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Ford Ka4
Kia Picanto

GRUPPE A: 3 DØRER
€108 7 dager
€205 14 dager
€402 30 dager

Ford Fiesta
Nissan Micra
Seat Ibiza

GRUPPE B: 5 DØRER
€120 7 dager
€228 14 dager
€446 30 dager

Ford Fiesta
VW Polo
Peugeot 207

GRUPPE C: 5 DØRER
€145 7 dager
€276 14 dager
€540 30 dager

Ford Focus
VW Golf
Kia Creed

GRUPPE F2/F3: STASJONSVOGN
€168 7 dager
Ford Focus
€319 14 dager
€625 30 dager

NYHETER OG REPORTASJER

RATIS!

Rekordoppslutning
om de norske skolene
på Costa Blanca

Billigst og enklest på internett

GRUPPE A1: 3 DØRER
€114 7 dager
€217 14 dager
€423 30 dager

UTGAVE 14-2008

Stadig flere skandinaver har fått opp øynene for det gode liv på Costa Blanca. Sverige
opplevde i fjor den største utvandringen siden ”Amerikafeberen” på slutten av 1800-tallet, og
vi nordmenn ligger tydeligvis ikke lang etter. Mens de meldes om synkende elevtall på Costa
del Sol har Costa Blanca aldri før hatt så mange norske skoleelever som i år.

Vil stimulere Spansk økonomi Suarez kåret til beste statsminister

DIESEL
ELLER
BENSIN

GRUPPE F4: 5 DØRER
€174 7 dager
€331 14 dager
€646 30 dager

dolfo Suarez er den beste
statsministeren i det
spanske demokratiets
historie.
Ifølge
en
meningsmåling utført av Sigma
Dos, for storavisen El Mundo.
På andre plass havnet Felipe
Gonzalez, tett etterfulgt av
Leopoldo Calvo-Sotelo. Jose
Maria Aznar og Jose Luis Rodriguez Zapatero havnet på henholdsvis nest siste og siste plass.

A

Ford CMAX
VW Touran

Prisen gjelder vinteren 08/09 inkludert ALLE
kostnader. Henting ved kontor på flyplassen.
Fri km, forsikring & veihjelp inkludert. Alle
våre biler har AC, radio & cd etc.
Se baksiden for mere informasjon!

NTI
PRISGARA
midten av august holdt Zapateroregjeringen en ekstraordinær ”feriesamling”, for å få
godkjent planene om en ny 24punkts plan for å bremse den

I

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

sakkende spanske økonomien.
Tiltaket kom i gang etter at det ble
klart at de siste tallene både for den
økonomiske veksten og for inflasjon, var dårligere enn forventet.

Ny frisørsalong i Albir “Anitas Way”

Har du husket å bestille

flybussen?
Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra
Alicante flyplass. Korresponderer m/alle norske
SAS flyvninger. Forbehold om antall påmeldte

RING HJEM !

SCAN TELECOM

2,9
FRA

Suarez, som oppnådde høy score
hos velgerne til samtlige politiske partier, inntar førsteplassen
hovedsakelig for sin innsats
under Spanias overgang til
demokrati.

Åpner 8. september

Tlf: 638 576 348 / 966 866 348
www.haganor-spania.no

 +34 96 686 41 91

post@haganor-spania.no

anita_riste@hotmail.com
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss!
C/Roberto Chapi 2 Edif. Capitolio, Albir (Like ved CAM banken)

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

CT./MIN.

DØGNET RUNDT • FRA FASTLINJE TIL FASTLINJE
ServiceCenterAlbir • Tlf: 96 686 5796 • info@servicecenteralbir.com

Våre klinikker:

INSTITUTT

FOR•HELHETLIG
BEHANDLING•AV
KREFT

INSTITUTT

KARDIOVASKULÆRT

20 år for din helse

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tlf. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com
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Epost:
red@spaniaposten.no
Web:
www.spaniaposten.no
Tlf:
+34 966 882 561
Fax:
+34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870

SEPTEMBER 2008

Almeria

U T G AV E 1 4 - 2 0 0 8

Malaga

Ny flyktningtragedie Massegrav utforskes
Arkivfoto
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n båt med afrikanske immigranter ble i slutten av
august reddet av den
spanske kystvakten ved øya Alboran (Almeria). Båten ble senere
eskortert inn til Malaga. Ifølge
kilder fra Røde Kors, var 50-60
immigranter opprinnelig med på
turen, men bare 25 overlevde
den tre dager lange overfarten.

E

Blant de overlevende var en
kvinne som skal ha mistet både
sin ektemann og sine tre barn på
havet, hun måtte behandles for
sjokk. De øvrige immigrantene
var angivelig i brukbar form
forholdende tatt i betraktning,
selv om alle bar preg av tragedien de nettopp hadde vært igjennom.

Prostituerte merker
dårligere tider

DREPTE BARN OG GRAVIDE: Facistene fraktet folk de ville drepe til
kirkegårder over store deler av Spania. Der ble de stillt opp mot muren og skutt.
Så var det kort vei å frakte liket til massegravene. Skuddhullene er fortsatt synlige i dag. Rundt 30.000 mennesker ligger uidentifisert i massegraver i Spania.

tgravninger ved San
Rafael kirkegården i
Malaga, har avslørt den
hittil største kjente massegraven fra
den spanske borgerkrigen. Over
2.200 lik er funnet så langt. Historikerne mener for øvrig at minst
4.000 personer ble henrettet i området fra 1937-1939. Malaga var
en av republikanernes fremste bastioner under borgerkrigen, og behandlingen befolkningen fikk av
fascistene var ekstra harde da byen
falt.

kroppen av sine avdøde og gi dem
en ordentlig grav.

utgravingene har avslørt en rekke
grufulle detaljer. Det har vist seg at
opptil 20 % av de henrettede har
vært kvinner, mange av dem gravide. Det er dessuten funnet flere
rester av drepte barn.

navnet "Allianza Popular" da diktaturet døde med Franco. Partiets
grunnleggere var tidligere ministre
og andre med sentrale roller i
Franco-diktaturet. De samme ble
siden fremtredende PP politikere ,
noen aktive selv den dag i dag.
Mest kjent av dem er kanskje
Manuel Fraga som av Franco ble
utnevnt som turist- og informasjonsminister i 1962, og deretter
til innenriksminister til han forlot
regjeringen i 1969. Han satt som
president for PP i Galicia frem til
juni 2005. I 1989 man navnet fra
"Allianza Popular" til "Partido
Popular".

U

Loven forbyr også minnesmerker
og symboler på offentlige bygg,
plasser og gater, som hedret diktaturet eller diktator General Francisco Franco. Partido Popular
forsøkte å hindre at loven ble vedtatt og kritiserer i dag arbeidet som
nå er i gang som en konsekvens av
denne loven. Partiet sier at det ikke
kommer noe godt ut åpne opp det
gamle sår.

Spanias mange prostituerte merker godt at mange har mindre penger mellom hendene. En ny rapport viser at kundemassen er betydelig redusert, og at mange prostituerte har 18 massegraver fra borgerkrigen PARTIDO POPULAR IMOT ÅPENHET
har så langt blitt åpnet i Spania, og PP ble stiftet på -70 tallet under
vært nødt til å droppe prisene med opptil 50 %.
ye tall anslår at rundt
400.000 kvinner jobber
som prostituerte i Spania.
Flertallet av disse er av utenlandsk
opprinnelse, hovedsakelig fra det
tidligere Øst-Europa. Ifølge en
spansk prostituert, er det de
økonomiske nedgangstidene i
kombinasjon med masseinvasjonen fra øst, som er årsak til det
dårlige markedet.

N

Bordelleierorganisasjonen
ANELA bekrefter at det er
dårligere tider, og hevder at over-

skuddene til bordellene er redusert
med 30 %. En bordelleier sier at
nedgangen begynte rett etter valget
i mars, og at situasjonen har forverret seg i løpet av våren og sommeren.
Den spanske sexindustrien er
likeledes rammet av nedgangen.
Produksjonen av erotiske filmer er
på hell grunnet manglende investeringer. Og flere sex-shop eiere
uttaler at deres inntjening er kraftig
redusert i løpet av det siste
halvåret.

Arbeidet er et resulat av at man i
2007 utvidet paragraf 15 i en ny
lov som skal hjelpe Spania å lege
sårene etter borgerkrigen og diktaturet..
Loven åpner for granskning av
overgrep under borgerkrigen og
diktaturet som fulgte. Et av målene
er at familie og etterlatte skal finne

-SEFHEFNFTUCSVLUFGBTUFVUUSZLLPHVUSPQQÌTQBOTL
#PLB-PEJDIPJOOFIPMEFSNFOHEFSBWGBTUFVUUSZLL
GSBNPEFSOFTQBOTLEBHMJHUBMF NFEFLTFNQMFSPH
OBUVSMJHFEJBMPHFS-SEFHIWJMLFOPSTLF
VUUSZLLTPNUJMTWBSFSEFTQBOTLF
#PLBQBTTFSCÌEFUJMTFMWTUVEJVNPH
GPSVOEFSWJTOJOHJLMBTTFSPNQÌBMMFOJWÌFS
"MUFSJMMVTUSFSUNFEGFTUMJHFUFHOJOHFSPHNZFIVNPS

#PLBLBOLKQFTJBMMFCPLIBOEMFSPHQÌJOUFSOFUU4FXXXBNBSFTOP

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 Julian direkte på
tlf: 691 523 870 eller epost
julian@spaniaposten.no
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Barcelona

Suarez kåret til beste statsminister Rømte Hitler til Spania?
dolfo Suarez er den
beste statsministeren i
det spanske demokratiets
historie.
Ifølge
en
meningsmåling utført av Sigma
Dos, for storavisen El Mundo.
På andre plass havnet Felipe
Gonzalez, tett etterfulgt av
Leopoldo Calvo-Sotelo. Jose
Maria Aznar og Jose Luis Rodriguez Zapatero havnet på
henholdsvis nest siste og siste
plass.

A

FORTSATT POPULÆR:
Suarez hedres for rollen i
Spanias overgang fra
diktatur til demokrati.

Suarez, som oppnådde høy
score hos velgerne til samtlige
politiske
partier,
inntar
førsteplassen hovedsakelig for
sin innsats under Spanias overgang til demokrati. Hans nære
og vellykkede samarbeid med
Torcuato Fernández Miranda og
kong Juan Carlos under den
skjøre politiske perioden like
etter Francos død, er fortsatt
høyt verdsatt hos spanjoler
flest.

n argentinsk etterforsker
bestrider teorien om at
Adolf Hitler begikk selvmord i Tyskland den 30. april
1945. I stedet fremmer han kontroversielle påstander om at ”føreren”, sammen med elskerinnen
Eva Braun og 13 andre nazitopper, ankom Barcelona med fly
den 27. april 1945.

E

Den argentinske journalisten
Abel Basti, som i en årrekke har
kartlagt nazistenes fluktruter fra
Tyskland til Argentina, støtter
sin landsmanns argumenter. Han
hevder å ha sett FBI dokumenter
som bekrefter at amerikanske
militære styrker lette etter Hitler
i Spania så sent som i 1947.

GODE VENNER: Hitler er her avbildet av sin allierte Francisco Franco.
Generalen var spanias diktator frem
til 1975.

Basti er i ferd med å gi ut sin
tredje bok om nazistene som flyktet til Argentina, her forfølger
han teorien om at Hitlers selvmord i bunkersen i Ørneredet var

spill for galleriet. Sannheten er
at Hitler etter nederlaget flyktet
til Spania, for så ta seg over til
Argentina i en ubåt, mener Basti.

Granada

Sultestreikende ordfører
rdfører Pedro Garcia i
kommunen Polopos-la
Marmola i Granada har
tatt skrittet lenger enn de fleste
andre ordførere. Den 18. august
låste han seg inne i rådhuset og
innledet en sultestreik i protest
mot det han mener er for dårlig
finansiering av landets kommuner. 8 dager senere, den 25.
august, ble han innlagt på sykehus med hjerteflimmer. Men
Garcia hadde ikke tenkt å gi opp

O

av den grunn, han fastslo
bestemt at han kom til å fortsette
streiken så fort han ble skrevet
ut.
Garcias kolleger i nabokommunene Motril, Salobreña og Albuñol støtter den standhaftige
ordførerens kampanje, og den
26. august ble det arrangert
demonstrasjon til inntekt for
hans sak.

Neglstøping, unikt i Spania!
Fem ganger sterkere enn akryl og gele. Føles og
ser naturlig ut. Nå i Spania! Overkommelig pris.
Tlf (0034) 658 533 956 (Albir)

Ring oss i dag for avtale eller informasjon!
“Learnn a new language the
“Lear
t way
way you learned
learned your firstt language”

spanish courses
w w w . a l t e a s p a n i s h c o u r s e s . c o m
nelly@alteaidiomas.e.telefonica.net

tel:+34-652456539

KURS I MALETEKNIKK
Olje/akryl/aquarell holdes i Albir utover høsten av
kunstmaler Øyvind Amundsen. Intensivkurs 4
dager: Euro 120. Nybegynner/videregående.
Privattimer gis også. Tlf 627 85 83 24.
For mere se: www.motivmaleren.com

Klima- og poolteknikk
Havsalt elektrolyse: Svøm naturlig og
sunnere med saltvann i ditt basseng.
Nyhet! Krystallfilter: Bytt ut ditt sandfilter med nye krystallfilter for renere og
sunnere vann!
Bassengtrekk: Forleng sesongen med
20% ekstra gratis varme med våre
solartrekk. Vi fører både myke og harde samt motoriserte isolerende
bassengtrekk.
Varmepumper til basseng - 28 oC hele året
Air Condition med varmepumpe:
Kulde og varme i samme enhet.
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+.
Inkludert luftrensesystem. Den mest
økonomiske metode for oppvarming av ditt hus.

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

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann
Cuesta de las Narices, 4, bajos - 03590 Altea

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

S PA N I A P O S T E N

4

Valencia

18.888 flere arbeidsledige
ypubliserte tall viser at
18.888 personer registrerte seg arbeidsledige i
Communidad Valenciana i juli.
Dermed er totalt over en kvart
million regionens innbyggere
uten arbeid.

N

servicesektoren, industrien og
jordbruket. 101.427 nye arbeidskontrakter ble inngått i juli, det
er 57.844 færre enn samme
måned i fjor.

Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir, Avda. Albir 56
Eksempler på boliger nær den norske skolen i Alfaz del Pi
ALFAZ DEL PI – TERRASSEHUS S-518

ALFAZ DEL PI – VILLA

kea etablerer seg nå i Valencia. Handlesenteret legges til
Paterne like utenfor Valencia
by. I området der finnes allerede
gigantkjøpesenteret Heron City.

første varehus i Valencia regionen. Fra før finnes det Ikea i
Murcia, Malaga, Barcelona,
Madrid m.m.

Den svenske møbelgiganten
ønsket opprinnelig å etablere seg
like utenfor Alicante, men de
fant ingen passende tomt til riktig pris.

Madrid

Madrid

Forsvarsdepartementet
selger eiendom

Lavprisselskaper
fusjonerer

S-708

et spanske forsvarsdepartementet har tjent
over 1,460 millioner
euro på eiendomssalg i løpet av
få år. Departementet kvitter seg
med boliger som ikke lenger blir
benyttet av militært personell.

D
Møblert terrassehus fra 2004 med utsikt.
111 m2 med 3 soverom, 2 bad. Terrasse
100 m2. Garasje 90 m2. Felles basseng.
Pris: 367.500€

Renovert villa 100 m2 med 3 soverom,
2 bad. Hjørnetomt 550 m2 med svømmebasseng. Garasje.
Pris: 338.500€

ALFAZ DEL PI – VILLA

ALFAZ DEL PI – VILLA

S-574
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IKEA endelig til Valencia
I

Dette opplyser Ikeas utviklingsdirektør i Spania Pedro
Campelo. Han og Paternas ordfører Lorenzo Augusti, har kommet til enighet om vilkårene som
gjør at Ikea endelig kan åpne sitt

Alle tre provinsene registrerte
økning i arbeidsledigheten. I Alicante økte den med 6,21 %, i
Valencia med 7,65 %, og i
Castellon med 7,92 %. Byggebransjen var som forventet hardest rammet, deretter følger

SEPTEMBER 2008

Prisen på eiendommene har
ligget på rundt halvparten av
markedsprisen, og mer en
11.000 familier har således anskaffet seg nye boliger til en
rimelig pris.

S-733

Madrid

Økende misligholdte boliglån
Villa fra 2006 med 160 m2 på 2 plan med
3 soverom, 3 bad. Flott utsikt fra terrasser
og hjørnetomt 550 m2.
Pris: 349.000€

Villa renovert i 1996 med 374 m2 på 2
plan med 5 soverom, 4 bad og 2 kjøkken.
Tomt på 2205 m2 med basseng. Garasje.
Pris.: 525.000€

www.costablancabooking.com

ndelen av låntagere som ikke lenger er i stand til å betale
sine avdrag har økt til 1,61 %, og er nå på sitt høyeste siden
1999, opplyser Banco de España.

A

Tove: 966 865 610/ 620 858 617 Mail: sale@costablancabooking.com

g r u p o

L U K S U S B O L I G P R O S J E K T E R I S PA N I A

BOLIGER VENDT MOT SYD, SYD-ØST

Mare Nostrum I

fra: 430.000 €

Mare Nostrum II

e to lavprisflyselskapene
Vueling og Clickair har
presentert planer for en
fusjon. Planene skal allerede
være oversendt konkurransetilsynet, som må gi sin godkjenning for at fusjonen skal kunne
realiseres. Det forventes at noen
av eierandelene må endres for at
konkurransetilsynet skal gi grønt
lys.

D

Det nye lavprisselskapet, som
inntil videre skal hete Vueling,
blir Spanias største og kommer
til å bli børsnotert, sier en representant for flyselskapet.
Flere oppkjøp eller fusjoner
ventes i luftfartsbransjen pga
pressede marginer.

High-tech leiligheter og duplex
High-tech villaer

902 400 507

Altea - Benidorm - Calpe - Costa Blanca

www.verabosco.com

618 386 061 - 618 386 062

T E R R A S S E R M E D S O L H E L E D A G E N O G FA N TA S T I S K U T S I K T

fra: 450.000 €

Privat villa

pris: 2.300.000 €

Verona

fra: 539.000 €

altea la vella

altea hills

altea hills

calpe

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Ti eksklusive duplex leiligheter med
solrike terrasser med jacuzzi og
spektakulær utsikt. Solarium, SPA
område og fitness. Fullt utstyrte
kjøkken og bad. “Walk-in” skap.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Store solrike terrasser med jacuzzi
og spektakulær utsikt over Altea og
bukten. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Basseng med panorama utsikt i
4. etasje. SPA område og fitness, innendørs basseng. Sikkerhetstjeneste
døgnet rundt.

Svært eksklusiv design-villa under
konstruksjon. 300 meter fra MeliaAltea Hills. Panoramautsikt over hav
og fjell fra 250m over havet. 455m2
over tre etasjer. 800m2 tomt, tre sov,
tre bad, toalett, seperat gjestesov.,
heis, basseng, dobbel garage m.m.

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
26 eneboliger. Store terrasser, privat
basseng. Boligene går over tre plan.
Fullt utstyrte kjøkken og bad. Fantastisk utsikt over Calpe og Peñón
de Ifach. Sikkerhetstjeneste døgnet
rundt.
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Valencia

Vil stimulere Spansk økonomi
norsk, deutsch,
english, français, español
Hvis du ønsker å selge eller kjøpe en eiendom i Spania, er det nå
meget enkelt. Besøk oss i Visual Home’s INTERNASJONALE•KONTOR,
hvor vi gratis kan gi deg råd og informere deg på ditt eget språk.

VEKSTEN FLATER UT: Spanjolene har vært vant til en økonomi i sterk vekst. Etter en lang opptur merkes det nå at ting
er langt roligere. Spansk økonomi vokste med beskjedne 0,1 % andre kvartal, noe som indikerer at årets vekst vil havne på rundt
1,8 %. Det er i tilfelle det laveste tallet på 15 år. Den nye “pakken” fra regjeringen er bl.a. ment å stimulere næringslivet.

