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Leiebil til lavpris

WWW.SPANIAGUIDEN.NO
Ford Ka4
Kia Picanto

GRUPPE A: 3 DØRER
€ 87 dager
€161 14 dager
€331 30 dager

GRUPPE B: 5 DØRER
€ 95 7 dager
€185 14 dager
€361 30 dager

Ford Fiesta
VW Polo
Peugeot 207

GRUPPE C: 5 DØRER
€111 7 dager
€218 14 dager
€423 30 dager

Ford Focus
VW Golf
Kia Creed

EN
IS

PR
SE

“Sosialboliger” til Alfaz del Sol

GRUPPE F2/F3: STASJONSVOGN
€126 7 dager
Ford Focus
€246 14 dager
€480 30 dager
DIESEL
ELLER
BENSIN

GRUPPE F4: 5 DØRER
€130 7 dager
€255 14 dager
€497 30 dager

RATIS!

- Spanske juletradisjoner
- Åpning av julefeiringen
- Hva skjer i den “spanske”julen
- El Gordo, verdens største lotteri?
- El Belén, Det det var en gang i Betlehem

!

Ford Fiesta
Nissan Micra
Seat Ibiza

NYHETER OG REPORTASJER

Jul i Spania

Billigst og enklest på internett

GRUPPE A1: 3 DØRER
€ 92 7 dager
€171 14 dager
€350 30 dager

UTGAVE 21-2008

Ford CMAX
VW Touran

icente Arques, ordfører i
Alfaz del Pi, har undertegnet kontrakten som
gir grønt lys for oppføringen av
45 subsidierte boliger (VPO) i
kommunen.
Innen en måned skal entreprenøren Projuventud de Ibi,
igangsette prosjektet, som blir
det første i Alfaz del Pi kommune noensinne. Beregnet
byggetid er satt til 16 måneder.

V

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!

Aznar vedgår ingen feil

T

ony Blair og Jose Maria
Aznar var Europas fremste
våpendragere i president
Bushs ”krig mot terror”. I 2003
møttes de tre på Azorene for å
diskutere planene om å angripe Irak.
Hovedmotivasjonen for den kommende invasjonen var angivelig
Saddam Husseins store beholdning
av masseødeleggelsesvåpen. Etter

Reddet av ivrig politimann
N

NTI
PRISGARA

att til tirsdag den 3. desember, oppsto det
brann i en dyrebutikk i
Avenida Pais Valenciano i Alfaz
del Pi. Flere dyr brant inne, men
ingen mennesker kom til skade.
Det kunne imidlertid gått langt

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

• Tannlege & spesialist på implantater
• Spanske priser
• Egen kundeparkering
vis-á-vis Clinica Benidorm
Avenida Alfonso Puchades, 15
03500 Benidorm (Alicante)

lange perioder med omfattende inspeksjoner, klarte imidlertid ikke
FNs utsendinger å påvise at landet
hadde slike våpen. Invasjonsplanene
til trekløveret ble derfor ikke godkjent i sikkerhetsrådet. Likevel valgte nikkedukkene Blair og Aznar og
støtte amerikanerne da de noen
måneder senere angrep Irak.

(96 585 4463
www.solident.es

Vi snakker norsk!

RING HJEM !

SCAN TELECOM

2,9
FRA

CT./MIN.

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

verre, hadde det ikke vært for
politiets innsats mener Henry
Nicolaisen. Henry Nicolaisen bor
i fjerde etasje i blokka der brannen
inntraff. Han våknet en gang midt
på natten av at det var bråk i gangen utenfor.

- Først hørte en masse snakk utenfor leiligheten, og antok at det var
noen som var ute og hygget seg.
Derfor la jeg meg tilbake og sovnet
igjen. Jeg har reist mye, og er vant
til å sove under de fleste forhold,
forklarer Henry.

“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
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SPANIAPOSTEN
KONTAKT / CONTACTO
Epost:
red@spaniaposten.no
Web:
www.spaniaposten.no
Tlf:
+34 966 882 561
Fax:
+34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870
POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL
SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)
KONTOR / OFICINA
Åpent Man-Tor 09.30 - 14.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)
Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca +internett
Deposito legal: A-155-2002
Trykk:
INDUGRAF OFFSET, S.A.
ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD
Tlf direkte: 691 523 870
Epost:
salg@spaniaposten.no
Direkte tlf:• 691 523 870
ABONNEMENT / SUSCRIPTORES
Avisen utgis hver annen lørdag
(hver 14. dag) og en gang pr.
måned juni, juli og august.
Pris pr år:
Norge:
495 NOK pr år
Spania:
39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no
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God Jul!
Feliz Navidad, Merry Christmas,
Glædelig Jul, Fröhliche Weihnachten,
s Rozhdestvom Khristovym,
Vrolijke Kerstmis,
Joyeux Noël

Regjeringsendringer
forventes i 2009

Spaniaposten ønsker med dette å
takke for året som har vært. Og vi
ønsker våre mange trofaste lesere,
annonsører og kontakter en riktig
God Jul og Godt Nytt år!

Med hilsen
Alle oss i Spaniaposten

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

Madrid

Foretrekker AVE fremfor fly

et har vært ventet at
statsminister Jose Luis
Rodriguez Zapatero vil
gjøre regjeringsendringer etter at
Spania er ferdige med formannskapsperioden i EU i 2010.
Nå ser det imidlertid ut til at
disse reformene kan komme
allerede til neste år. Kilder i parlamentet sier at statsministeren
skal være svært lite fornøyd med
hvordan enkelte av hans regjeringsmedlemmer har taklet den
økonomiske lavkonjunkturen.

D

De kommende endringene skal
konsentreres rundt økonomi og
utenrikspolitikk. Og det ventes
at både finansminister Pedro
Solbes og utenriksminister
Miguel Ángel Moratinos må
finne seg nye jobber i løpet av
2009.
Statssekretær
for
økonomi, David Vegara, nevnes
som en mulig arvtaker for
Solbes. Mens regjeringens generalsekretær, Bernardino León,
kan komme til å avløse Moratinos.

U

ndersøkelser fra tidligere i
høst viser at spanjolene
kjører mer tog og mindre
fly når de skal flytte på seg innenlands. I oktober i år ble det kjøpt 15,9
% færre innenriksflybilletter enn i
samme måned i fjor. Mens hurtigtogene, AVE, kunne vise til en økning
på 28,5 % i billettsalget i årets 10.
måned.

spaniaposten.no

I perioden fra januar til oktober,
minsket antallet innenlands flypassasjerer med 5,4 %. Mens antall solgte AVE billetter økte med 24,1 % i
samme periode, ifølge tall fra
nasjonalt institutt for statistikk.

Moderne spanske lyntog vinner i kampen mot fly. Lyntoget er mindre stress,
mere behagelig og du slipper sikkerhetssjekken ved flyplassen.

Langtidsleie vinteren ‘08/09 NTI
PRISGARA

- Problemfritt bilhold
GRUPPE A: 3 DØRER

Ford Ka4
Kia Picanto

€331 pr mnd

GRUPPE A1: 3 DØRER

Ford Fiesta
Nissan Micra

€350 pr mnd

GRUPPE B: 5 DØRER

Ford Fiesta
VW Polo

€361 pr mnd

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja
* Prisen gjelder pr 30 leiedøgn for vinteren fra 01.11.08 ink. alle kostnader. Fri km, forsikring, IVA og veihjelp inkludert.
Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc. Dette er nye biler, de fleste kun noen måneder gamle.

UT AV REGJERINGEN?:Finansminister Pedro Solbes (venstre) og utenriksminister Miguel Ángel Moratinos må trolig finne seg nye jobber i løpet av 2009.

Leiebil til lavpris

Billigst og enklest på internett

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL
GRUPPE C: 5 DØRER

Ford Focus
VW Golf

€423 pr mnd

GRUPPE F2/F3:
STASJONSVOGN

Ford Focus
Ford Focus TDCI

€480 pr mnd

Vi gir kundeservice på Norsk, før, etter og under leieforholdet
kontakt oss på: leiebil@spania.no
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Madrid

Alicante

Forretningsmann drept av ETA

Krusefiks fjernes fra skole

I

gnacio Uría Mendizabal, en av
eierne av entreprenørselskapet
Altuna y Uría, ble skutt og drept
av ETA i guipuzcoana de Azpeitia i
Baskerland. Attentatet inntraff på ettermiddagen den 3. desember, idet
den 71 år gamle entreprenøren var
på vei til restauranten Kururi for å
spise lunsj og spille kort sammen
med gode venner.
Mendizabals selskap, Altuna y Uría,
ble i 2007 utsatt for sabotasje, ved at
flere av deres lastebiler ble punktert
og påmalt slagord mot den kommende
høyhastighetstoglinjen
(AVE) som er under bygging i området. Den 18. august i år, gikk ETA
ut og truet alle firmaer som er involvert i AVE-prosjektet i Baskerland.
Politiet leter etter tre personer i
forbindelse med det brutale drapet
på den baskiske bedriftseieren De tre
skal angivelig tilhøre en omreisende
ETA-kommando, som mistenkes for
å stå bak blant annet bilbomben ved
universitetet i Navarra, og drapet på
PSOE byråden Isaias Carrasco.
Kommandoen har operert i alle de

ingsretten i Valladolid har
bestemt at en av byens offentlige skoler må fjerne en
rekke krusifikser de har hengende
rundt på veggene. En gruppe
foreldre har i flere år bedt
skoleledelsen om å fjerne de religiøse symbolene uten å ha blitt
hørt.

T

Dommen fra tingsretten fastslår at
krusifiksene strider mot den
spanske religionsfriheten, at
skolen skal være fri for religiøse
symboler. PSOE i Castilla y Leon
går nå ut og krever at alle typer religiøse symboler fjernes fra
Spanias offentlige skoler.
DREPT FOR Å LAGE TOGLINJER:Mendizabals selskap, Altuna y Uría, er en av
deltakerne i AVE prosjektet som knytter Baskerland til Madrid og resten av Spania.

tre baskiske provinsene på spansk
side, men har alltid hatt sin hovedvirksomhet i Guipúzcoa.
ØKER SIKKERHETEN RUNDT AVE
Den baskiske regjeringen forsikrer
om at det ikke skal mangle på midler
til å beskytte AVE prosjektet og selskapene som er involvert i utbyggingen. Etter å ha deltatt i en
minnestund for den myrdede entreprenøren Ignacio Uría Mendizabal,

erklærte Baskerlands innenriksminister, Javier Balza, at regjeringen har
besluttet å bevilge mer penger til å
styrke sikkerheten rundt prosjektet,
som allerede er budsjettert med
4.500 millioner euro.

Tel 966 86 86 96
Nå også noe
klær for menn!

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 56.
Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)
Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00
=bgmkh_Zlm^
ehdZe^iZkmg^k
i<hlmZ;eZg\Z

SKANDINAVISK RÅDGIVNING

ETA betydelig svekket

P

å under en måned har Guardia
Civil i samarbeid med fransk
politi arrestert to av ETAs viktigste ledere Txeroki og Aitzol
Iriondo. Og terrororganisasjonens
militære fløy står nå uten organisert
lederskap.

vekker bekymring er det store antallet potensielle rekrutter ETA
disponerer. 4.000 ungdommer mellom 18 og 35 år i Baskerland og
Navarra, figurerer på Guardia Civils
lange lister over mulige framtidige
terrorister.

Politiet antar at den 27 år gamle Jurdan Martitegi, alias Arlas, kommer
til å ta over rollen som organisasjonens militær leder. Arlas var løytnant
under Iriondo, og de to har vært ansvarlige for å forsyne de forskjellige
ETA kommandoene med våpen og
sprengstoff.

PLANLA TERRORANGREP I ANDALUCÍA
Arrestasjonen av en av ETAs øverste
ledere, Javier López Peña (Thierry),
i mai, begynner nå endelig å bære
frukter over seks måneder senere.
Etterforskerne har funnet viktig bevismateriale i forbindelse med omfattende undersøkelser av Thierrys
datamaskin. Der er det blant annet
funnet dokumenter som beskriver et
planlagt terrorattentat mot en offentlig bygning i Andalucía.

Den baskiske terrororganisasjonens
aktive kjerne er nå redusert til 55
personer, ifølge analytikere fra antiterrorpolitiet. Det som imidlertid

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.

Nå også i Torrevieja!
Etter lang tids etterspørsel gjør vi
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

s
s
s
s

3KATTER
3KJTER
4ESTAMENTER
!RVESKIFTE

s &ULLMAKTER
s .IERESIDENCIA
s &ORSIKRINGER

O^edhff^gh`[^lmbeembf^FZg&?k^*)'))&*-'))
Avda. Diego Ramirez 137, 1°C, 03181 Torrevieja, Spanien
WWWDANILSERVICEES s RECEPCION DANILSERVICEES

Tel +34 96 670 45 19
Fax +34 96 670 08 31
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Madrid

Madrid

Arbeidsledigheten bekymrer mest

Sentralbanken
setter ned renten

I

Ellers bekrefter 65,9 % av deltagerne at de regner den
økonomiske situasjonen som

svært alvorlig. 50 % av de spurte
anser økonomien som det største
problemet i dagens Spania.
Mens 21,7 % mener at terrorismen utgjør størst hodebry.
Deretter følger innvandringen og
det vanskelige boligmarkedet
med henholdsvis 21,3 % og 16,7
%.
2.989.269 ARBEIDSLEDIGE
Arbeidsledigheten i Spania har
steget åtte måneder på rad.
Ferske resultater for november
viser at landet nå har 2.989.269

Torrevieja. Hjørnerekkehus med 3 sov, 2 bad 135.000 Euro!
Solrikt sydvendt og velholdt hjørnerekkehus i boligområde nær sentrum,
strender og handlesenter, flott utsikt, fullt møblert og utstyrt. Felles basseng og stort utleiepotensiale. 135.000€ ex skjøteomk og skatter.

arbeidsledige. Man må helt
tilbake til februar 1996, for å
finne like negative tall.
171.243 personer ble arbeidsledige i løpet av november. Det
er nesten fire ganger så mange
som i samme måned i fjor, og
nesten seks ganger så mange
som i november 2006. En talsmann for arbeidsministeriet, sier
at det forventes at ledigheten vil
stige til 12,5 % i løpet av første
kvartal til neste år.

D

Detter er sentralbankens tredje
nedjustering på rad. Årsaken er at
pengeverdiene synker, til tross for
en viss bedring i inflasjonen. Dette

Zapatero får kritikk av opposisjonen
pposisjonen, med PP leder
Mariano Rajoy i spissen,
går nå hardt ut mot Zapateroregjeringens siste tiltak for å
motvirke den økonomiske lavkonjunkturen. Bare få dager etter at en
overføring på 8.000 millioner euro
til kommunene ble godkjent i ministerrådet.

Rajoy beskylder regjeringen for å
forsøke ”å kurere krisen med aspirin”. Mens Madridregionens
president, Esperanza Aguirre PP,
og Madrids ordfører, Alberto Ruiz
Gallardón PP, hevder at regjeringen bryter med grunnloven ved
ikke å etablere et nytt og mer effektivt lokalt økonomisk system.

Plaza de la Constitucion, 10,
(Rådhusplassen)
30640 Abanilla (Murcia)
www.spain-fincas.com info@spain-fincas.com

Eiendom
www.aarneseiendom.com

KRITISERER: Opposisjonsleder
Rajoy mener regjeringen bruker for
svake midler mot finanskrisens symptomer i Spania.
Tlf:
Mobile:
Fax:

Pinoso & Abanilla (Ref. E - 1155)
Villa on 5.000 m2 plot partly fenced,
160 m2 built area: 3 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen with white goods, utility, lounge/diner with open fireplace,
porche, garage, 4 x 8 pool. air cond.,
built in wardrobes, wooden beams, if
required. interior layout changeable.
Built in 6 months. On mains. Show
house. Price:
€ 190.000

Kurt Aarnes

påvirker økonomien i negativ retning, og bidrar til å forsterke
lavkonjunkturen. Med nedjusteringen til 2,5 %, er den europeiske
styringsrenten på sitt laveste siden
mars 2006.

Madrid

O
Kontakt Mona på mobil: 0034 609 407 567 e-post:
mona@dinbolig.com nettside: www.dinbolig.com

en europeiske sentralbanken har besluttet å
sette ned styringsrenten
med 0,75 prosentpoeng til 2,5 %,
for å motvirke den økonomiske
lavkonjunkturen. For bare tre
måneder siden lå den europeiske
styringsrenten på 4,25 %.

