet med havutsikt i rolig strøk i
nærheten av Reuma Sol. Huset selges fullt
møblert og utstyrt. Meget godt vedlikeholdt.

Prisant: 399.000€

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Økonomisk oppbremsning
Nye finansrapporter hevder
at Spanias økonomiske
vekst de to neste årene, vil
bli lavere enn tidligere an-
tatt. Til tross for oppbrem-
singen fortsetter spansk
økonomi å vokse. Regjerin-
gen har redusert forvent-
ningene for den
økonomiske veksten i 2008
til 1,8 % av brutto nasjonal-
produkt.

E
n talsmann for regjerin-
gen sier; at på grunn av
oppbremsningen i

økonomien, har regjeringen re-
dusert forventningene for den
økonomiske veksten i år til 1,8
% av brutto nasjonalprodukt.
Dette tallet er ytterligere redusert
til 1,5 % for begynnelsen av
2009. 

Dette er i tilfelle det største
økonomiske tilbakegangen siden
1993. Men allikevel nekter fi-
nansminister Pedro Solbes å
moderere de opprinnelige for-
ventningene, som var på 3,2 %.
Dette til tross for at handelsinsti-

tuttet ICO, som er underlagt fi-
nansdepartementet, allerede har
utarbeidet en rapport som tilsier
en gjennomsnittelig økonomisk
vekst på 2,7 % for hele 2008. Og
at den spanske nasjonalbankens -
Banco de España – siste rapport
forespeiler en vekst på 2,4 % for
samme periode. 

Ifølge en ny meningsmåling er
det nettopp den skrantende
økonomien og den økende arbei-
dsledigheten som nå bekymrer
spanjolene aller mest, deretter
følger terrorisme og det vanske-
lige boligmarkedet, preget av
overtilbud mange steder.

Det europeiske statistikkbyrået
Eurostat har lansert nye tall som
viser at Spania var det landet i
Europa hvor arbeidsledigheten
steg mest i februar. 9 % av alle
yrkesaktive spanjoler er uten
jobb. EU gjennomsnittet ligger
til sammenligning på 6,7 %.

Til tross for en rekke negative
nyheter klare Spania seg svært
bra i turbulent verdensøkonomi.
Sammenliknet med andre EU
land.

Husholdningene sparer mindre

S
om en konsekvens av
høyere renter og økt pris
på en rekke varer, spares

det mye mindre penger enn før. 

I fjor ble gjennomsnittlig 10,3 %
av et spansk familiebudsjett satt
av til sparing, dette er 0,2 %
mindre enn i 2006, og det laveste
tallet siden år 2000.

Trygg eiendomshandel
hos en av nordens
største meglere!

www.notar.es

Thomas M. Gils
Tlf: 22 93 38 20/

0034 699 458 599
Calle Pau Casals 5

03581 Albir
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

?
? ? ?

!?
Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

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.

Madrid

N
aturreservatet i Sierra
Helada er overfylt av
sommerfugllarver, fordi

nødvendige tiltak ikke er blitt ut-
ført de to siste årene. Benidorms
byråd for miljø, Francisco Saval,
sier at det er den regionale reg-
jeringen i Valencia som har ans-
varet for naturreservatet. Men at
deler av området er privateid, og
at det i disse delene av reservatet
er eierne som er ansvarlige. 

De siste årene har man hengt ut
små poser som lukter av hunn-
sommerfugl, for å tiltrekke
hannene. Men at denne prak-
sisen nå ikke er blitt utført siden
2006. Direktøren for naturreser-
vatet i Sierra Helada, Eduardo

Minues, sier imidlertid at som-
merfugllarvene ikke er

skadelige, fordi de ikke gjør
skade på bartrærne ifølge ham.

Larveproblem i Sierra Helada
Benidorm

Alfaz del Pi

M
ange beboere i Alfaz
del Pi reagerte da de
fikk regningen for år-

savgiften på bil. Noen har fått en
økning på nesten 60 euro. En
representant for kommunen sier
de er klare over at økningen kan
virke ganske høy, men at den var
høyst nødvendig. Den regionale
regjeringen i Valencia har lagt
stort press på Alfaz del Pi, net-
topp for å øke avgiftene.

En talsmann for PSOE sier at
den store økningen skyldes at PP
for lengst skulle ha økt
avgiftene, men ikke har gjort det
i frykt for å miste popularitet.
Årsavgiften i Alfaz del Pi er fort-
satt langt lavere enn i en mange
andre kommuner, sier talsman-
nen. 

Høyere årsavgift

P
olitiet i Benidorm har ar-
restert en 45 år gammel
britisk mann, som er mis-

tenkt for å ha angrepet en ansatt
ved en bensinstasjon med
skrutrekker i begynnelsen av
april. Politiet tror samme mann
står bak to angrep mot to
forskjellige taxisjåfører litt
tidligere samme dag.

I en annen sak har politiet i
Benidorm arrestert en 64 år gam-
mel hollender som har vært in-
ternasjonalt etterlyst. Han er
ettersøkt av belgisk politi, som
mener han har vært medlem av
en bande som har smuglet
narkotika fra Sør-Amerika til
Holland og Belgia. 

En brite og en hollender arrestert

Alfaz del Pi

Rådhuset i Alfaz del Pi har
lansert hva de kaller en kam-
panje for å reparere kommunens
fortau og gater. Flere steder har
man sett tilfeller hvor røtter fra
trær og andre planter har sprengt
seg igjennom underlaget og lagt
hindringer i veien for fotg-
jengerne. 

Byråd for urbanisering, Manuel
Granados, har registrert mer enn
100 steder hvor røttene har gjort
betydelige skader på underlaget.
Ved siden av at de nå skal ved-
likeholde gater og fortau, skal
kommunen samtidig ruste opp
parker og fellesområder. 

Reparerer gatene

Elda

T
i mindre bomber er blitt
sprengt i Elda og Sax den
siste måneden. Guardia

Civil har satt i gang full etter-
forskning, og det synes som om
alle bombene er blitt sprengt i
nærheten av boliger hvor det an-
givelig foregår narkotikasalg. 

For noen år siden ble en mann
dømt for å ha hevnet seg på en
rekke narkoselgere, etter at hans
sønn døde av overdose. Mannen
hadde tatt kallenavnet ”Padre
Coraje”. Politiet mener at det nå
er noen som forsøker å
gjenoppta bedriftene til ”Padre
Coraje”.

Ifølge Guardia Civil, er alle
bombene som er blitt sprengt i
Elda og Sax svært små. Et vitne
beskriver bombene som ”små
tennisballer pakket inn i tape,
med en sigarett stikkende ut”.

Politiet mener bombemakeren
kan ha vært inspirert av en tv
program eller en film, da han har
laget bombene.

En teori etterforskerne følger, er

at bombemannen kan være en
tidligere narkoman, som ønsker
å ta hevn over de som selger sub-
stansene som har ødelagt livet
hans.

Bomber narkoselgere

NATURPARK I UBALANSE: Naturområdet mellom Albir og Benidorm
oversvømmes av sommerfugllarver som spiser av furu trærne i området.

LEI NARKO OMSETNING: Flere mindre bomber har blitt detonert i
nærheten av boliger hvor det er kjent at det omsettes narkotiske stoffer. TRENGER INNTEKTER: Alfaz

del Pi kommune er en av mange kom-
muner langs kysten hvor man sliter
med dårlige økonomi etter mange år
med PP styre, hvor mye har blitt gjort
med lån og kreditter.
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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

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!

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?

Stort utvalg
� Førsteklasses kvalitet
� Uslåelige priser
� Rask service
� Alltid nye produkter
� Gratis levering og
montasje mellom
Denia og Alicante

Kom og se

vår seneste

kolleksjon

Altea N332 (Over gaten for Mercedes)
Tel & Fax: 96 584 37 03

Benidorm

Villajoyosa

G
uardia Civil i Villajoyosa
har arrestert en bande på
fem, som hadde spe-

sialisert seg på å lure bilforret-
ninger. Ved hjelp av falske
dokumenter som arbeidskon-
trakter og lønnsslipper, har ban-
den klart å opprette en mengde
leasingkontrakter hos lokale bil-
forretninger. Så fort kontraktene
har vært undertegnet, har banden
smuglet bilene til Romania, og
deretter gitt blaffen i å skjøtte
leasingavtalen. 

Et av gjengmedlemmene har
jobbet som bilselger hos en lokal
bilforhandler i Villajoyosa.

Ifølge politiet har denne mannen
gjort det enkelt for resten av ban-
den å få godkjent de falske doku-
mentene. Samme mann har vært
ansatt hos flere bilforhandlere
rundt om i Alicanteprovinsen, og
han har vært i politiets søkelys
en god stund for flere lignende
tilfeller.

Etterforskerne mener at den ak-
tuelle bilforhandleren i Villa-
joyosa har blitt svindlet for
nesten 450.000 euro. Så langt
har politiet funnet fem
kjøretøyer de mener har tilknyt-
ning til bilbanden. 

Bilsvindlere arrestert

D
et var mange sure miner
etter at rådhuset i
Benidorm avlyste årets

maraton og halvmaraton. Idretts-
byråd Josefa Perez forklarer at;
på grunn av det store antallet
påmeldte løpere, så arrangørene
seg nødt til å legge om ruta, og
det hadde de ikke mulighet til å
rekke før årets løp. 

Fordi at de to løypene for mara-
ton og halvmaraton på et tid-
spunkt møtes, mener
arrangørene at dette vil føre til
fult kaos med så mange løpere
påmeldt. De skal nå sette seg ned
å vurdere andre alternativer.   

Men selv om det stadig mer pop-
ulære arrangementet er avlyst for
i år, garanterer kommunen at
Benidorms 26. Maraton vil bli
avholdt neste år, da større og
bedre enn noensinne, ifølge
Josefa Perez.

Villajoyosa

N
arkotikaavdelingen til
Guardia Civil har ar-
restert fire spanjoler for

narkotikaforbrytelser i Villa-
joyosa. Under ransakningen av en
bolig gjorde politiet beslag av
både hasj, marihuana, amfetamin
og kokain, i tillegg til 2.320 euro

i kontanter, og diverse utstyr til å
pakke narkotika. 

Alle de fire vil bli tiltalt for brudd
på legemiddelloven, og de blir
sittende i varetekt til etter-
forskningen er avsluttet, opplyser
en talsmann for Guardia Civil. 

Narkobande tatt

I
følge en ny rapport, mangler
Alicanteprovinsen 1.500
sykehussenger, det vil si en

økning på hele 32 %, hvis
provinsen skal komme opp på
det nasjonale gjennomsnittet i
forhold til innbyggertall. I Ali-
cante har man for øyeblikket en
sykehusseng per 373 innbyg-
gere. Gjennomsnittet for Spania
er en sykehusseng per 283
innbyggere.

19 % av Alicanteprovinsens
sykehusplasser er private. Det
vil si at det offentlige bare har en
sykehusseng per 459 innbyg-
gere. Behovet i Alicante er i til-
legg ekstra stort på grunn av alle
turistene i området, heter det i
rapporten som er publisert av det
spanske helsedepartementet.
Nye sykehus er planlagt i Denia,
Elche og Marina Baixa, men det
er foreløpig ikke bestemt datoer
for byggestart.    

Mangel på
sykehusplasser

Alicante

E
n 78 år gammel britisk
kvinne ble i midten av
april funnet død i sin egen

leilighet i La Nucia. Naboer
hadde varslet politiet etter at
kvinnen ikke hadde blitt sett på
over 24 timer. Lokale brann-
menn ble utkalt til stedet, for å
sjekke forholdene. 

Etter å ha tatt seg inn gjennom et
balkongvindu, skal brann-
mennene ha funnet den britiske
kvinnen død i sin seng. En ob-
duksjon skal utføres, men poli-
tiet mistenker ikke at det ligger
noe kriminelt bak. 

Kvinne 
funnet død

La Nucia

Benidorm maraton avlyst

AVLYST: Det blir ikke noe av årets
maraton i Benidorm, det er for mange
som vil delta så ruten må legges om.

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt Therese direkte på 
tlf: 691 523 870 eller epost

therese@spaniaposten.no
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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

K
jører du N-332 ut av
Altea i retning Valencia,
dukker seks-syv villaer

snart opp på høyre hånd, like ved
sjøen. I den siste av disse, har
Patricia Mir skapt sitt eget
”chillout” paradis. Barvilla åpnet
under årets påske, og er i ferd

med å bli det nye ynglingsstedet
for den som ønsker å slappe av
en time eller tre, i noen av Alteas
fredeligste og mest tiltrekkende
omgivelser.

- Her kan man roe seg ned og
nyte tiden alene, eller med ven-

ner og bekjente. Meningen er at
du skal glemme tiden, og la deg
rive med. Gjestene må gjerne
tilbringe hele dagen her, dette
skal være en stressfri og bekym-
ringløs sone. Det er min enkle
filosofi, forteller en ivrig Patri-
cia Mir.

INVENTARET TIL SALGS

Oppskriften til Barvilla, er rela-
tivt simpel. En fint beliggende
have, en haug med forskalings-
materialer, og en imponerende
samling gjenstander fra fjernt og
nær. Legger man til dempet
”chillout” musikk, et lite utvalg
av drikke og kalde småretter, og
et alltid vennlig personale, har
man fått med det meste.     

Tidligere drev Patricia butikken
Villa d’Este i sentrum av Altea.
Nå har hun flyttet det hele ut på
La Olla. Inne i den staselige vil-

laen selges antikviteter, samt ek-
sotiske klær, møbler og diverse
pyntegjenstander fra nær sagt
hele verden. Villa de Este og
Barvilla har smeltet sammen i et
konsept. 

- Her er alt til salgs. Liker du
stolen du sitter på, kan du få den
med deg hjem samme dag. Eller
kanskje du vil ha en hengekøye
eller en gammel sykkel. Faller
du for en større gjenstand, ord-
ner vi selvsagt med hjemtrans-
port, sier Patricia, som
egenhendig skaffer til veie alle
salgsgjenstandene. De hentes fra
Indonesia, Kina, Argentina,
Uruguay, Danmark, og en rekke
andre steder, samlingen er
hennes hjertebarn.

