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Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato.
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Leiebil i Spania

EL PERIODICO NORUEGO DE LA COSTA BLANCA DESDE 2002 NO 06 2016     12. MAR 2016

965 85 44 63
AVENIDA ALFONSO PUCHADES, 15

03500 - BENIDORM (ALICANTE)
vis a vis Clinica Benidorm

965 71 32 55
CALLE LA LOMA, 37-39

03182 - TORREVIEJA (ALICANTE)
i Gallerian skandinavisk Shopping Senter

Arques nekter å møte i retten
Ordføreren i Alfaz del Pi, 

Vicente Arques (PSOE), 
nekter å forklare seg for 

distriktsdomstolen i Benidorm. 
Saken gjelder ordførerens sub-
sidiering og ignorering av dyre-
mishold ved  det nedlagte hun-
demottaket i Alfaz del Pi.

Bjørn Xavier, en ekte Alfasiner

Bjørn Xavier Thanderz 
har drevet restauranten 
Estrella Polar i Albir i 

15 år. Med fransk-svenske for-
eldre og bosted i Alfaz del Pi fra 
han var ni måneder gammel er 
han blitt en ekte lokal-patriot.

Det er jo et deilig område å bo i, 
selv om det har endret seg mye 
fra 60-70 tallet til i dag, sier Xa-
vier, som de fl este kaller ham. 
Restauranten opparbeidet seg 
et godt omdømme. Han liker 
at kundene kommer fra mange 
land, det gir variasjon og han får 
anledning til å praktisere språk. 
Spansk, norsk, svensk og fransk 
i rask rekkefølge er ikke noe 
problem.

Påsken er i katolske Spania 
årets viktigste religiøse 
høytid. Mens protestan-

tene mest vektlegger Julefeirin-
gen, er det påsken som er den 
mest betydningsfulle for ka-

tolikker og ortodokse kristne. 
Semana Santa (Den Hellige 
Uke) er synonymt med auten-
tiske spanske folkefester der he-
denske skikker og kristne myter 
og fortellinger kombineres.

Største norskeStørste norske
på opplag og leserepå opplag og lesere

#1#1SpaniaPosten.es

Vi er din spansktalende megler,
med sikring på ditt eget språk.

Mirador de los Altos 205, Calle Londres 8

www.dinbolig.com | info@dinbolig.com

03189 Orihuela Costa

966 701 233

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Promote your 
business here!

69 444 10 84
aga@spaniaposten.es

693 812 051
rene@spaniaposten.es

* Price for modul 1 printed inside our newspaper.

SpaniaPosten

From only 120€ month

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

Semana Santa
Påske på spansk

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

SENTRALT I ALBIR - BYGGEÅR 2000

REF XSA 2013-FC: 2 SOV SENTRUM AV ALBIR. STOR TERRASSE PÅ 18M2. 

ÅPENT KJØKKEN GIR EKSKLUSIV FØLELSE. FELLES BASSENG OG FIN HAGE. 

PRIVAT GARASJE TILGJENGELIG. GANGAVSTAND TIL ALT. TO BAD HVORAV 

DET ENE ER ON-SUITE MED HOVEDSOVEROMMET. HELT TOM OG NY MALT. 

2 SOV  / 80M2 BOLIG  + 18M2 TERASSE €199,000

VED SIDEN AV MERCADONA, I ALBIR, 

ADRESSE: CAMINO VIEJO DE ALTEA 41, 03581 ALBIR

TEL: (+34) 966 868 620  I  (+34) 695 592 402 

mail@solalbir.com  |  www.solalbir.com
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Torrevieja

I følge det nasjonale statistikk-
byrået ligger gjennomsnittlig 
årsinntekt per husstand i Tor-

revieja på 13.900 euro, ca. 
130.000 kroner. Det er en femte-
del av inntekten hos den rikeste 
kommunen Pozuelo de Alarcón 
utenfor Madrid. Tallene er basert 
på registrert inntekt fra 2013. 
Også i fjor da målingene var ba-
sert på inntekt fra 2012 havnet 

Torrevieja nederst på listen.
Til grunn for undersøkelsen lig-
ger statistikk fra 109 spanske 
kommuner, valgt ut etter befolk-
ningstetthet og størrelse på by-
kjerne. Studien inngår i EUs 
faste levekårsundersøkelse Ur-
ban Audit (Eurostat) og har til 
hensikt å føre oppsyn med leve-
standarden i medlemslandenes 
byer.