La Zarza (Murcia) (Ref. E - 1498)
traditional Spanish between Pinoso and
Fortuna , fully refurbished, 100 m2 living area. 2 bedrooms, dressing room, 2
bathrooms, kitchen, diner, lounge, terrace off main bedroom, lovely views,
mains water, electricity, telephone. Fully
furnished, white goods, to move in.
Price:
€ 95.000

La Zarza (Murcia) and Barbarroja (Alicante) (Ref. E - 1523)
Two storey villa – 222 m2 built area,
6.000 m2 plot. Built in 6 months. On
plots in Murcia and Alicante inland
area. Groundfloor: porch, lounge,
kitchen diner, 2 bedrooms, bathroom, utility room, garage. 1st floor:
terrace, bedroom, bathroom, dressing room. On mains. Show house.
Price: € 227.000

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen
Mob:
(0034) 607 30 27 00
du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart av selTlf:
(0034) 96 688 07 08
skaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk adE-post: kurt@aarneseiendom.com vokat i Alfaz del Pi.
Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.

Det er kjøpere i markedet! Derfor søker jeg flere attraktive boliger med riktig pris, for salg! Også i Torrevieja, Rojales, Orihuela osv.
Mere info på vår webside!

968 684 067
669 621 173
968 684 137

Enebolig i Naranjes y flores (Alfaz)

1800m2 tomt (to tomter), 270m2
boflate, 4 sov, 3 bad, stort kjøkken,
vaskerom, 2 stuer, en m. peis &
spisestue, basseng, 6xAC m.
varme, bbq, havutsikt, garage, flere
terrasser. Et vakkert hus med
meget god beliggenhet i stille
strøk.
Prisant: 540.000€

Terrasseleilighet i Altea la Nova
108m2 boflate, 3 sov, 2 bad, seperat komplett kjøkken, vaskerom, stor stue/spisestue (ca. 32m2), 50m2 terrasse, garage, 2
basseng, marmorgulv, sentralvarme/kulde i
alle rom, el. markiser, aut. vanning for terrasse, safe, kort vei til golfbane. Ny i 2007.

Prisant: 300.000€

Mere info på vår webside!

Kurt Aarnes ønsker

Enebolig i La Nucia. alle en riktig God Jul!
850m2 tomt, 120m2 boflate, 3sov, 2 bad, kjøkken,
52m2 stue/spisestue m. peis, gulvvarme og ac
(kald/varm). Hagestue. Flott uteareale m. bbq og
basseng 10x5m. lys, hvorav, 350m2 flislagte areal. El.
markiser, pen hage med aut. vanning. Biloppstillingsplass. Sjarmerende hus m. rolig beliggenhet.
Prisant: 355.000€

www.aarneseiendom.com

følge den nyeste rapporten
fra senteret for sosiologiske
undersøkelser, Centro de Investigaciones
Sociológicas
(CIS), er den galopperende arbeidsledigheten det som bekymrer den jevne spanjol aller mest
for tiden. 71,5 % av de som har
deltatt i undersøkelsen, svarer at
de anser ledigheten som det
største problemet.
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Bilsalget stuper

Nye fordeler for “autonome”

3.068 nye biler ble registrert i november i Spania.
Det er 49,6 % færre enn de
120.000 som ble registrert i
samme måned i fjor. Bortsett fra
et fall på 51 % i 1993, er dette
den største nedturen noensinne
for spanske bilforhandlere.

6

I årets første elleve måneder har
det blitt solgt 1,08 millioner
biler. Det er en nedgang på 26 %
i forhold til samme periode i
2007. Ifølge Luis Valero, direktør for den spanske assosiasjonen for produsenter av
personbiler og varebiler, er det
flere årsaker til det dalende salget. En av de viktigste er restriksjonene på finansiering.

et er blitt bestem at de
som driver enmannsforetak i Spania skal få
økte muligheter til å heve arbeidsledighetstrygd hvis de blir arbeidsledige for en periode.

D

utgifter med 3 %. Ifølge den nye
loven skal enmannsforetakere få
utbetalt minimum 575 euro i
måneden i et halvt år hvis de
skulle
rammes
av
den
økonomiske lavkonjunkturen.

Samtidig reduseres deres sosiale

Din norske megler i hovedgaten i Albir, Avda Albir 56

Mange prisgunstige eiendommer til salg i Albir,
Alfaz del Pi, Altea, La Nucia m.m.
1 soveroms leilighet Albir fra 110.000€
2 soveroms leilighet Albir fra 175.000€
3 soveroms leilighet Albir fra 215.000€
Villa eller penthouse leilighet Albir fra 300.000€
FOR DYR I DAG: Salget av de største SUV’ene har gått ned med nesten 70% i
Valencia fylket. Tilgangen på kreditt har blitt betydelig svekket, samtidig ser mange
utbyggere at de har viktigere ting å bruke pengene på enn ekstreme lususbiler.

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere,
God Jul og et riktig Godt Nyttår!
ALBIR – LEILIGHET

S-761

ALBIR – LEILIGHET

S-794

Madrid

Kraftig nedgang i salg av bruktboliger

Presidenten i den spanske eiendomsmeglerorganisasjonen tror a
den negative utviklingen kan snus
hvis regjeringen fjerner den
statlige avgiften på 7 % ved kjøp
av bolig. Regjeringen har allerede
satt ned notaravgiften. Ellers
mener han at den europeiske sen-

Ref. 756

VILLA MED SPEKTAKULÆR UTSIKT
Altea-Sierra, 240/1000m2. Stor stue med peis,
2+1 sov, 2+1 bad, AC, sentralvarme, moderne
kjøkken, gjesteleilighet, flere terrasser, hage m.
palmer og frukttrær, basseng, bbq, carport.
Spektakulær utsikt til hav og fjell. € 749.000

sale@costablancabooking.com

KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT

For nye boliger er situasjonen noe
bedre, da utbygger allerede har lån
på boligene potensielle kjøpere
kan overta.

Inmobiliaria S.L.U.

VAKKER VILLA MED FLOTT UTSIKT!
Albir. 82m2 / 680m2. Stue m. peis, 2sov, 2
bad, utstyrt kjøkken, komplett møblert,
parkering og lagerrom(bod), solarium
panorama utsikt!. € 249.000

Tove: 966 865 610 / 620 858 617

Det er uansett mest av alt bankenes
stopp i utlån som nå bremser omsetningen. Kun de med tilgang på
kapital kan kjøpe bolig i dagens finansmarked.

Brigitte Wessendorf
Ref. 928

www.costablancabooking.com

tralbankens beslutning om å sette
ned styringsrenten med 0,75 %,
kan bidra til å få fart på boligsalget.

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224,
Mob. 608 218 625

www.wessendorf.es
Ref. 930,

VILLA MED UTROLIG UTSIKT
Altea la Vieja. 90 / 873 m2. Stue,
spisestue, peis, stort kjøkken, 2 sov.,
1 + 1 bad., terrasse m. tak, solarium,
parkering, flott hage. 230.000 €

KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT

S

Penthouse Cal Albir. 3 soverom, 2 bad, 65 m2 takterrasse, 10 m2 terrasse. Basseng (inne/ute), tennis. Garasjeplass. Før: € 349.000 Nå: € 299.500

Vi sørger for

trygg flytting
av dine eiendeler!
Vi pakker, lagrer og transporterer til og fra
Norge, Sverige, Frankrike og Spania.
Ta kontakt for et hyggelig pristilbud!
Telefon (+34) 693 80 45 00/(+47) 95 97 98 08
Telefax (+34) 966 86 01 24
E-post: post@fruflytt.com www.fruflytt.com

KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT

alget av brukte boliger har
rast med 70% siden 2005,
ifølge ferske tall fra boligdepartementet. Mens det i for tre år
siden ble solgt 41.000 brukte
boliger i måneden, omsettes det nå
bare 13.000 boliger per måned.

UNIK utsikt, alt på 1 plan. 2 soverom, 1 bad,
møblert, 27 m2 terrasse. Felles basseng. Lukket
garasje/bod. Før: €252.000 Nå: €230.000 (Gi bud)

KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT KLIPP UT
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Bilbao

Spania leder offensiv mot pirater To barn omkom Omstridt rektor ved universitetet
pania har sendt nesten 300
slumområde
soldater for å delta i en offensiv mot pirater utenfor
utenfor Madrid
østkysten av Afrika. Den EU led-

S

ede aksjonen, som konsentreres
rundt farvannene utenfor lovløse
Somalia, ledes av Spania som
har 196 marinesoldater om bord
på krigsskipet Victoria og 90 soldater stasjonert i byen Yibuti.
Spanias deltagelse i militæroperasjonene har imidlertid høstet
kritikk på hjemmebane, fordi
den bryter med bestemmelsene
om bare å ha 3.000 soldater

plassert på utenlandske territorier. Spania har per i dag fredsbevarende styrker på Balkan, i
Libanon, Tsjad og Afghanistan.

Din gullsmed i Albir
Gull • Sølv • Diamanter

o barn, på henholdsvis tre
måneder og et år, har
omkommet i en brann i et
slumområde langs motorveien
M-45 utenfor Madrid, melder en
talsmann for brannvesenet. Barnas bestemor, som var barnevakt
da brannen oppstod, slapp unna
med mindre skader. Guardia
Civil etterforsker saken, men det
understrekes at alt tyder på at
det var en ulykke som forårsaket
brannen.

T

ñaki Goirizelaia er valgt til
ny rektor ved det baskiske
universitetet i Bilbao, Universidad del País Vasco (UPV),
etter å ha oppnådd 52,25 % av
stemmene ved rektorvalget.
Iñaki er bror av Jone Goirizelaia, en advokat som har gjort
seg kjent ved å forsvare ETA
terrorister, i tillegg til at han er
en av frontfigurene i det
baskiske
separatistpartiet

I

izquierda abertzale, og medlem
av La Mesa Nacional de Batasuna. Iñaki Goirizelaia har
allerede rukket å bli omdiskutert
før han tiltrer som rektor. Under
valgkampen sa han at han ville
tillate tidligere dømte ETA
medlemmer å studere ved universitetet hvis han skulle ende i
sjefsstolen.

Valencia

Stort kokainbeslag i Valencia
uardia
Civil
har
beslaglagt 100 kilo
kokain ved havnen i Valencia. Stoffet ble funnet i en
container. Ifølge kilder i politiet,
ble spanske tollere tipset om et
mulig smuglernettverk av peruanske myndigheter i midten av
november.

Skandinavisk personell
Avda. del Albir 143 Tel. 96 686 61 78
Tilbudet gjelder bare ved kjøp på over 300€

MOMMOS NEGLSTØPING

Fem ganger sterkere
enn gele/ akryl negler.

Vi
gi J
rg u
a l
på ve etil
en til v bu
ve åre d!
rd k
i a un
v de
45 r
€

G
ouPitiquen
Bdel
SkinnAlfaz
Kvalitet og Design
- også skreddersøm!

Føles og ser ut som
naturlige. Unikt i Spania.
Overkommelig pris.

Etter drøye to uker med etterforskning slo Guardia Civil til på
ettermiddagen den 5. desember.
Ingen personer er foreløpig arrestert for innførselen av det
store narkotikapartiet, som var
fordelt i fire store bager inneholdende 25 kilo hver.

Kom innom Mommos
garnbutikk ved CAMbanken i Albir.
Ta kontakt på
(658 533 965

B

Fantastiske myke lammeskinn!
Tel: 965 887 533 - c/San Juan s/n

Almennpraksis

U

T

I

Q

U

E

30år annerledes enn de andre

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN
Jan Holmefjord

O

DARE TO BE DIFFERENT

Mand.-Fred. kl 10.00-15.00 - 17.00-20.00

Juletilbud!

Ted Jonsson

Alle festklær - 25% Bukser - 30%

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

Almenpraksis, implantat
og tannregulering
Medlem av den spanske og norske tannlegeforeningen

Åpent fra 10.00-13.30 & 16.30-20.00 (Lørdag ettermiddag stengt)
Calle La Mar 2.Altea.Tlf: 96 584 2153

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

(Skandinavisk talende personale)

CACIULTRA - ANSIKTSLØFT UTEN KIRURGI

beauty & nails
Arabi Plaza Alfaz del Pi
Tlf: 96 681 4259

www.salon-hush.com

• Den mest avanserte oppstrammer + foryngelses
GRATIS
behandling for ansiktet på markedet i dag,
funnet i verdens mest ledende salonger &
DEMONSTRASJON
spa brukt av mange “kjendiser”.
• Øyeblikkelige resultater
• Sikkert og smertefritt
• Avslappende og økonomisk
• Ring nå for gratis demonstrasjon!!!

10ÅR
SE UT RE!
YNG

HOLISTISK OG TERAPAUTISK MED LUCIA LLOYD
• Hopiear stearinlysbehandling
• Reflexologi
• Indisk hode massasje
• Aromaterapi
• Svensk kroppsmassasje
• “Accupressure” massasje.

N YH ET !
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Madrid

SPANIAPOSTEN

Konkursras i Notarkjeden, beholder Spania-kontoret

Markedsføre din bedrift?
Spaniaposten er et unikt effektivt verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markdet i Spania. Ingen har flere lesere, større
opplag, eller større og bedre distribusjon!
Vårt opplagg er dobbelt så stort som vår nærmeste konkurrent. I tillegg
har Spaniaposten lavest annonsepriser av alle de norske publikasjoner!

Kontakt oss i dag for annonsetilbud for 2009!

månedskiftet november/desember gikk morselskapet i
Notar kjeden konkurs. Det utløste et skred av konkurser i kjeden
samtidig som kredittilsynet trakk
bevilgningen til flere av meglerne
i k jeden. 12 avdelinger av Notarkjeden er konkurs til nå. Samtidig
avikler kjeden 44 gjeldstyngede
meglerkontorer. 53 medarbeidere
mister jobben i Norge tillegg til de
110 som allerede er sagt opp.

I

Flere Notars mange utlandskontor
legges ned eller overtas av lokale
agenter. Det er kontorene i Tyrkia,
Italia, Hellas, Brasil m.m. forsvinner ut av kjeden. Meglerkjedens
spania-kontor i Alfaz del Pi blir
som eneste utlandskontor, ikke
berørt av konkursene i Norge.
Daglig leder ved Notars spaniakontor, Thomas Gils, forteller til
Spaniaposten at han ikke ser dette
vil ha særlig effekt for dem.
- Vi får jo i teorien færre partnere i
Norge når de legger ned kontorer
over hele landet. Men jeg tror ikke
det får særlig effekt i praksis. Dette
er ikke kontorer som har jobbet
særlig med Spania. Her fortsetter
vi som før, avslutter Thomas Gils.
100-MILLIONER TAPT
Notars norske bankforbiendelse
Nordea, stengte først meglerens
bankkonti forrige uke, noe som
førte til at flere meglere ikke fikk
utbetalt sin lønn. Banken taper

RED@SPANIAPOSTEN.NO

rundt 50 millioner kroner på
konkursene i Notar.
Per Christian Voss er styreleder for
Ekko Eiendom, morsselskapet til
Notar Eiendom. Ifølge Voss har
blant annet aksjonær Terje Stykket
tapt mellom 40 og 50 millioner
kroner på Notar-konkursene. Terje
Stykket gikk så sent som i februar
inn i det konkursrammede selskapet, og eier nå 55 prosent av aksjene.
Notar gikk over ende på grunn av
for stor gjeldsgrad, internasjonal,
finanskrise og totalhavari i eiendomsmarkedet, uttalte daglig leder
i Notar Norge, Geir G. Hantveit.
Kjeden trengte ifølge dem selv ca.
70 millioner kroner i frisk kapital
for å drive videre noe ingen var villige til å spytte inn i selskapet.
UTEN BAKKEKONTAKT
Dokumentet Adresseavisen har fått
tilgang til, forteller om ambisiøse
vekstplaner i Notar kjeden. Planen
var at overskuddet etter skatt skulle
firedobles fra 19 millioner kroner i
2007 til 75 millioner i 2010. Samtidig skulle omsetningen økes fra
250 til 360 millioner kroner.
FEM MILLIONER I FALLSKJERM
163 meglere mistet jobben, og 56
Notar-kontorer legges med. Toppsjefen har uansett sikret seg godt da
han signerte signerte i mars.
Hantveit begynte i jobben 1. september, ifølge Finansavisen tar

Hantvedt med seg fem millioner
kroner fra det konkursrammede
selskapet.
Norges Eiendomsmeglerforbund
regner med at ca. hver tredje
norske meglerforetak vil bli lagt
ned som følge av situasjonen i det
Norske eiendomsmarkedet.
Gründeren trakk seg før konkursen
FORLOT NOTAR FØR KONKURSEN
Styreleder Per Christian Voss i
Notar reagerer kraftig på at Notargründer Morten K. Andersen og
hans advokatkolleger Pål Sivert
Espås og Ole Jørgen Schei trakk
seg fra sine 152 styreverv to uker
før Notar raknet, skriver Dagens
Næringsliv.