ALLE VELKOMNE

På Barvilla skal alle føle seg
velkomne. Også kjæledyr, eieren

har selv tre langhårete hunder
som tusler rundt blant gjestene.
Foreløpig er stedet åpent på
dagtid fra 10.00 – 20.00, men
Patricia har tenkt å holde lenger
oppe når varmen setter inn for
fullt.

- Vi har planer om forskjellige
arrangementer utover som-
meren. Det vil blant annet bli
live musikk, en god del jazz.
Men vi har ikke tenkt å holde
oppe hele natta, kanskje til rundt
to. Det siste vi ønsker er trøbbel
med naboene, så langt har det
gått veldig greit, forklarer Patri-
cia.

- Jeg er veldig fornøyd med
utviklingen til nå, det syntes som
om folk trives her, jeg ser jo også
at folk kommer tilbake gang
etter gang, det er bra. Jeg blir ek-
stra glad når jeg ser at folk slap-

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Hvis et glass vin eller en øl i et
hjemmekoselig og innbydende
miljø med fantastisk utsikt står på
ønskelisten, prøv relativt nyåp-
nede Barvilla i La Olla, i utkanten
av Altea.

Altea

STRESSFRI OG BEKYMRINGSLØS SONE: Patricia Mir (til høyre) har skapt sitt eget “chillout” paradis i utkan-
ten av Altea. Her er du hjertelig velkommen, og du må gjerne tilbringe hele dagen, bare glemme tiden, og la deg rive
med en time eller tre.

Ny “chillout” i Altea

Barvilla

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 52.
Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)

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

Tel 966 86 86 96

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

LANGVEIS IFRA: Stephen Griffith og Damian Cullennan er til daglig bosatt
i henholdsvis Australia og New Zealand. Allikevel er de sikre på at de en dag
skal tilbake til Altea og Barvilla. 

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



SPAN IAPOSTEN 19 .  APR I L  2008 UTGAVE  08 -2008 9

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

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!

INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN

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.

HØSTTUR I OKTOBER
18 Okt. Avreise Alicante flyplass- Orlando Via Madrid. På flyplassen i 

Orlando blir vi mottatt av vår Norske reiseleder. og kjørt til 
Mariott  Village hotell hvor vi skal bo under en del av oppholdet.

19 Okt. Etter frokost er det avreise til Disney Epcot Center med bl.a 
World Showcase hvor Norge har sin egen paviljong.

20 Okt. Frokost. Avreise til Kennedys romfartssenter i Cape Canaveral. 
Vi blir med på en simulert oppskyting med et fantastisk syn av 
verdensromme via 3D film. Antagelig det nærmeste vi noen gang
kommer andre planeter. Om kvelden er det middagshow i Orlando

21 Okt. Frokost. Universal Studios hvor vi går bak kulissene for å se og 
føle effektene bak filmer som Haisommer, Psycho, Jurassic 
Park etc. Universal har blitt en fantastisk fornøyelsespark med 
mange restauranter og shows.

22 Okt. Frokost. Avreise til Sea World & Florida mall. Antagelig verdens 
fineste show med delfiner, sjøløver, hvaler, og pingviner. Etter 
Sea World drar vi til Florida Mall som er et av USA's største 
shoppingsenter med tonnevis av varer til gode priser.

23 Okt. Frokost. Vi forlater Orlando og setter kursen til vårt hotell på 
Clearwater Beach ved Mexico gulfen. På veien dit stopper vi i 
Tampahvor vi besøker Cubanske Cigar rullere.

24 Okt. Frokost. Dagen er din på Clearwater Beach.

25 Okt. Frokost. Avreise kl 13.00 til Weeki Wachee, hvor vi får se litt av 
Floridas villmarksliv og en undervannsforestilling av 
H.C Andersen's Den lille havfrue.På veien tilbake spiser vi 
middag i den "Greske" fiskerlandsbyen Taron Springs.

26 Okt. Frokost. Dagen er din til bading, shopping eller det du måtte ønske.

27 Okt. Frokost. Vi nyter stranden på vår siste fulle dag i Florida. På 
kvelden blir det midags cruice på båten Show Queen. Nyt et 
deilig måltid med god drikke og solnedgang som runder av 
oppholdet i Florida.

28 Okt. Frokost. Buss til Tampa Int. Flyplass. 

per av, og bruker tid her, som jeg
nevnte tidligere er gjestene
hjertelig velkomne til å tilbringe
hele dagen her. Sånn som de der
borte for eksempel, de har vært
her i fire-fem timer nå, sier Pa-
tricia, mens hun peker diskret
bort mot et bord hvor to lystige
gjester sitter lettere henslengt
med hvert sitt glass vin.

”FANTASTISK STED”
De to viser seg å være Stephen
Griffith og Damian Cullenan,
begge opprinnelig fra Irland,
men for tiden bosatt i hen-
holdsvis Australia og New
Zealand. Stephen giftet seg i
Altea for et par dager siden.
Både han og Damian er
innkvartert på et hotell i
nærheten, men hotell baren kan
på ingen måte måle seg med
Barvilla. 

- Vi satt akkurat og funderte på
hvordan vi kan bidra til å gjøre
dette stedet kjent for omverde-
nen, men så dukket du opp, det
er jo helt perfekt, så klart vi
ønsker å si noe om dette stedet
til avisa; ”What a fantastic
place”, utbryter de to høylytt i
kor.

Jeg har vært i Spania mange
ganger før, men aldri Altea.

Denne lille byen er helt topp;
knall bra mat, god service og
hyggelige priser, kan det bli
bedre? Det er forresten fint at
strendene i Altea ikke er blant
verdens fineste, hadde de vært
det, tror jeg dette stedet hadde
vært akkurat som Benidorm,
ødelagt av masseturismen, sier
Stephen. Selv om både han og
kompisen Damian til daglig er
bosatt på andre siden av kloden,
er begge to sikre på at de en dag
skal tilbake til Altea og Barvilla.  

Ønsker du å holde deg oppdatert
på hva som skjer på Barvilla i
tiden fremover, prøv websiden
www.barvilla.es. I skrivende
stund er siden på
utviklingsstadiet, men Patricia
lover at den skal være oppe å gå
før sommeren setter inn for
alvor.

VILLA D’ESTE: Patricia har flyttet hele butikkonseptet sitt ut på La Olla. 
Inne i huset er det butikk, ute i hagen er det bar. 

STASELIG LITEN VILLA: Barvilla og Villa de Este, er begge verdt et
besøk, enten du ønsker å kikke, kjøpe, eller bare slappe av.

ENKEL OPPSKRIFT: Baren, toalettene og det store terrassegulvet er bygget av forskalingsmaterialer.
Alt møblementet er til salgs. 

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)
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Los Montesinos

En krigsseilers beretning
Oskar Andersen er en av stadig færre gjenlevende norske
krigsseilere. Spaniaposten har møtt en forbausende sprek
87-åring i hans vinterbolig i Montesinos utenfor Torrevieja. 

O
skar Andersen ble født på
Tjøme ved Tønsberg i
1921. Som femtenåring, i

1936, mønstret han på sin første
båt, han hadde enda ikke fylt tjue
år da tyskerne okkuperte Norge.
Fra 1940 til 1945, var han en av
mange titalls tusen sjømenn, som
ofret liv og lemmer for å frakte
drivstoff over Atlanterhavet til det
allierte krigsmaskineriet, uten
deres innsats kunne den andre
verdenskrig fort fått et annet ut-
fall.      

Den gamle krigsseileren husker
det meste som om det skulle vært
i går. Han tar plass i godstolen, og
begynner med å understreke
bestemt at han ikke er særlig bit-
ter på norske myndigheter, heller
ikke på deres behandling av de
norske krigsseilerne.

Så forteller han villig og detaljert
fra mye av det han har opplevd,
alt egner seg for øvrig ikke på
trykk her, 87-åringen har over-
levd skrekkscenarioer de færreste
av oss kan forestille seg.
Tankbåtene som brakte olje og
bensin til de allierte, var et yndet
bytte for tyske torpedoer og
bombefly.

KRIGEN BRYTER UT

Da Oskar Andersen mønstret på
i Oslo vinteren 1940, skulle det
gå seks år før han igjen skulle
sette sine ben på norsk jord. Det
var ennå et par måneder til krigen
kom til Norge, men skipet,
”Skandinavia”, ble nøye
overvåket av tyske jagerfly da det
seilte utover oslofjorden den et-
termiddagen;

- Båten tilhørte Texaco-konser-
net, paradoksalt nok kom den rett
fra en tysk havneby til Oslo.
Kapteinen hadde ordre fra tyske
myndigheter om ikke å gå til
England. Til å begynne med,
hadde vi tyske fly over oss hele
tiden, men så etter hvert slukket
kapteinen alle lanterner, og satte
full fart ut i Atlanterhavet. Der ble
vi stoppet av britiske skip, som
fulgte oss inn til Kirkwall, hvor vi
ble liggende i fjorten dager,
forteller Oskar.

I mellomtiden brøt den andre ver-

denskrig ut for fullt. Oskar begy-
nte umiddelbart å seile på Texas
og diverse havnebyer i Sør-
Amerika, skipene var lastet med
drivstoff, hans liv som krigsseiler
på Atlanteren hadde begynt.

- Jeg husker vi skulle til Antwer-
pen på en av de første turene, året
er fortsatt 1940, men så angrep
plutselig tyskerne Belgia, og vi
måtte gå til Brest isteden. Plut-
selig angrep tyskerne der også, vi
så bombingen av Brest fra dekk,
idet vi satte kursen mot Dublin,
Irland var jo nøytralt, fortsetter
Oskar. 

TRAFF KRONPRINSFAMILIEN

Etter hvert, i 1941,mønstret han
på Fred Olsens ”Braga”, som
skulle gå fra Baltimore til Wash-
ington, for øvrig det eneste skipet
han seilte med under krigen, som
ikke hadde flytende last. 

- I Washington fikk jeg møte den
norske kronprinsfamilien som
hadde reist i eksil, nåværende
kong Harald var syv år den gan-
gen, vi fikk kaker og drikke, det
var hyggelig. Senere på dagen
fikk vi besøke den amerikanske
kongressen, og på kvelden fikk vi
møte ambassadør Morgenstjerne,
vi ble oppmuntret til å fortsette
vår innsats, erindrer den spreke
87-åringen. 

TORPEDO

I 1942 mønstret Oskar på
”Glitre”, litt senere samme år blir
de torpedert av tyske ubåter i
Nord-Atlanteren. Det ble stadig
farligere å være krigsseiler,
tyskerne satte inn store ressurser
for å få stanset den allierte dri-
vstofftransporten over Atlanter-
havet 

- Jeg var på utkikk da det skjedde,
det rystet noe helt forferdelig. Vi
kastet oss i livbåtene, og rodde
for livet. En ny torpedo senket
”Glitre” like etterpå. Men det var
ikke over med det; en norsk båt
fra Larvik, ”Vinkler”, jaget oss da
vi flyktet i livbåtene. Mannskapet
ombord trodde vi tilhørte fienden,
og begynte å skyte på oss. Men så
ble ”Vinkler” også senket av en
tysk torpedo, det var fullt kaos,
og flere druknet, jeg har sett

mange dø foran ansiktet på meg,
beretter Oskar.

De som klarte å komme seg trygt
i havn etter torpederingen av
”Glitre”, ble bevilget to måneder
fri. Dessuten fikk de 50 dollar til
nye klær;

- Vi tok toget fra Newfoundland
til New York, to dager på første
klasse. Jeg hadde kjøpt en blå
skinnjakke for anledningen,
husker jeg. Vel fremme kjøpte jeg
stoff på gata for resten av pen-
gene, det skulle holde til to
dresser, men holdt ikke gang til
en, jeg ble skikkelig rundlurt,
mimrer Oskar.

VERVET AV ”UNCLE SAM”
Han slo seg ned i Brooklyn. På
dette tidspunktet var USA i full
ferd med å forberede seg til en
eventuell fremtidig krigsdelt-
agelse, og det pågikk heftige
vervekampanjer for ”Uncle
Sam”, i alle amerikanske stor-
byer. Oskars navn havnet på
myndighetenes lister, og i de
kommende årene skulle han få et
svare strev med å unngå
innkallelse fra det amerikanske
militæret, hver gang han hadde
landlov i USA. 

Mens krigsseileren bodde i den
amerikanske storbyen, sto det en
dag skrevet i The New York
Times at; det måtte bygges flere
båter enn det tyskerne klarte å
senke, det var litt kjedelig å høre
for en som akkurat hadde blitt
torpedert, men fakta er at det en
stund ble satt sammen båter på 48
timer for å klare å holde tritt med
de store tapene. 

Etter oppholdet i New York fort-
satte Oskar å seile. I 1943 var han
på båten ”Solør” i middelhavet,
mens tyskerne bombet Italia fra
sine baser i Nord-Afrika;

- Vi lå i havn et sted i det sørlige
Middelhavet mens bombene ha-
glet. ”Solør” var lastet med
bensin, og båten som lå ved siden
av oss var lastet med sprengstoff,
da var jeg virkelig redd, forteller
Oskar, som fortsatte å seile krigen
ut.

HJEM IGJEN

I 1946 kom krigsseileren tilbake
til Norge. Han hadde giftet seg i
England under krigen, men ville
prøve å slå seg ned i hjemlandet.
Det skulle by på nye utfordringer;
han fikk ikke jobb, han hadde
ingen penger, og han hadde ingen
mulighet til å få seg noen utdan-
ning. Han bosatte seg hos sin
søster. Så kom kona fra England,
men hun fikk ingen rasjoner-
ingskort, de måtte klare seg med
hans. Det var vanskelig å føle seg
ordentlig hjemme, og det var
svært trange tider;

- Jeg husker den lokale kolonial-
forretningen skulle dele ut gratis
appelsiner til alle faste kunder, en
gang da jeg bodde hos søsteren
min. Det var et fristende tilbud.
Jeg forklarte at jeg hadde bosatt
meg her, og gjerne ville bli fast
kunde, men det ville de ikke vite
noe av, det ble ingen appelsiner
på meg, forteller Oskar.  
En periode livnærte han seg på å
reparere lystbåter, men til slutt
måtte det bli sjøen igjen, denne
gangen valgte han hvalfangst.
Sjømannslivet brakte han på nytt
tilbake til England, så han og
kona bestemte seg for å flytte
over igjen. Det var heller ikke
problemfritt;
- Jeg var gift i England, og betalte
skatt til England, så jeg fikk

under tvil lov til å bli. Men jeg
måtte regelmessig melde meg for
politiet, jeg fikk utdelt en slags
rapporteringsbok som de stem-
plet. Det var veldig strengt den
gangen, men etter å ha meldt meg
som avtalt i fem år, fikk jeg per-
manent oppholdstillatelse, fork-
larer Oskar, i dag er han bosatt i
Whitchurch utenfor Liverpool.