Torrevieja er fremdeles Spanias fattigste kommune. 
Det fremgår av den årlige målingen til Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Torrevieja nok en gang fattigstForkynning etter domstolloven § 181 i Stavanger tingretts
sak nr. 15-152949TVI-S

Saksøker: NN

Saksøkt: Olav Nesmoen

Da saksøkte har ukjent oppholdssted, forkynnes følgende 
dokumenter ved denne kunngjøringen og ved oppslag på 
rettsstedet:

Stevning av 29.09.2015
Pålegg om tilsvar av 01.10.2015
Begjæring om midlertidig avgjørelse av 06.02.2015
Innkalling til hovedforhandling av 25.02.2016
Kjennelse av 26.02.2015

Senest tre uker etter at stevning i saken er forkynt, må 
saksøkte gi tilsvar i et forberedende skriftlig innlegg eller ved 
å møte personlig i retten. Sendes tilsvaret i posten, må det 
være postlagt senest på siste fristdag. Gjør ikke saksøkte dette, 
kan fraværsdom bli avsagt på grunnlag av saksøkerens 
framstilling av saken.

Ovennevnte dokumenter anses forkynt når fi re uker er gått 
etter oppslag på rettstedet, dvs. den 29.03.2016

Utskrift av dokumentet kan hentes på rettens kontor:
Tinghuset, Bergelandsgt. 10, Stavanger.

Stavanger tingrett

STAVANGER TINGRETT

Sirkus med ville dyr er blitt 
mindre ettertraktet i Spania. 
I takt med økt motstand mot 

tyrefekting har stadig fl ere kom-
muner vedtatt å forby de omrei-
sende showene. Store byer som 
Barcelona, Valencia, Alicante, 
Málaga, Córdoba, Palma de Mal-
lorca og Vitoria er med i oversik-
ten, en liste som nå teller nær-
mere tre hundre kommuner. 
Catalonia er den første regionen 

som har innført forbud på regio-
nalt nivå. Initiativet kommer 
gjerne fra grønne partier og Pode-
mos, men får i mange tilfeller 
også støtte fra tradisjonelle par-
tier som PSOE og Partido Popu-
lar.

Et sted mellom 80 og 100 for-
skjellige sirkus reiser omkring i 
Spania hvert år. Per dags dato har 
272 kommuner lagt ned forbud 

Forbyr sirkus med dyr
om at teltene settes opp i deres 
kommuner. Bare rundt 10 sirkus 
er spanske. Mange kommer fra 
Italia. Tigere og elefanter er en 
vanlig del av programmet.

Foruten stresset de ville dyrene 
påføres i forbindelse med oppvis-
ninger, er transporten som skjer 
over store avstander ansett som 
svært belastende. I følge avisen 
20 Minutos har den europiske or-
ganisasjonen for veterinærer, Fe-
deration of Veterinarians of Eu-
rope (FVE), erklært de 
omreisende sirkusene som helse-
skadelige for dyrene.
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Madrid

Spania stadig nærmere nyvalg

Over to måneder etter parlamentsvalget står Spania fremdeles uten ny regjering. 
Fredag 4. mars endte andre avstemningsrunde i Kongressen med nytt nei til 
Pedro Sánchez (PSOE). Dermed må spanskekongen Felipe VI nok en gang på 
banen og forta nye runder med samtaler med lederne for de største partiene.

Du kan enkelt endre din bestilling online
* Vil du ha en annen leiebil, endre leieperiode, legge til en fører til, 
kan du enkelt og raskt gjøre dette på vår webside.
* Lurer du på noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmål. 
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 5005550000055550000000

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy Citrrrrrrrrrrrrroeooooooo n C4 PicasCitrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooroeoen C4C4C4 Picacas

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

Det er første gang i spansk 
demokratis historie at et 
forslag til investitur ned-

stemmes i parlamentet. Avtalen 
den spanske arbeiderpartilederen 
Pedro Sánchez hadde inngått 
med Albert Rivera og sentrum-
høyrepartiet Ciudadanos ble ikke 
uventet nedstemt 219 mot 131 
stemmer, et resultat som var så å 
si identisk med den første av-
stemningen. Kun én av forsam-
lingens 350 representanter gikk 
fra å stemme blankt til å stemme 
ja til avtalen (en representant fra 
Kanariøyene, Coalición Canaria).