- Det var en merkelig måte å gjøre
det på. Du kan ikke løpe fra et ansvar du har hatt i lengre tid ved å
trekke deg. Det er ikke sånn det
fungerer, sa Voss.
Eiendomsmeglerkjempen sliter
med å betale ut lønn til sine ansatte.
Søndag 7. ble det holdt krisemøte i
kjeden. På dagsorden sto en redningspakke fra foreløpig hemmelig interessenter.
Vi er i akutte likviditetsproblemer,
sier styreleder i Notar, Per Christian Voss, til Dagens Næringsliv.

Så stor er
forskjellen!
Størst opplag og
lavest annonsepris!
SPANIAPOSTEN

MINIMUM

X2

DOBBELT SÅ
STORT OPPLAG

6.000 - 6.500
eks. pr. utgave

ALT I DITT HJEM
Rengjøring.
Reperasjoner.
Malerarbeider.
Innkjøp.
(Også IKEA)

Tilsyn med
... din bolig.
PRISVENNLIG.
ANSVARSFULLT.

SERVICES M & A
(634 511 517(

(Vi arbeider i: Albir, Alfaz del Pi, Altea,
La Nucia, Benidorm, Villajoyosa m.m.)

Tel 966 86 86 96
Nå også noe
klær for menn!

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 56.
Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)
Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

13.000 16.000 eks.
pr. utgave

SPANIAPOSTEN

KIM AMMOUCHE

Kontakt oss på:
966 882 561 eller
salg@spaniaposten.no
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Nisserally i Torrevieja Internasjonalt julemarked i Rojales
ådhuset i Rojales inviterer til
julemarked 12. til 14. desember. Den internasjonale
kommunen ønsker alle velkomne til
markedet som skal avholdes på
Malecon del Soto. Blant nasjonalitetene som er representert finner
vi tyskere, skandinaver, engelskmenn, sveitsere og spanjoler.

R

ørdag den 13. desember er
det duket for tradisjonelt
nisserally med julepyntede
motorsykler i Torrevieja og
omegn. Det er sjette år på rad at det
spektakulære løpet går av stabelen.
Det hele starter utenfor inngangsporten til Quesada klokken
11.00.

L

Derfra går ferden videre til La
Parada i San Miguel, Bar Columbus i La Torreta, Bar D-SAS-3 i
Rojales, før arrangementet avsluttes på La Ruidera, mellom Quesada og Benijofar.

Alle som vil være med er
velkomne. Det eneste kravet er at
man er utstyrt med nissekostyme
og at man betaler inngangsbilletten. Pengene går til kreftsaken. I
fjor ble et samlet inn over 1.000
euro, og arrangørene håper på en
enda høyere sum i år.

Fredag den 12. desember begynner
med juleverksted for både store og
små. Deretter blir det eventyrstund
før kvelden avsluttes med konsert.
På lørdag fortsetter juleverkstedet,
som avløses av ny eventyrstund.
Søndag er det igjen konsert,
deretter loddsalg til inntekt for
Caritas Rojales, før kvelden avsluttes med juleverksted. Under
hele arrangementet vil det være
salg av juleartikler, klær,
keramikk og annet håndverk.

Den 21. desember skal det holdes
miniutstilling ved Inger-Ann
Johnsen på Strandgalleriet i
Guardamar. Et av hennes malerier
vil bli loddet ut, og inntektene i sin
helhet går til AECCs (asociacion
espanola contra el cancer) avdeling i Torrevieja.

Torrevieja

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

Malaga

IU foreslår Rekordbeslag
flere førskoler av piratvarer

-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: post@norstil.no - www.norstil.no

osé Manuel Martínez, talsmann for bystyregruppen til
IU i Torrevieja, foreslår å
bruke ekstrapengene som er bevilget fra regjeringen i Madrid, til å
bygge flere førskoler for barn mellom 0 og 3 år.

em personer er pågrepet, og
ytterligere tre er mistenkte i
det som er det største
beslaget av piratvarer i Spansk historie.

J

F

Den sentrale regjeringen har nylig
bevilget 17 millioner euro ekstra til
Torrevieja. Pengene er øremerket
investeringer i offentlig infrastruktur.

I razziaer utført mot fire lagerlokaler på industriområdet San
Luis i Malaga, har politiet
beslaglagt piratkopier til en verdi
av svimlende 500 millioner euro.
Ifølge politiet dreier det seg om
alle tenkelige varer. Blant annet
skal det være funnet rund en million falske armbåndsur.

10%
RABAT

• Tannlege & spesialist på:
proteser, kroner & broer
• Spanske priser
• Egen kundeparkering

• Områdets leder i gardiner,
persienner, markiser m.m.
• Profesjonelt utført, topp kvalitet!
• Vask og oppheng av dine gardiner.
• Vi samarbeider med spesialister!
Avda. Pais Valencia 15, Alfaz del Pi
Pete: 630 166 229
Tlf: 965 887 442

Mandag-torsdag: 09.30-17.30
Fredag: 09.30-14.00
Eller ring for avtale.

vis-á-vis Clinica Benidorm
Avenida Alfonso Puchades, 15
03500 Benidorm (Alicante)

TANNB
L

T PÅ

EKING

(96 585 4463
Vi snakker norsk!

www.solident.es
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Alfaz del Pi

Reddet av ivrig politimann
Natt til tirsdag den 3. desember, oppsto det brann i en dyrebutikk i Avenida Pais
Valenciano i Alfaz del Pi. Flere dyr brant inne, men ingen mennesker kom til
skade. Det kunne imidlertid gått langt verre, hadde det ikke vært for politiets
innsats mener Henry Nicolaisen.

JULETILBUD
n GAVEKORT
n EXCLUSIVE
ILDSJELER:
Stine (til TRINE
venstre) og gruppeleder
Marlin, diskuterer SMYKKER
fremdriftsplanen til
WILHELMINE

n S-FACTOR
GAVEPAKNINGER
n WELLA
GAVEPAKNINGER

HANS PETTER BARSTAD
HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

enry Nicolaisen bor i
fjerde etasje i blokka der
brannen inntraff. Han
våknet en gang midt på natten av
at det var bråk i gangen utenfor.

H

- Først hørte en masse snakk utenfor leiligheten, og antok at det var
noen som var ute og hygget seg.
Derfor la jeg meg tilbake og sovnet
igjen. Jeg har reist mye, og er vant
til å sove under de fleste forhold,
forklarer Henry.
Etter en stund intensiverte bråket
seg, og plutselig begynte noen å
hamre løs på den norske pensjonistens inngangsdør.
- Jeg trodde fortsatt at det bare var
noen som hadde fest i nabolaget.
Men så ble bankingen på døren
hardere og hardere. Da sto jeg opp,
og kjente røyklukt i stuen. Det
første jeg gjorde var å sjekke
kjøkkenet. Omtrent samtidig virket
det som noen forsøkte å sprenge
seg inn i leiligheten. Jeg åpnet

VELKOMMEN INN!
HELDIG: Henry Nicolaisen trodde bråket var naboene som hadde fest. En standhaftig
politimann kan ha reddet livet til Nordmannen fra brannen som begynte i en dyrebutikk.

døren. Og der sto en politibetjent
med tjukk røyk veltende rundt seg.
Først da skjønte jeg alvoret. Sier
Henry, som fikk kastet på seg
klærne før han ble geleidet ned
trappen av den standhaftige politimannen fra Policia Local.
Utenfor blokka var det fullt kaos
da Henry kom ned. Og han måtte
vente et par timer til situasjonen
var under kontroll, før han kunne
gå opp og åpne vinduene, sette på
vifta, og legge seg til å sove igjen.
- Jeg sovnet som om ingenting
skulle ha skjedd, og føler ikke at

det var noe dramatikk rundt hendelsen. Politiet og brannvesenet
gjorde en kjempejobb. All ære til
dem, og spesielt betjenten som
hentet meg ut. Han gikk veldig
langt for å hjelpe meg. Uten hans
innsats, er det ikke godt å si hva
som hadde skjedd, sier Henry, som
sitter igjen med en tankevekker.
- I Norge har vi brannalarmer og
røykvarslere i enhver krink og
krok. Slik er det dessverre ikke her
i Spania. Men slikt utstyr er å få tak
i, og jeg anbefaler alle å installere
det først som sist. Brann er like
farlig her i Spania som hjemme.

Alfaz del Sol
(ved den norske klubben)

Tlf: 966 814 135 Tlf: 965 888 688

Norsk og internasjonal tannklinikk
Tannlege Einar Røskeland

CLINICA DENTAL

• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,
(kroner og broer)
• Avtale m. Caser/Cogesa forsikring.

ALFAZ DEL SOL

Tannlege Hege Nilsen
Tlf: 966 86 07 00 Tlf & Fax 966 86 06 39 (10-14)
Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi
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icente Arques, ordfører i
Alfaz del Pi, har undertegnet kontrakten som
gir grønt lys for oppføringen av
45 subsidierte boliger (VPO) i
kommunen. Innen en måned
skal entreprenøren Projuventud
de Ibi, igangsette prosjektet, som
blir det første i Alfaz del Pi kommune noensinne. Beregnet
byggetid er satt til 16 måneder.

V

Alfaz del Pi

Arbeidsledige får jobb i kommunen
ådhuset i Alfaz har ansatt
syv
arbeidsledige
innbyggere i La Brigada
Municipal, opplyser byråd
Manuel Granados. Ansettelsene
er et ledd i kommunens plan for
å bedre dynamikken i den lokale
økonomien.

R
ådhuset i Benidorm har
besluttet å innføre restriksjoner rundt bruken
av byens strender. Tiltakene
kommer i gang etter lang tids
misnøye med britiske turisters
oppførsel. Den spanske Middelhavskysten er regnet som den
reneste i Europa, og styresmaktene ønsker at det skal fortsette
slik.

R

Brudd på de nye reglene vil
medføre bøter. Ting som nå har
blitt forbudt på strendene er ballspill, fiske, urinering i vannet,
bygge sandslott, nyte alkohol,
opphold på natten, sex og snikre-

servere plasser med håndkle.
- De nye lovene er til for å
forhindre misbruk av stranden
og sikre at en slik ressurs fortsatt
kan være til fornøyelse for alle,
sier Josefa Perez, som sitter i
bystyret i Benidorm.
Hun påpeker at det ble plukket
over 5 tonn med søppel på byens
strender i løpet av juli og august.
Og at de på grunn av all aktiviteten på nattestid ikke klarte å
rydde skikkelig opp før badegjestene kom på morgenkvisten.
Det førte til at folk begynte å
klage.

a Nucias første “Julerock”
skal gå av stabelen den
20. desember på parkeringsplassen ved idrettsanlegget
la Ciudad Deportiva Camilo
Cano. Spanske musikkstørrelser,
som Sekia, Traspiés og Barón
Rojo, figurerer blant trekkplastrene. Billettene koster 12 euro
ved forhåndskjøp, og 15 euro i
inngangen.

L

Granados og ordfører Vicente
Arques, understreker at de syv
nyansatte er hjertelig velkomne,
og at de regnes som helt vanlig
ansatte fra dag nummer en.
Deres engasjementer har i første
omgang varighet på mellom et

Sysselsettingstiltak?

halvt og et år. Med mulighet til
forlengelse hvis rådhuset fortsatt
skulle ha behov for deres tjenester.

Vi ønsker dere en god jul og et riktig godt nyttår!
Vi inviterer dere til å besøke vår blomsterbutikk, hvor vi har et stort utvalg blomster
og planter, godt egnet som årets julegaver!

INTELLIGENT OPPVARMING
Ta solen inn i ditt hjem, opplev med den unike fullvarme!

CA. 75% SPARTE
OPPVARMINGSKOSTNADER
- Enkel montering
- Bytt ut eksisterende oppvarming
- Føl deg bedre
- Sunne varmestråler, gode for asma, reumatisme m.m.
- Ingen uttørket inneluft
- Den gode varmefordelingen eliminerer fukt i rom.
- Ingen sot eller avgasser
- Miljøvennlig
NER
N
I
V
- Moderne design
TEST
- 5 års garanti
Til Schoeps, Apartado de Correo 787, 03710 Calpe,Tel. 675 586 790, email: til@infraswiss.eu

Se demonstrasjon:
Alfaz del Pi:
Tirsdag 16. des. kl. 16.00-20.00:
Casa de Cultura på kafeen.
Calpe/Javea:
Torsdag 18. des kl.18.30 og utover.
Meson de Ardenes, Av. Rosa de los
Vientos 19, calpe playa la Fosa
(v. Hotel Esmeralda)
Tirsdag 23. des. kl. 16.00-20.00
Meson de Paco, (4 km fra golfen)
ctra Javea- Benitachell.
Mandag den 29. Desember 2008
fra 18.30, Meson de Ardenes Restaurant, Av. Rosa de los Vientos 19, calpe
playa la Fosa ( nære hotell Esmeralda)
Torsdag 8. januar kl. 16.00-20.00
Meson de Paco, ctra Javea- Benitachell,
4 km fra golfen.

S PA N I A P O S T E N

13. DESEMBER 2008

11

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

LaLas
Luna
Bar
Mimosas

Alfaz del Pi

Gaudi pa hjul til Norske skolelever

Velkommen for å feire julen hos oss på La Luna Bar

Den katalanske sparebanken Caixa
Catalunya bevilger, som alle andre spanske
sparebanker, en del av sitt overskudd til
sosialt arbeid (Obra Social). I den anledning har La Fundación Caixa Catalunya
laget en egen Gaudi buss, som i løpet av
2008 og 2009, skal reise rundt i Spania og
presentere et av den berømte arkitektens
mest kjente verker, nemlig bygningen La
Pedrera i sentrum av Barcelona.

Vi har ferskt brød fra den norske bakeren
Dere kan bestille nå på Tlf: 650 049 726

LaLas
Luna
Bar
Mimosas
Tlf: 650 049 726
www.lalunabar.com

LEGEKONTORET

JA

LE

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

MED
I

CO

GE

AL

HANS PETTER BARSTAD

n Juletallerken som innholder ribbe og dessert 35€
n På Nyttårsaften har vi Julebuffet 40€

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

BI
R TO R EVIE
R

a Pedrera, også kjent som
Casa Milà, eies av Caixa
Catalunya. Bygget, som
ble påbegynt i 1906 og sto ferdig
i 1912, ble i sin tid bestilt av ekteparet Rosario Segimon og Pere
Milà. Førstnevnte var enke etter
Jose Guardiola, som hadde gjort
seg styrtrik på den andre siden
av Atlanteren.

L

På begynnelsen av 1980-tallet
var den monumentale bygningen
i elendig forfatning etter mange
år med vanskjøtsel. I dag fremstår bygningen som fullstendig
renovert, og de fleste av de originale fargene og de mange detaljene er restaurert. Gaudis
mesterverk fikk en naturlig plass
på UNESCOs liste over verdensarv i 1984.

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

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

l Alt innen hjemmetjenester
l 24 - timers vakttelefon

l Utlån av hjelpemidler
l Tolketjenester

DNSCB VIDEREGÅENDE: Av et tyvetalls elever, var det bare en som helt sikkert
kunne bekrefte at han visste hvem Gaudi var.

l Blodprøver - INR
l Sykehjem
l TRYGGHETSALARM

Ring oss på

I begynnelsen av desember var
Bus Gaudi La Pedrera i Albir. Da
var blant annet elever fra de
norske skolene invitert til å bli
bedre kjent med en av historiens
mest berømte arkitekter. Det var
imidlertid lite som tydet på at
Gaudi har hatt en prioritert posisjon på pensumlistene ved de
norske læringsinstitusjonene.
Blant elevene fra 8., 9. og 10.
klasse fra Costa Blanca Undervisning i Albir, var det ingen
som fra før visste hvem Antoni
Gaudi var. ”En bar i Alfaz”,” en
eller annen kunstner”, og ”det
samme som Mahatma Gandhi”.
Var ting som ble foreslått.
Stort bedre sto det ikke til med
kunnskapene til ungdommen fra
videregående ved Den Norske
Skolen Costa Blanca i Alfaz del

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

619 274 038

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

COSTA BLANCA UNDERVISNING: Blant elevene fra 8., 9. og 10. klasse fra Costa
Blanca Undervisning i Albir, var det ingen som fra før visste hvem Antoni Gaudi var.