IKKE BITTER

Krigsseileren har fra begynnelsen
av vært opptatt av å understreke
at han ikke er bitter. Svært mange
av krigsseilerne, inkludert han
selv, kom tilbake som nervevrak.
Men Oskar mener den norske
stat, blant annet gjennom
krigspensjonen, har bidratt med
sitt, for å hjelpe dem tilbake til
hverdagen. 

Han bærer derfor ikke nag til
hjemlandet, han fikk til og med
økonomisk støtte når han for en
stund siden måtte gjennom en
komplisert operasjon i England.
Krigspensjonen har så definitivt
hjulpet han å bygge seg opp
igjen, selv om det tok sin tid. Det
er snarere følelsen av å være
sosialt utstøtt, som har plaget
Oskar mest;

- Jeg vet ikke helt hva det var,
men jeg tror det var noe med
mentaliteten. Vi ble liksom ikke

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

PRESTEN PÅ BESØK: Søndag om bord i det norske skipet ”Kosmos”. 

IKKE BITTER: Oskar Andersen er en av få gjenlevende krigsseilere. Han
er ikke bitter på den norske stat. Men det var ikke problemfritt å komme hjem
etter seks år på sjøen, krigsseileren følte seg aldri sosialt akseptert. 
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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

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
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sosialt akseptert, føler jeg, vi ble
behandlet som fremmede. I etter-
tid har jeg også ved et par anled-
ninger følt at vår innsats ikke har
blitt verdsatt; 

- For ikke så lenge siden var jeg i
Tønsberg da det nye sjø-
fartsmuseet ble åpnet, jeg dumpet
tilfeldigvis innom på åpningsda-
gen, men der følte jeg meg abso-
lutt ikke velkommen, selv om jeg
sikkert kunne fortalt mye spen-
nende, det tok jeg veldig tungt,
sier han.     

FÅ IGJEN

Det er få igjen av de som kan
fortelle de samme historiene som
Oskar Andersen. Tre ganger i året
møtes gjenlevende krigsseilerne i
Liverpool til lunsj på Adelfi
Hotel. Det var også en betydelig
krigsseilerforening i byen, den
hadde en gang over 150 medlem-
mer, nå er det knapt fem igjen, og
foreningen er mer eller mindre
lagt på hylla. 

Oskar har reist rundt på engelske
skoler og fortalt om sine er-
faringer under den andre verden-
skrig, og han har deltatt i flere
undervisningsprosjekter. Han har
også blitt offisielt hedret for sin
krigsinnsats. Han har fått tre
norske krigsmedaljer, fra både
kong Haakon, kong Olav og
Kong Harald. Og han har nylig
fått tildelt en høythengende
ærestittel i Liverpool. 

Har du lyst til å vite mer om
krigsseilerne kan du ta turen til
sjømannskirken i Torrevieja den
22. april, da er det krigsseil-

erkveld. Dit skal Oskar Andersen,
så reiser han hjem til England for
noen måneder, sommeren i Mon-
tesinos blir litt for varm. 

SENKET: “Høegh Silverdown”, fra Leif Høegh & Co, ble senket av tyskerne
den 15. juni 1943. Skipet var fullastet med bomber, geværer, traktorer og fly-
bensin da det ble angrepet. 27 av 58 personer om bord, ble drept.

DE NORSKE KRIGSSEILERNE
Rundt 24.000 norske sjømenn seilte i utenriksfart under den andreverdenskrig, mange dem ble torpedert. 3.734 av de norske krigs-seilerne vendte aldri hjem. En stor del av de som overlevdekrigsårene på sjøen slet med store psykiske og fysiske skader. Etterkrigen oppsto debatten rundt krigsseilernes etterbetalinger, etforholdsvis mørkt kapittel i nyere norsk historie.

De norske krigsseilerne hadde i utgangspunktet høyere hyrer ennsine britiske kolleger. For ikke å skape problemer om bord, ble det,etter en avtale mellom norske og britiske myndigheter, besluttet atde norske sjøfolkene skulle ha de samme utbetalinger som debritiske. Differansen skulle overføres til Norwegian Seamen`s SavingOffice, i ettertid er dette prosjektet referert til som; ”det hemmeligefondet”.

Her ble pengene forvaltet, og meningen var at de skulle komme denorske krigsseilerne og deres etterlatte til gode etter krigen, i 1947utgjorde fondet 43,7 millioner norske kroner. Det oppsto imidler-tid en strid mellom sjømennene og den norske stat, og krigsseilernetapte i høyesterett i 1954. Først i 1972 vedtok stortinget å utbetale155 millioner kroner til de gjenlevende norske sjøfolkene og deresfamiliemedlemmer. 
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E
n gjeng lærere og elever
fra videregående, spilte en
periode ”løkkefotball”

ved Den Norske Skolen Costa
Blanca – DNSCB - i Alfaz del
Pi. Etter en stund kom et par av
elevene, deriblant Stefan Røn-
ning, med forslaget om å for-
malisere det hele, og starte et
bedriftslag, siden har det gått
slag i slag.

Det er tre bedriftsserier i om-
rådet, Altea, Albir og Benidorm.
Colegio Noruego har nå vunnet
Albir serien, og er i gang med
sluttspillet. Der skal de beste la-
gene fra de tre seriene møtes.

MANGLER SPONSORER

Colegio Noruego spiller 7-
manns fotball, og har ikke
vanskeligheter med å stille lag,
de har 11-12 faste spillere. Men

et lite problem har oppstått etter
at de ble kvalifisert for
sluttspillet.    

- Vi ledet serien ganske tidlig, så
endte det altså med at vi vant, og
havnet i sluttspillet. Det var vi
for øvrig ikke like forberedte på.
Det koster penger å være med,
for dommer og baneleie må vi ut
med 55 euro per kamp. Vi har
akutt behov for sponsorer, men
vi jobber med saken, og i kveld
har vi penger, forteller Håvard

Bergfall, som er lærer ved
DNSCB, og fast forsvarsklippe
på Colegio Noruego.

En god sponsor har bedriftslaget
allerede fått. En lokal bil-forhan-
dler har blant annet finansiert
draktene, de trenger ikke lenger
å spille med skolens t-trøyer.

- Vi kommer til å gjøre alt som
står i vår makt for at dette skal
fortsette. Det er viktig for
skolen, for samholdet, og ikke
minst for profileringen utad. Alle
norske fotballspillere som spiller
på andre lag her nede i området,
bør komme og spille for oss, sier
Håvard oppfordrende.  

”LAGSTYRER” OG KAPTEIN

Colegio Noruego har ikke egen
trener, oppmann eller saftb-
lander, derimot har de sin egen
”kampstyrer”, Markus. Han er
lagets ansikt utad, alltid upåk-

lagelig kledd i stilig dress og
hatt. Det er Markus som tar ut
laget og sørger for at spillerne
holder stilen, han styrer laget fra
sidelinja, og er fast innslag på
hver eneste kamp. ”Kampstyr-
eren” er selvsikker foran
kveldens kamp, han kan forsikre
meg om at det blir seier.   

Colegio Noruego har også en
lagkaptein, det er de pålagt å ha.
Initiativtager Stefan Rønning har
fått denne oppgaven. Stefan har
tidligere spilt på juniorlaget til
Ålesund, og to 3. divisjonslag
hjemme i Norge. Nå har han
bodd 2,5 år i Spania. Her har han
trent litt med A-laget til Alfaz,
men det fungerte liksom ikke
helt.

Det funka ikke så bra, jeg fikk
problemer på grunn av språket,
dessuten er spansk fotball helt
forskjellig fra den fotballen jeg

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Fotballaget til Den Norske Skolen Costa
Blanca, i Alfaz del Pi,  Colegio Noruego
– har hatt stor suksess siden oppstarten i
fjor høst. Etter å ha vunnet Albir serien,
har de nå havnet i sluttspillet. Forrige
mandag var det et av topplagene, Real
Benidorm, som var motstander.

Alfaz del Pi

Colegio Noruego
til sluttspillet

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

COLEGIO NORUEGO: Bedriftslaget til Den Norske Skolen Costa Blanca er kvalifisert til sluttspillet, etter at de vant
Albir serien tidligere i år. 

TROFASTE FANS: Fanskaren består av 15-20 trofaste tilhengere. Det er ikke
bare koner, samboere, eller foreldre, får vi vite.  

“LAGSTYREREN”: Det er
Markus som tar ut laget. 

TØFF MOTSTAND: Colegio Noruego møter et av topplagene,
Real Benidorm, denne mandagskvelden.
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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

er vant til. Norsk fotball er mye
mer fysisk, mer som den en-
gelske, forklarer, Stefan, som
snart skal begynne å spille 11-
manns fotball på stor bane for
Orange, i tillegg til at han
selvsagt kommer til å fortsette på
Colegio Noruego.

NY SEIER

Stemningen er stigende foran det
viktige oppgjøret denne
mandagskvelden. Men det en-
gelske laget som har banen til ni,

ser aldri ut til å bli ferdig. Så, en-
delig braker det løs. Colegio
Noruego går aggressivt ut fra
start, og allerede det første an-
grepet bærer frukter, 1-0, så blir
det fort 2-0 og 3-0. Real
Benidorm er avkledd fra begyn-
nelsen av, etter hvert roer det
hele seg riktignok litt ned, men
de norske lærerne og elevene fra
DNSCB vinner til slutt komfort-
abelt 5-3.  

Et tyvetalls publikummere kan

konstantere at ynglingene er på
riktig vei i sluttspillet. 15-20
tilskuere møter som regel frem
hver gang, og det er ikke bare
samboere, koner eller foreldre,
får Spaniaposten vite.          Hver
mandag er det kamp på den nye
kunstgressbanen ved siden av
Mercadona i Albir. Her er det
bare å møte opp, Colegio
Noruego ønsker alle velkom-
men.

Endelig innendørshall i Alfaz del Pi
Alfaz del Pi

R
ådhuset i Alfaz del Pi har
satt av en million euro til
ny idrettshall. Toni Such,

PSOE, sier at hans parti ønsker å
utbedre infrastrukturen og ser-
vicetilbudet for kommunens
innbyggere. 

Et viktig skritt i riktig retning er
oppføringen av en lenge etter-
lengtet idrettshall. Byggingen
skal gå over flere faser hvor av
de første skal påbegynnes
allerede i år, forteller Such.

I andre omgang kan det være ak-
tuelt å bygge videre hvor hallen
skal komme med et ung-
domshus.

Idrettshallen skal plasseres i om-
rådet bak dagens utendørsarena
bak Casa de Cultura i Alfaz del
Pi. Sport er et av satsningsområ-
dene for kommunen. Man ser på
turisme relatert til idrett som et
satsingsområde spesielt i lavs-
esongen hvor det er svært god
hotellkapasitet og gode utendørs
treningsforhold.

INNENDØRSHALL: Toni Surch
sier byggearbeidene bli påbegynt
allerede i år.

LETT MATCH: Men de norske lærerne og elevene har ingen problemer mot kveldens motstander. 
De går tidlig i ledelsen, og vinner komfortabelt 5-3.



R
obert er utdannet kokk
fra Hotel Continental i
Oslo, hvor han tilbrakte

sin læretid ved ærverdige Annen
Etasje. Der ble han godt kjent
med det franske kjøkken, og han
fikk opplæring av noen av lan-
dets beste kokker.  

Etter hvert fikk den unge kokken
lyst på nye utfordringer, og
startet delikatesseforretningen
Gutta på Haugen, i ettertid har

han vært involvert i en rekke
andre lignende forretninger.
Deretter var han med og starte
Kjøkken og Bar på Youngstor-
get, og restauranten Sult og
baren Tørst på Grunerløkka. Alle
tre stedene er fortsatt populære i
den norske hovedstaden.

- Vi hadde også planer om å
starte en nattklubb som skulle
hete Kåt, meningen var at vi
skulle dekke menneskets

primærbehov, men det ble det
aldri noe av. Isteden reiste jeg til
Fosnavåg, hjembygda til faren
min, og startet fisk - og
skalldyrrestauranten Maki.
Senere startet jeg en tilsvarende
restaurant med samme navn i
Ålesund. Filosofien var fisk og
skalldyr rett fra havet, forteller
Robert.

FRA NORDPOLEN TIL ALICANTE

Restaurantgrunderen tok seg så
etter hvert jobb som kjøkkensjef
på Hotel Rica Park i Ålesund.
Han klarte liksom ikke å slå seg
til ro, nye utfordringer ventet.
Gjennom kjøkkensjefjobben på
Rica Park, fikk han muligheten
til å være med et amerikansk
filmteam og lage reklamefilm
for Ford på Nordpolen, der lagde
han mat i 65 minus grader. Etter
oppdraget på Nordpolen, fløy
Robert rett til Alicante for å
kikke på et restaurantprosjekt,
året er 2002. 

- Valget var ganske enkelt.
Det var over 30 varmegrader når
vi landet i Alicante, jeg kom fra
minus 65 på Nordpolen. Pros-
jektet jeg skulle kikke på var
restauranten Ole Bull i Villa
Martin. Jeg sa umiddelbart ja til
å være med å bygge den opp. Jeg
rakk også å starte brasseriet Bleu
i Cabo Roig, før jeg i 2005 fikk
et tilbud om å være med å starte
Norges første Hard Rock Cafe
på Karl Johan, erindrer Robert.

BYGGE OG BO

Men det ble vanskelig å tilpasse
seg Norge igjen, dessuten hadde
Robert fått seg spansk samboer

og en liten datter under det første
oppholdet i Spania. Savnet av
familien og det behagelige kli-
maet ble for stort, han måtte ne-
dover igjen. 