I midten av august holdt Zapateroregjeringen en ekstraordinær ”feriesamling”,
for å få godkjent planene om en ny 24-punkts plan for å bremse den sakkende
spanske økonomien. Tiltaket kom i gang etter at det ble klart at de siste tallene
både for den økonomiske veksten og for inflasjon, var dårligere enn forventet.
følge konsumprisindeksen
nådde inflasjonen 5,3 % i
juli. Dette er det høyeste tallet siden den økonomiske krisen
i 1992. Spanias økonomiske
vekst landet på beskjedne 0,1 %
for andre kvartal i år, noe som
foreløpig indikerer at årets vekst
vil ligge på rundt 1,8 %. Det er i
tilfelle det laveste tallet på 15 år.
En av de viktigste postene i 24punktsplanen, som gjelder for i
år og neste år, er en hjelpepakke
pålydende 20 milliarder euro.
Hjelpepakken skal hovedsakelig
gå til gunstige kredittordninger
for små og mellomstore
bedrifter, samt finansiering av
subsidierte boliger for etablerere
og de med lave inntekter.

I

Regjeringen foreslo tidligere i år
å avskaffe formueskatten (impuesto de patrimonio). Dette
forslaget har nå blitt vedtatt som

en del av 24-punktsplanen, med
tilbakevirkende kraft til 1. Januar i år. Det er ventet at dette
tiltaket vil spare 1,3 millioner
skattebetalere, deriblant 300.000
utlendinger, for rundt 1,8 milliarder euro.
En annen viktig post i 24-punktsplanen er å forenkle prosessen
med å starte egen bedrift. Ifølge
de nye retningslinjene, skal behandlingstiden for etableringssøknader ikke overskride 24
timer. I tillegg skal systemet med
tilbakebetaling av moms effektiviseres, slik at bedriftene
raskere skal få tilbake pengene
de har lagt ut.
Etter
den
ekstraordinære
”feriesamlingen” innrømmet
statsministeren at den spanske
økonomien er kraftig nedkjølt og
nærmest stagnert. Men han in-

Brigitte Wessendorf
Inmobiliaria S.L.U.

sisterte
på
at
Spanias
økonomiske vekst fortsatt vil
ligge over EU- og eurosonegjennomsnittet. Noe som bekreftes
av nye tall fra Eurostat, som
viser at den økonomiske veksten
innen eurosonen har vært negativ for første gang siden euroen
ble innført for ti år siden. Gjennomsnittet for bruttonasjonalproduktet i de 15 eurolandene
gikk tilbake med 0,2 % i årets
andre kvartal.

Albir V547

Altea V1129

100m2 stor enebolig på
960m2 tomt. To terrasser
m. havutsikt, lukket
garage.
Pris: 290.000€

Romslig leilighet. Nære
Palau Altea, 3 soverom,
2 bad.
Kun: 157.000€

Albir V676

La Nucia V49

Rekkehus, 2 soverom,
garage, bod, veldrevet
urbanisasjon.
Pris: 155.000€

Flott enebolig, 250m2,
900m2 tomt, svært god
beliggenhet.
Kontakt oss for pris!

Kontoradresse i Albir:

tel. 966 86 42 43

c/•Joaquin Rodrigo. Edif. Scandia, 3

El Albir - 03580 Alfaz del Pí
www.visual-home.es info@visual-home.es

Zapateroregjeringen sier at hensikten med 24-punktsplanen er å
gjeninnføre potensialet for
økonomisk vekst. Målet er og nå
en årlig vekstrate på rundt 3 % i
2010. Opposisjonspartiet PP retter kraftig kritikk mot hele opplegget. De sier at Zapateros
”feriesamling”, ikke kan anses
som noe annet enn et billig PRstunt.
Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224,
Mob. 608 218 625

Trygg eiendomshandel
hos en av nordens
største meglere!

www.wessendorf.es

www.notar.es

FANTASTISK HAGE (ALBIR)

ALTEA - SAN CHUCHIM

BELLO HORIZONTE (Nær Alfaz og Altea)

Ref. 768, Albir, 237/1600m2, large villa, 3
beds, 2 bath, living/diningroom with chimney,
CH, AC, corner terrace, large basement, 2
garages, pool, BBQ € 695.000

Ref. 888, 240/860m2, villa for to familier
nære sentrum, 3+2 sov, 2+2 bad, stor stue
m. peis, hage m. palmer, basseng garage,
dobbel carport, havutsikt. 565.000 €

Ref. 902, >La Nucia, 235/800m2, 4 sov, 2
bad, stor stue m. peis, AC, sentralvarme,
parkering for tre biler, flott hage med
basseng og mye mer! € 498.000

Thomas M. Gils
Tlf: 22 93 38 20/
0034 699 458 599

Calle Pau Casals 5
03581 Albir
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Valencia

Neighbourhood Bedre togforbindelse
Watch til Altea

Gullsmed
ranet seg selv
n gullsmed i Valencia er
arrestert mistenkt for forsikringssvindel, opplyser
en talsmann for Policia Nacional. Politiet mener at
gullsmeden arrangerte et ran i
sin egen butikk for å kunne heve
342.000
euro
i
forsikringspenger.

E

FRA FLYPLASSEN TIL ALTEA: Den eksisterende toglinjen mellom Alicante og Denia utbedres. Strekningen mellom Benidorm og Altea elektrifiseres så
mere moderne og stillegående vogner kan benyttes. Når prosjektet er ferdig vil
det gå lokaltog/trikk fra flyplassen i Alicante til Denia via Benidorm og Altea.

alencias minister for infrastruktur Mario Flores,
sier at lokaltoglinjen
mellom Benidorm og Alicante til
neste år skal utvides til Altea. På
sikt er det meningen at den skal
gå helt opp til Denia. Flores kom
med disse uttalelsene under innvielsen av det valencianske
jernbaneverkets nye hovedkvarter i La Marina.

V
UTENFOR SENTRUM: Innbrudd o.l. er mest hyppig i områder preget av
ferieboliger og mange boliger som ofte står tomme. Det er i slike urbanisasjoner
en stykke fra sentrum beboerne nå organiserer seg for å bedre samarbeide med
politiet for å forebygge kriminalitet.

ecinos Cooperando, den
spanske varianten av engelske Neighbourhood
Watch, ble for kort tid siden
etablert i Altea. Nå melder organisasjonen om en oppslutning
over all forventning. På en uke i
august meldte 11 nye urbanisasjoner seg inn, etter å ha snakket
med kommunestyrerepresentant
Patricia Mora og sjefen for policia local Herminio Navarro.

V

De 11 urbanisasjonene er Jardines de Alhama, Alhama
Springs, El Paradiso, Las Mimosas, Sierra Altea I and II,
Sierra Golf, Urlisa I and II,
Galera de las Palmeras and Altea
la Nova. En representant for Vecinos Cooperando sier at organ-

isasjonen regner med at mange
flere vil melde seg inn i tiden
som kommer.
Mora og Navarro opplyser at Vecinos Cooperando ble etablert i
juni med det formålet å danne et
nettverk hvor innbyggerne kan
samarbeide både med hverandre
og politiet. For mer informasjon
kan man henvende seg til politikontoret i Villa Gadea eller rådhuset i sentrum.
Liknende ordninger har lenge
finnes i nabokommunene La
Nucia og Alfaz del Pi.

Ministeren sa også at meningen
med den nye lokaltoglinjen er å
gjøre folk mindre avhengige av
bil. I fremtiden skal lokaltogforbindelsen også knyttes opp
mot den nye hurtigtogjernbanestasjonen i Alicante, sykehus- og
universitetssonene, samt flyplassen El Altet. Hele prosjektet
har en prislapp på over 700 millioner euro.

Det var tidligere i sommer at 56årigen fra Valencia kontaktet
politiet. Ifølge hans forklaring
ble butikken ranet av to menn
med pistol og kniv. Utbyttet var
angivelig 4.500 euro i kontanter
og varer til en verdi av 342.000
euro. Under etterforskningen
mener imidlertid politiet å ha
funnet ut at ranet ble bestilt av
gullsmeden selv. Etterforskningen pågår fortsatt.

Altea

Tre skadet i båtbrann i Altea
o kvinner og en mannlig
badevakt ble skadet da en
båt tok fyr ved havnen i
Altea i slutten av august. Det var
en motorbåt som akkurat hadde
fylt bensin som tok fyr. Etter at
passasjerene hoppet over bord,
drev båten bort i en nærliggende
yacht som også tok fyr. Dermed
måtte også passasjerene på
yachten hoppe i havet.

T

To 23 år gamle kvinnelige passasjerer på båten som først tok

fyr, fikk brannskader på armer
og ben. En badevakt ved Club
Nautico ble også skadet idet han
forsøkte å redde de to kvinnene.
De skadde ble først brakt til legevakten i Altea, og derfra videre
til sykehuset i Villajoyosa, før de
ble
transportert
til
brannskadeavdelingen ved Hospital General de Alicante.
Ansatte ved havnen i Altea klarte
å taue de to brennende båtene
vekk fra havneområdet slik at de

ikke skulle gjøre større skade.
Begge båtene ble fullstendig
ødelagt i brannen, som ifølge
politiet skyltes at bensingass i
motoren eksploderte like etter at
båten hadde tanket.
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Benidorm

Polop

Skogbrannseminar i Polop Kaos på bystyremøte
E
t byrådsmøte i Benidorm
fikk et utradisjonelt utfall
da
alle
byrådsmedlemmene fra opposisjonspartiet PSOE plutselig
forlot møtet i protest. Årsaken
var at Benidorms ordfører
Manuel Perez Fenoll (PP) ikke
ville la PSOE politikerne få
komme til ordet.
De
tretten
resterende
medlemmene i byrådet, hvorav
samtlige er fra PP, skal ha fortsatt møte som om ingenting var
skjedd. Ordfører Perez Fenoll
beklaget episoden, mens en talsmann for PP kalte de folkgeval-

BEKLAGET: Ordfører i Benidorm
Manuel Pérez Fenoll beklaget hendelsen.

gte representantene fra PSOE i
Benidorm for en barnehage.

Villajoyosa

VERTSBY: Polop blir vertsby for det nasjonale seminar om skogbrann, Simposio Nacional sobre Incendios Forestales,
SINIF-2008. Skogbrann er et økende problem i sydeuropa.

ver 300 eksperter fra
Spania og Portugal skal i
november delta i et seminar om skogbrann i Polop.
Ekspertene skal utveksle egne
erfaringer, samt at de skal oppdateres på de nyeste forskningsresultatene om hvordan
store skogbranner oppfører seg.

O

i Polop pressekonferanse hvor
planene for Simposio Nacional
sobre Incendios Forestales,
SINIF-2008, ble presentert.
Seminaret skal holdes 6. og 7.
November, og både universitetsprofessorer,
skogbruksingeniører og brannmenn skal
delta.

I slutten av august holdt rådhuset

Polops ordfører Juan Cano sier

at skogbrannseminaret har fått
stor oppmerksomhet også utenfor Spania. Deltagerne på seminaret skal først og fremst lære
hvordan skogbranner skal forebygges, og hvordan slukningsarbeidene kan forberedes.

Flittig bruk av tolk
L

edelsen ved Hospital Marina Baixa i Villajoyosa
sier at sykehusets tolketjeneste har vært benyttet 3.900
ganger hittil i år. Systemet som
ble innført for 10 år siden tilbyr
tolketjenester på engelsk, tysk,
fransk, hollansk, norsk, svensk,
finsk og dansk. Ifølge en talsmann for sykehuset er engelsk
uten sammenligning det språket

som oftest blir benyttet. Deretter
følger tysk.
Tolketjenesten ved Hospital Marina Baixa fungerer ved at tolker
deltar direkte i samtalene mellom pasienter og personell. Formålet er at pasientene skal få
korrekt og best mulig behandling.

S PA N I A P O S T E N
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Rekordmange norske
elever på Costa Blanca

Stadig flere skandinaver har fått opp øynene for det gode liv på Costa Blanca. Sverige opplevde i fjor den største utvandringen siden ”Amerikafeberen” på slutten av 1800-tallet, og vi
nordmenn ligger tydeligvis ikke lang etter. Mens de meldes om synkende elevtall på Costa
del Sol har Costa Blanca aldri før hatt så mange norske skoleelever som i år.
POPULÆRT: Infrastruktur, arbeidsplasser, klima og tilgjengelighet er stikkord som har gjort Costa Blanca til nordmenns førstevalg.
HANS PETTER BARSTAD

ektor Lill Strømsnes ved
Costa Blanca Undervisning i Albiråsen melder
om ”fullt hus”. Ved skolestart
var 58 elever på plass ved den
minste av de norske skolene på
Costa Blanca, som har kapasitet
på 60 elever på grunnskolenivå.

R

Den Norske Skolen på Costa
Blanca i Alfaz del Pi har satt
rekord med 220 elever fordelt på
grunnskole og videregående, opplyser en fornøyd rektor Knut
Lithell. Skolen har fortsatt noen
ledige plasser på helse- og
sosiallinjen, samt noen på
grunnskolenivå.
I likhet med rektor Lithell i
Alfaz, kan rektor Signy
Munkeby ved Den Norske
Skolen i Rojales notere rekord
med 132 elever fordelt på
grunnskole og videregående.

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Det er 12 elever mer enn i fjor og
året før der igjen. På 6., 7., 8., og
9. trinn er det fullt, mens det
fortsatt finnes noen ledige
plasser på de øvrige trinnene.
FUENGIROLA:
MERKBAR NEDGANG

I motsetning til de norske skolene på Costa Blanca, melder
Den Norske Skolen Costa del
Sol i Fuengirola om en merkbar
nedgang i antall elever. Skolen
har i år 62 elever på
grunnskolenivå og 7 på
videregående. Kapasiteten er
henholdsvis 80 og 15. I fjor
hadde skolen totalt 90 elever.
Rektor v mener at internasjonal
økonomisk uro er en av årsakene
til nedgangen.

www.smiledental.es

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

Det at området mangler norske
hjørnesteinsbedrifter er an annen
årsak. Eksempelvis har en rekke
norske helseinstitusjoner etablert
seg på Costa Blanca. Ingen har
så langt valgt å etablere seg på
Costa del Sol, ifølge rektoren,
som jobber innstendig med den
norske ambassaden og andre in-

stanser for å profilere området.
En annen ting er at skolen for en
stund tilbake ble nektet å utvide
videregående. Den har bare dispensasjon til VG 1. Rektoren
skulle gjerne også tilbudt VG 2
og VG 3, og det jobbes hardt
med saken overfor norske myndigheter. I dag samarbeider de
med svenske skolen i området,
slik at de som ønsker å fortsette

med VG 2 og VG 3, kan fortsette
der.
Sist, men ikke minst, tror kanskje Eggesvik at nordmenn
forbinder navnet Costa del Sol
med noe litt negativt, med grisefester og charterturisme. Altså et
feriested, og ikke et sted man
bosetter seg. Derfor vurderer
rektoren seriøst å bytte navn fra

- I dårlige tider er det færre som
flytter på seg fordi det er vanskeligere å få jobb. Det er dessuten

Velkommen!
966 70 50 83

vanskeligere å selge eller leie ut
bolig i nedgangstider.

Dr. Tor H. Oppedal
Dra. Gry Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt
AKUTT TELEFON:

650 570 444

REKORD I TORREVIEJA: Rektor
Signy Munkeby ved Den Norske Skolen
i Rojales notere rekord med 132 elever
fordelt på grunnskole og videregående.
Det er 12 elever mer enn i fjor.

STABILT ELEVANTALL: Skolen på Gran Canaria har i år rundt 220 elever
fordelt på grunnskole og videregående. En stor del av skolens elever tilbringer
tid på Gran Canaria av helsemessige årsaker.

S PA N I A P O S T E N

den Norske skolen Costa del Sol,
til Den Norske Skolen Malaga.
GRAN CANARIA
STABILT

Ved Den Norske Skole Gran Canaria er elevantallet relativt stabilt. I år har skolen 220 elever
fordelt på grunnskole og
videregående. Antall elever på
grunnskolenivå har gått noe opp,
mens
antall
elever
på
videregående har gått noe ned.
Rektor Alf Moan er godt
fornøyd og mener at pilen peker
oppover. Skolen hadde en liten
nedgang for noen år tilbake, men
er nå tilbake på rett kjøl. Dette
skyldes ifølge Moan at helseinstitusjonene har blitt flinkere til å
profilere seg. En stor del av
skolens elever og deres familier
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er på Gran Canaria på grunn av
helsegevinsten. Klimaet er
særlig bra for lidelser som allergi, astma, psoriasis og reumatisme.

Vi leverer 28 TV Kanaler
NRK1 TV2 TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)
interesante engelske og svenskeTV kanaler

Nedgangen i antall elever på
videregående er imidlertid ikke
rektoren så fornøyd med. Den
skyldes at skolen ikke lenger er
godkjent for allmennfaglig
påbygning.
- Det er klart vi er litt bitre for
det. I tre år hadde vi godkjenning
og det fungerte utmerket. Så var
det plutselig noen i departementet som fant ut at vi ikke
lenger skulle få ha godkjenning.
Derfor har vi nå hatt en nedgang
i antall elever på videregående,
sier rektor Moan.

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
NESTEN FULLT: Ved skolestart
var 58 elever på plass ved den minste
av de norske skolene i Spania som har
kapasitet på 60 elever på
grunnskolenivå.

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

Costa Blancas mest erfarne trådløse
bredbåndsselskap – Conéctate!
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.
n
n
n

Konkurransedyktige priser
Profesjonell installasjon
Testet og kvalitetssikret utstyr

n
n
n

Ingen skjulte kostnader
Erfaren teknisk support
Internett 24/7

Redusert månedskost når du ikke er her,
minst 50% reduksjon.
n
Ikke behov for fast telefon; vi har egen rimelig
VoIP tjeneste
n
Ingen bindingstid
n

n

SYNKENDE ELEVTALL: Skolen i Fuengirola på Costa del Sol, har i år 69 elever ned fra 90 forrige skoleår. Rektor
Stig Morten Eggesvik tror noe av nedgangen kommer av et noe dårlig “image” for Costa del Sol navnet samt ikke mange
nok arbeidsplasser som passer for nordmenn i området.

Legger ned Valenciaruten
å grunn av de høye oljeprisene ser flyselskapene
seg nødt til å rasjonalisere.
Ledelsen i SAS varsler at de til
vinteren kommer til å legge ned
rutene fra Oslo til Valencia og
Lyon.

P

Isteden skal de satse på nye ruter
til vintersportsstedene Salzburg
og Innsbruck i Østerrike.
Norwegian flyr også direkte
mellom Valencia og Oslo.