Pi. Av et tyvetalls elever, var det
bare en som helt sikkert kunne
bekrefte at han visste hvem
Gaudi var. Han hadde vært i
Barcelona og sett La Sagrada Familia.

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

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)

Norske tannleger i Albir
Jack L. Bostad
(endodonti - krone/bro - estetikk)

T LINE

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

TRANSPORT med egen flyttebil/sammen
med våre partnere
med container-sjøfrakt
med Trailers/Vogn-tog
veiledning,spør oss

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

www.toreline.com

TILBUD og betingelser? Kontakt oss i dag!

Adelin Stanculesco (tannregulering)
Tannpleier Wenche Sæther Dahl
(forebyggende og estetikk)
Oscar Espla 12, Albir Tlf: 966 868 072
(Bak Hotel Kaktus) Mob: 647 169 679
jack.bostad@gmail.com
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Orihuela Costa

Når julenissen kommer på motorsykkel
For tredje året på rad står Irene på bar La Luna
i bresjen juleinnsamling av penger, klær og
presanger. Med seg har hun både motorsykkelklubber, kommunen og flere norske
næringsdrivende. Motivet for aksjonen er å
hjelpe nonnene i Elche med oppbyggingen av
et barnehjem. Søndag 21. desember braker
det løs på Las Mimosas like syd for Torrevieja.
HELEN UNSGAARD

HELEN@SPANIAPOSTEN.NO

nntektene fra arrangementet
skal i sin helhet gå til barnehjemmet. Nonnene driver
også et aldershjem, og halvparten av gavene vi samler inn
vil gå til de eldre. Det er snakk
om mennesker som ikke har råd
til å få pleie på et privat hjem,
eller har familie som ikke har råd
til å ta seg av dem, forklarer
Irene.

I

Søndag den 21. desember startet

med biker-frokost på La Luna
klokken 10.00. Alle som har motorsykkel og nissedrakt kan delta
i motorsykkelprosesjon inn til
Orihuela by, og tilbake.
- Alle som er med på turen betaler 15 euro hver til inntekt for
barnehjemmet, sier Irene.
Blant motorsykkelklubbene som
skal delta er Costa Blanca HD
Riders og Classic Riders Orihuela. Rune Skullerud som
driver Ironboyzz er en av sponsorene, og skal selv delta med
sin sykkel.
- Vi håper på så mange som
mulig, men hvor mange motorsyklister som stiller opp på
dagen er vanskelig å si. Etter
rundturen stilles alle syklene
opp, slik at publikum kan beskue
dem. Vi regner med å være
tilbake mellom klokken fire og
fem, og da blir det kake, sier han
og smiler.

HEIDI ER MED: - Heidi Synnevåg, eier av
Heidis frisørsalonger stiller med både frisør
og stol. Det vil koste 10 euro for en klipp. Pengene går uavkortet til barnehjemmet,

600 EGG
Baker Ståle Soltvedt ved Moritz
bakeri skal bake den største mar-

Salon Margaretha’s
UNISEX HAIRDRESSER

HÅRKLINIK

-VI ARBETAR MED PERUKER, HÅRPROTESER OCH TUPEER FRÅN 100 -1500€
-VI ARBERTAR EFTER SAMMA TEKNIK SOM APOLLO DET AMERIKANSKA
SYSTEMET.

www.salong-margaretha.com
(96 692 18 46 Lomas Playa III, Torrevieja

LAGER BARNEHJEM: - Det er
nonnenes arbeide for foreldeløse barn i
Elche som nyter godt av inntektene fra
arrangementet 21. desember.

sipankaken han har laget i hele
sin karriere.
- Kaken skal være omkring ti
meter lang, og det vil nok ta meg
hele dagen i forveien å bake den.
Jeg regner med å bruke mellom
60 og 70 kilo marsipan, og hele
600 egg. I tillegg vil det gå med
over 20 kilo syltetøy, sier han
lattermild.
Julemåneden er den travleste
tiden på året, men Ståle har allikevel sagt ja til oppdraget. Han
setter pris på formålet. Han har i
over fire år også gitt brød til
nonnene sin drift.
CHRISTENSEN SITT INITIATIV
- Det er ikke meg som leverer
brødvarene til nonnene i Elche.
Det var Jan Christensen ved
Saga Travel, som kontaktet meg
med forespørsel om å få overta
alle usolgte brød. Han kjørte til
Elche en eller to ganger i uken i
tretten år. Uten ham hadde vi vel
ikke visst om verken barne- eller

POLITI OG FYRVERKERI: - Koordineringsansvarlig på rådhuset Javier Canovas
synes det er fint når innbyggere gjør en innsats for å samle folk, både med sosiale og
veldedige motiv. Til høyre Irene Skullerud fra “La Luna”. Kommunen stiller blant annet med
politi, tjenestefolk, veisperringer og fyrverkeri.

aldershjemmet.

tolv, men hoppeteltet skal stå
hele dagen, uttaler Irene.

Jan som nylig måtte gi tapt for
kreften, har inspirert mange til å
gi en hjelpende hånd. Nonnene
får enda leveranse fra den norske
bakeren, Oskar Kristensen som
er pensjonert sjømann, har påtatt
seg ansvaret for leveringen, og
fører tradisjonen videre.

Heidi Synnevåg, eier av Heidis
frisørsalonger stiller med både
frisør og stol. Det vil koste 10
euro for en klipp. Pengene går
uavkortet til barnehjemmet,
Heidi sponser lønnen.

AKTIVITETER FOR BARN

- Jeg synes det var et godt formål, og stiller gjerne en av mine
ansatte til disposisjon, sier Heidi.

Også barn skal få muligheten til
adspredelse på dagen, besøkende
småfolk kan leke i hoppeslottet,
og delta i klovnerier.
- Selve underholdningen for de
små skal være rundt klokken

Irene Skullerud har ved flere anledninger hatt et nært samarbeid
med kommune og politi for
gjennomføring av arrangementer. Denne gangen er intet

S PA N I A P O S T E N

unntak. Kommunen stiller blant
annet med politi, tjenestefolk,
veisperringer og fyrverkeri.
Koordineringsansvarlig på rådhuset Javier Canovas synes det
er fint når innbyggere gjør en
innsats for å samle folk, både
med sosiale og veldedige motiv.
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dring med driften av barnehjemmet, som tidligere var et pikehjem. En ny spansk lov tilsier at
en ikke kan ha rene gutte- eller
pikehjem. Det måtte derfor
stenges for ombygging, og
bygget er langt i fra ferdigstilt.
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få i gang driften igjen, dette er
barn som ikke har noe alternativ.
Jeg oppfordrer alle, uansett alder
eller nasjonalitet til å stille opp
den 21. desember, og vise solidaritet med de aller svakeste, sier
Irene engasjert.

Torrevieja:, 3 soverom.Toppetasje bungalow med takterrasse
3 sov, 1 bad med dusjkabinett, åpent kjøkken, utegrill, aircondition, alarm, glasset terrasse, gangavstand til alt av servicetilbud, 2 minutter fra busstopp.Havutsikt. Møblert
og utstyrt , lys, lekker og innflytningsklar! Kun 127.000€ skatt og skjøteomk.

- Det er behov for alt fra fliser til
møbler og maling. Det haster å

- Kommunen har begrenset budsjett, spesielt i disse trange tider,
men vi legger godviljen til for å
hjelpe til med praktiske ting, sier
han og smiler.

Kontakt Mona på mobil: 0034 609 407 567 e-post:
mona@dinbolig.com nettside: www.dinbolig.com

OPPFORDRER TIL SOLIDARITET
Det vil bli avholdt auksjon
klokken tre, og folk oppfordres
til å komme med både nye og
pent brukte gjenstander. I tillegg
er det mulig å gi en julegave,
hvor verdien skal være rundt tre
euro.

God Jul &
Godt Nytt År
Dr. Tor H. Oppedal
Dra. Gry Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

966 70 50 83

- Vi har fått lov til å oppfordre
elevene ved skolen på Los Dolces til å gi en frivillig presang,
sier Irene.

www.smiledental.es

C/Bautista
Sober,
1-3-5, Local 42
Av. DelfinaBertomeu
Viudes Parc,
1ª Planta
03183
Torrevieja
/ Alicante
Local 42,
03183 Torrevieja

Det siste året har vært en utfor-

AKUTT TELEFON:

650 570 444

TI METER KAKE: Baker Ståle Soltvedt ved Moritz bakeri skal bake den største marsipankaken han har laget i hele
sin karriere. - Kaken skal være omkring ti meter lang, og det
vil nok ta meg hele dagen i forveien å bake den.

IRONBOYZZ: Rune Skullerud er både sponsor og deltaker.
Søndag 21. startet han med biker-frokost på La Luna klokken
10.00. Alle som har motorsykkel og nissedrakt kan delta i motorsykkelprosesjon inn til Orihuela by, og tilbake.

Tlf. 966 86 56 86

Avdelingen i Alfaz del Sol
i samarbeid med:

Kristiansen fysioterapi og trening
TRYGDEREFUSJONSAVTALE

- Fysioterapi

Carlos Digon Sørensen

- Akupunktur

Tlf: 966 86 02 94

- Klassisk massasje
- Fotterapi

AVDELINGER VED:
- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol

C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina

03581 El Albir
e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

ALT I FLYTTING

- Lokalflytting i Spania
- Tørre sikre lagre
- 24 timer service

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og
- Osteopati

Bjørn Terje Berg

Avdelingen i Alfaz del Sol
har avtale med
forsikringsselskapet CASER

info@flytting-spania.com

Tel +34 965 887 670 mob +34 620 685 021
www.flytting-spania.com

S PA N I A P O S T E N
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Orihuela Costa

Club Activo

Det som begynte med noen få venner som kom sammen for å spille skotthyll, har i dag endt opp med en klubb som teller hele 160 medlemmer. De
driftige entusiastene har mange forskjellige aktiviteter, blant annet skotthyll,
boccia og bridge. I slutten av november var det klart for turnering.
HELEN UNSGAARD

et eneste kriteriet vi har
for deltagelse i våre aktiviteter
og
sammenkomster, er at man må være
medlem. Men det kan alle bli, du
trenger ikke nødvendigvis bo i
nabolaget. Vi har medlemmer
som kommer helt fra San Pedro
og San Luis hver eneste uke,
forteller formann Tor Eidshein
til Spaniaposten.

D

Tilsiget av påmeldingsklare
nordmenn øker etter hvert som
starten på de to turneringene
nærmer seg. Noen vil være med
på boccia, andre i skotthyll. Dagens sekretærer Harald Gihlen
og Harald Osebø sørger for at
alle blir notert og tildelt lagkamerater ved loddtrekning.
- Vi trekker tilfeldige navn, så
ingen vet på forhånd hvem de
kommer på lag med, sier Harald.
Boccia eller petanca spilles overalt her i Spania, men skotthyll

HELEN@SPANIAPOSTEN.NO

må sies å være av det sjeldnere
slaget i sydlige strøk. Sporten
antas å stamme fra Trøndelag, og
navnet kommer, ifølge folkemunne, av at det var tilreisende
fra Skottland som opprinnelig
brakte tradisjonen til norsk jord.
- Det er en egen gren i Norges
idrettsforbund, og vi følger de
offisielle spillereglene, uttaler
Tor.

med venner og bekjente uansett
hvor jeg er.
Arnulf har drevet med skotthyll i
over ti år, og trives godt med
sporten, og det sosiale.
- Hjemme i Norge er klubben
min, Vestsia skotthyllag, så
heldig at vi disponerer en innendørs bane. Siden klimaet i
Norge ikke er som her, er jeg
glad for det, sier han og smiler.

NM MESTER

Club Activo kan til og med skilte
med egen Norgesmester, Arnulf
Sagøy vant NM for halvannen
måned siden sammen med sine
lagkamerater.

I formålsparagrafen står det klart
og tydelig at Club Activo skal
sette det sosiale i sentrum. Det
merkes godt, selv om det er

konkurranser på gang, er
samholdet og det gode humøret
til å ta og føle på.
- Begge sportsgrenene vi driver
med her i dag er aktiviteter alle
kan være med på uansett fysikk.
Såfremt ”kastearmen” er førlig,
kan du delta, det er viktig når
formålet egentlig er å komme
sammen, sier Terje.
ØNSKER SEG NYE BANER
Det spilles på flere baner samtidig, og med nærmere 90
deltakere fordelt på to turner-

inger, er marka nærmest full.
- Vi har vært i kontakt med kommunen angående mulighet for å
få en annen litt større plass å
spille, vi har blitt mange etter
hvert. Kommunekontoret på
Playa Flamenca er veldig
imøtekommende, og de jobber
med å finne et alternativ til oss,
forklarer Tor Eidshein.
Medlemmene synes det er så
gøy å møtes og å spille at de til
og med stiller opp i vind og regn.

- Mine to medspillere bor i
Norge, men jeg spiller her i Club
Activo to ganger i uken når jeg
er i Spania. Min kone og jeg er i
Spania omtrent halve året til
sammen, vi reiser litt fram og
tilbake. Jeg er heldig som har
mulighet til å spille sammen

Torrevieja:To soveroms leilighet i 2 etg møblert og utstyrt
Beliggende i attraktivt boligområde med utsikt til felles basseng. Ny i 2003,
stort utleiepotensiale, bra strøk. 200 meter fra Los Locos stranden og nær
de fleste servicetilbud. Kun 110.000€ ex skjøteomk og skatter.
DUGNADSÅND:- Mally selger lodd til
inntekt for klubben.

U
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A

PÅMELDING: Harald Gihlen og Harald Osebø sørger for at alt går rett for seg. - Vi
trekker tilfeldige navn, så ingen vet på forhånd hvem de kommer på lag med, sier Harald.

Clinica dental - “Perfect Smiles”
Dra. Anamaria Stanescu

A
Kvalifisert av Karolinska Universitet i Stockholm - Vi jobber med MAPFRE
UD
CI
R I Generell tannlegevitenskap • Forebyggende • Kosmetisk Tannlegevitenskap. • Tannblekning
Å
6
Spesialist på proteser • Oral kirurgi • Implantater • Barnetannlege

Kontakt Janne på mobil: 0034 606 742 085
janne@dinbolig.com Web: www.jannebuchan.com

15.des. flytter vi til C.C.Torregrosa
C/Jose Martinez Aspar 77, Urb. Lo Barabu,
Ciudad Quesada, Rojales (Nær Eroski)

Tlf: 965 725 985 Mob: 626 363 107

20% rabatt
Gjelder alle typer behandlinger i vår nye klinikk:
Des, Jan & Feb.

www.perfect-smiles.es
Svensk tannomsorg til Spanske priser
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La Parada
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Norsk kafe i San Miguel de Salinas

Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44
Åpningstider desember og januar:
Mandag-lørdag 9-17

Juletallerken hver tirsdag i desember. Stor julelunsj lørdager. 2. juledag: Kalkun m/tilbehør.
Stort utvalg av sild, småretter og smørbrød. Nyttårsaften: Skalldyr. Nærmere info pr. tlf.
OBS: Stengt 1.juledag og 1.nyttårsdag. God jul og godt nytt år til alle våre kunder

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

www.haganor-spania.no

NYE LOKALER!

Vi har flyttet til Boulevard de los Musicos 21.

Bestill din ferie og ditt opphold i Albir
på ett av våre flotte anlegg!

STØRRE PLASS: - Vi har vært i kontakt med kommunen angående mulighet for å få
en annen litt større plass å spille, vi har blitt mange etter hvert. Kommunekontoret på Playa
Flamenca er veldig imøtekommende, og de jobber med å finne et alternativ til oss, forklarer
Tor Eidshein.

- Ja, skal regnet stoppe oss må
det være mye regn, ler Harald.