Hverken det konservative Partido 
Popular eller det nye sosialdemo-
kratiske alternativet Podemos 
ønsket å støtte avtalen. Dersom 

de to partienes representanter 
hadde nøyd seg med å stemme 
blankt, ville landet allerede hatt 
en ny regjering. Partiene stemte 
imidlertid aktivt nei til avtalen.

Resultatet fra andre avstem-
mingsrunde har om mulig skapt 
enda større tvil til hvorvidt valg-
resultatet fra 20. desember vil gi 
landet en ny regjering, eller om 
spanjolene på nytt må til urnene.

Akkurat hvordan den videre pro-
sessen ser ut er selv spanske 
kommentatorer usikre på. Det er 
nemlig første gang i spansk de-
mokratis historie at et partis in-
vestitur ikke får parlamentarisk 
støtte.

Landets statsleder kong Felipe VI 
vil nå måtte foreta nye runder 
med samtaler med partiene og 
peke i retning den partilederen 
som etter alt å dømme har de 
beste forutsetningene for å få par-
lamentarisk støtte for en regje-
ring. De nye samtalene starter 
med presidenten i Kongressen 
mandag 7. mars.

Dersom ingen av de fi re største 
partiene (Partido Popular, PSOE, 
Podemos og Ciudadanos) på bak-
grunn av valgresultatet 20. de-
sember oppnår parlamentarisk 
støtte for en regjering, vil det 
skrives ut nyvalg i mai. Den nye 
valgdatoen er allerede satt til 26. 
juni.

Madrid

Regjeringsdannelse nedstemt

Pedro Sánchez´ (PSOE) før-
ste forsøk på å danne ny 
regjering i Spania ble ons-

dag 2. mars avvist av Kongres-
sen. 

Avtalen den spanske arbeider-
partilederen hadde inngått med 
sentrum-høyrepartiet Ciudada-
nos ble nedstemt 219 mot 130 
stemmer (fravær 1). Avtalen 

møtte motstand fra både høyre- 
og venstresiden i spansk poli-
tikk. 
Hverken det konservative Parti-
do Popular eller det nye sosial-
demokratiske alternativet Pode-
mos ga den ferske PSOE-lederen 
en sjanse. Det gjorde heller in-
gen av de andre partiene i parla-
mentet. Forslaget vil bli stemt 
over igjen fredag 4. mars.
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• Generell fotpleie
• Kontroll for diabetessår
• Helse og velvære for føtter
• Inngrodde tånegler
• Corns- hard hud
• Defi nerte maler og korrigerende silikoner

Podolog & skjønnhet
• Fotsoneterapi
• Sirkulasjonsmassasje 
for føtter og bein

Albir Beauty Center

Avda. del Albir, 34 L’ Albir

L’Alfaz del Pi, Alicante

Tlf: +34 618 35 98 95 

www.albirbeauty.com

info@albirbeauty.com

Facebook.com/AlbirBeautyCenter

FOTPLEIE I SENTRUM AV ALBIR OVENFOR PIZZA4U

Look good,feel good -fordi du fortjener det!

Hjertelig velkomen innom oss på Alfaz 
del Sol for tips og råd med frisyren din.

Telefon 965 888 688 | Alfas Del Sol
www.frkstoremyr.com

Helse & Skjønnhet Albir Beauty Center

Avda. del Albir, 34 L’ Albir

L’Alfaz del Pi, Alicante

Tlf: +34 618 35 98 95 

www.albirbeauty.com

info@albirbeauty.com

Facebook.com/AlbirBeautyCenter

I SENTRUM AV ALBIR OVENFOR PIZZA4U

100% ORGANIC

r

Behanding  & Behanding  & 
smertelindrende massasjesmertelindrende massasje

Spania

Nordiske turister brukte 491 millioner euro på 
feriereiser til Spania i januar, 4,1 prosent mer enn i fjor. 

De er også den turistgrup-
pen som bruker mest 
penger per dag.