Da han etter noen måneder kom
tilbake til Spania, ble han kon-
taktet av noen svensker som
lurte på om han ikke kunne
tenke seg å hjelpe dem med å
bygge opp Restaurant Eriksson,
det kunne han. Etter noen
måneders hardt arbeid var stedet
i full drift, da åpnet Robert
restauranten Denicos i San
Miguel, som han driver fortsatt
den dag i dag. 

Så etter en stund ringte
svenskene fra Restaurant Eriks-
son igjen, nå lurte de på om han
ikke kunne tenke seg å ta over
hele restauranten, Robert var
aldri i tvil, han hadde uansett et
ønske om å roe seg ned;

- Jeg har ei lita datter, og en
sønn på seks måneder, og til
sommeren skal jeg gifte meg.
Jeg hadde et ønske om å roe meg
ned, det har jeg nå gjort. Her skal
jeg bygge, bo og bli feit, sier
Robert fornøyd. 

RADIKALT SKANDINAVISK KJØKKEN

På Restaurant Eriksson satses
det på radikalt skandinavisk
kjøkken. Det vil si en radikal
gjenspeiling av de skandinaviske
mattradisjonene. Det skal være
sunt, godt og hjemmelaget. Fer-
digmat har mesterkokken ikke
noe til overs for, og posemat har
ingenting på hans kjøkken å
gjøre. 

- Her vil det aldri bli laget fish
and chips eller Yorkshire pud-
ding, heller ingenting som kan
minne om fast food. Det er nok
av kjønnsløse internasjonale
restauranter her i området. Alle
serverer stort sett det samme, jeg
tror at det er restauranter med
sjel som overlever i det lange
løp, sier Robert.

På Eriksson opereres det med to
menyer. Det er husmannskost på
dagtid, og en annen mer eksper-
imentell meny på kvelden. Her
serveres hjort, reinsdyr og kaviar
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Norske bedriftsledere på Costa Blanca:

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

Robert Johansen
-Restaurant Eriksson
Robert Johansen fra Ålesund har vært
med på å starte imponerende mange
restauranter og delikatesseforretninger i
sitt unge liv. Nå har han slått seg til ro i
Horizonte urbanisasjonen utenfor Tor-
revieja, hvor han nå driver Restaurant
Eriksson.  

Torrevieja

BLIR VÆRENDE: - Jeg har ei lita datter, og en sønn på seks måneder, og til sommeren skal jeg gifte meg. Jeg
hadde et ønske om å roe meg ned, det har jeg nå gjort. Her skal jeg bygge, bo og bli feit, sier Robert fornøyd. 

TOLKER RÅVARENE: - Min
filosofi er enkel; jeg satser på god
hjemmelaget mat, basert på gode og
ferske råvarer. Jeg lager mat slik jeg
tolker råvarene, og jeg har fått gode
tilbakemeldinger på det
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fra Bottenviken. Her er islandsk
torsk og norsk laks, og marinert
sild i alle varianter. 

- Jeg henter mye råvarer fra
Skandinavia. Fisk og skalldyr
for eksempel, holder en langt
høyere kvalitet oppe i det kalde
nord, enn her nede. Her er van-
net for varmt, havets delikatesser
vokser for fort. Ost og melke-
produkter får jeg fra La Mancha,
og vanlig kjøtt henter jeg som
regel fra Navarra. Kjøttet fra
Nord-Spania holder høyere
kvalitet, her nede er det for tørt
og varmt, dyra trives ikke så
godt i denne varmen, sier
Robert.

COSTA BLANCA ET U-LAND?
Robert har som sagt spansk sam-
boer som er god til å lage mat,
og han vet at det spanske
kjøkkenet holder høy standard,
og at landet produserer råvarer
av høy kvalitet. Men han er ikke
imponert av matkulturen der han
har spist på Costa Blanca;

- Matmessig er dette området
av Costa Blanca et U-land, det
har masseturismen og utstrakt
bruk av ufaglært arbeidskraft
sørget for, alt skal være billig.
Spania produserer vin og andre
råvarer av meget høy kvalitet,
men det hjelper ikke så lenge
kunnskapen mangler, og det gjør
den dessverre i stor grad her på
Costa Blanca, påstår Robert.

- Norsk tradisjonell mat pre-
sentert på moderne vis, er i vin-
den om dagen. Det er litt tilbake
til røttene liksom. Eriksson er en
skandinavisk restaurant, som
skal lage mat folk forbinder med
noe. Min filosofi er enkel; jeg
satser på god hjemmelaget mat,
basert på gode og ferske råvarer.
Jeg lager mat slik jeg tolker rå-
varene, og jeg har fått gode
tilbakemeldinger på det.
Dessuten er det viktig å gjøre det
man tror på 100 %, hvis ikke kan
man like godt gi opp med en
gang, fortsetter han. 

”DET NYE KJØKKENET” 
Ifølge restaurantsjefen er ikke
lenger det franske kjøkkenet så
internasjonalt dominerende, det

har på mange måter stagnert. De
siste 30 årene har kokkene reist
mye, og tatt med seg nye tradis-
joner utenfra. Det asiatiske
kjøkkenet har for eksempel
stadig stigende popularitet.  

Robert husker godt kokkene på
Continental kom hjem fra uten-
landsreiser med nye og spen-
nende oppskrifter i kofferten.
Det var slik ”det nye kjøkkenet”
ble skapt. Kokkene kombinerte
fremmede matkulturer med de
tradisjonelle norske, det er
gamle tradisjoner kombinert
med moderne impulser.

Den norske kokken har også stor
sans for det han kaller for mod-
erne matlaboratorium, som for
eksempel katalanske El Bulli,
som flere ganger er kåret til ver-
dens beste restaurant, her blir
kokekunsten omgjort til viten-
skap, og kokkene er blitt inter-
nasjonale verdensstjerner.  

LOVE ALL, SERVE ALL…
- Man kan godt leke og eksperi-
mentere, men man må jobbe
også. Jeg tror for øvrig ikke på å
tjene seg brårik innen denne
bransjen, man må heller bygge
seg opp over lang tid. Konkur-
ransen er stor, men vi satser på
god kvalitet til fornuftige priser.
Man kan nesten alltid gå ned på
pris, men aldri kvalitet, sier
Robert. 

Restaurant Eriksson serverer
lunsj og middag hver dag, og har
skandinavisk talende personell.
Men det betyr ikke at restauran-
ten bare har skandinavisk klien-
tell, den har også mange
engelske, hollandske og spanske
gjester. 

- Denne restauranten driftes
på de samme verdiene som Hard
Rock Cafe. Der var mottoet love
all, serve all. Alle er like
velkomne, og alle får samme
service, avslutter Robert Jo-
hansen før han tar fatt på
kveldsskiftet.

Supercor

N-332
CarrefourLIDL

Punta Prima

Torrevieja
Cartagena

Heidi Frisør & Restaurante Eriksson 
ønsker velkommen til:

Lørdags Jazz
Vesla Hagen &

Keith Munch Orchestra
Lørdag 19. og 26. april kl. 13.30

ERIKSSSON: Denne restauranten driftes på de samme verdiene som Hard Rock Cafe. Der var mottoet love all,
serve all. Alle er like velkomne, og alle får samme service.

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.

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??



SPAN IAPOSTEN 19 .  APR I L  2008 UTGAVE  08 -200816

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?Telefon: 

607346658 - 665786226

info.pianoman@gmail.com

Piano 
stemming og

reparasjon av
eksperten.

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

D
et var Runa Amine fra
skinnbutikken i Alfaz
del Pi som kom med

forslaget om å arrangere vårfest
på Gallerian. Hun hadde lenge
gått med planer om å ha en vis-
ning i Torrevieja, og så fant hun
ut at hun ville gjøre noe mer ut
av det. Skinnbutikken har hatt
mange gode kunder fra Torrevie-
jaområdet opp gjennom årene,

og nå ønsker de seg enda flere. 

Runa kjente innehaverne av sen-
terets kjøtt- og fiskeforretning –
Delicias de Noruega – fra før, og
de stilte seg straks positive til
forslaget. Deretter fikk hun med
seg Marianne Liljeholt fra
Restaurant Rainbow, så fikk de
to med seg de fleste andre bu-
tikkinnehaverne på senteret, og

det hele var plutselig i gang.

SILD FRA SOTRA OG VIN FRA RIOJA

- Jeg tror aldri det har vært så
mye folk her noen gang, sier in-
nehaverne av Delicias de
Noruega, de har vært her siden
senteret ble grunnlagt. I dag
tilbyr de prøvesmaking av di-
verse slag sild og norske
grillpølser.   

- Skikkelig godt, konstaterer
Bjørn Vikanes som har tatt turen
innom.

- Det er sild fra Marthas de-
likatesser på Sotra, samme pro-
dusent som i sin tid lagde sild for
sildekongen. Dette er det eneste
stedet i Spania man får kjøpt
denne silda, forteller Bjarnhild
Ekerhovd fra Delicias de
Noruega, som bød på mange
gode tilbud på norske kjøtt- og
fiskeprodukter for anledningen.

Det er for øvrig ikke bare skan-
dinaviske butikker på Skandi-
naviske Shopping Senter. Her
finnes en stor butikk med orien-
talske tepper, dessuten har sen-
teret sin egen spanske vinbutikk,
som også tilbød prøvesmaking
under vårfesten. Her var sild fra
Sotra og vin fra Rioja for den
som hadde lyst. Og det var det
tilsynelatende mange som
hadde.

KORSANG OG SKINNMOTE

I tillegg til prøvesmaking av sild
og vin, var det musikk, lotteri,
make up show, moteoppvisning
ved skinnbutikken, og ikke
minst korsang, under tidenes
første vårfest. 

Sigrids sanggruppe er en gjeng
med rundt 40 sangfugler, diri-
gent Sigrid, samt to musikere.
De øver på “Gallerian” hver
mandag kveld, til Marianne Lil-
jeholts og mange andres store

begeistring.

- Kan du skrive at de som har
kontaktet oss, og spurt om å få
være med nå i vår, kan komme
tilbake til høsten? Vi har egentlig
hatt inntaksstopp, men nå har vi
bestemt oss for å ta inn flere
medlemmer igjen etter sommer-
ferien allikevel, sier Sigrid som
har vært dirigent på Costa
Blanca i 15 år.

Så var det tid for moteoppvis-
ning ved skinnbutikken. Et tyve-
talls frivillige modeller fra både
Alfaz og Torrevieja viste skinn-
moter i alle fasonger og farger.
Alt designet og produsert i Alfaz
del Pi. Runa Amine var godt
fornøyd med arrangementet, hun
utelukker absolutt ikke at det
hele kan bli en årlig tradisjon.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Torsdag den10. april ble det arrangert vårfest på Skandinaviske
Shopping Senter i Torrevieja for første gang. Det var fullt hus og
en tydelig braksuksess. Fornøyde arrangører utelukker ikke at
det hele kan bli en årlig tradisjon.

Vårfest på “Skandinavisk Center”
Torrevieja

STORFORNØYD: Marianne Lilje-
holt fra Restaurant Rainbow, var godt
fornøyd med oppslutningen rundt
tidenes første vårfest på “Skandi-
navisk Center” i Torrevieja.

FULLT HUS: Det var fullt hus på vårfesten, od det var ikke et ledig bord å oppdrive. Arrangørene strålte om kapp med
hverandre, og det er store muligheter for at arrangementet kan bli en årlig tradisjon. 
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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. Niemann

Bedre innemiljø - rens og desintifiser ditt airconditionanlegg!
Fuktighet fra ditt aircondition anlegg er et ideelt miljø for bakterier, mugg etc som skaper
dårlig lukt og dårlig inneklima. Maskinen bør desinfiseres årlig for å holde unna bakterier,
skitt og mugg. Spesielt viktig er dette på eldre og rimeligere modeller uten moderne 
luftrensesystemer. Et skittent klima anlegg gir ikke bare dårlig helse, men den yter mindre
og bruker mere energi i drift.

Få ditt anlegg renset og desinfisert årlig !  

DANS OG DRAMA

Marianne Liljeholt har drevet
restaurant Rainbow siden sep-
tember, hun var også strålende
fornøyd med vårfesten. Restau-
ranten var full fra det begynte til
det sluttet, det var her det meste
skjedde.  

- Dette er kjempebra, jeg
håper vi kan lage en tradisjon ut
av det. Det har vært så mye folk
at vi faktisk har hatt for lite plass
i dag, vi har hatt for lite stoler og
bord, sier Marianne, som er
egentlig er utdannet teaterpeda-
gog. 

- Drama og dans ligger mitt
hjerte nært. Jeg har en drøm om
å opprette en teatergruppe her
ved senteret. Det hadde virkelig
vært noe. Vi gjorde et forsøk for
en stund siden, men det var litt
for laber interesse dessverre, nå
ønsker vi altså å prøve igjen.

Ellers er det for øvrig dans her
hver fredag. ”Zorba de Greek”
spiller gresk og internasjonal
musikk. De er kjempeflinke, og

det er god stemning og mye folk.
Men vi har selvsagt plass til enda
flere, avslutter Marianne Lilje-
holt, før hun må ta fatt på server-
ing av nye gjester. 

Det er en jevn tilstrømning av
mennesker hele denne apriletter-
middagen på Skandinaviske
Shopping Senter, og det er som
vi har hørt; store muligheter for
at arrangementet kan bli en årlig
tradisjon.

PRØVESMAKING I: Svenske
Britta og norske Asbjørn, prøves-
maker vin i senterets egen vinbutikk.

VISTE SKINNKLÆR: Runa Amine fra skinnbutikken i Alfaz del Pi (til høyre),
hadde tatt med et bredt utvalg av egenproduserte skinnklær. Velvillige mod-
eller, fra både Alfaz og Torrevieja, sto i kø for å vise skinnklærne. 

PRØVESMAKING II: Bjarnhild Ekerlund og Ella Slettbakk fra “Delicias de
Noruega”, tilbyr prøvesmaking av diverse typer sild og norske grillpølser. 
- Skikkelig godt, konstanterer Bjørn Vikanes (til høyre).