Pent nytt anlegg med 1 og 2 soveroms leiligheter
i Boulevard de los Musicos. Solfyllte balkonger
med sjøutsikt og felles hage med terrasse og
svømmebasseng. Eksklusivt sted for å tilbringe
din ferie i Spania.

spise. Det serveres sågar pølse
og potetstappe til sultne deltagere. Det ser ut til at spillingen
har opparbeidet appetitt hos
noen og en hver, for køen foran
matbua blir enorm idet pausen
starter.

Leiligheter Mundaka
Koselig familiedrevet anlegg i fjellsiden i
Albir. Vakre og rolige omgivelser for deg
som ønsker å tilbringe ferien i fred og ro,
men allikevel kort vei til de fleste fasiliteter

I matbua står Eli og sørger for at
alle får det de vil ha å drikke og

Vi tilbyr også et spennde utvalg av utflukter,
flybuss til Alicante flyplass og bilutleie.
NORGESMESTER: Arnulf følger med
på konkurrentene.
KRÄUTERHAUS

Ta kontakt for nærmere informasjon og/eller bestilling
post@haganor-spania.no

Noni Bio-Juice 100%

1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80

Soya-Isoflavoner & Kalsium

KONSENTRERT: Modulv i full konsentrasjon for det perfekte kast.

VELDIG SOSIALT: Greta og Sigmund
tar seg en velfortjent matbit.

Club Activo feirer neste år sittSoya inneholder planteøstrogen
CALPE
gir gunstig effekt på kvinnens kropp
femårsjubileum, og selv om desom
under og etter overgangsalderen.
har blitt mange medlemmer er 90 Kaps € 12,50 - fra 3x € 11,00
det alltid plass til flere som
Glukosamin-Kondroitin
ønsker å utvide den sosiale hoer en velbalansert kombinasjon for sunne
risonten.
leddfunksjoner.
Av.Gabriel Miro, 7 Tel: 96-583.68.07

ALBIR

120 Kaps € 35,90 - fra 3x € 32,95

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

Ginkgo-Magnesium
Av. De Albir Tel: 96-686.41.71

BENIDORM

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

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)
C/Gambo, 3 Tel: 96-585.86.63

TORREVIEJA

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

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

Aloe-Vera-Juice 99,6%

MATPAUSE: I formålsparagrafen står det klart og tydelig at Club Activo skal sette det
sosiale i sentrum. Den obligatoriske matpausen er er ofte dagens høydepunkt for mange.

1 Litre € 11,00 - 3 Litre € 9,90/L
C/Ramon Gallud, 51 Tel: 96-670.67.65
90 Aloe-vera Kapsler
€ 11,00
I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre
eksperter innen helsekost. Vi tilbyr også postordresalg. Tel. 96-585.86.63

Forbeh. om pris- og progr.endringer

- Det er utrolig godt oppmøte
hver gang, det sier seg selv at vi
har det fint sammen, når folk
møter opp i regnvær, sier Olaf.

Leiligheter Boulevard

Tlf. +34 96 686 41 91

Flere naturprodukter
Euro
AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95
Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Cinnamon kap 2.000mg NY ....180 kap ..11,00
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje .300 kap ..28,50
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår ........150 kap ..12,50
Johannesurt + Lecitin .................90 kap ....9,85
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........40 0 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........9 0 kap ..12,80
Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
Rød solhatt & Vitamin C ...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
Royal Jelly 1 måneds kur ..........30 bot...29,95
Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
Tranebærkapsler ........................90 kap ..11,00
Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium ......400 tab...20,50
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50
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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). Bildet viser søndagssmarkedet i Calpe.
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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



2 9
5
4

Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun
forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

Frukt og grønt i Callosa lørdager

Fredager i Torrevieja sentrum

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)

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

BRU K TM A R K E D E R •( R A S T ROS)

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
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Torrevieja

El Belén

Bolig for 28.000€

– Det det var en gang i Betlehem
et kjølige boligmarkeder
og utlånsstopp hos
bankene,
gjør
at
boligkjøpere stadig kan gjøre
større kupp. På Costa Blanca, er
det særlig i Vega Baja området at
det er muligheter for å sikre seg
rimelig husvære. Midt i Torrevieja sentrum kan du nå få kjøpt
en 27 kvadratmeter stor leilighet
for 28.000 euro, noe som trolig
kvalifiserer til kystens billigste.

D
Hver jul settes det opp en enorm stor “Belen”
utenfor kirken i sentrum av Torrevieja.
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Vi snakker norsk!
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Metoden viste seg effektiv, og
julekrybbetradisjonen er svært
utbredt så vel på den iberiske
halvøy, som i det katolske Latin
Amerika, den dag i dag.

I desember måned får man kjøpt
alle nødvendige ”Beléneffekter”
nærmest overalt i Spania. og
mange spanjoler legger mye tid
og penger i sin Belén. Hele familien hjelper til og setter sammen
julekrybbene, og på julaften er
det vanlig å samles rundt installasjonen for å be og lese fra bibelen, som en forberedelse til
første juledag.

s pl

Belén tradisjonen spredte seg
raskt fra Italia til resten av Europa. Men til Spania kom den

ikke før erobringen av Amerika
noen hundre år senere, da noen
prester begynte å lage krybber
som en del i anstrengelsene for å
omvende de innfødte til kristendommen.

´Eu
rop

M

Noen av “julekrybbene” er i full strørrelse.

scar E
Avda. Ó

ange historikere mener
julekrybbetradisjonen
er hentet fra den
urgamle kristne tradisjonen om å
ha et lite alter med figurer og
bilder i hjemmet. Under julefeiringene ble alterene dekorert
bilder av Jomfru Maria og Jesusbarnet.

Det er åpenbart ikke et palass det

Av
da
.d

El Belén er det sikreste
juletegnet i Spania. Skikken
med julekrybbene, kan
spores tilbake til det 13.
århundre, da Frans av Assisi
skal ha laget en installasjon
med mennesker og dyr for å
illustrere Jesu fødsel.

er snakk om, men det er heller
ingen dunkel kjellerleilighet.
Boligen ligger i fjerde etasje i en
bygning mellom Calle de los
Los Gases og Calle de la Loma.
To gater lenger ned befinner
strandpromenaden og Playa de
los Locos seg.

Siria

S PA N I A P O S T E N

18

13. DESEMBER 2008

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

Jul i Spania
Spanske juletradisjoner er noe annerledes
enn det vi er vant med hjemme i Norge.
Den 22. desember begynner den offisielle
julefeiringen med trekningen i El Gordo.
elve julaften har fått større
betydning når spanjolene
skal feire jul. Den er ikke
ulik vår egen, med gaver, nisser
og juletrær. Når det gjelder
maten, varierer den fra region til
region og fra familie til familie.
Før i tiden var det vanlig med en
eller annen kjøttrett, men i de
senere år har skalldyrene tatt
over. Ingen jul i Spania uten
kjempereker,
og
selvsagt
polvorones og turrón.

S

“FAMILIEDAGEN”
Første juledag er kanskje familiedagen over alle familiedager i
Spania, som i resten av den
kristne verden. Da er det duket
for stor familielunsj. Det
serveres gjerne kjøtt, men det er
ingen faste tradisjoner for hva
man skal spise. Ettermiddagen
går som regel med til å slappe av
og hygge seg hjemme.

TURRON: - Denne søte kaken spises i
julehøytiden over hele Spania og store
deler av latin-amerika. EkteTurron kommer
fra Alicante provinsen.

SPØK I ROMJULA
Romjulen er, som i Norge, en tid
man tilbringer sammen med
gode venner og familie. Den
fjerde juledag bærer navnet Día
de los Inocentes (de uskyldiges
dag). Denne dagen er for spanjolene som første april er for oss,
det er dagen for en real spøk.
NYTTÅR

Nyttårsaften blir selvsagt behørig feiret i det festglade
Spania. Den første delen av
kvelden er satt av til nok et familiemåltid. Etter desserten er det
klart for en av landets sterkeste
juletradisjoner, Las Uvas de la
Suerte (lykkedruene).
Når klokka nærmer seg midnatt
samles spanjolene på plassene
foran byenes klokketårn, eller
foran TV skjermen hvis de ikke
har mulighet til å gå ut. Alle er
utstyrt med hver sin lille pose in-

MYE LYS: - Spanjolene tar ved enhver fieste eller høytid frem gatebeløsningen som hører anledningen til. Mange kommuner trapper noe ned på årets belysning for å spare strøm og penger. Bildet er fra Madrid.

neholdende tolv druer.
Poenget er at man skal spise en
drue for hvert av de tolv
klokkeslagene som introduserer
det nye året. Da det er gjort,
reiser de gamle hjem, mens ungdommen fortsetter festen utover
natten og til langt utpå neste dag.
Spanjolene feirer jul frem til den
Hellige-Tre-Kongers-Dag (Dia
de los Reyes) den 6. januar, som
fortsatt regnes som den viktigste
dagen i den spanske juletradisjonen. Dette er dagen barna gleder
seg mest til.

den Hellige-Tre-Kongers-Dag
som er det store høydepunktet
for de små. Selve feiringen
foregår dagen i forveien med parader og opptog hvor de tre kongene deler ut til barna, som viser
sin takknemlighet ved å sette ut
småkaker og vann til kongenes
kameler. På natten kommer Melchor, Gaspar og Baltasar med
julegaver til alle snille barn.

Roscon de Reyes er en kake som
er typisk for den 6. januar. Den
kommer alltid med kongekrone,
og inni er det bakt inn en kongefigur og en bønne. Den som får
kongen, blir dagens konge, mens
den som får bønnen, må betale
for kaken.

Selv om det har blitt vanlig med
gaveutdeling på julaften, er det

LYKKEDRUENE: - En drue til hvert slag fra klokken på Plaza Sol, midt i Madrid,
midt i Spania. Klokkeslagene overføres live til hele Spania midnatt nyttårsaften.

ROSCON DE REYES: Inni er det bakt inn en kongefigur og en bønne. Den som får
kongen, blir dagens konge, mens den som får bønnen, må betale for kaken.

SPANIAPOSTEN

6.000 6.500 eks.
pr. utgave

SPANIAPOSTEN

SPANIAPOSTEN

MINIMUM
13.000 16.000 eks.
pr. utgave

X2

DOBBELT SÅ
STORT OPPLAG

Så STOR er
forskjellen!
Kontakt oss på 966 882 561 eller salg@spaniaposten.no
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Orihuela Costa

Høytidelig
åpning av
julefeiringen
HELEN UNSGAARD

usenvis av mennesker
møtte opp for å overvære
blomsterseremonien til
ære for Torreviejas skytshelgen
La Inmaculada Concepcion
(Jomfru Maria), og avdukingen
av årets julekrybbe den 6. desember.

T

Foreninger og organisasjoner fra
hele det sydlige Costa Blanca
området, overrakk, tradisjonen
tro, sine blomstergaver til
beskytterinnen foran Iglesia Arciprestal.

HELEN@SPANIAPOSTEN.NO

tallet, men ble ikke allment populært her i Spania før på 1500tallet. Den regjerende kongen
Carlos III fikk laget ”Belen del
Principe” til sin sønn Carlos IV.
Han ansatte tre dyktige kunstnere til å lage over 200 figurer.
I dagens Spania er tradisjonen
veldig folkekjær. Rundt om i
byer og hjem er fremdeles
krybbene mer populær enn julenissepynt. Det var åpenbart
under avdukingen i Torrevieja, at
skue var like fengende uansett
aldersgruppe.

Den to timer lange andektige
seremonien ble avsluttet med at
folkemengden ropte ”Leve Den
Uplettede” og ”Leve Torrevieja”.
Etterpå var det klart for avduking av El Belen Municipal,
byens julekrybbe. Nysgjerrige
publikummere stimlet til for å
beundre den fantastiske utstillingen.
Tradisjonen med julekrybber ble
innført av fransiskanere på 1200-

TRADISJONSRIKT: Den to timer lange andektige seremonien ble avsluttet med
at folkemengden ropte ”Leve Den Uplettede” og ”Leve Torrevieja”.

- Alle typer forsikringer

Skandinavisk representant: Lars Fryksäter.
Direkte telefon: 966 111 601

Hverdager 10.00-14.00
E-post: lars@easyinsurance.se
www.easyinsurance.se

Vi vil lære deg å bruke:
x
x
x
x
x

PC med tastatur og mus.
Windows
Internett og E-post.
Tekstbehandling
Digitalfoto - bildebehandling

Vi arrangerer nye PC-kurs på
”Den norske skolen” i Alfaz del Pi:
PC grunnkurs – 3 kvelder:
3.-4.-5. mars fra kl. 16.00-20.00
Kurspris € 215,-

MOTOR HJEM

LIV

REISE

HELSE

Digitalfoto – bildebehandling – 2 kvelder:
10.-11. mars fra kl. 16.00-19.00
Kurspris € 165,Påmeldingsfrist 30. januar.
Vi tar forbehold om at vi får nok antall deltagere på de enkelte kurs.

Påmelding skjer til
Telefon: +47 66 99 18 86
E-post: arvid@cm-data.no

www.cm-data.no
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Torrevieja

Silje(16) lager
julestemning i Torrevieja
Fiolintalentet Silje Therese Pedersen sørget for hyggelig
julestemning på Henrik Ibsen to påfølgende tirsdagskvelder. Etter at gjestene hadde nytt deilig julemat,
kunne de glede seg over levende underholdning til kaffen. Repertoaret bestod av kjente og kjære julesanger, i tillegg til noen utvalgte ballader.
HELEN UNSGAARD

ilje, som har spilt fiolin i
12 år, synes det er spennende å opptre.

S

- Jeg er ikke så vant til å opptre
alene, vanligvis spiller jeg sammen med et helt orkester. Men
jeg synes det er kjempegøy, selv
om det er litt skummelt, sier den
sjarmerende jenta.

HELEN@SPANIAPOSTEN.NO

Interessen for musikk er sentral i
familien Pedersen. Hennes far,
og alle søsknene spiller instrumenter. Silje begynte å spille ved
musikkskolen i Haugesund
allerede da hun var fire år gammel. Hennes eldre søsken spilte
gitar, og det var tilfeldig at det
ble fiolin for hennes del.
- Jeg hadde med meg hjem et

skriv fra musikkskolen, der de
tilbød fiolinkurs. Silje hadde
veldig lyst å begynne å spille, og
slik ble det, sier pappa Ove.
Det er andre gangen familien
Pedersen har et ettårig opphold i
Spania. Første gang var i
skoleåret 2005-2006. De to yngste barna Silje og lillebror Aleksander er med, og har sitt daglige

PAPPA OVE OG SILJE: - Silje har med sine unge 16 år allerede rukket å
være i søkelyset flere ganger før. Hun var blant annet vært med i Norge Rundt da
de hadde program fra Costa Blanca i februar 2006.

virke på Den Norske Skolen i
Rojales. De tre eldste barna, og
seks barnebarn er igjen i Norge.
- Vi skal reise hjem til Haugesund i julen, og det gleder jeg
meg veldig til. Jeg savner familie og venner veldig mye, selv
om jeg trives her. Jeg håper fiolinen min kan være med, det
ville vært dumt å måtte la den stå
her i Spania i juleferien, uttaler
Silje.
Faren forsikrer datteren om at
det sikkert ikke blir noe problem. Det kan gjerne være litt
vanskeligere for lillebror å få sitt
instrument med på flyet, siden
han spiller cello.
Silje har med sine unge 16 år
allerede rukket å være i søkely-

set flere ganger før. Hun var
blant annet vært med i Norge
Rundt da de hadde program fra
Costa Blanca i februar 2006.
- Det programmet var det lengste Norge Rundt har laget til
dags dato, Silje var med i begynnelsen, der hun ble portrettert.
I slutten av sendingen spilte hun,
sier en stolt far.
Den sjarmerende jenta, og familien hennes, har også vært med
på TV Haugaland, lokal tv-kanal
i Haugesundsområdet.
- Det var en serie om utflyttere
fra hjembyen vår, forklarer Ove
Pedersen.
Etter en presentasjon fra restauranteier Tore Jonny Dale, er det

LaLas
Luna
Bar
Mimosas
Velkommen for å feire julen hos oss på La Luna Bar
n Juletallerken som innholder ribbe og dessert 35€
n På Nyttårsaften har vi Julebuffet 40€
Vi har ferskt brød fra den norske bakeren
Dere kan bestille nå på Tlf: 650 049 726

LaLas
Luna
Bar
Mimosas
Tlf: 650 049 726
www.lalunabar.com

Reuma-Sol

MÅTTE TA EN PAUSE: - Innehaver Tore Jonny Dale (til høyre) måtte ta en pause for å nyte underholdningen.