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

Flere naturprodukter
Euro
AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95
1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80 Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
& Kalsium
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Soya inneholder planteøstrogen
Cinnamon kap 2.000mg NY ....180 kap ..11,00
CALPE
som gir gunstig effekt på kvinnens kropp
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
under og etter overgangsalderen.
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
90 Kaps € 12,50 - fra 3x € 11,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
er en velbalansert kombinasjon for sunne
Dvergpalme & Gresskarfrøolje .300 kap ..28,50
leddfunksjoner.
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Av.Gabriel Miro, 7 Tel: 96-583.68.07
120 Kaps € 35,90 - fra 3x € 32,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
ALBIR
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
förbättrar koncentrationen, minnet och
Hårfit - för starkt, sunt Hår ........150 kap ..12,50
befrämjar prestations-förmaga.
Johannesurt + Lecitin .................90 kap ....9,85
120 Kaps € 15,00 - fra 3x € 13,50
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........40 0 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........9 0 kap ..12,80
En bra kombinasjon. Ginkgo
Av. De Albir Tel: 96-686.41.71
forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
BENIDORM
gunstig for blodkarene. Tegn på dårlig Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter. OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
400 Tab € 20,50 - fra 3x € 18,50
Rød solhatt & Vitamin C ...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
(650mg)
Royal Jelly 1 måneds kur ..........30 bot...29,95
med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65%
Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA. Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
C/Gambo, 3 Tel: 96-585.86.63
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
90 Kaps € 24,90 - 210 Kaps € 49,50
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
TORREVIEJA
Tranebærkapsler ........................90 kap ..11,00
Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet.
Vitafit - Ginkgo-Magnesium ......400 tab...20,50
240 Kap € 29,90 - fra 3x € 26,65
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
99,6%
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
1 Litre € 11,00 - 3 Litre € 9,90/L
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
C/Ramon Gallud, 51 Tel: 96-670.67.65
90 Aloe-vera Kapsler
€ 11,00
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg. Tel. 96-585.86.63
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

KRÄUTERHAUS

Valencia

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

Noni Bio-Juice 100%
Soya-Isoflavoner

Glukosamin-Kondroitin

Rosenrot-Rhodiola

Ginkgo-Magnesium

EPA Fiskolje Kapsler

Chitosan Fatbinder
Aloe-Vera-Juice

LEGGER NED RUTE: Kort gjesteopptreden. Kun en sesong fikk SASBraathens fly mellom Oslo og Valencia. Norwegian fortsetter å operere sin rute på
strekningen frem til 25. oktober. Trolig er de tilbake våren 2009.

S PA N I A P O S T E N

10

SEPTEMBER 2008

U T G AV E 1 4 - 2 0 0 8

Rojales

“Talentspeidere og ikke feilsøkere”
Ved Den Norske Skolen i Rojales
like nord for Torrevieja, har rektor
Signy Munkeby tatt fatt på et nytt og
spennende skoleår. I tillegg til å by
på en god skole med god undervisning, ønsker Signy også å by på det
lille ekstra, nemlig god service til
brukerne, som hun kaller elevene.
Skolen utvider nå endelig med nytt
stort skolebygg som skal stå ferdig til
skolestart høsten 2009.
HANS PETTER BARSTAD

34 elever var registrert ved
første skoledag i Rojales.
Det er rekord med god margin. Den populære skolen har
alltid hatt oversøknad, og det er
dessverre alltid noen som ikke får
plass. I søknadsprosessen er det
førstemann til mølla som gjelder.
Det må søkes for hvert år, og de
som allerede har plass gis prioritet.

1

- Vi kan ikke annet enn å være

GODE MEDARBEIDERE: - Vi har en fantastisk stab. Filosofien til skolen er at vi er talentspeidere, ikke feilsøkere.
Alle har talenter. Og de skal letes frem både hos elevene og de ansatte. Vi roser offentlig og riser på tomannshånd.
Dessuten er vi en MOT skole. Det vil blant annet si at man skal oppfordres til å vise mot og ta egne valg. Vi forsøker å
forsterke det positive og gjøre elevene mer selvsikre.

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

fornøyde med at så mange ønsker
seg til vår skole. Det er ikke så
lenge siden vi bare var godkjent
for 60 elever på grunnskolenivå.
Nå er vi godkjente for 105 på
grunnskolen, og 75 på allmennfag, eller studiespesialiserende
som det heter i dag. Så det har
vært en jevn og trutt økning. Det
skyldes nok økt tilflytning, men
også det jeg kaller “munn mot
munn metoden”, det vil si at
elevene rekrutteres ved at

SKAL DET VÆRE EN BANAN?: Anne Krtistin Hansen deler ut frukt til
elevene i 8. og 9. klasse.

fornøyde elever og foreldre
snakker positivt om skolen. Jeg
tror at trygghet er et viktig
stikkord her, det hjelper å snakke
med noen som har gjort det før,
forklarer en fornøyd rektor.
BEGIVENHETSRIKT ÅR
Det er mye som skal skje ved
Den Norske Skolen i Rojales i
løpet av skoleåret 08/09. Det
mest omfattende prosjektet er nybygget som står på trappene til å
bli oppført på nabotomta, som
skolen har klart å sikre seg etter
flere år med frem og tilbake.

- Det har tatt sin tid. Først brukte
vi et par år på å spore opp eierne.
De fant vi til slutt i Belgia. Så var
det et par år med papirarbeider og
formaliteter før vi endelig fikk
klarsignal for byggeprosessen.
Nå har omsider alle brikkene falt
på plass, og vi satser på at alt er
ferdig til skolestart høsten 2009.
Det nye bygget skal inneholde
vanlige klasserom og grupperom,
samt spesialrom for fag som
musikk, naturfag, mat og helse,
og kunst og håndverk. Vi håper
og tror vi kan øke elevkapasiteten
ved skolen når bygget står ferdig,

Velkommen til konfirmanttid
I Sjømannskirken i Torrevieja!
Sjømannskirken i Torrevieja inviterer til konfirmasjonsundervisning for ungdommer fra
9.klasse. Undervisningen vil foregå i Sjømanns-kirken. Selve konfirmasjonsdagen finner
sted palmesøndag, 5.april 2009.
Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med enten sjømannsprest Lars
Skagestad tlf. 699 437 358 eller kateket Ingeborg Skagestad, tlf: 679 773 784.

forteller Signy.
En annen av årets store begivenheter er Europaseminaret 2008.
Seminaret arrangeres på omgang
mellom skolene som er tilknyttet
NUF, Norske Utenlandsskolers
forening, og skal avholdes i Elche
8. til 10. oktober. Her er alle de
norske skolene i Europa representert, i tillegg til den norske
skolen i Qatar.
- NUF arrangerer seminar hvert
år i oktober. Det er de forskjellige
skolene som står bak arrangementet, og det er alltid en skole
som har hovedansvaret. I år er det
oss. Seminaret arrangeres i
Spania av økonomiske hensyn.
Det er rimeligere her, og målet ar
jo at skolene skal ha råd til å
sende flest mulig. Samarbeidet i
NUF er viktig, og seminaret er en
betydelig del av dette samarbeidet.
FANTASTISK STAB
Ifølge Signy er det en ganske
annen oppgave å være rektor ved
en norsk skole i utlandet, enn det
er å være rektor ved en skole
hjemme i Norge.

- I Norge har du som rektor et helt
kommuneapparat rundt deg. I utlandet er du siste instans og har et
utvidet ansvar. Det betyr mer jobbing, og mer vekt på dugnadsånd.
Retningslinjene fra norske fagforeninger passer nok ikke så
godt her ved skolen. Det kan bli
lange arbeidsuker noen ganger.
Den Norske skolen i Rojales har
23 ansatte totalt. Noen har vært
der i mange år, mens andre er
innom et år eller tre, for så å flytte tilbake til Norge. Rektor
Munkeby melder om en topp motivert og faglig dyktig arbeidsstokk.
- Vi har en fantastisk stab.
Filosofien til skolen er at vi er talentspeidere, ikke feilsøkere. Alle
har talenter. Og de skal letes frem
både hos elevene og de ansatte.
Vi roser offentlig og riser på
tomannshånd. Dessuten er vi en
MOT skole. Det vil blant annet si
at man skal oppfordres til å vise
mot og ta egne valg. Vi forsøker å
forsterke det positive og gjøre
elevene mer selvsikre. Målet er et
varmere og tryggere oppvekstmiljø. Men i tillegg til å by på en

La Parada

Tlf. 966 723 228

C/Ronda Oeste no. 44
San Miguel de Salinas
Man-Fre: 09.00 - 21.00
Norsk kafe i San Miguel de Salinas
Lørdag: 09.00 - Sent
"Brunch" hver lørdag fra kl.12 til 16. Middags-servering mandag-torsdag
fra kl. 14-20."Spesialaften" hver fredag. Norsk quiz hver tirsdag fra 16/9.
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Skandinaviske aviser • Danske brødvarer • Hjemmelaget mat • Bilutleie • Internet
Ring oss gjerne for nærmere informasjon.
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god skole med god undervisning,
er det også viktig å kunne by på
service. Vi ønsker å yte best
mulig overfor våre brukere, understreker Signy.

Ber om gratis skolebøker

”STRANDBALL”
I mange år har skolen i Rojales
arrangert ”strandball” på stranda i
Guardamar. Det gjør de fortsatt,
hver mandag mellom kl 18 og 20.
”Strandball” betyr at elever, foreldre og lærere møtes på stranda og
spiller diverse ballspill.

- Folk er forskjellige. Noen
trenger masse trening i hvordan
de skal omgås med andre, mens
andre igjen tar ting veldig lett.
Det er vårt ansvar å ta oss av slike
ting. Å styrke elevene i matte og
norsk er viktig. Men det er vel så
viktig å styrke hele mennesket.
Det er også skolens oppgave,
forklarer Signy Munkeby.
Hver høst er det kunst- og kulturuke. Da settes tradisjonelt
skolearbeid til siden. På torsdagen er det vernissasje hvor
elevene presenterer forskjellige
temaer innen kunst og kultur, som
de har jobbet med gjennom uka.
Skolen har også samarbeidet tett
med sjømannskirken i mange år. I
tillegg samarbeider de med Den
Norske Klubben.
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aría Jesús Díaz Puebla,
leder for PSOES kommunestyregruppe
i
Torrevieja, mener at skolebøker
bør være gratis for alle elever i
grunnskolen. Og ber PP tar
høyde for dette da de skal utarbeide budsjettene 2009 og 2010.
Díaz Puebla sier at dagens system med utdeling av pengesjekker til foreldrene ikke er
holdbart.

M
INDIVIDER: - Folk er forskjellige. Noen trenger masse trening i hvordan de
skal omgås med andre, mens andre igjen tar ting veldig lett. Det er vårt ansvar
å ta oss av slike ting. Å styrke elevene i matte og norsk er viktig. Men det er vel
så viktig å styrke hele mennesket. Det er også skolens oppgave, forklarer Signy
Munkeby.

- Gjennom samarbeidet med
kirken arrangeres en rekke aktiviteter. Eksempelvis åpen skole,
barnekor, barneklubb på onsdager og ungdomsklubb på torsdager, og ikke minst 17. mai.
Nasjonaldagsfeiringen er et dugnadsløft mellom konsulatet,
klubben, kirken og skolen. Men
vi samarbeider også med
lokalmiljøet og de spanske skolene i området. Blant annet er
karneval og fredsmarsj faste ting
på programmet. Elevene oppfordres til å delta i lokalmiljøet, og

mange av dem er medlemmer i
lokale spanske idrettsforeninger,
sier en engasjert rektor i Rojales.
Så ringer klokka for spisepause.
Da er det tid for å sende fruktfatene rundt i klasserommene.
Hver dag får elevene i Rojales
fersk frukt. Det er som kjent hele
mennesket som skal styrkes.

- Utgiftene til skolebøker
overgår summene som blir utdelt
via sjekkene, slik at skolebøkene
i dag langt fra er gratis. Vi mener
det er uforsvarlig å pålegge
foreldrene store utgifter på begynnelsen av hvert skoleår. Og
ber derfor om at det utarbeides et
system som garanterer for at
skolebokutgiftene blir dekket i
sin helhet, sier Díaz Puebla.

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord

Ted Jonsson

Almenpraksis & regulering

Almenpraksis & implantat

Almenpraksis
& implantat

Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi
Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen
Vi har avtale med Caser/Cogesa forsikring.

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

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

n Norsk ortoped

Dr. Trond Helge Johnsen

n Egen dialyseavdeling
for ferierende

n Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67
965 86 11 81

BYGGER NYTT: - Det har tatt sin tid. Først brukte vi et par år på å spore opp eierne. De fant vi til slutt i Belgia. Så var
det et par år med papirarbeider og formaliteter før vi endelig fikk klarsignal for byggeprosessen. Nå har omsider alle
brikkene falt på plass, og vi satser på at alt er ferdig til skolestart høsten 2009, forteller rektor til Spaniaposten.

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 Julian direkte på
tlf: 691 523 870 eller epost
julian@spaniaposten.no

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

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)

vis-á-vis Clinica Benidorm
Vi snakker norsk

LEGESENTERET

Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon.

• Skandinavisk personell
• Vi tar alle typer blodprøver
• Diverse spesialister

Åpningstider:

Mandag - fredag
09.00 - 15.00

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86
WWW.SPANIAPOSTEN.NO

Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252 & 689 145 796
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)
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Alfaz del Pi

Vil ikke være
“Little norway”
Ved Costa Blanca Undervisning i Albir er
skoleåret i full gang. Hos rektor Lill Strømsnes skal det som vanlig satses hardt på sang
og musikk i tillegg til vanlig undervisning.
Nytt av året er at skolen også skal prøve seg
frem med en del skuespill og teater.
HANS PETTER BARSTAD

v 12 ansatte ved Costa
Blanca Undervisning har
5 musikalsk bakgrunn.
Det skulle legge et godt grunnlag
for å lage en skikkelig
”musikkskole”. Helt naturlig er
det da å starte skoleåret med
sang og musikk.

A

EGEN STIL: - Her på skolen har vi for eksempel ikke lærerværelse i normal forstand, vi har heller ikke felles
pauser med inspeksjon. Hvis elevene er slitne tar lærerne dem med seg ut. Prinsippet er at lærerne alltid skal være
sammen med elevene, forklarer Lill.

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

- Vi hadde en kjempefin start
med foreldre, elever og
musikalske innslag i skolegården. Her på skolen har det alltid
vært satset på musikk. I år skal
vi også prøve oss frem med en
del skuespill og teater. Det er for
øvrig også de eneste ettermiddagsaktivitetene vi legger opp

til. Vi ønsker ikke å være noe
”Little Norway”. Det finnes
masse fine tilbud i det spanske
lokalmiljøet i form av idrettsforeninger og lignende. Vi oppfordrer fortrinnsvis elevene til å
integrere seg, sier Lill Strømsnes.
IKKE FRITT FREM
Skolen i Albir har eget øvingslokale som også kan
disponeres i fritiden. Den
musikalske staben byr på undervisning i en rekke instrumenter,
deriblant gitar, trommer og
trompet, i tillegg til sang.
Elevene kan lære seg å spille instrumenter, eller de kan utvikle
sine talenter hvis de har
musikalsk erfaring fra før.

“MUSIKKSKOLE”: Mange av lærerne ved skolen har musikalsk bakgrunn.
- Her på skolen har det alltid vært satset på musikk. I år skal vi også prøve oss
frem med en del skuespill og teater, forteller rektor til Spaniaposten.
Bildet viser noen av skolens elever som spilte og sang ved årets “VårKafét”.

- Det er mange musikalske
elever her ved skolen, og alle
arrangementene her inkluderer
sang og musikk. Men det er ikke
slik at vi kan gjøre akkurat som
vi vil. Vi har kunnskapsløftet å
forholde oss til, den faglige biten
er fastsatt av departementet
hjemme i Norge. Det eneste vi
bestemmer til en viss grad, er
hvordan vi skal gjennomføre.

Det er ikke fritt frem fordi vi er
privatskole, slik noen kanskje
tror. Det finnes en egen privatskolelov som definerer hvordan privatskolene skal drives.
Egentlig har vi to lands lovverk
og forholde oss til. Norske lover
forteller oss hvordan vi skal
drive skolen. Mens spanske
lover forteller oss for eksempel
at vi må ha handikaptoalett i alle
etasjer, og at vi må ha den og den
type rullestolheis. Vi er for øvrig
fullt tilrettelagt for handikappede
elever, selv om vi per i dag ikke
har noen, forteller Lill.
SKOLEMAT
En ting Lill er særlig fornøyd
med å ha fått gjennomført i løpet
av sin fartstid er skolematordningen. Elevene betaler 20 euro
ekstra i måneden. For det får de
sunn og riktig mat på skolen
hver eneste dag.

- Det er en fin måte å sikre seg at
alle får i seg mat på. Særlig i de
varmeste månedene kan mat-

pakka fort bli svett. Da er det lett
for noen å hoppe over. Hver dag
i den timelange matpausen, som
for øvrig er den eneste felles
pausen elevene har, blir det satt
frem sunn ”skolemat” nede i
kantina. Alle ordner seg selv. De
yngste sitter i klasserommene og
spiser, mens de eldre kan sitte
hvor de vil. Lærerne spiser sammen med elevene. Man yter som
kjent bedre med et riktig og
regelmessig kosthold. Dessuten
er skolematordningen bra for
disiplinen, som vi for øvrig føler
at vi har god kontroll på. Vi er
ikke plaget med forsøpling og
hærverk, snarere tvert imot.
Elevene er veldig flinke, de både
rydder og setter inn i oppvaskmaskinen etter seg.
EGEN STIL
Ved Costa Blanca Undervisning
har de gjennom årene utarbeidet
sin egen stil. Lill Strømsnes har
klare formeninger om hvordan
hun mener en god skole bør
være.

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører - Skreddersyr 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

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

TRADISJON:17. mai feiring i skolegården er en av skolens faste årlige
arrangementer. Men rektor ønsker ikke å bygge noe “Little Norway” rundt skolen.
- Vi oppfordrer elevene til å integrere seg. Det finnes masse fine tilbud i det
spanske lokalmiljøet i form av idrettsforeninger og lignende, sier Lill Strømsnes
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- Som sagt har vi departementet
hjemme i Norge å forholde oss
til. Men det er vi som bestemmer
hvordan vi velger å gjennomføre. Her på skolen har vi for eksempel ikke lærerværelse i
normal forstand, vi har heller
ikke felles pauser med inspeksjon. Hvis elevene er slitne
tar lærerne dem med seg ut.
Prinsippet er at lærerne alltid
skal være sammen med elevene,
forklarer Lill.
Elevene og deres læringsmiljø
og klassemiljø er fundamentale
ting for Lill Stensnes. Det
samme er et tett samarbeid med
foreldrene. Skolens dører står
åpne for dem til alle døgnets
tider.
- Jeg har 60 elever. Det betyr at
jeg har 120 foreldre å forholde
meg til. De er alltid velkomne
her, og vi er alltid åpne for innspill fra dem. Utfordringen
består i å gjøre alle fornøyde.
Når det gjelder elevene er det
viktig å fokusere på at det er vi

lærere som er her for dem, og
ikke omvendt. Jeg tror at et tett
samarbeid mellom lærere, foreldre og elever er helt essensielt
for å drive en god skole.
GODT FORNØYD

Skolen i Albir har oppgradert
utearealene i løpet av sommeren,
både de og fotballbanen har fått
nytt dekke av kunstgress. Ellers
er det meste som før. Alle stillinger er besatt og skolen har som
vanlig ikke hatt problemer med
elevmassen.
- Det er alltid spennende med et
nytt skoleår. Men noen revolusjonerende forandringer er det
nok ikke å snakke om. Vi har en
stabil lærerstab med lite gjennomtrekk. Vi fyller bare på en
gang i blant ved behov. Når det
gjelder elevantallet har det
nesten alltid vært fullt hus. I år
er foreløpig 58 av 60 plasser
opptatt. Det tar jeg som et tegn
på at vi gjør noe riktig. Og at i
hvert fall en del av lærerne og
elevene, og ikke minst foreldrene, trives og er fornøyde, sier
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Lill.
På aktivitetsfronten er det som
vanlig planlagt ”HøstKafé” og
”VårKafé”, samt den tradisjonelle 17. mai feiringen, og avslutningsfesten før sommerferien.
På sistnevnte satses det på underholdning på både norsk,
spansk og engelsk. Målet er å
forsøke å gjenspeile noe av det
man har vært igjennom i løpet av
året.
- Vi har det veldig fint, de fleste
av oss er enige om det. Men vi
kan ikke rette på feil vi ikke vet
om. Så er det noen som ikke er
fornøyde håper jeg de kan
komme og ta det opp, oppfordrer
Lill.

l Alt innen hjemmetjenester
l 24 - timers vakttelefon

l Utlån av hjelpemidler
l Tolketjenester

l Blodprøver - INR
l Sykehjem
l TRYGGHETSALARM

Ring oss på

619 274 038

Så er det tid for å bryte opp.
Klokka forteller at det er mat på
gang, og en travel rektor må
haste av sted. Elevene og de
andre lærerne venter nede i kantinen.