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

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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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)
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 (Ved Plaza de Toros)
Gandia
San Javier
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

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

LØRDAG:

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

SØNDAG:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
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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Madrid
Madrid

B
atasunalederen Arnaldo
Otegi må bli i fengsel,
etter at hans siste anke til

grunnlovsdomstolen er avvist.

Batasunalederen ble av
høyesterett dømt til 15 måneders
fengsel for å ha deltatt i en
demonstrasjon som hyllet et
kjent ETA medlem. 

Batasunaleder 
forblir i fengsel

Madrid

M
yndighetene i Liecht-
enstein har stengt flere
bankkontoer som skal

ha tilhørighet til ETA. Tiltaket er
kommer som en følge av en
hemmelig etterforskning iscene-
satt at dommer Baltasar Garzon. 

Alle kontoene er linket til navn
som er assosiert med en bar i
Guipuzcoa. Eieren av baren skal
ha vært sentral i en utpress-
ingskampanje regissert av ETA.
Det er ikke uvanlig at ETA skaf-
fer seg midler ved å presse
lokale forretningsdrivende til å
betale en revolusjonær skatt –

impuesto revolucionario. Etter-
forskerne mener at pengene på
de stengte bankkontoene kan
spores til innkrevning av slik
revolusjonær skatt. Baltasar Gar-
son forsøker nå å bevise disse
påstandene.   

Den spanske dommerens siste
trekk mot ETA kommer i kjøl-
vannet av at terrororganisasjo-
nen sprengte to mindre bomber
ved en tv stasjon i Baskerland.
Ingen personer kom til skade
under attentatet, som på forhånd
ble varslet i en telefonoppring-
ing.

Liechtenstein  fryser ETA kontoer

Madrid

Flyktninger
druknet

M
inst tretten afrikanske
immigranter har
druknet i et forsøk på å

ta seg til Spania. Til sammen 16
ungdommer, på mellom 17 og
25 år, la ut fra byen Oran i Al-
gerie i en hjemmelaget båt den 3.
april. Båten forliste senere uten-
for Afrikas kyst. 

Den algeriske kystvakten melder
at de så langt har funnet tretten
av ungdommene omkommet, og
at frykter at de tre siste har lidd
samme skjebne.

Malaga

P
å grunn av personalman-
gel ved tingsretten i
Malaga, venter 11.000

dommer på å bli gjort
rettskraftige; vi lider av en kro-
nisk mangel på arbeidskraft, sier
en representant for den regionale
domsstolen i Andalucia, han
mener at minst fem nye stillinger
må opprettes ved tingsretten i
Marbella. 

Det har vært stor fokus på det
spanske rettsvesenets bristninger
den siste tiden. Særlig har det
vært mye fokus etter Mari Luz
saken i Huelva. Mannen som tok
livet av femåringen var dømt til
fengsel for sedelighetsforbry-
telser ved en tidligere anledning,
men det er kommet frem at han
aldri måtte sone den fire år lange
dommen i fengsel.

Personalmangel ved tingsretten

Å
praktisere islam, blir
stadig mer vanlig i Mur-
ciaregionen og Andalu-

cia. Spania har litt over en
million registrerte muslimer,
184.000 av disse bor i Andalu-
cia, og 63.000 bor i Murcia. 

Dermed kommer Andalucia på
tredjeplass på lista over spanske
regioner med flest muslimer, kun
overgått av Katalonia og
Madrid. Ifølge folkeregistrene,
er over halvparten av alle
spanske muslimer opprinnelig
fra Marokko.

Fra Murciaregionen meldes det
at over 5.000 skoleelever benyt-
ter seg av tilbudet om et spesielt
nasjonalt pensum for muslimer,
som ble innført i 1996. Tiltaket
har blitt svært godt tatt i mot av
Spanias forskjellige muslimske
organisasjoner. 

Islam brer seg i sør

SIDE OM SIDE: Spesielt i Andalucia har “forskjellige” religioner levd fre-
delig side om side i århundrer. Jøder, kristne og muslimer har levd sammen,
men bevart her sin egenart.

Callosa
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www.sandenpools.com
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BENIDORM N-332

SANDEN POOLS

PEUGEOT     HOSTAL MCDONALDS

Svensk-Spansk familieforretning
www.sandenpools.com

Spesialister på alt tilbehør til bassenget! 
Filter, pumper, alle typer bassengtrekk,

varmepumper og solvarme.

Beste priser på Saltelektrolys-

metode for bassengvann eller

klor.  Vi er eksperter på basseng-

vann (siden 1973)! Med vår

kunnskap får du det produkt 

som passer best for deg!

Velkommen innom eller ring Charlotte, 
tlf: 966 866 325 for mer informasjon!

Åpningstid: Mand.-Fred. 09.00-18.00. 

Avda Europa, 65, Alfaz del Pi

Sommer- og vintertrekk
- holder temperaturen
- beskytter mot smuss og alger i flere måneder 
uten filtrering

- lett og rulle ut og inn
- kan installeres på rektangulære- og nyreformede 
basseng

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!

Leserinnlegg

Ugebladet Vikingposten havde
i nr. 13  - 9 årg. 3 april 2008 en
arktikel omkring ulovlig
dumpning af byggeaffald.

Lad mig knytte et par kom-
mentarer til denne artikel. Gen-
nem de 8 år jeg har boet i
Spanien har jeg ikke oplevet at
det er Spanske borgere der har
et slapt syn på miljøsvineri.
Det er noget vi nordboere har
bragt med herned. Uden, at
kunne føre bevis for det vil jeg
skønne, at største delen af det
svineri som bliver smidt i na-
turen skyldes ulovligt udført
arbejde og her er der ingen
tvivl om, at udlænninge står for
størstedelen af det. Prisen for,

at komme af med byggeaffald
er uendelig lille og det er med
garanti ikke seriøse byggefir-
maer der dumper affald i na-
turen.

Desværre er moralen, at bare
det er billigt, så skidt med om
firmaet, der udfører arbejdet, er
lovligt registreret, om de be-
taler skat, moms og andre
afgifter og skidt med hvad de
gør af affaldet. 

Jeg føler, at de fleste
udlændinge har en meget slap
moral med hensyn til, at delt-
age i de solidariske pligter man
har som borger i Spanien. Man
vil ikke melde sig ind i kom-

munen, ikke for alt i verden be-
tale skat, helst bruge sort arbe-
jde fra andre udlanske firmaer,
som heller ikke bidrager til
skattekassen.. Men man er
først fremme på barrikaderne
når der er noget man er util-
freds med - Ulovligt dumpet
affald, manglende politi, man-
glende læger osv. osv.  Denne
holdning er desværre med til,
at ændre den spanske borgers
synspunkt på os udlænninge.
Bliver vi ved på denne måde er
det ikke sikkert at vi stadig kan
føle os velkommen.

JM, ALFAZ DEL PI.

Alfaz del Svinesti

Madrid

E
t revolusjonerende prøve-
prosjekt har funnet sted
på en flyplass et sted uten-

for Madrid i løpet februar og
mars. For første gang har et
manuelt betjent hydrogenfly blitt
prøveflydd, melder Boieng.

Den amerikanske flyprodusen-
ten prøvefløy fly drevet av hy-
drogen allerede for tre år tilbake,
men den gangen var det snakk
om ubemannete fly. Denne gan-
gen fløy de med pilot. 

Sjefen for Boiengs teknologiske
avdeling, John Tracy, beskriver
prøveflygningene som en ”his-

torisk teknologisk suksess”, og
han understreker at det lover
godt for en” grønnere fremtid”. 

Prøveflygning av “hydrogenfly”
Madrid

Menneskesmu-
glere arrestert

P
olitiet har klart å oppløse
et stort nettverk av men-
neskesmuglere. Banden

har spesialisert seg på å smugle
russiske kvinner til Spania for
prostitusjon. 

Etter lang tids etterforskning, har
politiet arrestert 76 medlemmer
av menneskesmuglernettverket. 
I samme aksjon har 400 kvinner,
uten gyldig oppholdstillatelse i
landet, blitt anholdt. Politiet sier
at det kriminelle nettverket har
sendt minst to millioner euro ut
av Spania siden 2006.

Illustrasjonsfoto
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RESTAURANTE

RESTAURANTE CESAR I ALBIR
Spesialiteter: Argentinsk kjøtt, empanadas,
lammelår a la César. Internasjonal meny.

Avda. del Albir, 68  -  Telf: 96 686 73 78  -  Servering og avhenting.

Åpent: kl 12.00-16.00 og 18.30-22.30. Onsdag stengt. 

Torrevieja

Guardamar

Rojales

Kom og prøv vår 
utmerkede “dagens meny”:

Kun 14€+ iva

(Ingen “dagens” lørdager)

Forretter:
Hjemmelaget Patè

Blandet Salat

Egg & Majones

Tomat Suppe

Hjemmelaget Lasagn

Mr X Dadler

Brød og Smør inkl. 

Hovedretter:
Lammeskulder

Kjøttgryte

Grillet Kylling

Kylling i Champinjong saus

Panert Kylling

Panert Torske filet

Grillet sverdfisk

1/4 And i appelsin

Lasagne

Serveres med grønnsaker
og poteter.

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 19.00-23.00

Tirsdager stengt 

Don Bricolage   Bensinstasjon

Stressless   Mercadona   Mercedes

6 km. Benidorm                          Altea 1.km
N332

Du finner oss mellom Alfaz del Pi og Altea:

Britisk kvinne

knivdrept
E

n britisk kvinne ble i beg-
ynnelsen av april funnet
knivdrept i sitt hjem i

Lago Jardin urbanisasjonen i
Torrevieja. Kvinnens 35-årige
kubanske nabo har meldt seg for
politiet, og tilstått drapet. Drap-
sofferets ektemann skal ha vært i
Afghanistan på jobb da den
tragiske hendelsen inntraff. 

Politiet tror at 35-åringen skal ha
stukket offeret til døde ved syvti-
den på morgenen. Deretter skal
han ha tatt seg en dusj og skiftet
klær før han meldte seg for poli-
tiet. 

Drapsmannen hevder han
besøkte sin britiske nabo for å
drikke kaffe, ifølge naboer skal
det ikke ha vært noe romantisk
forhold mellom drapsmannen og
offeret, snarere skal de ofte ha
hatt høylytte krangler.

Politikere spiste for over 14.000 Euro

K
ommunestyremedlem-
mer fra PSOE i Rojales
anklager PP-Grip koal-

isjonen, som sitter med makten i
kommunen, for å sløse bort of-
fentlige midler. Ifølge anklagene
har Rojales kommune liggende
ubetalte regninger for hele
257.929 euro. Beløpet stammer
fra perioden 1. januar 2007, og
frem til i dag.

Rojales kommune skylder blant
annet over 100.000 euro til Iber-
drola, Correos, Aquagest, Colsur
og Telefonica. Men verre er det

at regningsbunken inneholder en
ubetalt regning på over 14.000
euro fra restauranten Don Carlos
i Ciudad Quesada.  

Viseordfører i Rojales, Eva
Maria Ros Ruiz, hevder at kom-
munen har fått tilbake alt de har
brukt middager og mottakelser,
og at det har vært strengt nød-
vendig å bruke disse pengene.
Dessuten er alt godkjent i kom-
munestyret, sier hun.

PSOE kommunestyrerepresen-
tant, Janis Symons, hevder deri-

mot at det PP-Grip koalisjonen
burde vært lagt under
økonomisk administrasjon. Van-
lige bedriftsledere må holde seg
til budsjettene, ellers går de
konkurs, slik burde det være for
styrende politikere også, sier
Symons. 

PSOE påpeker også at kom-
munen lånte 1,7 millioner euro i
september i fjor, for å få balanse
i budsjettene. Et par måneder
senere bevilget kom-
muneledelsen seg lønns-
forhøyelse på hele 25 %. 

Eiendommer revet
D

et har foregått en del
rivningsaktivitet på
Playa Babalonia i

Guardamar den siste tiden. På
ordre fra det spanske miljøvern-
departementet, har flere eien-
dommer blitt revet for å gi
stranden tilbake sitt naturlige in-
ntrykk. Mange av eiendommene
har blitt eid av den samme fam-
ilien i over 50 år.
Hele den spanske kyststripen

skal granskes i miljøvernde-
partementets prosess. Men
leasingavtaler skal være gyldige
frem til 2018. Allikevel har de-
partementet bestemt at 100 hus
skal rives i nærmeste fremtid.
Årsaken er at de er så fallefer-
dige at de når som helst kan
ramle sammen, heter det seg i en
uttalelse fra den spanske
miljøvernministeren.                 

Santa Pola

Varsler vann-
sparende tiltak

E
n talsmann for rådhuset i
Santa Pola sier at kom-
munen kan komme til å

måtte innføre vannbesparende
tiltak. Vannverkene i området
har varslet at tørketilstander har
tæret hardt på vannreservene.

I første omgang skal det settes
begrensninger på vanning i
parker og andre grøntområder.
Santa Polas ordfører, Miguel
Zaragoza, sier at det er viktig å
huske på at vann er en dyrebar
ressurs, og at innbyggerne burde
forsøke å gjøre en innsats for å
spare på det private vannfor-
bruket. 

MORET SEG KONGELIG PÅ KOMMUNENS REGNING: Her i Quesada har det Rojales kommune liggende en
ubetalt regning på over 14.000 Euro fra restauranten Don Carlos. Viseordfører i Rojales, Eva Maria Ros Ruiz fra Pardido
Popular sier “det har vært strengt nødvendig å bruke disse pengene”.

ENDELIG BORTE: Boligene som
rives er oppført uten lovlig byggetilla-
telse. Flere av husene ramlet delvis
sammen etter perioder med mye vind
og regn i vinter.

- Betal kun halv pris for halv porsjon “á lá carte”
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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 & a la carte.

� Dagens meny:  
Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

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€   

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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Torrevieja Torrevieja

Mand. - Fred. kl. 12.00-16.00
Dagens rett:  5,90 €

Åpent alle dager!

Sant Pere, 23 Altea 
(v/stranden)

Telf: 966 881 783

Akropolis Altea
GRESK RESTAURANT

Nå også i
Benidorm

Vicente Llorca Alos No 3-3

PLAYA PONIENTE
Tlf: 96 680 81 04

Dagens rett:  5,90 €

• Kjøkken av beste kvalitet

• Sveitsisk kokk

Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”,  fersk fisk og utmerket kjøtt.