Feir Julen med oss på Reuma-Sol
Lutefisk og juletallerken hver fredag og lørdag hele desember
Levende musikk hver fredag fra kl. 19.00
Julemiddag 24. desember kl. 18.00
Romjulsbuffet 25 og 26. desember
Nyttårsfest 31.desember kl. 20.00

Bordbestilling tlf.: 966 814 113
Restauranten er åpen alle dager fra kl 08.00 - 22.00
Reuma-Sol Senter C/ Falguera 2, Urbanizacion Foya Blanca

El Tulipan
Blau

Internasjonalt kjøkken

Spesialiteter:
• Lammelår
• Sjøtunge
• Reker i hvitløk
• Entrecot
• Indrefilet.

Åpent tir-søn 13-16.00 & 18.30-23 (Mandag stengt)
Adresse: Paseo de las Estrellas L-1
03580 Albir. (Promenaden i Albir)

Tlf: 966 867 009 for bestillinger.
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ungjenta selv som står for introduksjon av sangene. Hun forklarer litt om hvert stykke, og
prater lett og lunt til gjestene.
Selv om hun er ganske ny som
soloartist, er det tydelig at hun
trives i rollen.
Blant Siljes favoritter er det
mange rolige viser, og i tillegg til
julesangene har valgt ut noen
ballader. En av dem Tir n’a Noir,
er tydelig kjent og kjær hos publikum, de synger ivrig teksten,
mens hun spiller. Etter endt opptreden får det unge talentet varm
applaus, og mange lovord fra
gjestene.
Fremtiden til Silje er enda ikke
hogget i stein, hun har i tillegg til
sin interesse for musikk, en stor
lidenskap for fotografering. Om
hun vil søke å livnære seg av en
av dem vet hun ikke.
- Jeg er veldig glad i begge mine
fritidsinteresser, og har ikke lyst
å gi slipp på noen. Foreløpig har
jeg ikke så mye erfaring innen
fotografering, men det er også en
mulighet for fremtiden. Jeg har
ikke eget kamera enda, men det
ønsker jeg meg veldig, sier Silje
og sender sin far en yndig smil.
En veldig koselig kveld full av
julestemning, ble avsluttet med
et ganske tydelig julegavehint
fra datter til far.

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

PAPPA OVE OG SILJE: Silje har spilt siden hun var fire år gammel. - Jeg
er veldig glad i begge mine fritidsinteresser, og har ikke lyst å gi slipp på noen.
Foreløpig har jeg ikke så mye erfaring innen fotografering, men det er også en mulighet for fremtiden. Jeg har ikke eget kamera enda, men det ønsker jeg meg
veldig, sier Silje og sender sin far en yndig smil.

La Parada
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Norsk kafe i San Miguel de Salinas

Tlf. 966 723 228

Noen av våre spesialiteter:

C/Ronda Oeste no. 44
Åpningstider desember og januar:
Mandag-lørdag 9-17

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

Tlf: 965 842 881
Åpent kl 19.00-23.00
Tirsdager stengt

JULEMENY
Serveres ut desember, kun kveld, stengt tirsdager
Kun 15€ + iva
Valg mellom 6 foretter, 6 hovedretter,
inkludert kalkun & alt tilbehør.
Dessert eller Kaffe
Kom og nyt en tradisjonell mat ved
skorsteinen i vår varme rustikke atmosfære.
Julaften- Ala Carte

NYTTÅRSAFTEN SPESIAL
FEMRETTERS MENY
55€ inkluderende aperitiff, vin,
selskapsdans, druer og cava til midnatt.

VI HAR OGSÅ A`LA CARTE
- Betal kun halv pris for halv porsjon “á lá carte”

Tlf: 605 521 778

- Jamaicanske svineribber
- Lammestek med rosmarin

Juletallerken hver tirsdag i desember. Stor julelunsj lørdager. 2. juledag: Kalkun m/tilbehør.
Stort utvalg av sild, småretter og smørbrød. Nyttårsaften: Skalldyr. Nærmere info pr. tlf.
OBS: Stengt 1.juledag og 1.nyttårsdag. God jul og godt nytt år til alle våre kunder

El Planet, 136 Altea

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

Du finner oss ved siden av Kasbrane i Albir

The Castle Inn

n Onsdag: Kommer tilbake etter jul.
n Torsdager fårikål, 10€

n Fredager 13.00 til 16.00 Lunch tallerken.
Markedsbuffet kommer etter jul.
Nå karaoke hver fredag.
n Lørdag Julebord med dans til Bernie og Ben.
n Søndagsmiddag m/ dessertbord: Kl 13.00-18.00 10€

Nyttårsaften på Castle Inn?
“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

Åpent 17.00 til 23.00.
Stengt onsdager
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SPANIAPOSTEN

Har du ikke besøkt oss ennå?
- Ferske nyheter hver dag, hele uken!

“Hva skjer”
Oversikt over messer, fiestas,
konserter og mye mere.

Valutakalkulator
Vår valutakalkulator oppdateres
flere ganger i døgnet.

Spørreundersølelser
Gi din stemme, om aktuelle
“norsk-spanske” tema.

Kommentarer
Kommenter artikler vi publiserer,
diskuter innholdet eller gi
artikkelforfatteren ros & ris.

Forum
Forumet er stedet for spørsmål og
svar, meninger og debatt.

l Daglige oppdaterte nyheter
l Debatt
l Forum
l Kulturkalender
l Valutakalkulator

SPANIAPOSTEN.NO
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Pilar de la Horadada

Gaveutdeling til de mindre privilegerte
Kommunen i Pilar de la Horadada har siden 2001 arrangert innsamling av nye,
eller pent brukte leker til vanskeligstilte barn. Årets aksjon resulterte i over 700
presanger som skal deles ut til fattige barn i Elche området.
ystyremedlem Francisco
Viscaino Palau, er meget
fornøyd med gjennomføringen av årets kampanje.

B

- Vi har hatt veldig god respons i
år, innbyggerne har vært gavmilde.
Mye av æren ligger hos gruppen
som stod for organiseringen av de
fire innsamlingsdagene.
Selv om det er kommunen som er
initiativtakere for prosjektet, er det
gruppen Vamos de Calle som har
vært ansvarlige for utføringen av
aksjonen de to siste årene.
- De er utrolig flinke mennesker
som setter stor pris på å få delta i

sosiale tiltak som dette. Pågangsmotet og innlevelsen deres
gjør at folk ønsker å bidra.
Vamos de Calle er et sosialt tilbud
til handikappede personer i alle
aldersgrupper. De har et vidt spekter av aktiviteter gjennom hele året,
og har som mål å inkludere
medlemmene mest mulig i alt som
foregår i nærsamfunnet.
- Selv om formålet er å hjelpe fattige barn i Elche, er den sosiale
gevinsten for deltakerne også viktig å huske på. De får følelsen av
likeverd og tilhørighet til byen
gjennom deltagelse i prosjekter
som dette, sier Francisco.

GRATIS
VARMEPUMPE

STABIL VANNTEMPERATUR SOM
ØNSKET AV BRUKEREN, UAVHENGIG AV
VARIASJONER I LUFT
TEMPERATUREN

Presangene sorteres i aldergrupper,
og pakkes inn. Det er organisasjonen Fundacion Elche Acoge som
skal stå for utdelingen på Hellige
Tre Kongers Dag, 6. januar.
- De fleste spanske familier gir
hverandre julegaver på denne
dagen, derfor har vi valgt 6. januar
fremfor 25. desember. Her i Spania
er det tradisjon at det er Los Reyes,
og ikke julenissen som kommer
med julepresangene. Uansett dato,
blir julefeiringen til over 700 fattige barn en tanke lysere, avslutter
Francisco.

GODT FORNØYD: - Vi har hatt veldig god respons i år, innbyggerne har vært
gavmilde. Mye av æren ligger hos gruppen som stod for organiseringen av de fire
innsamlingsdagene, sier bystyremedlem Francisco Viscaino Palau, til Spaniaposten.

Klima- og poolteknikk
• Varmepumper til basseng: 28oC hele året
• 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
leverer både myke, harde og motoriserte
isolerende bassengtrekk.
• Havsalt elektrolyse: Svøm naturlig og sunnere med saltvann i ditt basseng.

BASSENG 8X4
-‘GUNITE’ VÅTSYSTEM
-MATERIALER AV BESTE
KVALITET
-UTRGRAVNING
GUNITE
-KONSTRUKSJON
-MOSAIKK
- LYS
-RENSESYSTEM
- DUSJ
-AUTOMATISK
PÅFYLLING

10.900€

MED GRATIS VARMEPUMPE (TITAN)

• Solvarme: Gratis varmtvann fra solen.
Stort utvalg i løsninger!
• Air Condition & varmepumpe: Kulde,
varme og avfukting i samme enhet.
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+.
Vi renser og desinfiserer aircondition anlegg!

Modell: Omega
Areal: 114 m2
Pris: 91.200 Euro

SJEK
PRISE K
N!

Behold varmen i bassenget i vinter.
Stort utvalg i bassengtrekk!

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

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann
TLF: 966 799 387
WWW.HYDROSPAS-DIRECT.COM

Cuesta de las Narices, 4, bajos - 03590 Altea

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

Sikkerhetsdører
• Alt i oppussing og håndtverk.
• Nybygg iløpet av tre måneder, vi
har over 400 standard modeller.
• Vi bygger også i Norge og Europa!

Gratis varmtvann fra solen.
Vi har flere modeller og komplette systemer.

Model QSD-800 Deluxe, Størrelser: 90x205 og 95x205.
Dørene har egne Multipunkt boltlås, hver modell har 18 punkter som gir et svært høyt sikkerhets nivå.
Utvalget inkluderer: Ramme, Hengsler, låser, opplyste nøkkelhull, smekklåser, vidvinkel tittehull, integrert ringeklokke, fem
nøkler til nedre låser, fem nøkler til øvre låser i stål.

TILBU
350€D

Vi tilbyr: 10 års garanti på døren, service og installerer

Fordelene til IDEAL 4000
- Satt i sammen med 5 kammers
struktur og 70 millimeters dybde for
optimal temperatur og lyd isolasjon
(1,3 W/m2K by DIN 52619)
- Stor sikkerhet.
- Vinduene er ufeilbarlige og hermetiske.
- Kompakt struktur, milde former gjør
dem moderne og stilige.
- Lett rengjøring og vedlikehold takket
være den store og glatte overflaten
- 10 års garanti og vi har alle størrelsene

D

TILBU

25år garanti!
Thomas: 685 623 394 • Pedro: 685 385 724 • C/Joanot Martorell, 7• 03727 Jalon • canada-system@hotmail.com • www.canadasystem.eu

250€cm
10

120x1
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Leiebil til lavpris
De beste bilene, billigst og enklest på internett
GRUPPE A

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

PRISGARANTI!
!!
FI

FINNER DU NOE
N MED
LAVERE PRISE
R ENN
OSS MATCHER
VI
PRISEN OG GIR
DEG
“FINNERLØNN
”!

GRUPPE A1

GRUPPE B

3 Dører

5 Dører

Ford KA4

Ford Fiesta

Ford Fiesta

€94 7 dager
€174 14 dager
€359 30 dager

Chevrolet Matiz

€99 7 dager
€185 14 dager
€379 30 dager

GRUPPE C
Ford Focus

Peugeot 307
VW Golf
Kia Creed

GRUPPE F2/F3

Stasjonsvogn

€136 7 dager
€266 14 dager
Peugeot 307HDI
€519 30 dagerRenault Megane DCI

Sikkert: Ingen betaling
over nettet, du betaler
først når du får bilen
utlevert !

Ford Fusion

GRUPPE E

5 Dører diesel

5 Dører diesel

Ford Fiesta Trend

Ford Focus TDCI

€110 7 dager
€225 14 dager
€418 30 dager

Ford Fusion

€132 7 dager
€259 14 dager
€506 30 dager

GRUPPE F4

Mercedes A CDI

GRUPPE I

5 dører storbil

Minibuss 9 seter

€141 7 dager
€276 14 dager
€538 30 dager

€336 7 dager
€655 14 dager
€1440 30 dager

Ford CMAX Trend

LA
VP

Ford Focus TDCI
Ford Focus

€102 7 dager
€200 14 dager
€391 30 dager

GRUPPE D

RI
SK

€120 7 dager
€236 14 dager
€458 30 dager

Nissan Micra
Kia Picanto

AM

5 Dører

PA
NJ
E

3 Dører

VW Touran

Mercedes Vito

Ford Transit
VW Transporter

Prisen gjelder for vinteren 2008/09 ink. alle kostnader. Se vår webside for priser vår/sommer 2008. Nøkler
etc leveres ut ved eget kontor på flyplassen, bilene står parkert direkte på flyplassområdet. Fri km, forsikring,
IVA og veihjelp inkludert. Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc.
Vi refunderer depositum for drivstoff så lenge bilen leveres med samme mengde som ved utlevering.
Vårt mål er å alltid tilby deg de beste prisene på markedet. På vegne av våre tusener brukere
forhandler vi kontinuerlig med leverandører av leiebiler i Spania for å oppnå de beste betingelser og den
laveste pris. Vi gir kundeservice på Norsk, før, etter og under leieforholdet,
kontakt oss på: leiebil@spania.no

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

Madrid

PP visste om Guantánamo flyvninger Aznar vedgår ingen feil

olitiske tumulter har oppstått i Madrid etter at avisen
El Pais har fått tak i hemmelige dokumenter som angivelig
beviser at PP, med daværende
statsminister Jose Maria Aznar i
spissen, visste at flere av de
amerikanske militærflyene som
fikk landingstillatelser på spanske
flyplasser i 2002, fraktet fanger til
Guantánamobasen på Cuba.

P

Ifølge dokumentene, skal ikke Aznarregjeringen ha vært i tvil da den
fikk forespørsel fra amerikanske
myndigheter om å la fly, som fraktet mistenkte talibanere og AlQaeda medlemmer til den
omstridte fangeleieren, få mellomlande i Spania.
El Pais skriver at visealdmiral
Manuel Calvo, president i Sección
Española del Comité Permanente
Hispano-Norteamericano, anbefalte at amerikanerne skulle få
bruke militærflyplassen i Morón,
56 kilometer utenfor Sevilla.
Basen i Morón ble brukt både
under den første Golfkrigen som
begynte i 1991. Den var også utgangspunkt for de ”usynlige” F117 bombetoktene mot Irak under
den andre Golfkrigen. Viseadmiral Calvo skal derfor ha ment at
Morón var stedet for å holde de
amerikanske flyvningene usynlige
for det spanske folk.
Aznarregjeringens motiver for å
hemmeligholde mellomlandingene var klare nok. Sjansen for at
europeiske statsborgere skulle
befinne seg på flyene var stor.
Som EU land ville det være straffbart for Spania og delta i et prosjekt som innebar å bortføre andre
EU borgere.
PAKTEN BUSH - AZNAR SKAL ETTERFORSKES

Utenriksminister Miguel Ángel
Moratinos har bedt Spanias

ony Blair og Jose Maria
Aznar var Europas fremste
våpendragere i president
Bushs ”krig mot terror”. I 2003
møttes de tre på Azorene for å
diskutere planene om å angripe
Irak. Hovedmotivasjonen for den
kommende invasjonen var angivelig Saddam Husseins store beholdning
av
masseødeleggelsesvåpen.

T

sein ikke hadde masseødeleggelsesvåpen. Tony Blair var
tidlig ute og innrømmet at invasjonen ble basert på falske antagelser.
Og selv sjefshauken Bush, gikk
nylig ut i sin avskjedstale til kongressen og sa at hans største feil
siden han kom til makten, var å tro
på etterretningspåstandene om at
Irak
hadde
masseødeleggelsesvåpen.

Etter lange perioder med omfattende inspeksjoner, klarte imidlertid ikke FNs utsendinger å påvise
at landet hadde slike våpen. Invasjonsplanene til trekløveret ble
derfor ikke godkjent i sikkerhetsrådet. Likevel valgte nikkedukkene Blair og Aznar og støtte
amerikanerne da de noen måneder
senere angrep Irak.

Jose Maria Aznar, på sin side, har
imidlertid aldri offentlig innrømmet at han tok feil. Det nærmeste
han har vært, er en diffus uttalelse
lenge etter at det hadde gått opp for
resten av verden at motivene for å
angripe Irak var basert på rent oppspinn.