Kun britene brukte mer penger 
totalt, nærmere bestemt 618 mil-
lioner euro og 7,3 prosent mer 
enn i fjor, viser tall fra det nasjo-
nale, statistiske byrået INE, som 
ble publisert i dag.

Nummer tre på lista er tyskerne, 
som brukte 462 millioner, 9,5 
prosent mindre. Deretter følger 
franskmennene med 278 millio-
ner (pluss 8,5 prosent) og italie-
nerne med 148 millioner (pluss 
2,9 prosent).

Totalsummen for alle nasjoner 
som besøkte Spania i januar var 
3712 millioner euro, 3,6 prosent 
mer enn i fjor. En tredel av dette, 
1211 millioner euro,  ble brukt 
på ferier til Kanariøyene, en til-
bakegang på 5,1 prosent av pen-
gebruken i januar i fjor.

Rause folk fra nord
Nå er riktig nok Norden tre for-
skjellige land, men tidligere sta-
tistikker viser at både nordmenn, 
dansker og svensker bruker mer 
penger på feriereiser til Spania 
enn turister fra de fl este andre 
nasjoner, og fi nnene ligger ikke 
langt etter.

Nordiske turister hadde i gjen-
nomsnitt ti dager lange opphold 
i januar og brukte 1253 euro hver 
på ferien til Spania. Dagsforbru-
ket var i gjennomsnitt på 131 
euro. 

Det er et langt sprang ned til 
dagsforbruket på Spania-ferier til 
de andre fem nasjonene på topp-
listen:

Tyskerne brukte 101 euro per 
dag og 1004 euro per opphold, 
og ferierte i ti dager.
Italienerne brukte 101 euro per 
dag og 645 euro per opphold, og 
ferierte i sju dager.
Britene brukte 95 euro per dag 
og 876 euro per opphold, og fe-
rierte i ni dager.
Franskmennene brukte 82 euro 
per dag og 588 euro per opphold, 
og ferierte i sju dager.

M     
Forbruket per opphold og turist 
gikk imidlertid ned for alle na-
sjoner i forhold til januar 2015. 
For nordiske turisters del gikk 
det ned med 7,7 prosent.

Det henger først og fremst 
sammen med at lengden på opp-
holdet også gikk ned for alle na-
sjoner. For Norden sin del gikk 
det ned med 6,8 prosent.

Dagsforbruket gikk dessuten ned 
for alle unntatt franskmennene, 
som økte med 4,5 prosent. Nor-
diske turister reduserte dagsfor-
bruket med 1 prosent.

For Kanariøyene var tallene er 
gjennomsnittstallene for alle na-
sjoner ni dagers opphold (minus 
5,5 prosent), 1156 euro per opp-
hold (minus 5,1 prosent) og 129 
euro per dag (pluss 0,5 prosent).

Skandinaver bruker mer

A  H  R  | 

24th, 25th, 26th & 27th MARCH/ FROM 9.30 TO 16 H.

Four exciting days

And… for just 3 € to 6 €
· The best cheese of the world hosted by La Despensa de Andrés.
· Traditional cuisine. El Xato.
· Coffees D·Origen.
· The organization reserves the right to modify activities as 
deemed appropriate.

V MENDOZA’S EXPERIENCE

· Tasting of 12 of Mendoza’s wines 
  (Santa Rosa included).
· A gift of an exclusive wine glass.
· Express course of initiation to wine tasting.
· Workshop Experience.
- Tasting of wines from barrels French oak vs  

American oak.
- Tasting of different techniques microvinification.
- Pairing of Mendoza's Wine & Salazones Ricardo 

Fuentes.
- Watch the manufacture of barrels by craftsmen 

of HERFE.
- The world of olive oil, tasting Barranco Tagarina.
- Workshop of organic farming.
- The world of cork. Parramón.
- Coffees of the World D·Origen.

18€
Limited tickets in the winery

· The company reserves the right to refuse admission.
· No pets allowed inside or near the event, except guide dogs.
· Food and drink may not be brought into the event.
· Limited capacity.