Lunchmeny 14€, vin inkludert

Åpent 12.00 - 24.00 stengt onsdager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea

Tlf: 965 841 269

Mulig offer for kugalskap

E
n 55 år gammel mann
døde, under mystiske om-
stendigheter, på sykehuset

i Torrevieja den 28. mars. Det
valencianske helsedepartementet
undersøker om mannen kan ha
vært smittet av den menneske-
lige varianten av Creutzfeld-
Jacob sykdommen, som på
folkemunn kalles for kugalskap. 

En komplett diagnose kan først
stilles etter den dødes hjerne er
obdusert. Ledelsen ved syke-

huset i Torrevieja, understreker
at hvis pasienten døde av kugal-
skap, er det i tilfelle snakk om et
isolert tilfelle. 

Den omkomne 55-åringen skal
ha vært på ferie i England for
noen og tjue år siden, i en peri-
ode hvor det har vært et kjent ut-
brudd av kugalskap på de
britiske øyer. 

Brutalt gullsmed ran

T
o brutale ranere stakk
forleden av med 120.000
euro fra en gullsmedbu-

tikk i sentrum av Torrevieja. De
maskerte ranerne tok seg inn i
butikken ved åpningstid på mor-
genen. 

Deretter skambanket de eieren,
før de bandt han fast og stakk av
med pengene. Begge ranerne
skal ha vært væpnet med
skytevåpen, ifølge vitner skal de
ha hatt hva de tror var østeu-
ropeisk aksent.

Torrevieja

Kommunist-
partiet reformert

T
orreviejas kommunist-
parti har blitt reformert
etter å ha ligget i brakk 17

år. En ny partiledelse har blitt ut-
nevnt, med Luis Lopez Anguita
som ny partileder. 

Et av partiets første tiltak blir å
gi uforbeholden støtte til byens
saltarbeidere, som nylig har vært
i streik. 

Orihuela Costa

Endelig ferdig

E
tter flere måneders
anstrengelser, har endelig
beboerne i Macarena II

urbanisasjonen på Orihuela
Costa, fått sine ferdigstillelsesat-
tester. Det betyr at boligene nå er
lovlige, og at alt er registrert i
kommunen. Detter er de første
ferdigstillelsesattestene som blir
gitt i dette området i år. 

De lokale myndighetene sier de
endelig har klart å ordne opp i en
rekke infrastrukturproblemer. En
talsmann sier at utbyggerne har
lovet å løse de problemene som
fortsatt gjenstår, slik at alle be-
boere i hele området skal få de
dokumentene de mangler for
sine boliger.

Torrevieja

RANET MIDT I SENTRUM: Det
var her i sentrum av Torrevieja at
gullsmedbutikken ble ranet.

Farlige undervanns-
strømmer og kloakk

L
okale myndigheter har
plassert ut varselplakater
ved flere strender i Torre-

viejaområdet. Det dreier seg om
strendene i La Zenia og ved Cala
Capitan, hvor det er blitt registr-
ert svært sterke under-
vannsstrømmer. Det er også
utplassert varselsbøyer i vannet.
I fjor omkom to personer i dette
området, begge dødsfallene
knyttes til de sterke under-
vannsstrømmene.

Lokalpolitikere fra partiet
CLARO har lenge forsøkt å få
myndighetene til å innføre

sikkerhetstiltak ved de aktuelle
strendene. De har også varslet
om dårlig kloakkinfrastruktur i
området. Ifølge partileder, Bob
Houliston, er La Zenia stranden
svært forurenset av kloakkut-
slipp. 

Nå får vi se om myndighetene
snart skal ta oss på alvor. Vi har
lenge etterlyst badevakter og

Røde Kors personell på disse
strendene, sier Houliston. 

SPRENGT INFRASTRUKTUR: Kloakk forurenser flere lokale strender i
Torrevieja. La Zenia stranden er en av de rammede.
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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

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM· Debatt

· Spørsmål og svar
· Tips og triks

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

I
en storaksjon mot pedofili og
barnepornografi, har spansk
politi arrestert 42 personer.

Det er beslaglagt millioner av
bilder og filmer med
barnepornografisk innhold i
forbindelse med aksjonen.

De 42 arresterte vil alle bli tiltalt
for besittelse og spredning av
barnepornografi. Seks av de ar-

resterte vil i tillegg bli tiltalt for
seksuell trakassering av min-
dreårige på internett.

Det ble foretatt arrestasjoner i
over halvparten av Spanias au-
tonome regioner. Og de ar-
resterte tilhører alle typer
samfunnslag, alt fra bygningsar-
beidere til flygeledere er på-
grepet, melder spansk politi.

Aksjon mot pedofili
S

luttregningen etter at olje-
tankeren” Prestige” i
2003, har kommet opp i

938.233.071, eller nesten en mil-
liard euro. Summen inkluderer
det omfattende saneringsarbei-
det, og erstatninger til de
skadelidde. 

Spanske myndigheter har pre-
sentert kravet for domstolen i
Corcubion, som nå skal avgjøre
hvem som har det økonomiske
ansvaret for en av Spanias
største miljøkatastrofer
noensinne. 

Mange har lenge plassert
skylden hos Spanias sittende
regjering i 2003 (Partido Popu-
lar), som kommanderte den
havarerte båten til havs,  hvor
den så brakk i to og forårsaket
Spanias største miljøkatastrofe
noen sinne.

HUNDRETUSENER DEMONSTRERTE

Flere hundre tusen mennesker
demonstrerte i begynnelsen av
2003 mot den PP regjeringens
håndtering av ulykken med olje-
tankeren «Prestige». Ar-
rangørene mente at opptil en
million mennesker var med.
Demonstrantene krevde flere
ministeres avgang og at de ans-
varlige for oljeforurensningen
blir stilt for retten. Forurensnin-
gen ble en katastrofe for fiskere

og turistindustri i hele det nord-
vestlige Spania.

PP FORÅRSAKET MYE AV SKADENE

Partido Popular styrte i Galicia  ,
hvor båten begynte å synke. De
styrte også på nasjonalt nivå den
gangen.  Båten begynte først å ta
inn vann utenfor kysten av Gali-
cia, hvor den gikk på grunn i no-
vember 2002. Det blåste sterk
vind i området, og båten befant
seg da ca. 50km utenfor kysten. 

Båten ba om hjelp til å komme
seg nærmere land hvor sjøen var
roligere.  Regionale myndigheter
instruert av regjeringen i Madrid
kommanderte båten enda lenger

til havs, dette skulle forhindre at
kysten ble tilgriset av oljesølet
som allerede da var begynt å
legge.  

Båten knakk i to da den ble ut-
satt for hard sjø, og Spanias
største miljøkatastrofe var et fak-
tum. Katastrofen hadde trolig
blitt langt mindre, og lettere å
kontrollere, dersom “Prestige”
hadde fått lov til å gå nærmere
land.

Oljeutslipp kostet en milliard

DEMONSTRERTE MOT PP: Kanskje så mange som en million mennesker
demonstrerte mot regjeringens (PP) håndtering av “Prestige” forliste i 2003.

KNAKK: Myndighetene nektet “Prestige” å søke ly roligere vann nær kysten.
Resultatet var at oljetankeren knakk i to og nesten hele lasten lakk ut i havet.
Resten ble med båten ned på 3400 meters dyp når den til slutt sank.

GIFTIG I GENERASJONER: Den
spesielt giftige oljen har ødelagt
økosystemer for mange hundre år fre-
mover. Fiskere har mistet jobbene
sine.
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190 EURO MER: Etter en omstemming, godkjente 60 % av de streikende
den nye avtalen med justisdepartementet. Avtalen innebærer en lønnsøkning
på 190 euro i måneden. 

S
treiken blant de domstol-
sansatte, som er underlagt
det spanske justisdeparte-

mentet, er avblåst etter drøyt to
måneder. Etter en omstemming,
godkjente 60 % av de streikende
den nye avtalen med justisde-
partementet. Avtalen innebærer
en lønnsøkning på 190 euro i
måneden. 

Dermed blir lønnen til de som er
underlagt det statlige justisde-
partementet, omtrent på nivå
med de som innehar de samme

stillingene i de autonome re-
gionene. 

Den nå avsluttede streiken har
paralysert en rekke rettssaker i
regionene Castilla y Leon,
Castilla-La Mancha, Asturias,
Balearene, Murcia, La Rioja,
Extremadura, Ceuta og Melilla.

Streik i domstolen avblåst

2
0 personer er arrestert for
tyveri og salg av an-
tikviteter og kulturminner.

Flere av gjenstandene som er
blitt solgt, er datert tilbake til
steinalderen og romertiden. De
arresterte skal ha brukt metallde-
tektorer ved kjente utgravn-
ingssteder, for å finne frem til
gjenstandene, som etterpå er blitt
solgt på internett, sier politiet.

Blant utgravningsstedene som er
blitt plyndret, er Municipium
Augusta Bilbilis i nærheten av
Calatayud i det sentrale Spania,
samt et utgravningssted i Calpe.
Romerske sverd, 12.000 antikke
mynter, samt et stort antall stein-
og metalløkser, er blant gjen-
standene som er blitt stjålet og
ulovlig omsatt. 

Ulovlig omsetting av kulturminner

Madrid

To personer har nylig omkom-
met av kugalskap i Spania. Det
dreier seg om en 40-årig kvinne
og en 51-årig mann, begge fra
Castilla y Leon. De to skal ha
blitt smittet for over åtte år siden.
Det mistenkes at den omkomne
kvinnen hadde fått sykdommen
Creutzfeld-Jacob, etter å ha spist

smittet kjøtt under et besøk i
England. 

Det finnes fra før kun et doku-
mentert dødsfall relatert til ku-
galskap i Spania. Legene frykter
nå at flere kan være smittet, til
tross for at sykdommen ikke har
hatt noe utbrudd ennå. 

To døde av kugalskap

Barcelona

K
jernekraftverket Asco 1 i
Ribera d`Ebre i Katalo-
nia, ble i november ram-

met av et utslipp, som først nå er
blitt oppdaget av myndighetene.
Radioaktive partikler skal ha
lekket ut av ventilasjonssys-
temet. Men ledelsen har dysset
ned utslippet, og rapportert av de
radioaktive verdiene lå langt
under grenseverdiene for ra-
dioaktive utslipp. 

Nå har Greenpeace engasjert seg
i saken. Miljøvernorganisasjo-
nen mener utslippene har vært
langt alvorligere enn det
kjernekraftverkets ledelse har in-
nrømmet. Dessuten mener
Greenpeace at den lange tiden

som er gått siden utslippet, kan
ha bidratt til at radioaktive par-
tikler kan ha spredt seg i
omkringliggende jordbruksom-
råder.

Radioaktivt utslipp

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 

Barcelona

C
atalonia og Aragon har
vært de to regionene som
har protestert hardest mot

at Valencia og Murcia skal ta
vann fra elva Ebro. Nå er det
dukket opp nye utfordringer; den
katalanske regjeringen ønsker å
hente vann fra elva Segre til
Barcelona.

Men presidenten i Aragon,
Marcelona Iglesias, nekter. År-
saken er at Segre er knyttet sam-
men med Ebro. Og at den
katalanske regjeringen har god-
kjent et vedtak som fastslår at
det ikke skal hentes vann verken
fra Ebro eller noen av dens
sideelver, et vedtak som dermed
også omfatter Segre. 

Vannkrangel

Motril

Dommer må
betale erstatning

T
ingsrettsdommeren i
Motril – Adelina Entrena
– har blitt dømt til å betale

103.000 euro i erstatning til en
tidligere fange. Tingsrettsdom-
meren skal ha unnlatt å videre-
formidle en løslatelsesordre, slik
at fangen fortsatte å sone hele 17
måneder etter at han egentlig
skulle vært løslatt. 

I tillegg til boten, som ble re-
dusert fra 350.000 euro til
103.000 euro, har den regionale
domstolen i Andalucia dømt En-
trena til et års tvungen permisjon
uten lønn. Det er andre gangen
tingsrettsdommeren i Motril er
utestengt fra sitt embete.

RADIOAKTIVE UTSLIPP: Dette
kraftverket ved Ebro elven skal ha
sluppet ut radioaktivt materiale.
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KRAFTIG “NORSK” 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, 
nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er brukt men fremstår som
ny og selges med garanti. Kun
650 Euro. Tlf: 627 816 569
(Altea)

SAMSUNG 52 TOMMERS PLASMA

Samsung 52" plasma skjerm,
HD ready. Kun to måneder gam-
mel, skjermen er som helt ny og
dermed under garanti etc.
"PS50Q97HD". Selges pga
plassmangel, ta kontakt for mer
info. Kun 1300 Euro. Kvittering
medfølger. Tlf: 627 816 569
(Altea).

ALUMINIUM WHEELCHAIR

lightweight wheelchair. hardley
used,like new. folding. 225€. can
speak dutch german english
spanisch. Telefon: 627019403 

TRANSPORT BUR FOR STOR HUND

Vari Kennel bur, godkjent for
fly, høyde 80cm, lengde 100cm,
bredde 70 cm. Selges € 30,-. Vil-
lamartin, 12km syd for Torre-
vieja . tel. 637 953 249

MINI COOPER S
10/2002 Mini Cooper S, 60.000
km. God stand! Tlf. 600616193. 