Norsk og internasjonal tannklinikk
• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,
(kroner og broer)

CLINICA DENTAL
ALFAZ DEL SOL

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.
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

Klinikken Dr. Kleij
Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. Hilberg

Vi snakker norsk og engelsk.
Kun timebestilling: mandag til fredag
Tel: 96 686 41 46
Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)
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SKOLEMAT: En ting Lill er særlig fornøyd med å ha fått gjennomført i løpet av sin fartstid er skolematordningen. Elevene
betaler 20 euro ekstra i måneden. For det får de sunn og riktig mat på skolen hver eneste dag. Fra venstre: Mirelda, Anna
Dora, Kristine, Linn (lærer) og Michelle.

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

BI
R TO R EVIE
R

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

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

Torrevieja:
Avda. Alfed Nobel 121
Tlf: 699 364 029/965 712 413

Tlf. 966 86 56 86

Avdelingen i Alfaz del Sol
i samarbeid med:

Kristiansen fysioterapi og trening
TRYGDEREFUSJONSAVTALE

- Fysioterapi
- Akupunktur
- Klassisk massasje
- Fotterapi

NYE•AVDELINGER:
- Jardin Foya Blanca C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
- Alfaz del Sol
03581 El Albir

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

Carlos Digon Sørensen

Tlf: 966 86 02 94
- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og
- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol
har avtale med
forsikringsselskapet CASER
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Torrevieja

Torrevieja

Elektronisk
pasientinfo

De Grønne kritiserer sykehuset Manetinvasjon under kontroll

ykehuset i Torrevieja har
installert en ny maskin
som elektronisk skal informere de pårørende om
pasientenes tilstand. Alle pasienter skal utstyres med et kodekort,
all relevant informasjon om
pasienten vil fortløpende bli oppdatert og knyttet til denne
koden. Ved å taste inn koden på
den nye maskinen vil de
pårørende øyeblikkelig få tilgang til denne informasjonen.
Sykehusledelsen sier at den nye
maskinen vil avlaste sykehuspersonellet slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om å gi
pasientene behandling.

S

e Grønne (Los Verdes) i
Torrevieja
beskylder
ledelsen ved Hospital de
Torrevieja for ikke å ha hatt nok
bemanning på akuttmottaket
gjennom
sommermånedene.
Ifølge en talsmann for partiet har
akuttpasienter måtte vente i opp
til syv timer på behandling, fordi
ledelsen ikke har tatt høyde for
det store innrykket av feriegjester i høysesongen. Ved et tilfelle skal over 100 pasienter
sittet på vent ved akuttmottaket.

D

Sykehusdirektør Luis Barcia Albacar, parerer med at sykehuset
har brukt et dataprogram for å
finne ut av hvor mange leger

La Manga

som til en hver tid bør være på
jobb ved akuttmottaket. Utover
det mener han det har vært unormalt mange trafikk- og drukningsulykker denne sommeren,
og at slike faktorer er umulig å
forutse både for dataprogrammet
og for ledelsen.
De grønne er imidlertid av en
annen oppfatning. De mener at
problemene ved Hospital de Torrevieja skyldes at regjeringen i
Valencia har privatisert store
deler av helsevesenet. Dette har
ført til dårligere lønninger og
dårligere arbeidskontrakter, som
igjen har ført til legeflukt og
manglende ressurser.

Det relativt nyåpnede Hospital de Torrevieja, har fått både ris og ros
etter åpningen. "De grønne" i Torrrevieja legger deler av skylden for
problemene på delprivatiseringen av helsevesenet.

urciaregionens jordbruksminister Antonio
Cerda, opplyser at
manetinvasjonen i Mar Menor er
under kontroll. I årene fra 2000
til 2002 ble totalt 5.000 tonn
maneter hentet opp fra saltvannslagunen. I år var det til
sammenligning bare 78 tonn.

M

- Vi har kontroll på manetproblemet i Mar Menor. Det er ikke
ønskelig og utslette absolutt hele
bestanden, siden manetene har

en funksjon i det lokale økosystemet, uttalte Cerda.
Kampanjen for å kontrollere
manetbestanden i Mar Menor
ble påbegynt for elleve år siden.
Opplegget har gått ut på å fange
voksne maneter før de får formert seg. Det er stort sett lokale
fiskere som har hentet opp
manetene med spesiallagede
garn. De fangede manetene blir
malt i en spesialtank i Los Alcanzares og gravd ned.

Torrevieja

40 tonn klær samlet inn

O

Orihuela

Beslagla 2,5 tonn hasj
Agenter fra Policia Nacional har
beslaglagt 2,5 tonn hasj i en
yacth i farvannene utenfor Torrevieja. Tre smuglere og fem
medlemmer av banden politiet
mistenker for å stå bak smuglingen, er arrestert. Arrestasjonene
kom som en følge av et samarbeid mellom flere forskjellige
spesialavdelinger innen politiet.
Etterforskningen mot smugler-

banden kom i gang etter at det
ble beslaglagt over 7,5 tonn hasj
i Torrevieja tidligere i sommer.
Fire personer ble arrestert i operasjonen som fikk kallenavnet
”Fenix”. En gruppe politimenn
konsentrerte seg om å overvåke
et par av bandemedlemmene
som ble løslatt etter operasjon
”Fenix”. Bare en drøy måned
senere skulle denne taktikken

vise seg å bære frukter, da den
samme banden forberedte en ny
storlast.
I tillegg til de 2,5 tonnene med
hasj, ble det beslaglagt tre
pakker med pollenhasj. I tilegg
til to 9 millimeters pistoler, 14
mobiltelefoner, en satellitt telefon, en GPS, en bærbar pc, og
3.720 euro i kontanter.

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Velkommen!
966 70 50 83

www.smiledental.es

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

Dr. Tor H. Oppedal
Dra. Gry Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt
AKUTT TELEFON:

650 570 444

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 oss direkte på
salg@spaniaposten.no

ver 40 tonn med brukte
klær ble samlet inn i Torrevieja mellom mars og juni i
år, opplyser en representant for
byens rådhus. Klærne, som har vært
samlet inn via spesialcontainere, blir
sendt til sydlige Afrika hvor det blir
solgt for en billig penge. De inntjente midlene blir brukt til å finansiere diverse humanitære prosjekter.
Det er hjelpeorganisasjonen Humana som står bak prosjektet.
Humana har siden 1987 stått bak en
rekke humanitære prosjekter, hovedsakelig på det afrikanske kontinentet. Organisasjonen legger
særlig vekt på prosjekter som involverer skole og utdanning. Humana
har
over
3.000
spesialcontainere for klær utplassert
over hele Spania.

“RESIRKLUERER”: I slike "containere" langs Costa Blanca kan man
legge fra seg tøy man ikke lenger
bruker. Humana selger det videre og
bruker pengene i utviklingsprosjekter.

Pilar de la Horada

Lik på stranden i La Zenia
iket av en 30 år gammel
mann ble funnet flytende
et par kilometer utenfor
stranden i La Zenia i slutten av
august. Politiet sier mannen er
rundt 25-30 år gammel, og at
han hadde ligget i vannet i minst
tre dager.

L

Obduksjonen viste ingen tegn til
bruk av vold. Guardia Civil i
Pilar de la Horada etterforsker
saken.
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Orihuela / Torrevieja

Spanias mest lukkede
“Torre vieja” - Det gamle tårnet har gitt byen sitt navn.

Offensiv mot tv pirater
Spanske myndigheter har lenge drevet en landsomfattende kampanje mot selskaper
som lever av å distribuere ulovlige tv signaler. I den forbindelse har det vært foretatt en
rekke arrestasjoner på Costa Blanca og mange nordmenn i Torrevieja området sitter
nå med sorte skjermer i stua.
irat-tv selskapene benytter
kraftige antenner og annet
utstyr for å fange inn digitale tv signaler, for så å selge
disse videre til en pris som ligger under opprinnelig markedspris.
Kundene
er
ofte
utlendinger som ønsker å se tv
fra sine respektive hjemland.

P

LETT KORRUPT: Transparancy Internacional rangerer Torrevieja og Orihuela
kommune som verstingene blant Spanias 100 største kommuner. Mangelen på
åpenhet i kommunen kan tyde på eller kan føre til omfattende korrupsjon.

rihuela og Torrevieja
kommer dårlig ut i en
rapport Transparency Internacional har laget om Spanias
100 største kommuner. Ifølge
rapporten er Orihuela definitivt
den mest lukkede kommunen i
hele Spania. På en god andreplass finner man nabokommunen Torrevieja.

O

Transparency Internacional har
benyttet et poengsystem under
utarbeidingen av rapporten. Orihuela oppnådde kun 12,5 poeng
av 100 mulige, mens Torrevieja
oppnådde 15. Den beste kommunen i Alicanteprovinsen ble
Elche, som styres av PSOE.
Elche havnet på 22. plass på den
nasjonale listen, hvor Alicante

KORRUPTE: Forrige ordfører ved
rådhuset i Orihuela har ikke mindre
enn 14 korrupsjonsanklager imot seg.
Dagens ordfører Monica Llorente (PP)
nekter
pressen
adgang
til
bystyremøtene.

ble nummer 33.
Cartagena kommune i Murcia
kom på tredjeplass på listen over
Spanias mest åpne kommuner,
kun slått av Gijon i Asturias og
Bilbao i Baskerland.
Ifølge Transparency Internacional er åpenhet den beste
måten å bekjempe korrupsjon
på. Både Orihuela og Torrevieja
sliter med flere korrupsjonsanklager. Jose Manuel Medina
(PP), forgjengeren til nåværende
ordfører i Orihuela Monica
Lorente (PP), har ikke mindre
enn 14 korrupsjonsanklager mot
seg.

“GOD TIMING”:
Ordfører Pedro Angel Hernanez Matteo (PP) i Torrevieja sliter også med
en korrupsjonsanklage. Ordføreren
kjøpte en eiendom for 180.000 euro,
som han drøyt to år senere solgte for
5,4 millioner euro etter at kommunen
han ledet “tilfeldigvis” hadde omregulert omrdet. Da en opposisjonspolitiker tidligere i år konfronterte
Hernandez Matteo med anklagen, fikk
han til svar at han var en ”hijo de
puta” (sønn av en hore).

Spaniaposten har mottatt flere
opprigninger fra bekymrede tv
seere den siste måneden, det er
fortrinnsvis snakk om folk fra
Torreviejaområdet. Mange nordmenn har kommet hjem fra ferie
og funnet ut at tv signalene de
har forskuddsbetalt for ikke
lenger er der.
Ledelsen i flere av piratselskapene sitter arrestert, og de
fortvilte brukerne forteller at de
sjelden får svar på sine henven-

MISTET PIRAT SIGNAL: Mange nordmenn har kjøpt TV-pakker av pirater,
noen i god tro. Nå sitter mange uten TV programmer og kan trolig ikke forvente
å få tilbake pengene. Mange av bakmennene sitter nå fengslet.

delser. Nå håper de tv tittende utlendingene at politi og myndigheter skal rydde opp. I

mellomtiden må mange husstander greie seg uten tv.

Torrevieja

Danske
ikke drept
likevel
et er på det rene at
dansken som ble funnet
død i Torrevieja i slutten
av juli, ikke ble drept. De første
meldingene tydet på at liket bar
preg av å ha blitt utsatt for vold.
Naboer støttet opp om denne
teorien med vitneuttalelser som
fortalte at fire ”muskelmenn”
hadde blitt observert i det de forlot boligen. Nå har imidlertid etterforskerne konkludert med at
dansken døde som følge av en
tragisk ulykke.

D

· Debatt
· Spørsmål og svar
· Tips og triks
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM
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Costa Cálida:

Aguilas, Calabardina og Puerto Mazarron
Aguilas, Calabardina eller Puerto Mazarron ligger ca. et par timers kjøring fra Alicante by. Costa Cálida
(Den varme kysten) er navnet på den ca. 250 km lange kyststrekningen som går fra El Mojon i nord til
Aguilas i sør. I tillegg til et uendelig antall strender og dykkesteder, omfatter også strekningen Mar Menor
og Europas største saltvannslagune på hele 170 km2.

MAZZARON

HANS PETTER BARSTAD

mrådet har en rik flora
og fauna, og deler av
Costa Cálida er erklært
naturreservat.
Hovednæringsveiene er turisme, samt
frukt- og grønnsaksproduksjon.

O

AGUILAS
Havnebyen Aguilas, som med
sine drøyt 30.000 innbyggere er
den største av de tre byene vi
besøkte, befinner seg helt i syd
på grensen til Andalucía. Stedet
er stort nok til at de aller fleste
vil få tilfredsstilt sine behov. Her
er overnattingssteder, restauranter og barer i alle varianter og
prisklasser. Kulturtilbudet er
likeledes variert med et bredt utvalg av utstillinger, konserter og
atelierer. Byen har også sitt eget
teater i tillegg til at den huser
Universidad del Mar (Havets
Universitet).

Aguilas innbyr til utendørsaktiviteter som klatring, trekking
og dykking i spektakulære om-

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

givelser. I og rundt byen kan
man dessuten velge og vrake i et
uttall flotte strender, deriblant:
Cala de la Cueva de las Palomas,
Cala de la Herradura, Playa
Amarilla, Playa de Calabarilla,
Playa de Calacerrada, Playa de
la Cañada del Negro, Playa de la
Casica Verda, Playa de la
Colonía, Playa de la Galera,
Playa de la Higuerica, Playa de
la Rambla Elena, Playa de las
Pulgas, Playa de los Cocedores,
Playa de Poniente, Playa del
Arroz and Playa del Barranco de
la Mar.
CALABARDINA
Ni kilometer nord for Aguilas
ligger pittoreske Calabardina.
Dette er stedet for den som er ute
etter ren avslapning i et fredelig
miljø. Den lille landsbyen har
kun en håndfull spise- og overnattingssteder, og det er liten
sjanse for at nattesøvnen vil bli
forstyrret av et utagerende uteliv. Selv ikke midt i høy-

T LINE

sesongen er strendene overfylte,
enten du velger Playa Cola på
sørsiden, Playa de la Fuente de
Cope på nordsiden, eller Playa
Calabardina i sentrum. Sistnevnte har en liten strandpromenade som egner seg utmerket for
romantiske spaserturer. Ellers er
Calabardina
en
utmerket
feriedestinasjon for småbarnsfamilier.
Like nord for Calabardina finner
man naturreservatet Cabo Cope,
som definitivt er verdt et besøk.
Området byr, sammen med Mar
Menor, på Costa Cálidas mest
unike flora og fauna, og egner
seg utmerket for utflukter. Men
ikke vent for lenge med å ta
turen, for utbyggerne står i kø
for å slå klørne i Cabo Cope. Til
tross for massive protester fra
fjernt og nær, er et av Europas
største turistkomplekser planlagt
nettopp her. Den regionale regjeringen i Murcia har under tvilsomme omstendigheter gitt

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

Vi tilbyr:

Kontakt:
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
info@toreline.com
SPANIA HVER UKE
Vakt tlf. +34 669 003 443 Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
Tore Line

www.toreline.com

stykkgods, messetransport, partigods,
maskingods etc.

grønt lys til kjempeprosjektet,
men både EU og den spanske
grunnlovsdomstolen holder nå
på å granske saken. Enn så lenge
er Cabo Cope et av Middelhavskystens mest uberørte og
naturskjønne områder.
PUERTO MAZARRÓN

este i hele landet.
Fiske og jordbruk er fortsatt de
viktigste
næringsveiene
i
Mazarrón, selv om turismen nå
for alvor har gjort sitt inntog. I
juli og august kan den ellers så
fredelige byen være til dels
overfylt. Resten av året er det et

CALABARDINA: Dette er stedet for den som er ute etter ren avslapning i et
fredelig miljø. Den lille landsbyen har kun en håndfull spise- og overnattingssteder, og det er liten sjanse for at nattesøvnen vil bli forstyrret av et
utagerende uteliv, selv i høysesongen.

Fortsetter man nordover fra Calabardina kommer man snart til
Mazarrón og Puerto Mazarrón,
som er omgitt av 35 kilometer
lang kyststrekning fylt med
strender, huler og iøynefallende
fjellformasjoner. Noe som gjør
området velegnet for bading,
dykking og alle typer vannsport.
Til tross for at Mazarrón har
vært en yndet utfartssted i over
100 år, er det først i det siste at
Puerto Mazarrón har blitt anerkjent som en av Spanias fremste
feriedestinasjoner. Strendene er
regnet blant de reneste og pen-

utmerket sted og tilbringe noen
late dager. Ta en tur på strandpromenaden, El Paseo Maritimo. Derfra har du direkte
tilgang til byens strender, hvorav
de fineste kanskje er rolige Playa
Eremita, og litt mer livlige Playa
de la Isla, hvor det også finnes
en populær chiringuito (strandbar). Mazarrón har et rikt utvalg
av spise- og overnattingssteder,
og har noe å tilby alle og en hver.
Ta gjerne turen i juni eller september, da er du garantert godt
med plass å boltre deg på.
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Bredbånd Internet
Telefoni tjenester
over WiMAX
Du trenger ingen fasttelefon fra
Telefonica for å få ubegrenset
Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!
Markedene på kysten kan være gode steder for å komme over et “billig kupp” eller bare titte litt for underholdningens skyld.
Mye godt frukt og grønt selges også til svært hyggelige priser. Kvaliteten er langt høyere enn hva du finner på supermarkedet.
Vil du prute mest mulig, kom siste timen markedet har åpent. Kremmerne slår av ekstra mye mot slutten. Interesserte i
antikviteter og gamle ting vil finne finne mest på bruktmarkedene (rastros).

Frukt og grønt i Callosa lørdager

Fredager i Torrevieja sentrum
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)

Dekning
Ingen dekning
Planlagt dekning

Tips oss om endringer og mangler:
red@spaniaposten.no

BRU K TM ARK ED E R •(R A S T RO S )

ALICANTE:

BENIDORM:
CALPE:
DÉNIA:
GUARDAMAR:

Daglig kunstmarked
ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900
Søndager jazz, funk og loppemarked
Onsdager fra 0800-1400
Fredager fra 0800
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

For informasjon
Tel 902.347.328

- www.aeromax.es

*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.
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en folkekjære artisten
Benny Borg kommer til
Spania med sitt nye
show “På livets karusell” i okto

D

Første forestilling blir torsdag
den 23. oktober i Torrevieja. Den
24. oktober står Alfaz del Pi for
tur. Så blir det en forestilling i La
Manga den 25-10, og en i Nerja
søndag den 26.oktober. Avslutningsvis blir det tre forestillinger
i Marbella, henholdsvis mandag
27. onsdag 29., torsdag 30.og
fredag 31.oktober.
LES VÅRT INTERVJU MED
BENNY BORG I NESTE UTGAVE!

SPANIATOURNE: Benny Borg turnerer i høst store deler av spanske kysten.

Alfaz del Pi

Tok med seg forretningsideen til Spania
MAGNE FLADBY: Direktør for Nav Innkreving og kontroll samt , Prosjektleder
for NAV Servicekontor i Spania informerer i Spaniaposten om NAV utland.

tter tre års drift, kjenner
halvparten av NAVs
brukere i Spania til NAV
Servicekontor i Alfaz del Pi.
Vårt mål er at alle som har
spørsmål om våre områder, vet
om oss og bruker oss.