MORE INFORMATION 
BODEGAS E. MENDOZA  Partida El Romeral s/n · Alfaz del Pi 
(Alicante) España - T +34 965 888 639 
www.bodegasmendoza.com · enoturismo@bodegasmendoza.com info@culturavioleta.com - www.culturavioleta.com

ADVANCE 
SALE

BUY YOUR
TICKET NOW 

Advance sale online

15€
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Like viktig for økonomien 
er imidlertid eksportnæ-
ringen, en sektor som de 

siste årene har vært i full vekst. 
Bare i løpet av fjoråret solgte 
provinsen Alicante varer til ut-
landet for mer enn 5,4 milliarder 
euro, en økning på 11 prosent. 
Den viktigste eksportvaren er 
sko, etterfulgt av frukt, plastpro-
dukter, grønnsaker, aluminium, 
stein og salt. Også i 2014 hadde 
Alicante-provinsen en betydelig 
vekst innen eksport. Salg av fer-
digprodukter, mat og råvarer 
økte da med over 7 prosent fra 
2013. Etter det har utviklingen 
gått i samme retning med en 
vekst på 11,7 prosent fra i fjor til 
år.

Totalt ble det solgt varer til ut-
landet for over 5,4 milliarder 
euro i 2015. Sko er det desidert 

største eksportproduktet og ut-
gjør nærmere tretti prosent av 
totalen. Deretter følger frukt, 
plastprodukter, grønnsaker, alu-
minium, stein og salt, leker og 
spill, bearbeidet stein, maskiner 
og apparater, lateks (gummi), 
skinn og lær.

Frankrike er den klart viktigste 
kunden. Nabolandet i nord kjøp-
te i fjor varer fra Alicante for mer 
enn 826 millioner euro. Deretter 
kommer Tyskland, Storbritannia, 
USA, Kina og Saudi-Arabia.

Med fl otte strender og nesten fem måneder med sommer er turistnæringen 
viktig for Costa Blanca. Flyplassen i Alicante har da også over ti millioner 
reisende i året. 

Alicante

Lokal eksport i full vekst

A  O  C  G
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POPULÆRE: Bareier 

Juan Alvarez Gonzalez er 

glad i sine faste gjester, 

Morten Jacobsen og Bente 

Walter-Johannesen. 

Spania

Det politiske partiet Ciudadanos mener Spania er i feil tidssone og bør stille 
klokken tilbake én time til Greenwich Mean Time (vesteuropeisk tid). Partiet vil 
dersom de kommer i regjeringsposisjon gjøre alvor av forslaget som støttes av en 
offi siell rapport lagt frem for Kongressen i 2013. 

Vil endre spansk døgnrytme

Målet er å gi spanjolene 
en klokke som er rikti-
gere i forhold til solen 

og som skal bidra til en bedre 
utnyttelse av døgnet. Spania var 
frem til 1942 i samme tidssone 
som Portugal og Storbritannia da 
landets diktator Francisco Franco 
endret til sentraleuropeisk tid for 
bedre å kommunisere med Hitler-
Tyskland og fascistene i Italia 
som hadde hjulpet ham til seier i 
Den spanske borgerkrigen.

Forslaget som det sentrum-høy-
reorienterte partiet Ciudadanos 
presenterte før parlamentsvalget 
i desember støttes av konklusjo-
nen til likhetskommisjonen (Co-
misión de igualdad) som ble opp-
nevnt av den spanske 
nasjonalforsamlingen og som la 
frem sin rapport i 2013. Kommi-
sjonen anbefalte langt på vei å 
endre tidssonen tilbake til Green-
wich Mean Time.

Livsmønstrene og hvordan folk 
innretter seg i hverdagen i Spania 
regnes for å være påvirket av at 
landet egentlig, geografi sk sett, 
tilhører den vesteuropeiske tids-
sonen.

Mesteparten av den iberiske 
halvøy ligger på vest side av null-
meridianen og tilhører slik sett 

vesteuropeisk tid. Bare en brøk-
del av landets areal befi nner seg 
på øst side, hovedsakelig Balea-
rene og Catalonia. Dersom Spa-
nia i dag endrer tilbake til gam-
mel tid, er ideen at spanjolene vil 
få en riktigere klokke i forhold til 
solen og en bedre utnyttelse av 
døgnet.

Partiene i Kongressen skal lenge 
har vært åpne for en endring, 
men ingen har så langt vært vil-
lige til å gjøre alvor av planene.