2004 FORD FOCUS 1.8 TDCI
86.000km. Stj.vogn.Ac++ selges
kun 6200€.Meget rimelig i drift.
Ring Sverre på +47 69148030
eller +34 634027000

JAGUAR XJ 12
støken Jaguar XJ 12 (12 syl. 6l)
92/93 mod. 75TKM. Sølv met.
sort skinntr. el.takluke ,radio m.
cd-skifter. alt utstyr. Itvgodkj.
nov.08. Prisforl. Euro 14.000.-

Tel.+34.966880515
mob.687371656

RENULT MEGAN 2.0 AUTOMAT

Bilen er fra 1997-8. 91000 km.
Automat kassen ny ved 65000
km. Nye støtdempere forran,
bremsene totalt byttet. Teknisk
er bilen bra. klima ,el vindu og
lås ITV august 2008. Selges for
E900 +reg,kost. Svein Mob
630821256

1999 RENAULT SCENIC MEGANE

1.6 RXE 16V, alt elektrisk,
Sat.Nav, CD-veksler,
110.000km, manuell gir. ITV-
kontroll sep.07. Selges meget
rimelig €3.800 grunnet flytting
tilbake til England.
Telefon: 697994027 

PEUGOT 206
TORREVIEJA Bilen er en 2000
mod, hvit, 3 - dørs, i god stand.
El-vindu og A/C. Full service og
ITV Mars 2008. Pris 4000,-€
639334537 / 966798777

HONDA CBF 600 S 2005
Sykkelen fremstår som ny.
Nesten ikke kjørt. en del utstyr
kan medlølge. Overtrekk,
veske,hansker og hjelm. E 4250
+ papir kostnader. Svein mob
630821256

MERCEDES ML-270 CDI
Grunnet overgang til leasingbil
selges vår fantastiske ML . Sølv
met Automat Takluke avtagbart
hengerfeste 143000 km sorte
skinnseter aircond Pris 19000
euro (ferdig prutet) Bilen leveres
verkstedskontrollert+service
Telefon: 657801303 

BMW X5
2005 modell, 52.000km, au-
tomat, Sportpakke, Xdrive, navi,
panoramatak, beige skinn+++
Som ny. Tlf: 627816567 (Altea)

GOLF VOLKSWAGEN 1.4 I
sælges, hvid, ITV 03-2009, nye
bremser, km 200.000, incl. for-
sikring Pris 1850,- €.
Telefon: 628313212

VIL BLI KJENT MED MANN!
Hei er du en ,seriøs mann mel-
lom 30 og 60år, bor på Costa
Blanca, og er alene, send meg
noen ord eller ring. Liker ikke
røyk men tar en drink og liker
mennesker og liv, samt rolige
kose stunder, reise og kunst og
mye mer, Anita46
Telefon: 965889189

SERVITØR SØKER JOB

Hei jeg er frisk, udadvendt,
mødestabil og præsentabel 36 år
mann fra skandinavien, som
søker jobb som servitør, bu-
tiksmedhjælper eller som recep-
tionist i Albir, Altea eller
Benidorm-området. Jeg taler
Norsk, Dansk, Svensk, Engelsk
og lite spansk. Skulle dere vær
interessert hører jeg gerne fra
dere. Jeg kan starte den 3 mai.
Tlf. +45 20 56 10 18 

AU PAIR / BARNEPIKE

Hei, jeg heter Solveig Melanie
Kirchhofer og er en norsk/tysk
jente på snart 19 år som kommer
til Spania til høsten (2008). Jeg
søker jobb som Au Pair eller
barnevakt/pike. Jeg har erfaring
med barn fra flere tidligere job-
ber. Ellers er jeg sosial, utadvent
og nyskjerrig. Jeg er ferdig med
videregående ved steinerskolen
i Oslo. Der hadde jeg spansk un-
dervisning i tre år, men med
denne turen til Spania ønsker jeg
spesielt å friske opp disse
kunnskapene. Ellers røyker jeg
ikke, og har ikke lappen. Hvis du
kjenner noen som trenger en Au
Pair/barnepike eller lignende så
ta kontakt! Tlf. +47 9573 4995
eller 636533115 (tanten min i
Altea).Barnehage/barnepass

BARNEHAGE/BARNEPASS

HJELP. Jeg er en to år gammel
norsk gutt som trenger barne-
hageplass eller annet tilbud fra
ca 20 aug. Når storesøster beg-
ynner på DNSCB, skulle jeg
også gjerne hatt noen å leke

med. Har gått på The Pre-school
i Puerto La Cruz, Venezuela det
siste året, så jeg er godt vant med
barn fra mange land samt å være
borte fra mamma og pappa på
dagene. Tror snart jeg er ferdig
med å bruke bleier også. Synes
det er noe ordentlig gris, og tror
jeg er klar for potte i løpet av
sommeren. Ring mamma eller
pappa på telefon 0058 922 7727
eller 004790936942, evt. send
mail til post@pelago.no. Hilsen
Karl Edvard, 2 år

ALFAZ DEL PI

Sentralt beliggende leilighet i
sentrum av Alfaz del Pi ledig. ca
90 kvm. 3 soverom, stue,
kjøkken og balkong. 600 €/mnd
+ depositum. Mob.616 743 295
Hus.966 860 584 Telefon: +34
966860584

ENEBOLIG TIL LEIE

Enebolig til leie i Sierra de
Altea. Ca 240 m2. tre
soverom/trebad, 2 stuer stort
kjøkken. Stor terasse med privat
basseng samt BBQ.Tomt ca 950
m2. Parkering på tomt.Helt nytt.
Umøblert m/delvis hvitevarer.
Kun 2 min unna Golf bane.Ta
kontakt for pris. snakker engelsk
og spansk. Telefon: 653234394 

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

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 

CABO ROIG , PLAYA GOLF
Helt ny kjedet enebolig med flott
beliggenhet, syd-vest-vendt,
hav-utsikt, m/stor stue, spises-
tue, am.kjøkken, 2 soverom, 2
bad, terrasser, hage m/parkering,
fellesbasseng. Gangavstand til
kjøpesentere. PRIS € 143.000,-.
TEL.+ 34 637 953 249
Telefon: +34 637 953 249 

SYD FOR TORREVIEJA,ZENIAMAR

Koselig møbl leilighet 86 kvm
til leie i sommer. 2 dbl sov, ve-
randa + priv takterr m/grill, alle
faciliteter, pool, AC, nær strand,
shops, bar, rest, 3 golfb, 25 km
til Murcia flypl, for voksne Tel.
+ 47 91574001

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 5

TORETTA 3 TILLEIE

Fin Patrisialeilighet som er
utvidet og rehabilitert med norsk
tv ,radiokanaler og bredbånd.2
soverom stue,spisestue og nytt
kjøkken.Innglsset vinterhage,og
ca 25 kvadrat terrasse i gate uten
gjennomkjøring.300 m.til bussh-

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

�

BIL & MC�

� JOBB / TJENESTER
BOLIG TILBYS�

Costa Blanca - Nord
Marina Baixa

RUBRIKK PÅ
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BEKJENTSKAP

�
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oldeplass og nærbutikk og
ca.700 m.til restauranter.
656628993 eller 965070173

ALTOS DE LA BAHIA

Fin solrik, barnevennlig og ve-
lutstyrt leilighet på bakkeplan
rett mot basseng (også barnebas-
seng) ledig delvis juni og hele
august måned. Flatskjerm med
norske og nordiske tv kanaler,
ac, oppvaskmaskin m m. For
mere info og bilder ta kontakt
med John Karlstad på nr. 0034
966923926

TORETT 111 TILLEIE

fin Patricialeilighet.Leiligheten
er utvidet og rehabilitert med
norske tv og radiokanaler og
bredbånd med
iptelefon.2soverom,stue,spises-
tue og.nytt kjøkken.Vinterhage
og 25m2 terrasse,i gate uten
gjennomkjørig,300 meter til
bussholdeplass,nærbutikk og
skole.700 m.til resturanter.lei-
ligheten kan ses på internett.
Tlf.0034656628993 og
0034965070173

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

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

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

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 

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 istället
Telefon: 0034691952170 

TORREVIEJA, TORRETA II
Ende rekkehus, sydvendt, i rolig
strök . Stor, lys stue med
kjökken integrert. 2 soverom,
bad, vaskerom. Alt på ett plan,
ca 48 kv.m.  I tillegg stor
utvendig bod 5 kv.m. Stor, solrik
terrasse med kjöreport. Fullt
möblert og meget godt utstyrt:
solvarme vv, sentralvarme m. ra-
diatorer, A/C m. varme, vannfil-
ter ,norsk TV. .Pris 120 000 euro
Tel: 966 705 967

ATICO, HJØRNELEILIGHET

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 

GARASJE TILSALGS

Har garasje i C/Cupido URB:
Torreblanca Marina X111.
(Garasjeplass) tilsalgs
10000euro
Telefon: 625955307 

ENKEL OG GREI, TORREVIEJA

Leilighet med takterrasse. 1
soverom. Møblert. Attraktiv be-
liggenhet. Gangavstand til La
Mata-stranden og til butikker.
Havutsikt! Henv. tlf +47
90051213 
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Stilling ledig
Spaniaposten SL, er i konstant vekst, vi utvider og søker

derfor flere medarbeidere. Vi holder til i moderne kontorer

i Altea og arbeider over hele Costa Blanca inklusive 

Torrevieja.

Grafiker / Layoutansvarlig
Vi søker en erfaren grafiker, for å jobbe med produksjon av

våre publikasjoner på deltid eller heltid. Søker må ha 

erfaring med billedbehandling og programmer som 

Quark Express og/eller Adobe Indesign. 

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

gamle og nye kunder på Costa Blanca. Spansk er ingen krav

men en stor fordel. 

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 

freelancer 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
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Skriftlig søknad sendes innen 5. mai til:

Reuma-Sol Senter, 
c/Falguera 2, Urb. Foya Blanca, 

03580 Alfaz del Pi

Attn: Kjøkkensjefen 

Restaurantleder
Ved restauranten på Reuma-Sol er det stilling ledig som 

restaurantleder. Restaurantleder har ansvar for å videreutvikle

restauranten og kvalitetssikre driften. Vi ønsker oss en person med

sans for struktur, estetikk, øye for detaljer og det ”lille ekstra”.

Vi forventer at søkere til stillingen har relevant utdannelse og erfar-

ing. Da våre gjester i all hovedsak er norske, er det en forutsetting

at søkeren snakker godt skandinavisk. Spansk i tillegg er en fordel.

Restaurantleder er direkte underlagt kjøkkensjefen som er drift-

sansvarlig. Arbeidstiden blir ihht turnus fordelt på 40 timer/5 dager

pr. uke. Dog bør det påregnes noe ekstra arbeid i travle periode.

Tiltredelse etter avtale.

Til vårt kontor/resepsjon har vi behov for en Service manager

som skal ha følgende funksjoner:

• Utarbeidelse av resepsjonens rutiner og funksjon

• Generell turistinformasjon til beboerne

• Sørge for den daglige drift av resepsjonen

Stillingen rapporterer til daglig leder

Vi søker etter et servicemenneske som trives med ansvar, er

strukturert og selvstendig med glimt i øyet. Vedkommende må

like samarbeid og være løsningsorientert. Bør beherske 

skandinavisk, engelsk og spansk. Søknadsfrist 03.05.2008.

Vi kan tilby utfordringer og hyggelig arbeidsmiljø i utviklingen av

et nytt Service og boligsenter.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes til: randi@incityspain.es
For spørsmål kontakt Randi Bolstad 
på telefon: 664 330 906

Stilling ledig:

Service manager

Sanasol Holiday & Care er et Service og boligsenter bygget i regi av Ole Bull Eiendom
AS, i Bergen. Beliggenhet er La Nucia, vis á vis ”Supermercado la Nucia” og nedenfor
Dialyseklinikken ”Clinica La Nucia”.

In City Spain SL

C/Almendros 10

03530 La Nucia

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: €650

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.

? ??

26

Mandag 21. 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: Veier til tro 
13.55 Urter: Sitronmelisse 
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 Bedre puls 
19.55 Faktor: Kristine blir blind 
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 
00.45 Nytt på nytt
01.15 Kulturnytt
01.25 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 21. 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
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Dokument 2: Slanger i paradis
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
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Lørdag 26. 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 Den deprimerte reporteren 
11.15 Gjensynet: Jon Eikemo 
12.15 Film: Bare et liv - Historien om Fridtjof
Nansen 
13.40 Kunnskapskanalen 2008: Hannah
Arendt: Fornuft og dømmekraft 
14.15 Maze kommer tilbake 
15.15 Film: Ballen i øyet 
16.35 Drømmerollen
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Malena 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv! 
20.25 Edel vare: Uten mat og drikke 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.10 Thor Heyerdahl - På jakt etter paradiset 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Änglagård - sommaren etter 
01.30 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 26. 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: Slanger i paradis
14:40  Dokument 2: Nervekrigen
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
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: The Man
23:40  Hope and Faith
00:05  Film: Love sick
01:40  Sportsnyhetene
01:55  Været

Mandag 21. april

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

Fredag 25. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
14.05 Doc Martin 
15.00 Megafon
15.30 Dinosapiens
15.50 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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: Fra Donau til
Dnepr 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Detektimen: Kalde spor 
00.10 Adresse Beograd 
00.40 Glastonbury 2007: Lørdag
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 26. april

07.00  Interaktiv Frokost
10.30  The Planet's Funniest Animals
11.00  The Planet's Funniest Animals
11.30  Et hundeliv
12.30  Under samme tak
13.00  Under samme tak
13.30  Twins
14.00  Liv og røre
14.30  Liv og røre
15.00  Familietrøbbel
15.30  Fresh Prince i Bel Air
16.00  Sexy superstjerner
17.00  Englands største stormer
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Metro
18.30  Aliens in America
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Ungkaren 20 vs 40
20.30  Sladder
21.30  Don't Say a Word
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Don't Say a Word - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  For Love of the Game
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  For Love of the Game - Filmen forts.
03.25  Dømt av juryen
04.10  Mess-TV

Tirsdag 22. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Bedre puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Blir man stor, så blir man stor 
13.40 Faktor: Kristine blir blind 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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
18.20 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Magasin 
19.55 Landeplage: Sunday People 
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: Shakespeare: The taming of the
shrew 
00.40 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.10 Kulturnytt
01.20 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 22. 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
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Tirsdag 22. april

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Ekstrem rengjøring
20.30  Hvordan se bra ut naken
21.35  C.S.I.
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: Miami
23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
23.55  Frøken Norge
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Fredag 25. april

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Airline
20.30  Tornadojegerne
21.30  Mumien
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Mumien - Filmen fortsetter.
00.05  America's Funniest Home Videos
00.35  Spin City
01.05  Mad Max 2
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Mad Max 2 - Filmen fortsetter.
03.05  Dømt av juryen
03.50  Mess-TV