E

5.september 2005 åpnet NAV
servicekontor i Alfaz del Pi,
Costa Blanca. Kontoret gir
veiledning og informasjon innenfor folketrygdens ansvarsområder til nordmenn som bor
og oppholder seg Spania, hjelp
til utfylling av skjemaer og
bistår med kontakt til NAV kontorene i Norge. Vi får på denne
måten også mulighet til en bedre
kontroll og tettere oppfølging av
våre brukere i Spania.
Ifølge en nylig gjennomført undersøkelse blant NAV sine
brukere i Spania, var det omlag
halvparten av de spurte som
kjente til NAV Servicekontor i
Alfaz del Pi.
TA KONTAKT!
Dette erkjenner vi er for dårlig,
og ønsker å gjøre noe med det.
Mange
spørsmål
og
tilbakemeldinger fra våre
brukere tilsier at her er et
udekket informasjonsbehov. Vi
vil derfor være fast til stedet i
Spaniaposten for å gjøre våre
tjenester bedre kjent. Hver sjette
uke vil vi bruke denne spalten til
å presentere ulike tema som vi
vet er til nytte for brukere av den
norske folketrygden. Jeg håper

og tror at dette også vil gjøre det
enklere å ta kontakt med oss på
kontoret i Alfaz del Pi. Dere er
velkomne, og treffer oss på kontoret:
▪ tirsdag - torsdag kl 09.00 til
kl 14.30
▪ tlf 985 889 379 / fax 966 814 512
▪ e-post spaniakontoret@nav.no
▪ besøksadresse: Urb. Alfaz del
Sol, Plaza del Sol S/N, Local no 10
▪ postadresse: Apartado 184,
03580 Alfaz del Pi
MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN

Blant spørsmål som kommer til
servicekontoret, er det mange
som lurer på medlemskap i
folketrygden. Mange tror at man
automatisk er medlem av den
norske folketrygden, dersom
man er norsk statsborger. Dette
medfører ikke alltid riktighet.
Man kan være norsk statsborger
og likevel ikke være medlem av
folketrygden – dette er viktig å
merke seg. Nøkkelen til rettigheter og plikter i folketrygden
styres av om man er medlem
eller ei. For mange kan det derfor være aktuelt å søke frivillig
medlemskap i folketrygden for å
beholde dine rettigheter. NAV
servicekontor kan hjelpe deg
med dette. Temaet medlemskap
er så sentralt og viktig at vi vil
utdype det nærmere i denne
spalten neste gang.
Bruk nav.no

Hjemme i Sandefjord var Monika Morland godt etablert som negledesigner,
da hun og ektemannen Ronny fant ut at de ville flytte til Spania. Her har Monica etablert seg med eget neglestudio hjemme i ekteparets villa i Albir.
HANS PETTER BARSTAD

eg har holdt på i denne bransjen i rundt tre år. Da jeg
etablerte meg hjemme i
Sandefjord begynte butikken å ta
av, det var kjempepågang. Men
så fant vi ut at vi hadde lyst til å
prøve noe nytt. Så da var det
bare å pakke koffertene og vende
nesa sørover. Vi hadde for så vidt
lenge hatt planer om å flytte.
Min svigerdatter, som er profesjonell massør og hudpleier,
tok over hele kundekretsen, sier
Monica.

J

Ektemannen Ronny hadde vært
frem og tilbake til Costa Blanca
i 25 år, men han hadde aldri tatt
skrittet helt ut og flyttet. Monica,
på sin side, kunne skilte med et 2
måneders opphold i Altea for et
par år tilbake. Det ga så absolutt
mersmak.
- Jeg stortrivdes i Altea. Og siden
Ronny hadde vært mye her nede
i området, var valget enkelt. Det
måtte bli Altea eller Albir. Valget
falt til slutt på sistnevnte. Og her
er vi, med planer om å bli. NIE,
”Residencia” og helsekort er på
plass. Nå holder vi på og
etablerer firmaer. Jeg er allerede
i gang, mens Ronny fortsatt
pønsker på hva han skal satse på.
Han har en veldig allsidig bakgrunn, forklarer Monica.
UNIKT PRODUKT
Hemmeligheten ved Monicas

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

suksess hjemme i Sandefjord var
produktet Resin. Nå håper hun at
den samme oppskriften skal fungere her. Resinen er spesialutviklet av et norsk firma, og er
et godt etablert produkt i mange
land. Men foreløpig er den ikke
så veldig kjent i Spania. Det er
nettopp det Monica har tenkt å
gjøre noe med.

fornøyde kunder skal spre ryktet
videre. En fremtidsdrøm er å få
produktet inn i salongene her. Da
kunne jeg stått for import, distribusjon og opplæring, sier den
nyetablerte “spanske” negledesigneren.

- Jeg kan tilby et helt unikt produkt. Resinen har mange
fordeler fremfor tradisjonelle
produkter som gele og akryl. For
det første er den fem ganger
sterkere. Og for det andre både
ses og føles den mer naturlig.
Monica mener at negledesign er
rent håndverk. Det er produktet
bearbeidet i håndverkerens hender, som avgjør resultatet. Målet
at folk her nede skal få øynene
opp for dette håndverket, og
benytte seg av hennes tjenester.
Hun har god tro på det fremtiden
vil bringe.
- Jeg lager ”Revlonnegler”, det
vil si at fasongen er elegant, riktig og naturlig. Det er vanskelig
å se at neglene er kunstige. Kundens negler bearbeides før jeg
setter på tippen. Den er for øvrig
ikke kritthvit, det ser for kunstig
ut. Jeg satser på naturlig farge
slik at neglen skal se mest mulig
original ut. Håpet er at jungeltelegrafen skal hjelpe meg her, at

ENDELIG I SPANIA: Monica og ektemannen Ronny har endelig tatt skrittet helt ut og flyttet til Spania etter
flere kortere opphold bak seg. Hun
venter spent på responsen på produktet hun har tatt med fra Norge.
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Rioja

Barcelona

Historisk vinauksjon hos Marques de Riscal

1.4 tonn kokain

or et par år siden innviet
den spanske vinprodusenten Marques de Riscal sitt
nye hovedkontor, City of Wine,
og det er ikke en hvilken som
helst arkitekt som står bak. Designen er nemlig signert selveste
Frank O. Gehry, mannen bak
Guggenheim museet i Bilbao.
”City of Wine” består av kontorer, vingård og et spektakulært
hotell som kan skilte med
medlemskap i den prestigetunge
hotellkjeden Starwood Hotels.

F

I år feirer vinprodusenten 150 år
og dette feires med en auksjon
hvor inntekten går til veldedige
formål. Det er auksjonshuset

Christies som står bak auksjonen, og dette skjer mellom den
24-26 oktober i Marques de
Riscal sine lokaler i Rioja
Alavesa, like sør for Bilbao.
Det kommer til å auksjoneres
bort den største vertikale samlingen av vin, bestående av 131
forskjellige, historiske årganger
av Riscal vin. Denne eksklusive
auksjonsweekenden har fått
navnet Supervintage Weekend
og er rettet mot vinelskere fra
hele verden. Fristet til å ta turen?
Da kan du lese mer om program,
priser og menyer på www.luxurycollection.com/marquesderiscal

uardia Civil beslagla i
midten av august 1,4
tonn kokain i Barcelona.
Dette var det tredje store
kokainbeslaget i Spania denne
sommeren. Kokainen har en
beregnet gateverdi på 45 millioner euro, noe som tilsvarer
over 360 millioner norske kroner. Seks colombianske og to
venezuelanske statsborgere er
arrestert og siktet i saken, opplyser en talsmann for Guardia
Civil.

G
CITY OF WINE: ..består av kontorer, vingård og et spektakulært hotell som
kan skilte med medlemskap i den prestigetunge hotellkjeden Starwood Hotels.

Kjøp og salg av spanske og importerte biler

FERRARI 360 SPIDER F1 129.900€

EXCALIBUR PHAETON 49.000€

BMW 645i

43.000€

AUDI TT COUPE

BMW 330i

FERRARI 355 F1

AUDI S8 QUATRO

31.300€

CHRYSLER 300C

36.000€

86.000€

16.900€

28.200€

AUDI A4 TDI CABRIO

33.600€

MERCEDES C180 KOMPR. 24.800€

BMW 330i CAB

19.900€

OPEL ASTRA

6.900€

HUMMER H2 LUXERY 73.000€

MERCEDES 190 SL 1958 74.000€

MISTSUBISHI MONTERO 47.000€

BMW 530

13.900€

PORSCHE 911 AUT.

22.700€

MERCEDES CL 550 AMG 145.000€

MERCEDES C220 CDI

PORSCHE CAYENNE

55.000€

JAGUAR S TYPE 4.0

13.900€

RENAULT VELSATIS

6.900€

MERCEDES SL 500 AMG 69.000€

CHRYSLER CROSSFIRE 24.900€

BMW X4 3.0dA

65.500€

Mercedes C320

19.500€

SAAB CABRIO

500 K (CLASSIC)

HYUNDAI SONATRA

MERCEDES E420

19.900€

10.900€

10.950€

- Vi finansierer din bil med lån opptil 7% til 5.95% rente.
- 1 års garanti på alle biler
- Vi har eget verksted
- Vi utfører vedlikehold og service

66.000€

11.900€

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

S PA N I A P O S T E N

20

SEPTEMBER 2008

U T G AV E 1 4 - 2 0 0 8

Spania ledende på fornybar energi
Spanias energisystem har tradisjonelt vært forbundet med import, og rundt 80 % av energien som
blir konsumert, kjøpes fra utlandet. Siden 2004 har imidlertid Zapateroregjeringen satset hardt på å
utvikle fornybare energikilder. Og Spania har nå blitt ledende i verden på dette prestisjetunge området. Spania eksporterer teknologi i stor skala til sterkt voksende markeder over hele verden.

HANS PETTER BARSTAD

tviklingen av fornybare
energikilder har vært
støttet av flere kilder
gjennom de siste 25 årene. I slutten av 1999 vedtok Spania en
plan for fornybar energi, Plan de
Energias Renovables – PER, for
perioden 2000 – 2010. Kostnadene skal i all hovedsak
dekkes av offentlig støtte, hvorav 73 % skal komme fra
forskjellige EU-programmer.

U

Ifølge Plan de Energias Renovables, som ble revidert i 2005,
skal 12,1 % av Spanias energikonsum dekkes av fornybare
energikilder innen 2010. Et tall
som både oppfyller Kyoto-protokollen og de nyeste EU direktivene. I 2007 ble ca 6,5 % av
det spanske energiforbruket
forsynt av fornybar energi.
Sol-, vind-, og biomasseenergi
har blitt Zapateroregjeringens
prioritet, i det som blir regnet
som et av de mest ambisiøse
fornybar - energi - prosjektene i
verden i dag.
SATSNINGSOMRÅDENE
Det er særlig vindkraften som
fører an i ”energirevolusjonen”.
Spania er verdens nest største
marked for vindkraft etter Tyskland, og er, sammen med Dan-

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

mark, verdens største produsent
av vindmøller.
Regjeringens mål er at landets
totale vindmøllepark skal kunne
produsere minst 13.000 MW i
året innen 2011, mens enkelte
regionale kilder forespeiler at så
mye som 30.000 MW kan være
realistisk.
Det spanske solcelleenergimarkedet er delt i to. Energi separert fra kraftgenererende
ledningsnett, og energi som er
forbundet med ledningsnettet.
Det er størst vekst i den sistnevnte delen.
Til tross for at Spania er velsignet med mye sol, og at landet
er verdens største produsent av
PV solcellepaneler, har solenergimarkedet foreløpig ikke
nådd de samme høydene som
vindenergimarkedet.
Den tredje av de viktigste fornybare energikildene er biomasse.
Det antas at Spania har Europas
tredje største biomasseressurser,
men at bare en knapp fjerdedel
blir utnyttet i dag. Det investeres
nå årlig rundt 13 millioner euro i
denne sektoren.
Det nasjonale spanske instituttet

for energi estimerer at det i 2010
vil bli produsert energi
tilsvarende 6 millioner tonn olje
fra ulike biomassekilder i
Spania.
MINDRE KJERNEKRAFT
I tråd med at Spania utvikler nye
og alternative energikilder, arbeider regjeringen gradvis med
å avvikle kull- og kjernekraftproduksjonen. Dessuten innføres
stadig nye subsidie ordninger for
å oppmuntre folket og industrien
til å velge moderne og mer
miljøvennlig energikilder. I tillegg kommer et stadig strengere
lovverk som favoriserer fornybar energi.

I et intervju med Financial
Times uttalte nylig statsminister
Jose Luis Rodriguez Zapatero at
hans regjering satser alt på å
utvikle landets fornybare energikilder. Samtidig sa han at det
ikke vil bli bygget flere atomkraftverk, på grunn av for høy
risiko, høye kostnader, og mangel på vannressurser til å kjøle
reaktorene.
Avslutningsvis benyttet Zapatero sjansen til å bemerke at regjeringen også har ambisjoner om
å bli blant de beste i klassen når
det kommer til offentlig trans-

port. En selvsikker statsminister
understreket at Spania i 2010 vil
ha Europas største og mest omfattende jernbanenett for høyhastighetstog.

VINDMØLLE: Den rivende utviklingen innen fornybar energi i Spania har
gitt spanjolene stor erfaring og kompetanse i dette sterkt voksende
markedet.

SUBSIDIERT: Statlige subsidier har lagt grunnlaget for en industri som nå sitter på etterspurte produkter og kompetanse.

VINDMØLLE: De som har ferdes på spanske motorveier i sommer kan ikke
unngått å ha lagt merke til trafikken av deler til nye vindmøller. Det er gode
tider for produsentene av vindmøller og solpanel i Spania.
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Madrid

Vil forby telefonsalg

Nyt varme sommerkvelder på:

Casa Vital
n
Sommeråpent: (t.o.m. 14. sept:)
Alle dager fra 18.30 - 23.30
Åpningstider høst/vår: (15.sep til 31.mai)
Mandag - lørdag fra 12.00 - 16.00
Tor, fre og lørdag 19.00 - 23.00
Mandager stengt.

Vi har Tapas & a la carte.

n Byvandring m/Åge torsdager
kl 18. med tre retters meny 30€

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

La Parada

Tlf. 966 723 228

C/Ronda Oeste no. 44
San Miguel de Salinas
Man-Fre: 09.00 - 21.00
Norsk kafe i San Miguel de Salinas
Lørdag: 09.00 - Sent
"Brunch" hver lørdag fra kl.12 til 16. Middags-servering mandag-torsdag
fra kl. 14-20."Spesialaften" hver fredag. Norsk quiz hver tirsdag fra 16/9.
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Skandinaviske aviser • Danske brødvarer • Hjemmelaget mat • Bilutleie • Internet
Ring oss gjerne for nærmere informasjon.

apateroregjeringen har
fremmet et forslag om å
innføre forbud mot telefonsalg. Kultur- og konsumminister Bernat Soria henviser til en
rapport utarbeidet av EU, som
erklærer at en stor del av telefonsalget er både aggressivt og
illojalt.

Z

I første omgang dreier det seg
om salg fra firmaer som telefonabonnementene i utgangspunktet
ikke har noen relasjoner til. En
undersøkelse viser at salgsopprigninger blir mer og mer utbredt både på fastlinjenettet og
mobilnettet.

straffbart. Hvis Soria får det som
han vil, er det ikke lenge før telefonsalg lider samme skjebne.

somheten til å bli straffeforfulgt.
Det er da særlig banker og telefonselskaper man sikter til,
ifølge Soria.

Den spanske regjeringen har
gjort det klart at hvis forbudet
blir innført, kommer de som
fortsetter med telefonsalgsvirk-

n Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk
Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord
n Fredager 13.00 til 16.00: Markeds buffét
Fredag kveld kl 21.00: Karaoke
n Lørdag kl 19.00: Dans

n Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00
• Vinner av “Prestige Gourmet 2008”
• Kjøkken av beste kvalitet
• Sveitsisk kokk
Noen av våre spesialiteter:
Lam,“Carre de Cordero”, fersk fisk og utmerket kjøtt.

Både EU og den spanske regjeringen mener at telefonsalg bør
sidestilles med SPAM som
sendes via e- mail. Å sende
SPAM har allerede i flere år vært

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.

The Castle Inn

Lunchmeny 14€, vin inkludert
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea
Åpent 12.00-24.00, stengt mandager dagtid
Tlf: 965 841 269

Vi åpner 15. september. Velkommen!

“Dagens meny” tirsdag til torsdag!
Åpent alle dager fra 13.00, mandag stengt
Informasjon og bordbestilling hos Anki,

Tlf 966 860 815 - 690 011 209 (Nytt mobilnr)
Calle Castell no. 4, Alfaz del Pi

Ritz

• Internasjonalt kjøkken
• Skal du holde dåp, bryllup, bursdag
eller andre private selskap?
Ring oss i dag!

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Vil du prøve oss ?
Kontakt oss direkte på
salg@spaniaposten.no

Du trenger ikke være rik for å gå på Ritz

Tlf: 966 867 448

Playa Albir. Åpent tirdag - søndag 10.00-24.00

Calle Blanca 14, Ciudad Quesada, 03170 Rojales
Tel 965 725 737

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

Skandinavisk

design i
Torrevieja
Ekteparet Arne og Dorthe Hjermind hadde
drevet blomsterbutikk hjemme i Bodø i en
mannsalder da de en dag bestemte seg for å
finne på noe nytt. Valget falt på Spania og
Torrevieja. Der traff de Frode Rognrust som
bodde i huset ved siden av. Nå har de tre
gode naboene startet skandinavisk interiørbutikk sammen.
HANS PETTER BARSTAD

deen om å starte interiørbutikk kom på bordet en gang i
løpet av høsten i fjor. Neste
utfordring besto i å finne lokaler
med riktig beliggenhet til riktig
pris. Etter en stund fikk de tilslag
på et ”rålokale” like ved kjøpesenteret Habaneras. Seks uker
med hard jobbing måtte til før de
endelig kunne åpne i juni.

I

Frode Rognrust har i mange år
drevet med eiendomssalg på
Costa Blanca, mens Arne Hjermind har drevet med boligutleie.
Det har de tenkt å fortsette med.
Derfor blir det først og fremst

Arnes kone Dorthe Hjermind
som blir å finne i interiørbutikken. Alle tre firmaene er for
øvrig slått sammen under Trendy
Home paraplyen og holder til i
samme lokaler.
SOLGTE ALT HAN EIDE

Frode har opprinnelig bakgrunn
som restauranteier i Trondheim.
En dag bestemte han seg for å
selge restauranten og alt annet
han eide. Den 4. mai 1998 var alt
solgt unna. Nøyaktig en måned
senere satt han på flyet til
Spania.

- De eiendelene jeg hadde igjen
fikk plass i to kofferter som jeg
hadde med meg nedover. I utgangspunktet hadde jeg bare
tenkt å være et år på ferie. Men
etter tre måneder gikk jeg lei av
ikke å ha noe å gjøre, forteller
Frode, som fikk seg jobb som
restaurant- og barsjef i en spansk
restaurant.
For å kunne skjøtte den nye
jobben måtte Frode lære seg
spansk. Det var ingen vei
utenom fikk han tydelig beskjed
om. Med tiden fikk han seg egen
leilighet, og mange nye venner.
Spania ble fort hans nye hjemland. Det var trivsel fra første
dag.
- Da jeg begynte å få inntekter
og kunne fylle kjøleskapet med
mat, så jeg ikke lenger noen
grunn til å flytte hjem igjen. I
dag er jeg gift med ei spansk
dame og har to spanske gutter.
Jeg føler meg hjemme her, og
kommer aldri til å forlate dette
landet. Det er helt sikkert, sier
Frode bestemt.

BLOMSTEREKTEPARET
Arne Hjermind har drevet med
blomster mesteparten av sitt liv,
det var slik han traff sin blomsterdekoratørkone Dorthe. For
mange år siden kjøpte ekteparet
feriehus på Costa Blanca, og i
2005 flyttet de nedover for og
”prøvebo” et års tid.