I følge avisen El País var det bare 
parlamentsmedlemmene fra Ka-
nariøyene som tydelig gikk imot 
forslaget da det ble lagt frem i 
2013. Kanariøyene er allerede i 
vesteuropeisk tid og ønsker ikke 
å miste særegenheten og slagor-
det «una hora menos en Canari-
as» (en time mindre på Kanariøy-
ene).

Ved siden av endringen av tids-
sone foreslår ekspertene at Spa-
nia også endrer arbeidsdagen, 
kutter ut den lange lunsjpausen 
midt på dagen (kjent som siesta-
en) slik at kontortiden kan være 
over senest klokken 18:00 og 
ikke i åtte og ni-tiden som i dag. 
Det foreslåes også at beste sen-
detid på tv endres slik at de vik-
tigste og mest sette programmene 

er ferdige før 23:00. Målet er å få 
spanjolene tidligere i seng, bedre 
koordineringen av timetabellen 
for skoler og arbeidsliv og hjelpe 
foreldre som i dag er fanget i 
tidsklemma.

H   S    
?

Spania var i utgangspunktet på 
vesteuropeisk tid sammen med 
Storbritannia, Portugal og Frank-
rike. Men i 1942, midt under an-
dre verdenskrig, påla tyskerne 
Frankrike å skifte til sentraleuro-
peisk tid. Storbritannia og Portu-
gal fulgte etter. Det samme gjor-
de Spania, men av ulik årsak. 
Storbritannia ville ikke risikere å 
være i en annen tidssone en sine 
allierte i Frankrike, mens Spania 
skal ha gjort endringen fordi lan-
dets diktator Francisco Franco 
ønsket å bli mer samkjørt med 
Nazi-Tyskland og fascistene i Ita-
lia som i årene før hadde hjulpet 
ham til seier i Den spanske bor-
gerkrigen. Etter krigen skiftet 
Storbritannia og Portugal tilbake 
til vesteuropeisk tid, mens Frank-
rike og Spania ble værende i den 
nye tidssonen - Frankrike fordi 
deler av landet geografi sk sett 
befant seg i sentraleuropeisk 
sone, Spania fordi Franco ikke 
ønsket å endre tilbake til gammel 
tid.

A  O  C  G

Siam Beach Altea
Ekte Thai Restaurant - Thai eid og drevet

PAT THAI
THAI FISKE KAKER
TOM YANG SUPPE
GREEN CURRY
MASSAMAN CURRY
PANANG CURRY
THAI GRILLET BIFF
MANGO & STICKY RICE

Dagtid har vi Thai-Tapas

965 844 048
www.siambeachaltea.es

Åpningstider
13–17:00 & 19–23.00
Stengt hele Torsdag og Onsdag 

mellom 13–17:00

Du fi nner 
oss på 
promenaden 
i Altea.
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Alfaz del Pi

Arques nekter å møte i retten

Arques har hele veien støt-
tet mottaket som ble 
stengt i november 2014 

grunnet avsløringer om uforsvar-
lig drift og mistanke om dyre-
mishandling. Ordføreren var kalt 
inn til avhør i februar, men hev-
der rettslig immunitet og slipper 
dermed unna saken.

Ved siden av jobben som ordfø-
rer for PSOE i Alfaz del Pi er 
Vicente Arques folkevalgt til re-
gionsparlamentet i Valencia. Det 
gir ham immunitet overfor la-
vere rettsinnstanser som dis-
triktsdomstolen i Benidorm, noe 
han nå har benyttet seg av skri-
ver loklavisen Siete Días.

Siete Días ser det som spesielt 
kritikkverdig at Arques som ord-
fører for det spanske arbeider-
partiet (PSOE) velger å bruke sin 

rettslige immunitet i saken. På 
nasjonalt plan har nemlig partiet 
hans nylig inngått en avtale med 
sentrum-høyrepartiet Ciudada-
nos der målet er å avskaffe denne 
typen privilegium for folkevalg-
te.

Rettslig immunitet anses av kri-
tikerne som en forledet ordning, 
en status som de siste årene blant 
annet har gitt beskyttelse til fl ere 
korrupsjonsmistenkte politikere 
i regjeringspartiet Partido Popu-
lar.