Fredag 25. 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: Dødelig avtale
01:55  America's Got Talent - resultater
02:45  Sportsnyhetene
03:00  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 27. 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
08.20 Pingu
08.25 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 Hélene Grimaud om kjærlighet og
musikk
12.10 Film: Landstrykere 
13.45 På Herrens mark 
14.15 Kingdom 
15.30 Musikk på søndag: En reise med oper-
aregissøren Peter Sellars 
17.00 Adresse Beograd 
17.30 Åpen himmel: Den gode hyrde 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Fantastiske reiser: I halen på villhunder 
20.55 Film: Det kvinner vil ha 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Rally-VM 2008: Rally Jordan
00.10 Juristane 
00.55 Uka med Jon Stewart 
01.20 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 27. 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: Salsa
14:00  Sarahs fornemmelse av kultur
14:30  Toppserien: Før kampen
14:55  Toppserien: Klepp - Asker 1. omgang
15:50  Toppserien: I pausen
16:00  Toppserien: Klepp - Asker 2. omgang
17:00  Deal or no deal
18:00  Gudene vet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Brann -
Lillestrøm
19:55  Brann - Lillestrøm 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Brann - Lillestrøm 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  Sykkel: Liège - Bastogne - Liège
00:05  God kveld Norge
00:40  OP7
01:35  Hjelp, vi gifter oss!
02:25  Været

Søndag 27. april

07.00  Interaktiv Frokost
10.50  The Planet's Funniest Animals
11.20  The Planet's Funniest Animals
11.50  Fanatiske idrettsforeldre
12.50  Under samme tak
13.20  Under samme tak
13.50  Zoey
14.20  Liv og røre
14.50  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
16.20  One Tree Hill
17.10  One Tree Hill
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Uke-Aktuelt
18.30  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Hjernevaskede Bibelbarn
21.30  Premiere: Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Body Count
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Body Count - Filmen fortsetter.
03.20  Dømt av juryen
04.05  Mess-TV 

Onsdag 23. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Magasin 
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: Reven 
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Fra 7-ende til 8-ende
16.05 Desperados
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: Ikke langt fra stammen 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.45 Viten om: På tokt til Mars 
01.15 Kulturnytt
01.25 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 23. 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
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  Sykkel: La Flèche Wallonne
00:30  60 Minutes
01:20  Punk'd
01:50  Deadwood
02:45  Sportsnyhetene
03:00  Været

Onsdag 23. april

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Date My Mom
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
19.55  One Tree Hill
20.45  One Tree Hill
21.35  Lost
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Special Victims Unit
23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
23.55  America's Funniest Home Videos
00.25  Spin City
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Torsdag 24. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: Ikke langt fra stammen 
12.40 Spekter: Er vi alene?
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Newton-miks: Bang
16.05 Desperados
16.30 Megafon
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin 
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 24. 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 - Siste episode!
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kronprinsessen
00:35  Medisinmannen
01:30  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 24. april

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

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 & a la carte.

� Dagens meny:  
Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com
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Mandag 28. 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: Den gode hyrde 
13.55 Med hjartet på rette staden 
14.45 Árdna - Samisk kulturmagasin 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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: Storbystallen 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Album 
22.30 De som bygger landet 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.50 Nytt på nytt
01.20 Kulturnytt
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 28. 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
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Dokument 2: Tvunget til taushet
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 2. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Ekstremt urenslig
14.10  Zoey
14.40  Gilmore Girls
15.30  The War at Home
16.00  Steg for steg
16.30  What I Like About You
17.00  Will & Grace
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Spotlight
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  America's Funniest Home Videos
20.00  Airline
20.30  Tornadojegerne
21.30  The Fast And The Furious 2
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  The Fast And The Furious 2 - Filmen forts.
23.50  America's Funniest Home Videos
00.20  Spin City
00.50  Soldier
01.50  Aktuelt, Sporten og Været
02.10  Soldier - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  Mess-TV

Tirsdag 29. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Med sommaren kjem lengselen 
13.40 Faktor: Storbystallen 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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: Med elg i linsen og rev bak
øret 
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: Den røde drage 
01.15 Kulturnytt
01.25 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 29. 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  Summerland
01:00  Love lies bleeding
01:55  Jericho
02:45  Sportsnyhetene
03:00  Været

Tirsdag 29. april

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

Lørdag 3. mai

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 Migrapolis: Løsrevet 
10.45 Farvel, farmor 
11.15 Gjensynet: Bjørn Wirkola 
12.15 Film: Venner 
13.40 Kunnskapskanalen 2008: En oppskrift
på fattigdom 
13.55 En bank for de fattige 
14.50 Film: Salto, salmiakk og kaffe 
16.35 Drømmerollen
17.35 Perspektiv: Og nå: reklame! 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Malena 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv! 
20.25 Edel vare: Humor i tospann 
21.25 Sjukehuset i Aidensfield 
22.15 Thor Heyerdahl - På jakt etter paradiset 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Nattkino: Nettet 
01.10 VM ishockey 2008: Slovakia-Norge
03.30 Dansefot jukeboks med chat

Lørdag 3. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:37 Ozie Boo
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  60 Minutes
11:20  TV 2 hjelper deg
11:50  Håndball: Før kampen
12:15  Håndball: Sluttspillfinale, kvinner
12:55  Håndball: I pausen
13:05  Håndball: Sluttspillfinale, kvinner
13:50  Håndball: Før kampen
14:15  Håndball: Sluttspillfinale, menn
14:55  Håndball: I pausen
15:05  Håndball: Sluttspillfinale, menn
15:50  EM-kvalifisering: Norge - Israel 1. om-
gang
16:50  EM-kvalifisering: I pausen
17:00  EM-kvalifisering: Norge - Israel 2. om-
gang
18:00  Fotballfest lørdag
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Stjernene på slottet
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: Tommys inferno
23:50  Hope and Faith
00:15  Film: The Guilty
02:10  Sportsnyhetene
02:25  Været

Fredag 2. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
14.15 Holy mobile! 
15.00 Megafon 
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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: Sommer i
Baltikum 
20.55 20 spørsmål 
21.20 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hotell Babylon 
00.05 Adresse Beograd 
00.35 Glastonbury 2007: Søndag
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 2. mai

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  All rise
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: På kollisjonskurs
01:50  America's Got Talent
02:40  America's Got Talent
03:25  Sportsnyhetene
03:40  Været

Mandag 28. april

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

Lørdag 3. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.40  The Planet's Funniest Animals
11.10  The Planet's Funniest Animals
11.40  Et hundeliv
12.40  Under samme tak
13.10  Under samme tak
13.40  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
15.40  Fresh Prince i Bel Air
16.10  Sexy superstjerner
17.10  Ugly Betty
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Metro
18.30  Aliens in America
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Ungkaren 20 vs. 40
20.30  Sladder
21.30  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  Chaos
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Chaos - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  Mess-TV
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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 4. mai

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: Gubben og katten 2 - Findus drar
til månen
13:30  Gudene vet
14:00  Dokument 2: Tvunget til taushet
14:30  Kan du teksten?
15:30  Deal or no deal
16:30  Norske talenter
17:30  Norske talenter - resultater
18:00  Gudene vet
18:30  Nyhetene og Sporten      18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Stabæk -
Rosenborg
19:55  Stabæk - Rosenborg 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Stabæk - Rosenborg 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  30 dager
00:05  God kveld Norge
00:40  Vendetta
01:40  Hjelp, vi gifter oss!
02:30  Været

Onsdag 30. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Eit flagrande mysterium 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Den lunefulle naturen 
12.40 Brennpunkt
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Grevlingen 
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Malena 
16.05 Desperados
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Danske vidundere: Draved Skov 
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 Veterinær på safari 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis: Løsrevet 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket: Musikkbyen Reykjavik 
23.45 The Wire 
00.40 Viten om: Livets stjernestøv 
01.10 Kulturnytt
01.20 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 30. 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
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 1. mai

07.00 Fantorangen
07.30 Stå opp!
10.00 Ut i naturen: Med elg i linsen og rev bak
øret 
10.55 Jazz og kajakk 
11.15 Det siste slepet - tusen år med tøm-
merfløting er over 
12.00 Olav H. Hauge og Geirr Tveitt 100 år 
13.00 Ruiner og limousiner 
13.30 Film: Bør Børson jr. 
16.20 Odvar Nordli forteller 
17.15 Miljøgudstjeneste
17.45 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
18.00 Barne-tv
18.00 Den lille blå dragen 
18.10 Uhu
18.40 Katten Mons
18.45 Punktert 
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Gnistrende Wenche!
20.55 Frå solside til skuggeland? 
21.25 Höök 
22.25 Omid Djalili-show 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nonnen 
00.10 Spooks 
01.05 Korte grøss: Vincents mørke hemme-
lighet 
01.30 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 1. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 OzieBoo
07:02 Byggmester Bob
07:12 Krig og kaker
07:22 Barbie - Pegasus' trolldom
08:43 Heidi
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:25  Barbara Walters
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
19:00  Reflektor: Draumen
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  Criminal Minds - Sesongpremiere!
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kronprinsessen
00:35  Medisinmannen
01:25  Supernanny
02:20  Sportsnyhetene
02:35  Været

Torsdag 1. mai

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

Søndag 4. mai

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
08.20 Pingu
08.25 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 VM ishockey 2008: Slovakia-Norge
13.50 Dávgi - Urfolksmagasin 
14.10 Kingdom 
14.55 STCC Sturup
15.45 Med dans i bagasjen 
16.15 Cullbergballetten 40 år
17.00 Adresse Beograd 
17.30 Åpen himmel: Klang i katedralen 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Fantastiske reiser: Den ville gåsejakta 
20.55 Film: Philadelphia 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Rally: Rally Sørland
23.50 Lys våken 
01.10 Uka med Jon Stewart 
01.35 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 4. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.40  The Planet's Funniest Animals
11.10  The Planet's Funniest Animals
11.40  Fanatiske idrettsforeldre
12.40  Under samme tak
13.10  Under samme tak
13.40  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
15.40  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
17.10  One Tree Hill
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Uke-Aktuelt
18.30  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Kvinner som stjeler
21.30  Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Ready When You Are, Mr McGill
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Ready When You Are, Mr McGill
Filmen fortsetter.
03.30  Dømt av juryen
04.15  Mess-TV 

Onsdag 30. april

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

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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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
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
19:00 Klubb 10-13

24.4 Torsdag 10:30 Boccia
12:00 Møtested Minnekirken
19:30 Kulturkveld

26.4 Lørdag 11:30 Grøtservering
27.4 Søndag 11:00 Gudstjeneste - Kirkebuss - Minnekirken

17:00 Familiegudstjeneste - Kirkesenteret
28.4 Mandag 10:00 Boccia - Kirkesenteret

20:00 Gospelkor - Kirkesenteret
29.4 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff - Kirkesenteret
29.4 Tirsdag 18:00 Bønnenettverk - Kirkesenteret

19:30 Alltid på en tirsdag - Kirkesenteret
30.4 Onsdag 10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe - Kirkesenteret

17:30 Barnekorøvelse - Kirkesenteret
19:00 Klubb 10-13 - Kirkesenteret

MAI
1.5 Torsdag 10:00 Stengt - Kirkesenteret

19:30 Konsert Jan Groth - Kirkebuss Minnekirken
3.5 Lørdag 11:30 Grøtservering - Kirkesenteret
4.5 Søndag 11:00 Gudstjeneste - Minnekirken
5.5 Mandag 10:00 Boccia - Kirkesenteret

20:00 Gospelkor - Kirkesenteret
6.5 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff - Kirkesenteret

19:30 Alltid på en tirsdag. Besøk fra hovedkontoret i 
Bergen - Kirkesenteret

7.5 Onsdag 10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe - Kirkesenteret
18:00 Konsert, Lisa og Sofie Børud - Kirkesenteret

8.5 Torsdag 10:00 Boccia - Kirkesenteret
12:00 Møtested Minnekirken - Minnekirken

9.5 Fredag 20:00 Ungdomsklubb - Kirkesenteret
10.5 Lørdag 11:30 Grøtservering - Kirkesenteret
11.5 Søndag 11:00 Gudstjeneste - Minnekirken

Kirkebuss til kveldsarrangement i minnekirken

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

Odd Fellow inviterer til samvær:

Lørdag 19. april.
Møtet 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
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

MAI
04. søn. kl. 1700: Familiegudstjeneste m/utdeling av 

Min Kirkebok
06. tir. kl. 1800: KONSERT med Lisa og Sofie Børud
08. tor. kl. 1300: Middagsservering. Kjøttkaker
11. søn. kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. Kirkekaffe
17. lør. Se eget program
18. søn. kl. 1700: Kveldsbønn

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
Mandag: Kirken er lukket
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.

30
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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

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!

Vårens  Gudstjänster 2008 i Costa Blancaförsamlingen
13. april söndag - Temamässa i La Inmaculada kl 17. 

Kyrkkaffe på Club Nordico

26. april lördag - Temamässa  i Jávea kl.15

27. april söndag - Gudstjänst i La Siesta kl.18. Kyrkkaffe.

11. maj söndag - Gudstjänst i La Inmaculada kl.17. Kyrkkaffe på Club Nordico

25. maj söndag - Temamässa i La Siesta kl.18. Kyrkkaffe.

Anmälan till luncher mm senast torsdag samma vecka
Övriga aktiviteter:  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

31

Pressemelding

Konsert med Jan
Groth i Minnekirken
Torsdag 1. mai kommer Jan Groth til Min-
nekirken. Han er kjent for en storslått og ener-
gisk stemme. Til Minnekirken kommer han
med gitar – og vil lage en musikalsk kavalkade. 

H
an er etterspurt både til å
tolke kristne sangskatter
og til å uttrykke rocke-

musikk i godt voksne miljøer.
Det blir variert, innholdsrikt og
flott – slik kommenterer pro-
fesjonelle musikere forventnin-
gen, de har - når Groth går på
scenen.

De senere årene er han kjent
gjennom gruppa ”Just 4 fun” –
men forbindes mest med gamle

legendariske ”Aunt Mary”. I
senere tid har han også spilt inn
en CD med kristne sanger av
T.B. Barrat. 

Billetter selges ved Kirkesen-
teret, i resepsjonen på Solgården
og ved inngangen.

Det settes opp kirkebuss til kon-
serten.

Arrangør: Sjømannskirken

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-



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