Historien har nå overbevist selv de
mest neokonservative haukene i
Washington, om at Saddam Hus-

- Hele verden trodde at Irak hadde
masseødeleggelsesvåpen. Også
hadde de det ikke likevel. Det vet
jeg nå. Sa Aznar i februar 2007.

MULIGENS MEDANSVARLIGE FOR OVERGREP: Spania, den gang
ledet av statsminister Aznar, kan være medansvarlige i de overgrep USA har
begått under Bush. Mange av de transporterte ble regelrett kidnappet på gaten.
De har siden blitt utsatt for tortur og en rekke brudd på menneskerettighetene.

nasjonale domstol, Audiencia Nacional, om å igangsette full etterforskning rundt den hemmelige
pakten som ble inngått i 2002,
mellom USAs avtroppende president Georg W. Bush og tidligere
PP statsminister Jose Maria Aznar.
Initiativet kommer etter at de hemmeligstemplede dokumentene har
avslørt at amerikanske fly ved
elleve anledninger mellomlandet
på militære flyplasser i Spania. I
tillegg til at det er registrert tretten
såkalte overflyvninger, tilfeller
hvor amerikanske fly har fått
bruke spansk luftrom.
Det er imidlertid ikke bare Jose
Maria Aznar og PP som kan få
problemer etter avsløringene av
det hemmelige samarbeidet med
USA. De samme dokumentene
som beviser at mellomlandingene
har funnet sted, bekrefter at aktivitetene pågikk i perioden fra
2002 til 2006.
Det betyr at det tvilsomme samarbeidsprosjektet med Pentagon
også har pågått i Zapateros regjeringstid. Representanter for opposisjonspartiene har bedt om en
forklaring fra statsministeren, som
naturlig nok benekter enhver
kjennskap til forholdene.
Vil avhøre forfatteren av dokumentet

Den nasjonale domstolen har bedt
dommer Ismael Moreno om å
innkalle forfatteren av de hemmelige dokumentene, som konkluderer med at Aznarregjeringen
tillot amerikanske fangetransportfly å mellomlande i Spania på vei
til Guantanamo, til avhør.
Dokumentet er undertegnet av
Miguel Aguirre de Cárcer, som er
generaldirektør for institutt for
utenrikspolitikk rettet mot USA,
som er underlagt utenriksdepartementet. Den nasjonale domstolen
ønsker å finne ut om det finnes
flere hemmelige dokumenter som
kan belyse saken i arkivene til
overnevnte departement.

UPOPULAR: Jose Maria Aznar er ikke noen populær mann i Spania. Han gikk
til krik mot Irak sammen med Bush og trosset store demonstrasjoner i Spania og
flertallet av spanjolene som var imot krien helt fra begynnelsen. Det toppet seg
da hans regjering forsøkte å legge skylden på 11. mars bombene i Madrid på ETA.
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Tel +34 96 670 45 19
Fax +34 96 670 08 31

S PA N I A P O S T E N

26

13. DESEMBER 2008

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

El Gordo
Bredbånd Internet
Telefoni tjenester
over WiMAX
Du trenger ingen fasttelefon fra
Telefonica for å få ubegrenset
Høyhastighets Internet og nasjonale
og internasjonale telefonsamtaler gratis!

– verdens største lotteri?

Den 22. desember er det klart for trekning i Spanias store
julelotteri. El Gordo, som på godt norsk kan oversettes med
”tjukkingen”, er det største lotteriet på den iberiske halvøy,
og sannsynligvis også på verdensbasis.
ørstepremien, El Gordo,
har en verdi på svimlende
tre millioner euro. Julelotteriets opphav går så langt
tilbake som til 1812, og måten
det hele foregår på, er svært
tradisjonell. Loddsalget starter
allerede i begynnelsen av juli.

F

løpet av dagen kan tilhøre hvem
som helst.

LYKKEBARNA
Selve trekningen finner sted i
Madrid. Det opereres med to
urner, en stor for numrene, og en
litt mindre for premiene. Hvert
år får barn fra den katolske
skolen San Ildefonso i oppgave
å annonsere vinnerne. Barneskolen er et av de eldste utdanningssentrene i Madrid. I
over 500 år har den tatt seg av
foreldreløse barn, gitt dem tak
over hodet, samt utdanning og
en fremtid.

MANGE KAN VINNE
Lotteriet består av 85.000 nummer, og hvert nummer har 185
serier. Prisen på en serie er 200
euro, men den kan også deles
opp i tiendedeler, såkalte décimos. Slik at det er mulig å kjøpe
lodd for 20 euro. Loddene selges
hovedsaklig ved ulike salgssentraler, men de er også å få kjøpt
på kafeer og i diverse butikker.

Når folk våkner og skrur på radioen eller fjernsynet 22.desember, blir stemmene til disse barna
et symbol på rikdommen som i

Numrene og premiene leses ikke
opp på normalt vis, de blir
sunget. Derfor velges de barna
som har den klareste klangen i
stemmen.

SELGER STORT: Juan Carlos Bello
utenfor familiebedriften, som ble
grunnlagt av Juan Bello Paricio i 1912.
premiepotten.

Flere penyaer, fotballklubber og
andre små foreninger, kjøper
gjerne flere tiendedeler. Disse
deles så opp i mindre lodder, og
selges for lavere priser. Totalt er
3.145 millioner euro i omløp. Av
dette beløpet går 70 prosent til

En av hovedårsakene til at
julelotteriet er så populært, er at
mange har sjansen til å vinne
mye penger. Bortimot 25 mil-

Dekning
Ingen dekning
Planlagt dekning

MANGE VINNERE PÅ SAMME NUMMER: Lotteriet består av 85.000
nummer, og hvert nummer har 185 serier. Prisen på en serie er 200 euro, men den
kan også deles opp i tiendedeler, såkalte décimos.

Garantert effekt! Unique Beauty - Unisex salong - Alfaz del Pi

For informasjon
Tel 902.347.328

LYSE RØSTER: Barn fra den katolske skolen San Ildefonso får i oppgave å synge opp premiene. De øver
seg hele året for at ingenting skal gå
galt på den store dagen.

n

- www.aeromax.es

n

*aeromax Triple Flat: 2.048 kbps Høyhastighets internett med telefonsamtaler til nasjonale og
utenlandske fasttelefoner inkludert.

n

n

FØR

ETTER

Spesialister på semi-permanent make-up. Lepper, eyeliner, øyebryn etc.
Mesolifting, botox, wrinklefillers etc.
Massasje
Neglestøping - forlengelse av øyevipper, pedicure og alle
typer dag- og kvelds make-up.
TILBUD: Gratis manicure/pedicure med “deluxe”-ansiktsbehandling!
n

Tlf: 96 588 89 29 - Costa Blanca Supermarked, 1 etg. Mand.-Fred. 10-19.
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Salon Margaretha’s
UNISEX HAIRDRESSER

HÅRKLINIK

-VI ARBETAR MED PERUKER, HÅRPROTESER OCH TUPEER FRÅN 100 -1500€
-VI ARBERTAR EFTER SAMMA TEKNIK SOM APOLLO DET AMERIKANSKA
SYSTEMET.

www.salong-margaretha.com
(96 692 18 46 Lomas Playa III, Torrevieja

• Områdets leder i gardiner,
persienner, markiser m.m.
• Profesjonelt utført, topp kvalitet!
• Vask og oppheng av dine gardiner.
• Vi samarbeider med spesialister!
Avda. Pais Valencia 15, Alfaz del Pi
Pete: 630 166 229
Tlf: 965 887 442

Mandag-torsdag: 09.30-17.30
Fredag: 09.30-14.00
Eller ring for avtale.

VERDIFULL URNE: Den 22. desember er premieurna fylt til randen. Trekningen er over når urna er helt tom for kuler.

lioner décimos er vinnersedler

Costa Blancas mest erfarne trådløse
bredbåndsselskap – Conéctate!

PREMIENE:
KJØPERE VERDEN OVER

Takket være internett har El
Gordo fått et mye større omfang.
Det er nå muligheter for å kjøpe
lodder fra hvor som helst i verden. Det stadig økende nettsalget
har ført til at Spanias største lotterisentral, ”La Bruixa d`Or”
(Gullheksen på katalansk), henter 82 prosent av sine inntekter
via nettet.

• 1 FØRSTEPREMIE PÅ 3.000.000 EURO, KJENT SOM ”EL GORDO”.
• 1 ANDREPREMIE PÅ 1.000.000 EURO
• 1 TREDJEPREMIE PÅ 500.000 EURO
• 2 FJERDEPREMIER PÅ 200.000 EURO
• 8 FEMTEPREMIER PÅ 50.000 EURO
• 1.774 PREMIER PÅ 1.000 EURO
• 2 PREMIER PÅ 20 EURO FOR TALLENE FØR OG ETTER 1.PREMIEN
• 2 PREMIER PÅ 12.500 EURO FOR TALLENE FØR OG
ETTER 2.PREMIEN

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

NERVEPIRRENDE
Det hersker stor spenning blant
spanjoler flest på trekningsdagen. Over hele landet følger folk
den tre timer lange loddtrekningen på radio eller tv. Alle drømmer de om ”tjukkingen”, som
kan hjelpe dem med å løse
økonomiske problemer.

I nyhetssendingene midt på
dagen, kan man se de heldige
vinnerne skålende med champagne. De har gjerne stilt seg
opp utenfor stedet der de tilfeldigvis kjøpte det vesle loddet,
som plutselig har gjort dem til
millionærer.
Resten av befolkningen, de som
ikke har vært fullt så heldige, må
pent innse at slaget er tapt for
denne gang. Den magre trøsten
er at det er nye muligheter igjen
om et år.

n
n
n

Ingen skjulte kostnader
Erfaren teknisk support
Internett 24/7

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

n

n

Salg over internett er også til
fordel for folk innad i Spania. En
person kan for eksempel sitte i
Zaragoza, og ønske seg et lodd
med fødselsdatoen til barnebarnet sitt. Gjennom internett kan
man finne ut hvor i landet nettopp dette loddet befinner seg,
og så få det tilsendt i posten.

Konkurransedyktige priser
Profesjonell installasjon
Testet og kvalitetssikret utstyr

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

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

Altea

Julemiddag for enslige

Rettferdig handel i Altea

en 22. desember er det
duket
for
solidaritetsmiddag for enslige mennesker uten familie ved
restauranten Bistro Maya i hovedgaten i Albir. Restauranteier,
hollandske Els van Dooren, skal
dekke på til 50 personer, som
ellers hadde måtte nyte julematen alene.

D

Arrangementet
begynner
klokken 16.00. Og det kommer
ikke til å skorte på verken gaver



eller livemusikk, forsikrer van
Dooren, som får støtte og hjelp
av Alfaz del Pi kommune og
Stiftelsen Emaús, til å gjennomføre solidaritetsprosjektet.
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Ønsker du å forsikre deg om at ting du kjøper ikke er laget av barnehender eller
underbetalte arbeidere på slavekontrakter, bør du ta turen innom butikken El
Raconet i enden av hovedgaten i Altea.

I tillegg har en rekke lokale firmaer bidratt med gaver, mat som
er typisk for julen, julepynt og
andre ting. Intensjonen til arrangørene er at solidaritetsmiddagen skal bli en årlig
begivenhet.

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

RETTFERDIG?: Helt i enden av alteas hovedgate finner vi “El Raconet” et stenkast fra innendørsmarkedet.

HANS PETTER BARSTAD

lt-mulig-butikken er den
eneste i området som ligger under paraplyen til
den internasjonale Fair Trade
Organisasjonen (organisasjonen
for rettferdig handel, Comercio
Justo på spansk), som best kan
beskrives som et handelsnettverk som garanterer for at
produktene de selger er produsert på en etisk korrekt måte i
forhold til mennesker, dyr og
miljø.

A

El Raconet tilbyr et rikt og variert utvalg av varer. Alt fra mat og
klær til pyntegjenstander og
alkohol. I disse førjulstider fører
de selvsagt også julepynt. Felles
for samtlige produkter er at salget garantert kommer produsentene til gode, og at det ikke
foreligger noen form for utbytting.
ALTEA
Super Valu
Consum
ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR
Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir
TORREVIEJA:
URB. LA MARINA
Consum
URB. LOS BALCONES
Super Valu
URB. LOS DOLSES
Super Valu

ROJALES: URB. DONA PEPA
Supermercado Gama
ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA
Consum La Zenia
CABO ROIG
Supermercado Saura
PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS
Supermercado Saura
LAS MIMOSAS
Superbrico
OG MANGE MANGE FLERE STEDER TIL...

HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Det er imidlertid ikke alt hos El
Raconet som er produsert i den
tredje verden. I noen tilfeller, når
produksjonsmidlene og infrastrukturen ikke er til stede, eksporteres råvarene til Europa for
foredling. Dette gjelder for eksempel mye av sjokoladen som
er produsert i Sveits.

Det kalles likevel Fair Trade,
fordi råvarene blir kjøpt til priser
som garanterer for produksjonskostnader og lønninger. Med
andre ord stikk motsatt av den
vestlige ”favorittmodellen”, som
alltid går ut på å kjøpe billigst
mulig uten å ta hensyn til produksjonsforhold og de fattige arbeidernes ve og vel.

FAKTA:
ORGANISASJONEN FOR RETTFERDIG HANDEL, SOM STØTTES AV BLANT
ANNET OXFAM, AMNESTY INTERNATIONAL OG CARITAS INTERNATIONAL,
FOKUSERER PÅ EKSPORT FRA U-LAND TIL I-LAND. DET DREIES SEG
SÆRLIG OM VARER SOM; LOKALT HÅNDVERK, KAFFE, KAKAO, SUKKE, TE,
DIVERSE FRUKT, HONNING, BOMULL, VIN OG BLOMSTER.
I 2007 BLE DET OMSATT FAIR TRADE VARER FOR 2,3 MILLIONER EURO
47 % I FORHOLD TIL ÅRET FØR. EN
UNDERSØKELSE FRA TIDLIGERE I ÅR, VISER AT OVER 7,5 MILLIONER
PRODUSENTER NYTER GODT AV DEN RETTFERDIGE HANDELEN.
PÅ VERDENSBASIS. EN ØKNING PÅ

Eksempelvis kjøpes en rekke av
ullvarene inn fra en assosiasjon i
Peru, bestående av mødre med
alkoholiserte menn. Via produksjon og salg klarer kvinnene på
egenhånd å forsørge sine barn og
sine familier.
I Swaziland finnes en tilsvarende
assosiasjon med mødre som er
rammet av aids. Ved hjelp av salget av pyntegjenstander i form
av dekorerte egg, får kvinnene
inntekter til medisiner og mat
som gjør dem i stand til å sørge
for sine husholdninger, samtidig
som de får et mer verdig liv, og
muligheten til å leve lenger.

RIKT UTVALG: Alt-mulig-butikken er den eneste i området som ligger
under paraplyen til den internasjonale Fair Trade Organisasjonen.
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Hva skjer i den “spanske”julen
22. DESEMBER
Dette er startskuddet for julen!
Det har blitt en tradisjon å kjøpe
lodd og sitte foran tv, eller høre på
radioen hvis du er på jobb, og høre
på ”los niños de San Ildefonso”
(barna fra San Ildefonso barnehjem som ligger i Madrid) som
synger numrene og premiene med
en karakteristisk sang.
24. DESEMBER

blir det middag med familien og
gaver fra Papá Noel - Julenissen.
Før var det en tradisjonell matservering med kjøtt men nå er
det mer skalldyr. Dette er en
veldig viktig dag for barna, alle
roper og er utålmodige hele
dagen til det blir den rette tiden
for å åpne gavene!
25. DESEMBER
blir en kjempestor lunsj med
hele familien, vanligvis hos en
annen person enn den som man
var hos den 24. desember, slik at
alle får litt jobb med å vaske og
rydde opp.. Her kan også
serveres litt kjøtt, men det er
åpen meny med plass for nye
ideer og oppskrifter!

venter vi på de siste 12
klokkeslager og poenget er å
spise en drue ved hvert
klokkeslag til vi har spist alle
12! Dette er en veldig morsom
tradisjon, Det er utrolig gøy å se
familiene og vennene dine med
8 druer i munnen og som prøver
å få plass for en til.
Etter man har klart å svelge dem,
forsvinner de unge for å ferie det
nye året, og dukker opp neste
dag 1. januar for å spise lunsj.
5. JANUAR

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

ekspertene også kommer med
paraplyer! Det er en forestilling
bare å se på folket som følger
karamellene med øynene og så
setter på sprang etter dem!
6. JANUAR
alle barna våkner tidlig og vil se
på gavene som de har fått! Mens
barna leker drar foreldrene på
bakeriet for å kjøpe en ”Roscón
de Reyes”, en tradisjonell kake
med marsipan som du må spise
forsiktig fordi den inneholder
noen små figurer. Det finnes
minimum en konge og en bønne.
Tradisjonen sier at de som får
bønnen betaler kaka og den som
får kongen, blir konge for en dag
og må ta på seg krona som kommer med kaka.