- Vi hadde lyst til å prøve noe
annet, og tok derfor med barna
og flyttet ned til huset vårt i Torrevieja. Vi stortrivdes. Men etter
halvannet år var det tid for vår
eldste sønn å begynne på
videregående skole. Det ønsket
han å gjøre hjemme, så før vi
visste ordet av det var vi på vei
oppover til Norge igjen, forteller
Dorthe.
Da eldstemann hadde fullført
skolen flyttet familien Hjermind
tilbake til Torrevieja igjen. Med
på flyttelasset fulgte diskusjonen
om hva de skulle bedrive
hverdagene med.
- For både Arne og meg var interiør en ganske naturlig ting å
jobbe med, etter lange liv i

T LINE
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blomsterbransjen. Vi har for eksempel mange av de samme
leverandørene her i butikken,
som vi hadde i blomsterbutikken
oppe i Bodø, sier Dorthe.
- Ideen om interiørbutikken kom
på en av våre daglige spaserturer
med hundene våre. Vi luftet
planene for Frode, og ble enige
med han om å starte opp sammen. Frode kjenne Spania gått
etter ti år, fra eiendomsbransjen
kjenner han dessuten en del av
lovverket. Ikke minst snakker
han flytende spansk. Så nå driver
han og jeg med salg og utleie av
eiendom på bakrommet, mens
det er Dorthe som tar seg av butikken, forklarer Arne.
KINA UT DANMARK INN
Fordi om det er Dorthe som er
butikkens ansikt utad, betyr ikke
det at Arne og Frode ikke er dypt
engasjerte. I god tid før butikken
åpnet reiste de tre gode naboene
til Kina sammen. Der var trioen
blant annet på Canton Fair i
Guangzhou, Kinas største messe
for import og eksport.

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

Vi tilbyr:

“PROMOTOR”: - Vi ønsker å promotere dansk og skandinavisk design i
Spania, og tar dette som en oppgave. I de tre månedene vi har vært i gang, har
vi drevet og justert litt frem og tilbake på konseptet. Og vi føler at vi nå begynner å nærme oss noe.

Kontakt:
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
info@toreline.com
SPANIA HVER UKE
Vakt tlf. +34 669 003 443 Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
Tore Line

www.toreline.com

stykkgods, messetransport, partigods,
maskingods etc.
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om at de har kommet godt i
gang, og de har allerede begynt å
legge planer for fremtiden.
- Vi er godt fornøyde med oppstarten. Folk skryter fælt og vi
har fått masse positive
tilbakemeldinger. Hittil har kundemassen bestått mest av engelskmenn, men spanjolene følger
ikke langt etter. Norske kunder
har vi foreløpig ikke sett noe
særlig til. Det skyldes nok at de
fortsatt er hjemme på ferie, sier
Frode.
SOLGTE ALT OG FLYTTET: - De eiendelene jeg hadde igjen fikk plass i to
kofferter som jeg hadde med meg nedover. Da jeg begynte å få inntekter og kunne
fylle kjøleskapet med mat, så jeg ikke lenger noen grunn til å flytte hjem igjen.
I dag er jeg gift med ei spansk dame og har to spanske gutter. Jeg føler meg
hjemme her, og kommer aldri til å forlate dette landet. Det er helt sikkert, sier
Frode bestemt.

- Vi ville se landet der stort sett
alt kommer fra om dagen, vi
ville liksom sondere terrenget
litt. Men ting som kommer fra
Kina finner du billig over alt,
også i Spania. Så vi fant ut at vi
ville ha noe mer spesielt, en egen
nisje. Så det ble ingen handel
med Kina, sier Dorthe.
- På Canton Fair kom vi imidlertid i kontakt med den danske
kjøkkenleverandøren Aida. Via
dem og danske leverandører vi
hadde hatt før da vi drev blomsterbutikken, fikk vi gode kontakter i Danmark. Dansk design
stort i de fleste land, men det har
aldri tatt helt av her i Spania. Det
skal vi forsøke å gjøre noe med,
fortsetter Arne.
”ILLUM LIGHT”

Dorthe er opptatt at de skal profilere skandinavisk design, og
ikke bare dansk, selv om nesten
100 % av varene i interiørbutikken foreløpig er danske.

- Målet er å levere et bredt spekter av skandinavisk design, men
foreløpig ligger danskene litt
foran. For det første er det lettere
å få tak i dansk design, en det for
eksempel er å få tak i norsk og
svensk design. De danske designerne har internasjonale navn
og eksporteres i stor stil. Men jeg
håper og tror at de andre skandinaviske landene kommer etter.
Trendy Home er full av objekter
signert store danske merkenavn
som Stelton, Rosendal og Eva
Trio. Møbler og hagemøbler,
lamper, lysestaker, og alle andre
ting en dansk interiørbutikk med
respekt for seg selv bør inneholde.
- Vi er en slags ”Illum light”, sier
Dorthe, som er født i Danmark,
spøkefullt og referer til det
berømte varehuset på “strøget” i
København.
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- Vi ønsker å promotere dansk og
skandinavisk design i Spania, og
tar dette som en oppgave. I de tre
månedene vi har vært i gang, har
vi drevet og justert litt frem og
tilbake på konseptet. Og vi føler
at vi nå begynner å nærme oss
noe. Det har ført til at vi også har
gjort oss opp noen tanker for
årene som kommer. Vi er overbeviste om at det finnes et
marked for dansk design i
Spania. Derfor er det kanskje
muligheter for at vi i fremtiden
kan komme til å åpne flere interiørbutikker. Da blir det enten å
drive dem selv, eller franchise.
Jeg regner med at vi om et års tid
er klare or å ta et skritt videre,
sier Arne.
- Vi trives i hvert fall godt her i
Spania, både med livsstilen, og
med å ha startet i interiørbransjen. Selv om vi ikke kan si like
bastant som Frode at vi aldri
kommer til å flytte tilbake til
Norge igjen. Hans barn er født
her, det er ikke våre. Så alt
avhenger egentlig av hva de
ønsker. Men jeg håper vi kan bli,
og at jeg kan fortsette å være her
og drive butikken, avslutter
Dorthe.

Torrevieja

Havnen og promenaden skal pusses opp
tyresmaktene i Torrevieja
har presentert ambisiøse
planer for oppussing av
byens havn og promenade. Formålet er å slå havnen sammen
med byens sentrum. En del av
planen er å gjøre sjøsiden av
Paseo de la Liberdad om til et
stort fellesområde med svømmebassenger, hager og butikker.
Biler vil ikke ha adgang til det
100.000 kvadratmeter store området.

S

En annen viktig del av den nye
oppussingsplanen er å knytte
Dique de Levante sammen med
Dique de Poniente med en lang
kontinuerlig promenade. Noe
som vil gi Torrevieja sentrum en
splitter ny havnepromenade på
4,2 kilometer.
Real Club Nautico, restauranten
og båtklubben som ligger ved



Paseo Vista Alegre, skal rives for
å få en mer åpen havnepromenade. Planen er at en ny Real
Club Nautico skal oppføres litt
lenger nord enn der den gamle
ligger i dag. Der vil det også bli
parkeringsplass til 2.000 biler.
Ordfører Pedro Angel Hernandez Matteo, sier at oppussingen
av havnen og promenaden har
vært en av hans tre store drømmer i løpet av hans 20-årige karriere. Mens Valenciaregionens
minister for infrastruktur og
transport, Mario Flores, sier at
prosjektet er et av regionens
mest ambisiøse prosjekter.
80 % av finansene til oppussingsprosjektet skal komme fra private investorer, mens de øvrige
20 % vil bli hentet fra den offentlige pengebingen.

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

FREMTIDEN
Nabotrioen i Torrevieja er enige

ALTEA
Super Valu
Consum
ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR
Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

MEST DANSK: Dorthe er opptatt at de skal profilere skandinavisk design, og ikke bare dansk, selv om nesten 100 %
av varene i interiørbutikken foreløpig er danske. - Målet er å levere et bredt spekter av skandinavisk design, men foreløpig
ligger danskene litt foran.

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
OG MANGE MANGE STEDER TIL...
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Kan gå konkurs Valencia i
september
Valencia er for tiden en av de hotteste storbyene i Spania, og kan friste med et aktivt underholdningsprogram for september. Her
følger en liten oversikt:

MD-82: Flytypen er svært utbredt og dette var en av de foretrukne flytypene i SAS på mellomdistanse flyvninger i en årrekke.
En del flyseskaper har parkert denne flytypen da de bruker forholsmessig mye drivstoff i forhold til nyere maskiner.

På ettermiddagen onsdag den 20. august var Europas største flyulykke på over 20 år et faktum. 154 personer mistet livet da et fly fra
Spaniar fikk problemer og krasjlandet på Barajasflyplassen i Madrid,
JK5022 hadde destinasjon Las Palmas, Gran Canaria.
D-82 flyet fra SASeide Spanair hadde
163 passasjerer og en
besetning på 9 om bord da det
takset ut fra gaten på Barajas kl
13.05. Etter en drøy halvtime returnerte flyet etter at det var rapportert om tekniske problemer.
Ny avgang ble satt til 14.25.
Klokken 14.45 tar så flyet av,
men nesten umiddelbart oppstår
en brann i den ene motoren.
Ifølge El Pais tok den venstre
motoren fyr i det øyeblikket flyet
tok av fra rullebanen i maks
hastighet. MD-82 maskinen skal
så ha falt i bakken og brukket i
to.

M

På bakken spredte brannen seg i
stor fart, og de fleste ombord var
sjanseløse. Øyevitner har fortalt
om
en
svært
kraftig
røykutvikling, og det var et grusomt syn som møtte hjelpearbeiderne da de kom frem til vraket.
Kun 19 personer overlevde
ulykken, for noen av disse skal
tilstanden fortsatt være kritisk.
Det er, ifølge spanske myndigheter, første gang siden 1983
at det skjer en alvorlig ulykke på
flyplassen i Madrid.
PROBLEMATISK FLYTYPE?
Ulykkesflyet er 15 år gammelt
og var tidligere eid av Korean
Air. Det er ikke rapportert om
tidligere hendelser med akkurat

dette flyet, men flytypen har
lenge vært omdiskutert. MD-82
flyene har vært innvolvert i 15
ulykker med dødelig utfall siden
introduksjonen i 1980.
MD-82 er et fly i McDonnell
Douglas' DC-9-familie, og er
spesialdesignet for kort- og mellomdistanseruter. Flyet brukes
mye i Europa. I 1993 flytypen
modifisert for å bruke mindre
drivstoff, og for å dempe motorlyden.
Så sent som i april krevde Federal Aviation Administration
(FAA) i USA en akutt sjekk av
flytypen
ved
samtlige
amerikanske flyselskap, nettopp
av hensyn til sikkerhet. Flere flyselskaper fikk problemer med å
oppfylle de nye sikkerhetsdirektivene. For eksempel måtte
American Airlines sette samtlige
MD-82 fly på bakken.
Den siste store flyulykken med
MD-82 skjedde i Thailand i
2007, hvor et fly skled av rullebanen og krasjet på Phuket International Airport. 89 av 130
passasjerer døde i ulykken. Flytypen var også involvert i en
nestenulykke bare to dager etter
katastrofen på Barajas. Da måtte
en MD-82 maskin, også
tilhørende Spanair, nødlande på
flyplassen i Malaga med
tekniske problemer.

KAN GÅ KONKURS
Spanair har lenge vært et ”problembarn” i SAS-konsernet, og
bare hittil i år har lavprisselskapet tapt over 500 millioner
kroner. SAS varslet i våres nedskjæringer i Spanair som følge
av selskapets elendige økonomi.
Det har vært snakk om at så
mange som 1.000 ansatte kan
miste jobben. Noen analytikere
mener nå at flyulykken i Madrid
kan føre til at Spanair går
konkurs.

Bare noen timer før ulykken
varslet den spanske fagforeningen for piloter, Sepla, om mulige
streiketiltak mot Spanair. En representant for pilotene sier at selskapet mangler en konkret
økonomisk overlevelsesplan.

- MADONNA KONSERT. DEN 18. SEPTEMBER AVLEGGER INGEN RINGERE
MADONNA VALENCIA ET BESØK. DETTE BLIR HENNES ÅTTENDE
TURNE, OG ÅRETS UTGAVE HETER STICKY & SWEET TOUR. GÅ IKKE
GLIPP AV DRONNINGEN OVER ALLE DRONNINGER! KONSERTEN AVHOLDES
I ”RICARDO TORMO MOTOR RACING CIRCUIT”, OG BILLETTER KAN DU
KJØPE PÅ TICKTACKTICKET (WWW.TICKTACKTICKET.COM), FNAC OG
CARREFOUR. WWW.MADONNA.COM

ENN

- Opera i Valencia. Det spektakulære nyåpnede operabygget i
Valenica ”el Palau de les Arts” (i City of Arts & Science) er et must
om du legger turen til Valencia. Maken til design har du neppe sett
før! Programmet startet opp den 25. oktober, og da kan dere oppleve
både opera, symfoniorkester, zarzuelas, jazz konserter og kinoproduksjoner. Først ute er Wagners opera ”Parsifal”, og denne følges av
Verdis ”Luisa Miller” og Puccinis ”Turandot”. Dørene til operabygget åpnes den 11. oktober og da kan alle operaelskere ta turen
innom og betrakte den unike og futuristiske arkitekturen.
www.lesarts.com

SAS her lenge forsøkt å selge
Spanair. Ledelsen i SAS avslo et
bud på selskapet, fremmet av
Iberia tidligere i år.
På grunn av de galloperende drivstoffprisene og den internasjonale finansielle situasjonen,
valgte imidlertid konsernledelsen å legge salget på is
tidligere i sommer. Selv om flyulykken ikke nødvendigvis betyr
Spanairs undergang, er det åpenbart at det vil være umulig å
selge selskapet i nærmeste
fremtid.

NYÅPNET: Puccinis "Turandot" er noe av det som er å høre på Valencias
nye spektakulære opera scene.
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Valencia

To nye kjernekraftuhell Tok livet av kjæresten så seg selv
Den 42 år gamle kvinnen ble det
tredje offeret for vold i hjemmet på
tre triste dager i august. To dager i
forveien ble en 25 år gammel
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onsejo de Seguridad Nuclear,
kjernekraftsinspeksjonen, har anbefalt
industridepartementet å ilegge
kjernekraftverket Asco en bot på
opptil 70 millioner euro, for en
stor og to mindre lekkasjer som
oppsto i november i fjor.
Ledelsen ved Asko unnlot å rapportere hendelsene til CSN.
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brasiliansk kvinne drept av sin
samboer i Vigo. Og dagen etter ble
en 26 år gammel kvinne fra
Litauen drept av sin ekskjæreste
på Tenerife. I det første tilfelle er
gjerningsmannen pågrepet, mens
politiet fortsatt leter etter ekskjæresten til den litauiske kvinnen.

ilietragedien inntraff. Bekymrede
naboer varslet politiet da de hørte
bråk fra parets leilighet. Begge de
avdøde er opprinnelig fra Ecuador.

rop

T

E

n 38 år gammel mann skal
først ha drept sin 42 år
gamle kjæreste, før han like
etterpå tok livet av seg selv,
melder Guardia Civil. Hendelsen
fant sted i Valencia i midten av august. Ifølge politiet hadde paret
vært sammen i ti år. Deres 8 år
gamle felles barn var utenfor og
lekte med noen nabobarn da fam-

scar E
Avda. Ó

o nye uhell ved spanske
kjernekraftverk har ført til
kraftige protester fra
miljøvernorganisasjoner som
Greenpeace. Den 24. august
oppstod en brann ved anlegget
Valdellos II i Tarragona. Det tok
brannvesenet over to timer å
slukke brannen som angivelig
skal ha begynt i en turbin. Et
døgn senere gjorde en feil ved
anlegget Garoña i Burgos at hovedreaktoren automatisk ble avslått.

Greenpeace anklager ledelsen
ved de to kjernekraftverkene for
å unnlate å fortelle sannheten, og
krever full utredning rundt de to
uhellene. CSN, kjernekraftinspeksjonen, har satt i gang
granskning rundt begge tilfellene.

Siria

S PA N I A P O S T E N

26

SEPTEMBER 2008

U T G AV E 1 4 - 2 0 0 8

Mandag 08. september

Mandag 08. september

Mandag 08. september

Tirsdag 09. september

Tirsdag 09. september

Tirsdag 09. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 Kamp mot kryp
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.35 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.03 Amigo
15.30 Keiserens nye skole
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
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 Små Einsteins
18.25 Gjengen på taket
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Puls
19.55 Faktor: Cecilia Brækhus
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Elskerinner
22.20 Paralympics i Beijing
22.50 Billedbrev fra Latin-Amerika
23.00 Kveldsnytt
23.15 Dalziel og Pascoe
00.45 Russiske modeller i toppklasse
01.15 Kulturnytt
01.25 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:45
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:35
23:30
00:20
01:15
02:05
02:55
03:10

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 71° nord
kl 21.30 Power of 10
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles
kl 23.45 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 23.55 America's Funniest Home Videos
kl 00.25 Spin City
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.35 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.03 Familien
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Hund i huset
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Dora utforskeren
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Ut i naturen: Flygende krusifikser
19.55 Ansikt til ansikt
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 I skyggen av Snøhvit
22.35 Paralympics i Beijing
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heroes
23.55 Den deprimerte reporteren
00.55 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.25 Kulturnytt
01.35 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:45
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:30
23:20
00:10
00:45
01:30
02:20
03:10
03:25

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 So You Think You Can Dance
kl 21.35 CSI: Miami
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 C.S.I.
kl 23.45 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 23.55 America's Funniest Home Videos
kl 00.25 Spin City
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

Fredag 12. september

Fredag 12. september

Fredag 12. september

Lørdag 13. september

Lørdag 13. september

Lørdag 13. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.35 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.03 Megafon
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Newton
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fragglene
18.25 En unge til
18.35 Wummi
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Beat for beat
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold
22.10 Detektimen: Taggart
23.00 Kveldsnytt
23.15 Paralympics i Beijing
23.45 Peter Jöback - live på Oscarsteatern
00.45 Berserk til Valhall
01.15 Kulturnytt
01.25 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

06:30 TV 2 junior
06:55 God morgen Norge
10:00 FrokostQuiz
10:30 God morgen Norge
12:05 Tabloid
12:35 Frasier
13:05 Hotel Cæsar
13:35 Home and Away
14:00 Den syvende himmel
14:45 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 Skal vi danse - Sesongpremiere!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Skal vi danse - resultater
22:10 Senkveld med Thomas og Harald
23:15 Fra Hollywood til Parkveien - Siste
episode!
23:45 Twin Peaks
00:35 Film: Dorm Daze
02:15 Pokerfjes
03:10 Sportsnyhetene
03:25 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight k
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Galileo
kl 20.35 Nigel Marvens dyreverden
kl 21.35 C.S.I.
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 ROME
kl 23.50Big Bang Theory
kl 00.20 Spin City
kl 00.50 Terrorens dag
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.10 Terrorens dag
kl 03.50 Mess-TV

07.00 Fantorangen
07.00 Små Einsteins
07.25 Tassen
07.30 Super Barne-tv
07.30 Supertrioen
07.55 Instrumentenes magiske verden
08.00 Gisle Wink på eventyr
08.25 SamSam
08.35 Christopher får nytt navn
08.40 Super Barne-tv: Så gøy!
09.00 Klar - ferdig - gå!
09.10 Robotboy
09.30 Walter
09.40 Sauen Shaun
09.50 Gazoon
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
10.15 Eldrebølgen
11.00 Eldrebølgen
11.30 Columbo
13.05 Norge rundt
13.30 Ut i naturen: Magasin
14.25 I skyggen av Snøhvit
15.20 Verdensarven: Porto
15.35 Den siste Fleksnes
17.00 Beat for beat
18.00 Barne-tv
18.00 Romkameratene
18.25 Wummi
18.30 Amigo
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Kvitt eller dobbelt
20.55 Den store reisen
21.45 Sjukehuset i Aidensfield
22.35 Paralympics i Beijing
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Sliding doors
00.55 Singel i L.A.
01.40 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

07:00 TV 2 junior
07:00 Hjulene på bussen
07:10 Babar
07:33 Byggmester Bob
07:43 Sjøsiden Hotell
07:55 Jordbær Mathilde
08:18 Lauras stjerne
08:29 Familien Stor
08:39 Hello Kitty
08:51 Winx Club
09:14 W.I.T.C.H
09:35 Pokemon
09:57 Lazy Town
10:00 Skippy
10:30 Bonanza
11:20 God morgen Norge - høydepunkter
12:20 60 Minutes
13:10 TV-pastoren
13:40 Food Discovery med Sonja Lee
14:10 Prinser og prinsesser
15:00 I de beste familier
16:00 Skal vi danse
17:30 Skal vi danse - resultater
18:00 Mot i brøstet
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Karl og Co
20:00 Vil du bli millionær? - Sesongpremiere!
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Vil du bli millionær?
22:10 God kveld Norge - Sesongpremiere!
22:45 Film: Italiensk for begyndere
00:40 Hope & Faith
01:05 Film: Hjemsøkt
03:00 Frustrerte fruer
03:50 Sportsnyhetene
04:05 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals
kl 11.40 MTV Pimp My Ride
kl 12.10 Elimidate
kl 12.40 Under samme tak
kl 13.10 Under samme tak
kl 13.40 Zoey
kl 14.10 Liv og røre
kl 14.40 Liv og røre
kl 15.10 Aliens in America
kl 15.40 Kevin Hill
kl 16.30 Grease
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Metro
kl 18.30 America's Funniest Home Videos
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 Power of 10
kl 20.30 Power of 10
kl 21.30 Den siste Samurai
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Den siste Samurai
kl 00.35 Special Victims Unit
kl 01.25 Terrorens dag
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20 Terrorens dag
kl 03.45 The Osbournes
kl 04.15 Mess-TV

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Fredag
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
I de beste familier
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Wallander: Blodsbånd
Reflektor: Navnet er Alex
Anna Pihl
Silke
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
Jakten på kjærligheten - tilbakeblikk
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Grey's Anatomy
Medium
What about Brian
Californication
Love lies bleeding
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været
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Onsdag 10. september

Onsdag 10. september

Onsdag 10. september

Torsdag 11. september

Torsdag 11. september

Torsdag 11. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.35 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.03 Utfordringen
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Uventet besøk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Rupert Bjørn
18.10 Ugler i mosen
18.35 Lure Lucy
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Tingenes tilstand
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Vikinglotto
21.45 House
22.30 Paralympics i Beijing
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket live: Kaizers Orchestra fra
Øyafestivalen 2008
00.05 The Wire
01.00 Plutselig rik

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:45
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:30
23:20
23:55
00:30
01:20
02:15
03:05
03:20

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Grease
kl 21.35 CSI: N.Y.
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Special Victims Unit
kl 23.45 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 23.55 America's Funniest Home Videos
kl 00.25 Spin City
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.35 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.03 Fabrikken
15.30 Dracula junior
16.00 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Verdensarven
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Uhu
18.30 Peo
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Schrödingers katt
19.55 Dyrisk
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Rebus: Blodsbånd
22.40 Paralympics i Beijing
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Wallenbergs
00.45 Mad tv
01.25 Kulturnytt
01.35 Norsk på norsk jukeboks

06:30 TV 2 junior
06:55 God morgen Norge
10:00 FrokostQuiz
10:30 God morgen Norge
12:05 Tabloid
12:35 Landstinget
13:35 Home and Away
14:00 Den syvende himmel
14:45 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 Tonje Steinsland møter Nils Christian
Moe-Repstad
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Criminal Minds
22:30 Numbers
23:20 Hack
00:10 Rex
01:00 Supernanny
01:50 Headland
02:40 Sportsnyhetene
02:55 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Hjemme hos Jamie
kl 20.30 Mirakeljenta
kl 21.30 The Apprentice
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 The Apprentice
kl 23.15 I kulissene på Wanted
kl 23.45 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 23.55 America's Funniest Home Videos
kl 00.25 Spin City
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

Søndag 14. september

Søndag 14. september

Søndag 14. september

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Hut i heita
07.30 Lennart og Kvirr
07.40 Rorri Racerbil
07.55 Disneytimen
08.50 SvampeBob
09.20 Kika og Bob
09.40 Brødrene Dal og professor Drøvels
hemmelighet
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
10.15 Eldrebølgen
10.45 Eldrebølgen
11.15 Då Tall Ships Races kom til vesle Måløy
11.30 Kvitt eller dobbelt
12.30 Himmelblå
13.15 Himmelblå
14.00 Motorsport: STCC
16.05 Friidrett: Verdensfinalen 2008
17.00 Ansikt til ansikt
17.30 Åpen himmel: Samisk gudstjeneste
18.00 Barne-tv
18.00 Lillefot og vennene hans
18.25 Herr Hikke
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Himmelblå
20.50 Paralympics i Beijing
21.25 Miss Marple: Den forsvunne domprost
23.00 Kveldsnytt
23.20 Statoils siste olje?
00.10 EM rallycross
01.10 Uka med Jon Stewart
01.35 Norsk på norsk jukeboks

07:00 TV 2 junior
07:00 Kutoppen
07:07 Thomas toget
07:17 Byggmester Bob
07:27 Gnuffene
07:39 Barabapapa
07:44 Honk Toot and Swo-Swoosh
07:55 Blanche
08:01 Noddy
08:12 Five Minutes More
08:17 Woffy
08:22 Lazy Town
08:46 Elias
08:56 Horseland
09:17 Pokemon
09:38 Sonicx
10:00 Skippy
10:30 Bonanza
11:20 Melrose Place
12:10 Party of Five
13:00 Vil du bli millionær?
14:00 Vil du bli millionær?
14:25 Toppserien: Fløya - Kolbotn 1. omgang
15:20 Toppserien: I pausen
15:30 Toppserien: Fløya - Kolbotn 2. omgang
16:30 Jenteligaen
17:00 Jakten på kjærligheten - tilbakeblikk
18:00 TV-pastoren
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra: Runden
19:30 FotballXtra: Runden med Fredrikstad Rosenborg
19:55 Fredrikstad - Rosenborg 1. omgang
20:50 FotballXtra: I pausen
21:00 Fredrikstad - Rosenborg 2. omgang
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra
23:20 Den som hvisker
00:10 God kveld Norge
00:45 Tanketyven Derren Brown
01:15 Mord og mysterier
02:05 Grey's Anatomy
02:50 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals
kl 11.10 71° nord
kl 12.40 Under samme tak
kl 13.10 Under samme tak
kl 13.40 Zoey
kl 14.10 Liv og røre
kl 14.40 Liv og røre
kl 15.10 Aliens in America
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 16.10 Hårfin i LA
kl 17.10 Friday Night Lights
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Uke-Aktuelt
kl 18.30 America's Funniest Home Videos
kl 19.00 Big Bang Theory
kl 19.30 Hundehviskeren
kl 20.30 Power of 10
kl 21.30 Fornemmelse for mord
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 CSI: N.Y.
kl 23.40 Supernatural
kl 00.30 ROME
kl 01.30 Killing Fields - Dødsmarkene
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20 Killing Fields - Dødsmarkene
kl 03.25 Mess-TV

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
Landstinget - Sesongpremiere!
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Koneklubben
Forsvar
Grownups
Svindlertriks
60 Minutes
Deadwood
Headland
Sportsnyhetene
Været

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 oss direkte på
salg@spaniaposten.no

14år i Spania

Bernd Adler

CALLE•CALVARI 24, ALFAZ•DEL•PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

NYHET !!
Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!
Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442
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Mandag 15. september

Mandag 15. september

Mandag 15. september

Tirsdaag 16. september

Tirsdaag 16. september

Tirsdaag 16. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 Grosvold
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.30 'Allo, 'Allo!
15.01 NRK nyheter
15.00 Amigo
15.30 Keiserens nye skole
16.01 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
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 Små Einsteins
18.25 Gjengen på taket
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Puls
19.55 Faktor: Søstrene mot strømmen
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Elskerinner
22.20 Paralympics i Beijing
22.50 Billedbrev fra Latin-Amerika: En rytme
fra Brasil
23.00 Kveldsnytt
23.15 Dalziel og Pascoe
00.45 Nytt på nytt
01.15 Kulturnytt
01.25 Sport jukeboks

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:50
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:35
23:30
00:20
01:10
02:00
02:50
03:05

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpenkl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 71° nord
kl 21.30 Premiere: Ylvis møter veggen
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Terminator: Sarah Connor Chronicles
kl 23.45 Lokale sendinger mandag / OSLO-TV
kl 23.55 STUDIO 5
kl 00.25 Spin City
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.30 'Allo, 'Allo!
15.01 NRK nyheter
15.00 Familien
15.30 Dracula junior
16.01 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Hund i huset
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Dora utforskeren
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Ut i nærturen
19.55 Ansikt til ansikt
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Ut i nærturen - høydepunkter
21.30 Paralympics i Beijing
22.20 Extra-trekning
22.30 Bokprogrammet: Framtiden - hvorfor er
den så dyster?
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heroes
23.55 Pelsjegerne

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
15:30
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:30
23:20
00:10
00:45
01:35
02:25
03:15
03:30

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
.kl 17.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 So You Think You Can Dance
kl 21.35 CSI: Miami
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 C.S.I.
kl 23.45 Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 23.55 STUDIO 5
kl 00.25 The War at Home
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

Fredag 19. september

Fredag 19. september

Fredag 19. september

Lørdag 20. september

Lørdag 20. september

Lørdag 20. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Program ikke fastsatt
14.30 'Allo, 'Allo!
15.01 NRK nyheter
15.00 Megafon
15.30 Dracula junior
16.01 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Newton
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fragglene
18.25 En unge til
18.35 Pip
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Beat for beat
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold
22.10 Detektimen: Taggart
23.00 Kveldsnytt
23.15 Intrigemaker
00.45 Berserk til Valhall
01.15 Kulturnytt
01.25 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:50
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
21:00
21:20
21:25
21:40
22:10
23:15
23:45
00:35
02:10
03:05
03:20

kl 07.00 Interaktiv Frokost
.kl 10.10 Ekstrem rengjøring
kl 10.40 Ungkarskvinnen
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Galileo
kl 20.35 Ylvis møter veggen
kl 21.35 C.S.I.
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 ROME
kl 23.50 Big Bang Theory
kl 00.20 The War at Home
kl 00.50 Undefeated
kl 01.50 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.10 Undefeated
kl 02.50 Mess-TV

07.01 Fantorangen
07.00 Fantorangen
07.00 Små Einsteins
07.25 Tassen
07.30 Super Barne-tv
07.30 Supertrioen
07.55 Instrumentenes magiske verden
08.00 Romkameratene
08.30 SamSam
08.35 Yoko! Jakamoko! Toto!
08.40 Så gøy!
09.00 Klar - ferdig - gå!
09.10 Robotboy
09.30 Walter
09.40 Sauen Shaun
09.50 Gazoon
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
10.15 Eldrebølgen
11.00 Eldrebølgen
11.30 Columbo
13.05 Danske vindyrkere
14.20 Dávgi - Urfolksmagasin
14.25 Billedbrev fra Europa: Romas fontener
14.35 Miffo
16.10 Den store reisen
17.00 Beat for beat
18.00 Barne-tv
18.00 Romkameratene
18.30 Amigo
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Kvitt eller dobbelt
20.55 Den store reisen
21.45 Sjukehuset i Aidensfield
22.35 Løvebakken
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Naboer
00.30 Singel i L.A.
01.15 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

07:00 TV 2 junior
07:00 Hjulene på bussen
07:10 Babar
07:33 Byggmester Bob
07:43 Sjøsiden Hotell
07:55 Jordbær Mathilde
08:18 Lauras stjerne
08:29 Familien Stor
08:39 Hello Kitty
08:51 Winx Club
09:14 W.I.T.C.H
09:35 Pokemon
09:57 Lazy Town
10:00 Skippy
10:30 Bonanza
11:20 God morgen Norge - høydepunkter
12:20 60 Minutes
13:10 TV-pastoren
13:40 Food Discovery med Sonja Lee
14:10 Prinser og prinsesser
15:00 I de beste familier
16:00 Skal vi danse
17:30 Skal vi danse - resultater
18:00 Mot i brøstet
18:30 Nyhetene
18:45 LørdagsMagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Karl og Co
20:00 Vil du bli millionær?
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Vil du bli millionær?
22:10 God kveld Norge
22:45 Film: A Lot Like Love
00:35 Hope & Faith
01:00 Film: The Hostage Negotiator
02:30 Frustrerte fruer
03:20 Sportsnyhetene
03:35 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals
kl 11.10 The Planet's Funniest Animals
kl 11.40 MTV Pimp My Ride
kl 12.10 Elimidate
kl 12.40 Under samme tak
kl 13.10 Under samme tak
kl 13.40 Zoey
kl 14.10 Liv og røre
kl 14.40 Liv og røre
kl 15.10 Aliens in America
kl 15.40 Kevin Hill
kl 16.30 Grease
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Metro
kl 18.30 Nigel Marvens dyreverden
kl 19.30 Power of 10
kl 20.30 Torn
kl 21.30 The Island
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 The Island
kl 00.15 Krimkommisjonen
kl 01.15 Control Factor
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20 Control Factor
kl 03.10 The Osbournes
kl 03.40 Mess-TV

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Fredag
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Mot i brøstet
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
I de beste familier
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Wallander: Jokeren
Reflektor: Skål, Odda!
Anna Pihl
Silke
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Alle hater Chris
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Fredag
Skal vi danse
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Skal vi danse - resultater
Senkveld med Thomas og Harald
Golden Goal - sesongpremiere!
Twin Peaks
Film: Prozac Nation
Pokerfjes
Sportsnyhetene
Været

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
Bare for moro skyld
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
Jakten på kjærligheten - Presentasjon
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Grey's Anatomy
Medium - Sesongavslutning!
What about Brian
Californication
Love lies bleeding
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været
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Onsdag 17. september

Onsdag 17. september

Torsdag 18. september

Torsdag 18. september

Torsdag 18. september

Torsdag 18. september

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.30 'Allo, 'Allo!
15.01 NRK nyheter
15.00 Utfordringen
15.30 Dracula junior
16.01 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Uventet besøk
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Rupert Bjørn
18.10 Ugler i mosen
18.30 Lure Lucy
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Tingenes tilstand
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Vikinglotto
21.45 House
22.30 Migrapolis: Forbudt kjærlighet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Stavanger Kulturhovedstad 2008
23.50 The Wire
00.45 Plutselig rik
01.15 Kulturnytt

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:05
13:35
14:00
14:50
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
21:00
21:20
21:25
21:40
22:30
23:20
23:55
00:30
01:20
02:10
03:00
03:15

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Airline
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Grease
kl 21.35 CSI: N.Y.
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Special Victims Unit
kl 23.45 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 23.55 STUDIO 5
kl 00.25 The War at Home
kl 00.55 C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05 CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

06.30 Morgennytt
10.00 NRK nyheter
10.05 Hurtigruten 365
10.35 Norge rundt
11.00 NRK nyheter
11.05 I kveld
11.35 Naboer
12.00 NRK nyheter
12.10 Med hjartet på rette staden
13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher
14.00 NRK nyheter
14.05 Niklas' mat
14.30 'Allo, 'Allo!
15.00 NRK nyheter
15.01 Fabrikken
15.30 Dracula junior
16.01 NRK nyheter
16.10 Hannah Montana
16.35 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk
17.25 Verdensarven
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Uhu
18.30 Peo
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Schrödingers katt
19.55 Dyrisk
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Rebus: Et spørsmål om ære
22.35 Hvorfor det?
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Er jeg normal?: Avhengighet
00.45 Spooks
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

06:30
06:55
10:00
10:30
12:05
12:35
13:35
14:00
14:50
15:40
16:10
16:35
17:05
17:30
18:00
18:30
18:50
18:55
19:30
20:00
20:30
21:00
21:20
21:25
21:40
22:30
23:20
00:10
01:00
01:50
02:40
02:55

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.10 Ekstrem rengjøring
kl 10.40 SOS Hundehjelpen
kl 11.10 Ungkaren
kl 12.10 Glamour
kl 12.35 The Rachael Ray Show
kl 13.35 Gilmore Girls
kl 14.25 Spotlight
kl 14.40 One Tree Hill
kl 15.30 Jesse
kl 16.00 Steg for steg
kl 16.30 The War at Home
kl 17.00 Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Spotlight
kl 18.30 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 19.00 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 America's Funniest Home Videos
kl 20.00 Hjemme hos Jamie
kl 20.30 Funnet i live
kl 21.30 Premiére: Krimkommisjonen
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 Sesongstart: The Closer
kl 23.45 Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV
kl 23.55 STUDIO 5
kl 00.25 The War at Home
kl 00.55C.S.I.
kl 01.45 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05CSI: N.Y.
kl 02.55 Mess-TV

Søndag 29. september

Søndag 29. september

Søndag 29. september

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Hut i heita
07.30 Lennart og Kvirr
07.40 Rorri Racerbil
07.55 Disneytimen
08.50 SvampeBob
09.20 Kika og Bob
09.35 Brødrene Dal og professor Drøvels
hemmelighet
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
10.15 Eldrebølgen
10.45 Eldrebølgen
11.15 Ansikt til ansikt
11.45 Norge rundt
12.10 Kvitt eller dobbelt
13.10 Himmelblå
13.55 Ut i nærturen
14.20 Ut i nærturen - høydepunkter
14.45 Danny Deckchair
16.25 Trygve Hoff - dele med dæ
17.15 Åpen himmel: Nordisk gudstjeneste
18.00 Barne-tv
18.00 Lillefot og vennene hans
18.25 Herr Hikke
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.05 Himmelblå
20.50 Ellens 100 år
21.20 Nære og kjære
23.00 Kveldsnytt
23.20 Autofil
23.50 Hold meg, slipp meg!
01.30 Norsk på norsk jukeboks

07:00 TV 2 junior
07:00 Kutoppen
07:07 Thomas toget
07:17 Byggmester Bob
07:27 Gnuffene
07:39 Barabapapa
07:44 Honk Toot and Swo-Swoosh
07:55 Blanche
08:01 Noddy
08:12 Five Minutes More
08:17 Woffy
08:22 Lazy Town
08:46 Elias
08:56 Horseland
09:17 Pokemon
09:38 Sonicx
10:00 Skippy
10:30 Bonanza
11:20 Melrose Place
12:10 Party of Five
13:00 Vil du bli millionær?
14:00 Vil du bli millionær?
14:25 Toppserien: Røa - Asker 1. omgang
15:20 Toppserien: I pausen
15:30 Toppserien: Røa - Asker 2. omgang
16:30 Jenteligaen
17:00 Jakten på kjærligheten - Presentasjon
18:00 TV-pastoren
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 FotballXtra: Runden
19:30 FotballXtra: Runden med Viking Stabæk
19:55 Viking - Stabæk 1. omgang
20:50 FotballXtra: I pausen
21:00 Viking - Stabæk 2. omgang
22:00 Nyhetene og Været
22:15 FotballXtra
23:20 Den som hvisker
00:10 God kveld Norge
00:45 Tanketyven Derren Brown
01:15 Mord og mysterier
02:10 Grey's Anatomy
03:00 Været

kl 07.00 Interaktiv Frokost
kl 10.40 The Planet's Funniest Animals
kl 11.10 71° nord
kl 12.40 Under samme tak
kl 13.10 Under samme tak
kl 13.40 Zoey
kl 14.10 Liv og røre
kl 14.40 Liv og røre
kl 15.10 Aliens in America
kl 15.40 Fresh Prince i Bel Air
kl 16.10 Prinsesseskolen
kl 17.10 Friday Night Lights
kl 18.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20 Uke-Aktuelt
kl 18.30 America's Funniest Home Videos
kl 19.30 Hundehviskeren
kl 20.30 Power of 10
kl 21.30 Fornemmelse for mord
kl 22.30 Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50 CSI: N.Y.
kl 23.40 Supernatural
kl 00.30 ROME
kl 01.30 Deathlands: Homeward Bound
kl 02.00 Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20 Killing Fields - Dødsmarkene
kl 03.25 Mess-TV

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Frasier
Hotel Cæsar
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
Landstinget
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Brothers & Sisters - Spesial
Koneklubben
Grownups
Svindlertriks
60 Minutes
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været