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.

Nå også i Torrevieja!
Etter lang tids etterspørsel gjør vi
nå også service og installasjon i Torrevieja -området.

28. DESEMBER
i julen er det også plass for spøk
og dette er den riktige dagen. På
”Día de los Inocentes” (dagen
for de uskyldige) får du lov til å
spøke med vennene og familien.
31. DESEMBER
Denne dagen spiser vi middag
sammen med hele familien og så
etter desserten kommer en
spansk tradisjon som heter: ”Las
Uvas de la Suerte” (De Lykke
Druene) hvor alle i Spania sitter
foran tv eller står foran
klokketårnet på de største
plassene i hver by med en liten
plastikkpose med 12 druer i. Der

LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO: Barnehjemsbarna fra San Ildefonso
synger hvert år ut tallene og premoene på vinnerloddene til julelotteriet.

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

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

JULEGATE:Julebelysningen skaper stemning over hele Spania.

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr
Avda. del Albir
Albir
Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte
fra digitalkamera !
Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

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

TAKBOKS TIL BIL
Packline 2,15 m x 0,90 m. Farge:
grå. Passer til alle takstativ.
Selges. Gi bud. Tlf. 627 251 427
eller mail: robert.her@terra.es
SØKER BOLIG
Pensjonistpar midten av 60
aarene soeker rekkehus/leilighet
med 2 soverom,bad,stor terrasse/altan
sydvendt
med
garasje.Gjerne med internet
ADSL.Leieperiode
okt-nov
2009 og fra jan til mai 2010.
Ta kontakt mob:+34 686 862
081 etter 15 jan 2009 til 20 mai
2009 Fra 15 jun til 25 sep 2009
T l f ; + 4 7 5 5 2 4 5 5 2 8
Mob:+4790937880

h

BIL & MC

MERCEDES 230 CE 1990 mod.
Km.stand: 228 000, farge: brun,
forbruk: 0.8/1.2 Prisantydning;
3000 Euro ( kan diskuteres)
selges pga flytting til Norge
Henv: 639449063 (Inger)
Benidorm
MERCEDES 420 - 1996 MOD
V8, Topp standard, lite kjørt av
norsk eier de siste år. Henv. Arek
i Auto-Viva, Altea eller eieren
Strand på +4790885279 11.500
euro. Liten bil kan tas i bytte.
TOYOTA 4X4
Landcruiser 3.0.D.GX diesel
2007 model.48000km 5dører 8
sitter selges rimelig.
Tel:663 735 063
KOMPLETT KJØRETØYPARK

VEDOVN
JØTUL vedovn selges rimelig.
Alfaz del Pi. Tlf: 679 571 560

2000 Lincoln Navigator SUV
(98000 km, 7 seter, skinn,
klima), 1990 Chrysler LeBaron
Cabriolet (124500 km, 4-seter,
skinn, alt el.), 2005 Daelim 125
ccm scooter (16500 km, toppboks, 3 hjelmer). 2 stk Nishiki
mountain-bikes og 1 stk Nordic
sykkeltralle. Selges samlet for
€22.500. Tel: 69 34 88 750.

BARNEVOGNER: 2 stk. pent brukte

MERCEDES COMBI

barnevogner med lufthjul og
bremser. Ideelle for turbruk i
terrenget. Alfaz del Pi.
Tlf.: 679 571 560

C220 CDI diesel,2002-modell,147 000 km. Bilen har A/C
og takluke, airbags (også på
siden), regulerbare ortopediske
seter, GPS, radio/cd-spiller.
Spanskregistrert. En svært velholdt bil – romslig, komfortabel
og med god bagasjeplass.
Ferdigprutet: € 14 900!
Tlf 647262820

MERCEDES -ML- 270 CDI
2002 160000 km, automatikk,
hengerfeste(avtagbart),
takluke,skinnseter, selges 19.000
euro. Kan vurdere å ta norsk registrert bil i innbytte. Kan også
bytte mot nyere E utgave( norsk)
tlf 657801303

DIVERSE MØBLER::Mørkebrunt
spansk spisebord i heltre, L: 1,85
B: 90 og to benker i samme
lengde. Sofa turkis microfiber.
En dobbel seng og to enkel senger. Messingbord med to skuffer.
Et kjempe stort garderobe skap
med skuffer, til heng og hyller. +
leilighet 90 kvadrat i Puerto
Campomanes. ( Altea)
Tlf og fax: 965844221
Mob: 678087200
MADRASSER
To enkle madrasser 90x190 og
en dobbel 150x190 selges
rimelig. Alle med understell og
pent brukt. Tlf 965714 643



bil, 60 år, ønsker jobb, oppdrag
av ymse slag i hele området:
Handleturer, lege- og sykehusbesøk, hjelp hos myndigheter,
oversettelser - språklærer, eldrehjelp osv. Har bodd i Torrevieja i 10 år. Ros Johannesson,
tel. 966704788
rosjohannesson@gmail.com

KIA PICANTO

Kia Picanto 2005 model, radio
cd, 5 dører, i meget god stand, 5
måneder forsikring medfølger.
5000 euro Tlf: 618 325 137
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: 679 478 099
MINI COOPER S
10/2002 Mini Cooper S, 60.000
km. God stand! Tlf. 600616193.
KLASSISK CABRIOLET

Klassisk MGB cabriolet, 1974
mod. Original, meget god stand.
Lav kilometer! 646 670 669

쎰

JOBB / TJENESTER

AU PAIR Fantastisk søt og flink

SAXOFON Tenorsaxofon rimelig
til salgs tel. 629645872

13. DESEMBER 2008

25 år gammel au pair fra Philippinene søker jobb i Spania. Er
for tiden i Oslo. Dyktig med
barn, husarbeid og matlaging.
Snakker svært godt engelsk.
Meget gode referanser. Kontakt
på norsk/engelsk: inaeroe@online.no
SERVICE / OVERSETTELSER
Språkmektig islandsk dame med

Torrevieja: Lys velholdt koselig toppleilighet.
1 sov 1 bad, åpent kjøkken og to terrasser. Bra beliggenhet i lavblokk med
felles basseng og takterrasser. Nær strand og gangavstand til alt av fasiliteter
og servicetilbud. Selges møblert og utstyrt.: 75.000€ ex. skatt og skjøteomk.

KOMPETENT ARBETSKRAFT
Finns arbete till svensk kvinna,
46 år i Alfaz del Pi? Drivit egen
bokföringsbyrå och personaluthyrning i 10 år. Arbetat m lägenhetsuthyrning i 7 år.
Lämnade i aug min anställning
på en byggnadsfirma i GBG där
jag skötte hela kontoret. Talar
svenska, engelska och förstår
norska. Hör av er till Tina
Telefon: 693827669

H
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Benidorm, gåavstand til alle
typer servicetilbud. Ca.10 km til
kysten, Altea, Alfaz del Pi,
Benidorm.
Henv. E-mail:casaaam@telefonica.net eller tlf. 0034-965886258
BENIDORM PLAYA LEVANTE.
Koselig lite estudio like ved
stranden, til leie for hele året.
Solrikt og Støyfritt. Parkeringsplass. Stort basseng
370 euro pr. måned
Tlf: 96 680 83 49

BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Baixa
3 ROMS LEILIGHET I ALTEA
Sentrum ( ved ajuntamente)
Ledig fra 15. desember. Langtidsleie. Møblert og bra standard
450 euro md + gas og strøm.
Henv. Strand ( +4790885279 )
”EVENTYRHUS” TIL LEIE
i utkanten av gamlebyen i Callosa den Sarria. Renovert i 2001.
Det inneholder 6 rom, kjøkken,
bad og ekstra wc fordelt på 4
etasjer. Sentralvarme, mulighet
for bredbånd og NRK1. Garasjeplass og svømmebasseng i
nærheten. Fra den delvis innebygde takterrassen er det fantastisk utsikt til hav og fjell. Sol
hele dagen. Bussforbindelse til

Den Letteste veien å finne
den Perfekte Leie Bolig
Quesada/Rojales, Benimar, Formentera,
VillaMartin, og områdene rundt.
Utleie for kort og lang-tid!

Ring Paula (engelsk): (0034) 664 140 580
Kontakt Janne på mobil: 0034 606 742 085
janne@dinbolig.com Web: www.jannebuchan.com

NØ D NUM M E R

Ambulanse

112

Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil

062

Policia Local

092

For å annonsere helt gratis på denne siden,
send en kort annonse på e-post:
rubrikk@spaniaposten.no
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon.
Gratistilbudet gjelder kun privat-personer.

SPANIAPOSTEN
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ALFAZ DEL PI - HUS LEIES UT
3 s.rom, 2 bad, stor uteplass m.
eget basseng og skjermet parkeringsplass. Aircondition, internett og norsk TV. Utleies fullt
møblert. Gåavstand tilskolen.
Panoramautsikt. tel. 0034
676042527, 004748219700.
LEIE I ALTEA VED GAMLEBYEN.
2 soverom., 2 bad. 2 sydvendte
terrasser med panorama utsikt
over alteabukten. Det er tennisbane, badebasseng og pene
grønntareler.
cesse_86@yahoo.no
TOPPLEILIGHET VED SJØEN ALTEA
80m2 med stor terasse. Ligger i
4 etg. Møblert og rolig sted Cap Blanch. To soverom. Nytt
bad. Garasje. Felles hage og basseng. Langtidsleie. Spansk eier.
Norsk
kontaktperson:
639582649.
GARASJE-BOD I ALBIR
garasjeplass og bod tilleie sentralt Albir.Langtidsleie. Telefon
619429185
LEILIGHET TIL LEIE I ALBIR
Langtidsleie. 2 soverom/1 bad
leilighet til leie nær Mendoza i
Albir. Norsk TV. Garasje. A/C.
Sydvendt. EUR 650/mnd +
strøm & vann. Tel 610 533 525
TIL LEIE I ALBIR
Leilighet til leie i Albir, med to
soverom, norske tv kanaler, internett, basseng, garasje og
varmekabler. Leiligheten er i
edif. hipersol. Passer fint for
overvintring.
Telefon: +34610609913

H

BOLIG TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja
LÄGENHET ÖVERLÅTES
Duplex ca.180 m2 i centrala
Torrevieja. Med 3 sovrum och
stort kök. Dubbla AC:n ev.
möbler. Hyra 460euro Kontakta
Per på Cafe Hudik
Tel.: 966 700 290
JÄTTEFIN TAKTERASS I SÖDERLÄGE
! kanonfin tak-

SÄLJES BILLIGT

terass i söderläge med 40 kvm
terass, 2 sovrum,1 badrum,
vardagsrum, separat kök,utgång
från alla rum till terassen,lite
havsutsikt,nära skandinaviska
centret i Torrevieja. Måste ses !
Ring Mikael på 693 488 672
LEILIGHET TIL LEIE PÅ LA-MANGA
50 meter fra stranden.Leiligheten er en 2 roms som ligger
i 4 etg med havutsikt.Leiligheten
er meget godt utstyrt.Leiligheten
har aircondition. En meget pop-
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ulær leilighet i et meget populært område på La-Manga
(Puerto Playa) Henvendelse til
Realf Ottesen på mobil:+34 678
236 888 eller +47 900 12 430
REKKEHUS TIL LEIE 100 meter fra
La-Mata stranden.2 soverom, 6
sengeplasser,2 airconditoner.
Huset er fult møbelert og meget
godt utsyrt.Det er Norsk tv og
internett i huset.Huset har alarm
og ellers meget godt sikret.
Langtidsleie
kan
diskuteres.Henvendelse til Realf
Ottesen mob:+34 678 236 888
eller +47 900 12 430
100M FRA LA MATA STRANDEN

Hus tilleie m/Norsk tv og Internett etc,Flott rekkehus tilleie 100
m fra La-Matastranden. Alt av
servicetilbud som eks. Butikkerresturanter-bybussen i umiddelbar nærhet. Kontakt Realf
Ottesen Mobil : +47 90012430
70 KVM.RÆKKEHUS UDLEJES.

Dejligt nybygget rækkehus ved
Los Montesinos (Los Naranjos)
indeholder: 2 sov, 2 bad, 2 sovepladser i stuen, stort åben
køkken
til stuen. 60 kvm.tagterrasse, 40
kvm.terrasse for neden. Vaskemaskine, tv, og internet. Nyanlagt golfbane samt forretninger.
Langtidsleje foretrækkes pris pr.
mdr 650 euro.eklusiv vand/el
kontakt på telefon (0045)
50900932
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 / 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
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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
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
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

S PA N I A P O S T E N
Spaniaposten er den ledende “norske” mediebedrift
på Costa Blanca.Vi utvikler oss stadig og trenger flere
medarbeidere. Vi er en ung dynamisk organisasjon
som holder til i moderne kontorer i Altea og arbeider
over hele Costa Blanca.

Grafiker / Layoutansvarlig
Vi søker en 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.

Webutvikler
(Programmerer)
Vi søker en programmerer 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.

Webutvikler (Designer)
Vi søker en webdesigner for utvikling og videreutvikling
av eksisterende og ny webløsninger. Mulig å jobbe som
freelancer eller i fast stilling.
Kontakt daglig leder på epost red@spaniaposten.no
eller pr telefon for informasjon om stillingene.
Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Spaniaposten SL
Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)
03590 Altea (Alicante)

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
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

spaniaposten.no

PLASTIKKIRURGI

n ANSIKTSLØFT
n BRYSTFORSTØRRELSE
n BRYSTLØFT
n BRYSTREDUKJON
n FETTSUGING/FIGURFORMING
n MAGEPLASTIKK
n OPERASJON AV ØYELOKK
n NESEOPERASJONER
n LÅRPLASTIKK
n OVERARMPLASTIKK
n ØRER

VELKOMMEN TIL
UFORPLIKTENDE
KONSULTASJON

KOSMETISK MEDISINSKE
BEHANDLINGER

n BOTOX
n RESTYLAND/RADIESSE/SCULPTRA
n LPG-(behandling mot cellulitter)
n HÅRFJERNING MED LASER
n IPL LASER HUD BEHANDLING
n KJEMISK PEEL
n SPRENGTE BLODKAR
n OVERVEKT
Vi ser som vårt viktigste mål og ta hånd om deg som pasient på en
trygg og profesionell måte både før, under og etter din behandling
eller operasjon.
Offentlig godkjent klinikk.

- Når trygghet teller mest
Vi snakker norsk!

PILATES
Josef Pilates sa:
n Etter 10 ganger vil du kunne føle forskjell.
n Etter 20 ganger vil du kunne se forskjell.
n Etter 30 ganger vil du ha en helt ny kropp.
( 965 887 624
n C/Las Escuelas 13, Alfaz del Pi (Bak rådhuset)

C/Joaquin Rodrigo,5
03581 El Albir (Alfaz del Pi)

Tlf: 966 864 934
www.royalaesthetic.com

n Pilatesmetoden, oppkalt etter opphavsmannen Josef Pilates, er en form for
styrketrening, men det handler ikke om å "pumpe" opp musklene for at de skal
bli så store som mulig.
n Det handler om å bygge den indre støttemuskulaturen grundig opp fra bunnen av,
slik at vi kan bærekroppen vår på en korrekt måte. Dette gjøres med rolige og
skånsomme, men effektive øvelser. Noe som gjør at også personer med
skader eller problemer med f.eks. rygg eller nakke trygt kan
komme hit å trene.
n Øvelsene er ikke nødvendigvis så
spesielle, men det er måten vi gjør
dem på. Alt gjøres på en bestemt
måte, ingenting overlates til tilfeldighetene. Josef Pilates sa: "En
øvelse utført korrekt, er verd timer
med feiltrening".

TO

GRATIS
PRØVETIMER
RING OSS I DAG!