TV 2 junior
God morgen Norge
FrokostQuiz
God morgen Norge
Tabloid
Landstinget
Home and Away
Den syvende himmel
MacGyver
Home and Away
Waschera
Venner for livet
Scrubs
That '70s Show
Hotel Cæsar
Nyhetene og Sporten
Været
Tabloid
Hotel Cæsar
Hjelpekorpset
TV 2 hjelper deg
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Criminal Minds
Numbers
Hack
Rex
Supernanny
Headland
Sportsnyhetene
Været

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 oss direkte på
salg@spaniaposten.no

14år i Spania

Bernd Adler

CALLE•CALVARI 24, ALFAZ•DEL•PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
Mer enn 80 kanaler på norsk!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

NYHET !!
Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!
Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

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

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

Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

S PA N I A P O S T E N
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BIL•&•MC

VOKALIST SØKER BAND
Jazz band søkes av kvinnelig
vokalist 39 år, har kontrakt muligheter og spille jobber. Dinah
Washington inspirert, men alt av
interresse. Ta kontakt med Nina
Telefon: 693 368 932

AUDI A6 2.5 TDI Q 2003
Nydelig bil med alt ekstra i perfekt stand, som ny. 110 000
km.Alle servicer hos audi, nye
dekk pluss 4 nye helårsdekk.
Sølv met. Selges MEGET billig
Telefon: 0034 679478099

HUND SØKER MAKE
Hei,vi har en boxer tispe som vi
vil prøve å bedekke,, men magler en make, er det noen der ute
som har en make vi kan låne,er
det fint,hun har netopp et inbilt
svangerskap,så da må det bli i
neste løpe tid, vi bor playa flamenca tlf 004785325527, som
dere kan nå oss på eller denne
mail,knut1149@gmail.com
Telefon: 004785325527

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

AKSJE I VILLAMARTIN GOLF

Hei, vi selger vår familie-aksje i
Villamartin golfbanen til redusert pris. Vennligst ta kontakt
per e-mail eller telefon.
Telefon: 0034699381217
ØNSKES KJØPT GITAR ELLER BANJO
Kjøpes brukt gitar eller banjo
Tlf 966865953
HUNDVAKT SÖKES

Boxer tik 5 år och Boston Terrier
tik 1 år söker någon som kan
passa oss någon week end nu
och då. Vi är snälla och vi skäller
inte. Vi bor i Al Faz.
Telefon: 662072951
SKOLEÅRET 2008/2009

Leilighet med 2 (3) soverom
ønskes av bevegelseshemmet
dame med jente på 9 år. Ønsker
parkeringsplass, mulighet for internett, dusj og helst beliggenhet
i 1.etage med gode solforhold og
fint uteområde. Kan også leie i
område Alfaz og mot Albir.
Telefon: 918 88737

KLASSISK CABRIOLET
Klassisk MGB cabriolet, 1974
mod. Original, meget god stand.
Lav kilometer! 646670669
MERCEDES C280

Selger min Mercedes C280 sport
stasjonsvogn
-98
modell.
162.000 km. ITV godkjent til
mai 09. Sporty familiebil. 5.000
euro. Telefon: 620817801
NYERE BIL ØNSKES KJØPT
Ønsker å kjøpe nyere bil på
spanske skilter. Ford Focus , Citroen C 4 e.l. 5 dørs el.
stasjonsvogn. Inntil 10.000 €.
Telefon: 004790096390
FORD FOCUST STV. TDI ‘03
106tkm. Full servicehistorikk.
GHIA utgave med mye utstyr.
KLIMA, Xenon, rails, rollo.elseter.Tilt ratt m.m.. Antrasitt i
meget god stand. Selges ferdig
reg.
Telefon: 634027000

쎰

JOBB / TJENESTER

MEDARBEIDER SØKES!
Vi søker servitør/kjøkken personell til Fridays Pizza på La
Manga for snarlig ansettelse. Vi
søker etter personer som er blid
og positiv, og ikke er redd for å
ta ansvar. Det er en fordel om du
snakker noe spansk i tillegg til
engelsk, og at du har kjennskap
til restaurant/bar arbeid. Vi kan
ordne bolig dersom dette er nødvendig. Ring Espen.
Telefon: 650360386
SØGER FRISØR
En liten unisex frisørsalong i



centralt i Torrevieja søker frisør
1-3 dager i uken. Personer som
kan også jobbe med negler og
hudpleie er også velkomne at ta
kontakt.
Krav er om kunnskap i engelsk.
Opplysninger i tlf. 666-242-808
SØKER JOBB!
Hei, er en 23 å gammel jente
som er utdannet legesekreter
som nå flytter til Torrevieja! Er
på utkikk etter jobb! Har flere
års erfaring innen helsevesenet!
Men er åpen for det aller meste!
Ta kontakt for CV å mere info!
mvh Marita Øvergård
Telefon: +4797543823

H

BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Baixa
ALBIR
Til leie omgående. September
2008, 75 kvadrat, 2 soverom, 1,4
mål tomt ,svømmebaseng.Vannvarme i alle gulv.Fin leilighet
500 euro i mnd og 3mnd Depositum. ta kontakt
Telefon: +47 97 98 58 68
LA CALA FINESTRAT
Fullt møblert toppleilighet med
2 soverom + 2 bad, 300 meter
fra stranden, ledig for kortidsleie
fra oktober. Stort bassengområde, trimrom, tennis, fotballbane, parkering i garasje.
Ring +47 94211487 eller
+34 678812105
ALFAZ DEL PI

Stor og lys toppleilighet til leie i
Alfaz del Pi sentrum fra januar
2009. 180 kvadrat, 2 soverom 2
bad, vaskerom, kontor, stor stue
med peis, terrasse med barbeque
og fantastisk utsikt. Gangavstand til legesenter, kulturhus,
skole og alt du trenger. Nyoppusset, møblert og med alt utstyr. 950 euro mnd.Telefon 637
953 255
ALBIR
Koselig liten leil. Gangavstand
til stranden og sentrum. I 2. etg.
i vårt hus m.egen inng. Stue med
kjk. krok. og spiseplass. Ett bad
og 2 soverom. Ønsker å leie ut
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til kun en person, som er ærlig,
pålitelig, ryddig og ikkerøyker. €
500 pr.mnd. strøm og vann inkl.
Ledig fra 6.okt.
Telefon: 0034 695 592402
ALBIR
Leilighet til leie i Albir fullt
møblert 2 soverom, 1 bad,
kjøkken og stue, sydvendt
balkong, A/C, norske, spanske
og engelske kanaler, parkering i
garasje, basseng. Gangavstand
til butikker, restauranter og
stranden. Ingen husdyr. 650
euro/mnd + strøm & vann +34
610 533 525
VILLA I ALBIR
Pen villa sentralt i Albir Nyere
villa m/4 soverom, 3 bad, privat
basseng og hage. 1 soverom med
on-suite bad, 1 med hydromassasje badekar. Balkong med utsikt til fjell og solnedgang, egen
parkering på tomt. Kort vei til
norsk kirkesenter, og norsk skole
i Albir. Norske og engelske tvkanaler. Gangavstand til strand
og butikk/restauranter. Leies ut i
perioden Sep-08 til Jun-09. €
1.600/mnd + strøm/vann. Bilder
sendes på forespørsel.
Telefon: +34 670 577 721
ALFAZ DEL PI
Barranco
Hondo
Møblert
enebolig til leie. 3 Soverom, 2
bad, terasser,saltvannsbasseng,
norske tvkanaler. ca 4 km fra den
norske skolen i Alfaz. Gjerne
langtidsleie. Tlf: 610 609 913
LA CALA FINESTRAT
Korttidsleie : Stor leilighet med
2 soverom, flott utsikt, 300
meter fra stranden. Fullt
møblert, stort bassengområde,
tennis, fotballbane, parkering i
garasje. Telefon: +4794211487

H

cante flyplass og Murcia flyplass. 3-4 km. sør for Torrevieja
sentrum. Butikker og restauranter i nærheten. Leiligheten består
av stue, 2 soverom, nytt
kjøkken, bad med vaskemaskin.
Leiligheten har også kabel TV
med norske og bl.a. andre skandinaviske kanaler. Bilder kan
sendes via mail. Tel. 47.55 93 05
55 / 47. 970 83 462

TORREVIEJA
Lagenhet saljes torrevieja mycket fin en sovrums lag. i bottenplan saljes i Torrevieja, nar
plaza del calvario. NYbyggt hus,
lagenheten ar mycket rymlig o ar
aven moblerad. pris endast
57.000 euros!!! ring for visn.
Telefon: 655624139
PLAYA LA MATA, TORREVIEJA
Liten 50m2,leilighet med alle
tekniske kvaliteter ledig 1/9-08
til 31/1-09. €.450,- 2 soverom. 2
stk. aircon/varme. 3 stk. TV,
m/alle nordiske kanaler +210 stk
Internasjonale kanaler. ADSLTrådløst & fastelefon. Trapp
inne i leiligheten til stort 25m2
solarium med utsikt til Playa La
Mata. Ferdig infrastuktur, 30
restauranter i gåavstand, 40m
tilsupermercado & 5min til
playa La Mata.
Telefon: +47 55360000
QUESADA
Nære Norske skolen i Quesada
Ledig leilighet med tre soverom
og to bad.Fuldt utstyrt for 6 personer. Klimaannlegg. Ligger ca
10 min fra den Norske
skolen.Ledig for skoleåret 0809. Ta gjerne kontakt for mer
info Telefon: 004792681355

bung. saljes i Lago Jardin2 Strax
soder om Torrevieja, vid det nya
sjukhuset, saljes en valskott
bung. 1:a van. 1 sovr. AC,
moblerad, utsikt over parken.
Solig. pris endast 65.000€ ring
for visn.
Telefon: 655 62 41 39

BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR
Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved strender til leie. Ca. 40 min fra Ali-

CABO ROIG
Til leie på Cabo Roig Leilighet
med 2 soverom kjøkken stue
vaskerom terrasse og liten hage
til leie på Cabo Roig som ligger

SPANIAPOSTEN
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112

Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil

062

Policia Local

092

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

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

RUBRIKK PÅ
WEB•OG PAPIR

S PA N I A P O S T E N

6 km syd for Torrevieja.Stort
svømmebaseng i fin hage og
bare 200m til fin sandstrand.
Pris kr. 2750 pr uke + 50 auro
for rengjøring og vask ledig fra
08aug.08
Telefon: 00 47 90228973
ALTOS DEL LA BAHIA

Leilighet
i
firmannsbolig
tilbys,3 soverom,2 bad,fullt
møblert og god uteplass selges
til sterkt redusert pris 163 000 €
Nypris 195 000€
Tlf: 0047 90550490
TORREVIEJA BY, SENTRALT

Mindre, fullt møblert leilighet,
komb stue/soverum, kjøkken,
bad, stor terrasse, utsikt, heis,
aircondition, flere tvkanaler,
bygd 2002, lys og pen, selges
77000E.Kan sees fra 8.august
Tlf 695446807
ROCIODELMAR

Leil.RocioDelMar/VistaAlegr
Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved strender til leie. Ca. 40 min fra Alicante flyplass og Murcia
flyplass. 3-4 km. sør for Torrevieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Leiligheten består av stue, 2
soverom, nytt kjøkken, bad med
vaskemaskin. Leiligheten har
også kabel TV med norske og
bl.a. andre skandinaviske
kanaler. Bilder kan sendes via
mail. Tel. 47.55 93 05 55
HUS TILLEIE PÅ VILLAMARTIN

Hus til leie for vinteren
2008/2009 litt syd for Torrevieja. 3 soverom 2 bad store terrasser, rett ved butikker og
restauranter. Tre golfbaner i omr.
Gasspeis og ellers veldig godt
utstyrt. Leies ut til ordensmensker uten dyr. For mer info.
telf 004792465500
TIL LEIE:•ZENIAMAR

Stor leilighet med 2 sov og bad.
Stor flislagt have, sol hele
dagen. 3 km. syd for Torrevieja
på Zeniamar.
Ring mob. 0034 616226743
UNIK LÄGENHET PÂ NÓRTICO16

Nórtico byggnader är utöver det
vanliga. Belägen pâ femte plan
utan grannar. Mycket ljust lägenhet (Mâste ses) Tvâ rymliga
sovrum, ett rymligt badrum, separat kök, tvâ terrasser varav den
ena med söderläge. Vardags-matrum med fantastiskt utsikt.
Belägen nära till allt. Calle
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Matilde Peñaranda Nr 41. Förrâd i källaren och rätt till p-plats
inom inhägnat omrâde. Köptes
âr 2004 pâ 157.000 euro PRIS:
150.000 EURO
Telefon: +34666814185
HORIZONTE (PLAYA FLAMENCA)
Atico, hjørneleilighet, 64 kvm +
privat solarium selges i Horizonte, Playa Flamenca (Orihuela
Costa). Sjøutsikt. Sol hele
dagen. To soverom, bad, stue,
åpent kjøkken. Innglasset
balkong med utsikt til park. Aircodition med varme. Sikkerhetsgitter.Kort vei til alle fasiliteter
og strand. Selges umøblert, men
med alle hvitevarer. Pris Euro
149.000,- (kan diskuteres)
Telefon: +34 670638434
GUARDAMAR

Lekker beliggenhet, utsikt, takterasse, vestvendt, 50 meter til
felles
svømmebaseng,
to
soverom, vaskemaskin, to bad
(dusj/badekar),
airconditon,
norske og skandinaviske tvkanaler...Takterasse 45m2, vinterhage 15m2, parkering på egen
tomt. Område har Costa Blancas
fineste kyst. Ukesleie eller
langtidsleie. For mer informasjon kontakt meg på telefon
916 911 00 eller på mail
aksel.grimsgaard@forlagsentralen.no Telefon: 91691100
CABO ROIG, PLAYA GOLF

Helt ny kjedet enebolig med flott
beliggenhet, syd-vest-vendt,
hav-utsikt, m/stor stue, spisestue, am.kjøkken, 2 soverom, 2
bad, terrasser, hage m/parkering,
fellesbasseng. Gangavstand til
kjøpesentere. PRIS € 143.000,-.
TEL.+ 34 637 953 249
ALDEA DEL MAR - ATALAYAS LL
Nydelig leilighet selges i eksklusivt anlegg i Torrevieja.3
soverom 2 bad, stor terrasse med
havutsikt.150m
fra
stranden.Høy kvalitet, delvis
møblert og inkl alle hvitevarer.3
felles basseng,lekeplass,vakt
hele døgnet,rullestolvennlig.
219.000€.Må sees! 678571210
ETT SOVRUMS LÄGENHET
100 meter frân stranden, Playa
de Los Locos. Andra plan utan
hiss. Ett sovrum, ett badrum,
amerikanskt kök. Terrass pâ 15
kvm. PRIS: 80.000 euro
Telefon: +34691952170
TVÂ SOVRUMS TAKLÄGENHET

31

U T G AV E 1 4 - 2 0 0 8

amerikanskt kök, vardags-matrum, ett badrum, PRIS: 115.000
euro Telefon: +34691952170
SOLRIK, SYDVENDT LEILIGHET.

Leilighet paa bakkeplan med to
soverom og 5 sengeplasser. Stor
terrasse og fin pool og kun 1 km
til stranda. Godt utstyrt med bl a
oppvaskmaskin, ac, flatskjerm
med
24
kanaler,
derav
norske/nordiske. Ledig juni og
august samt jul/nytt aar 2008.
Telefon: 004791699245
LEILIGHET LA MATASTRANDEN
Flott ferieleilighet helt ved La
Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramautsikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske
og
europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidelbar nærhet. Selges møblert. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682
RADHUS I ALTOS DE LA BAHÍA
Beläget pâ Avenida La Mancha.
Tvâ plan med takterras. Ett extra
rum i takterrasen. Tvâ sovrum,
tvâ badrum, vardags-matrum
med öppenspis. Amerikanskt
kök, patio, garage, förrâd. Fullständigt möblerat. Inverter
(värme och kyla) SE PRISET:
ENDAST 175.000 euro
Telefon: +34691952170
BUNG. I LAGO JARDIN 2
Fin bung. i gronskande o valskott urb. strax soder om Torrevieja, nara det nya sjukhuset.
Hornlage, solig, vatter mot en
park, ovre vaning. 1 sovrum,
badrum, oppet kok. ac. mycket
bra skick. pris endast 68.000 ˆ
ring for visn. Tlf: 655 62 41 39
682

LEDIG STILLING VED
GENERALKONSULATET I ALICANTE
Kgl. norsk generalkonsulat i Alicante er under etablering og forventes åpnet i
løpet av november måned 2008. Kjerneoppgaver for generalkonsulatet vil være
konsulær bistand til fastboende og tilreisende norske borgere, som bl.a.
passbestillinger, søknader om norsk personnummer, bistand v/alvorlig sykdom og
dødsfall samt arrestasjoner, etc. Oppgaver innen utlendingsfeltet, som søknader
om arbeids- og oppholdstillatelser og utstedelse av visum.
11 av de norske honorære konsulatene i Spania vil være underordnet det nye
generalkonsulatet.
Generalkonsulatet vil bli oppsatt med generalkonsul og konsul fra Norge samt
lokalt ansatt resepsjonist/sentralborddame. I tillegg søker man én lokalt ansatt
konsulatsekretær til å bistå med ovennevnte oppgaver. Konsulatsekretæren vil
også arbeide med regnskap, arkiv og IKT samt besvare henvendelser om Norge
og Spania.
Arbeidsoppgavene vil være allsidige med mulighet til å arbeide selvstendig og ta
egne initiativ.
Deltakelse i vaktordning etter rotasjon må påregnes. Generalkonsulatets faste
arbeidstid er ennå ikke fastsatt.
Gode kunnskaper i norsk og spansk vektlegges. Engelskkunnskaper er en fordel.
Serviceinnstilling, godt humør, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet er kvaliteter
som verdsettes. Relevant erfaring vil være en fordel. Det er viktig å ha god
vurderingsevne og kunne arbeide under press.
Lønn etter kvalifikasjoner. Søknad vedlagt oppdatert CV sendes innen 12.
september 2008 til Real Embajada de Noruega, Apartado 6132, 28080 Madrid.
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt generalkonsul Eva Rygh,
tlf. (+47) 91 10 40 70, konsul Gro Dick, tlf. (+47) 95 45 58 32 eller konsul
Wenche S. Haga (ambassaden i Madrid), tlf. 660 85 83 81.

S PA N I A P O S T E N

Stilling ledig
Spaniaposten utvider og søker derfor flere medarbeidere.Vi
holder til i moderne kontorer i Altea og arbeider over hele
Costa Blanca.

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 QuarkExpress og/eller
Adobe Indesign.

Readaksjonssekretær
SYD FOR TORREVIEJA,ZENIAMAR

Koselig møbl leilighet 86 kvm
til leie i sommer. 2 dbl sov, veranda + 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
LOKALE KJØPES
Lokale for næringsvirksomhet
ønskes kjøpt (ikke traspaso!!) i
Torrevieja/Rojales/Quesada eller
omhegn. 50-150m2 Ta kontakt
på mail: kim@spania.no

100 meter frân Playa de Los
Locos Plan 4. Tvâ sovrum,

Vi søker en person som har bodd på kysten en stund. Behersker
spansk muntil og skriftlig. Gjerne med noe erfaring fra økonomi
og administrasjon. Stillingen består av både praktisk og
administrativt arbeide inklusive noe kundeservice.

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra databaserelaterte webprosjekter. For utvikling og videreutvikling av eksisterende og ny
webløsninger. Vår teknologiplattform er basert på “open
source” løsninger. Mulig å jobbe som freelancer eller i fast stilling.

Kontakt daglig leder på epost
red@spaniaposten.no eller pr telefon for informasjon om
stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Unik mulighet i Altea
Komplett nyrenovert leilighet,
80m2. Pris: 249.000 Euro
Tlf: 627 816 569

Spaniaposten SL
Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)
03590 Altea (Alicante)
www.spaniaposten.no

LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I GOD TID
SE VÅR WEB SIDE FOR VÅRE:

USLÅELIGE PRISER!
GJELDER ALLE BILER, ALLE LEIEPERIODER I 2008

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
Alicante

•

Benidorm

•

Murcia

•

Malaga

•

Torrevieja