Hundemottaket Asociacion Au-
xilio Animales i Alfaz del Pi 
måtte stenge i november 2014 
etter avsløringer om uforsvarlig 
drift og mistanke om dyremis-
handling. De kritikkverdige for-
holdene ved mottaket var kjent 
allerede i 2010. Likevel fortsatte 

kommunen å subsidiere motta-
ket, en støtte som ble gitt helt 
frem til stengingen og som i 
følge Siete Días var personlig 
godkjent av ordføreren.

Ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE), nekter å forklare seg for 
distriktsdomstolen i Benidorm. Saken gjelder ordførerens subsidiering og 
ignorering av dyremishold ved  det nedlagte hundemottaket i Alfaz del Pi.

A  O  C  G
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-Dette kan ikke kalles annet 
enn grov vannskjøtsel av dyr, 
og vi jobber nå for at Alfaz del 
Pi kommune snarest utsteder en 
stengningordre og setter kroken 
på døren for hundemottaket, 
sier Eva Louise Carlgren til 
Spaniaposten. Hun er en av de 
som jobber hardest for å få hun-
demottaket stengt.

A   
Eva Louise Carlgren hevder 
også hundeaktivistene har bevis 
for at hunder har blitt avlivet 
uten grunn ved senteret.

-Hundesenteret har mottatt støt-
te fra kommunen, men til tross 
for dette har masse hunder blitt 

avlivet uten grunn. Vi misten-
ker kommunen for å ha kjent til 
denne situasjonen lenge. Uan-
sett, vi er nå sjeleglade for at Al-
faz del Pi kommune nå vurderer 
å trekke tilbake bevilgningene 
og lisensen til senteret, sier Car-
lgren.

 
Etter fl ere måneder med ankla-
ger om grov vannskjøtsel av dyr 
stenger nå hundemottaket Aso-
ciacion Auxilio Animales i Al-
faz del Pi trolig dørene for godt.
-Vi er glade over signalene vi 
har fått fra Alfaz del Pi kom-

mune om at senteret blir stengt 
i løpet av kort tid. Nå avventer 
vi den endelige stengningordren 
fra byråden. Denne mishandlin-
gen må nå stoppe, avslutter Car-
lgren.

HUNDEAKTIVIST: Eva Louise 
Carlgren står i spissen for kampan-
jen mot hundesenteret.

VANNSKJØTET: Hundemottaket i Alfaz del Pi bør stenges på grunn av det dyrevernere mener er grov vannskjøt-
sel.

 
@ .

Alfaz del Pi

Ber kommunen stenge hundesenter
Hundevenner i Alfaz del Pi har den siste tiden 
gjennomført underskriftskampanjer og møter 
med Alfaz del Pi kommune for å stenge hunde-
mottaket Asociacion Auxilio Animales. Dyre-
forkjemperne mener at hundene ved senteret i 
årevis har blitt vannskjøtet, fått elendig mat, og 
ikke fått hverken veterinærhjelp og medisiner.

2014: SpaniaPosten har fulgt saken siden 2014. Da det kom frem at kommunen 

hadde ignorert konkusjonen av sine egne inspeksjoner og eksterne folks ad-

varsler og klager om senteret. Nå bruker ordføreren en lov som gir parlaments-

medlemmer i Valencia muligheten til å ikke møte i lavere rettsinnstanser.,

www.SpaniaPosten.es  26. FEBRUAR 2016  UTGAVE 05 2016
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Arques må forklare 
seg for dyremishold

Alfaz del Pi

Alfaz del Pi-ordfører Vicente Arques (PSOE) må 
avgi forklaring i retten i Benidorm. Saken gjelder 
kommunens subsidiering og rådhusets dårlige 
håndtering av hundemottaket Asociacion Aux-
ilio Animales som fi kk drive lenge til tross for at 
rådhuset var varslet om dyremishandling der.

Bestill ditt bord for påsken!
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VANNSKJØTET: Hundemottaket i Alfaz del Pi bør stenges på grunn av det dyrevernere mener er grov vannskjøt-
sel.

 
@ .

Alfaz del Pi

Ber kommunen stenge hundesenter
Hundevenner i Alfaz del Pi har den siste tiden 
gjennomført underskriftskampanjer og møter 
med Alfaz del Pi kommune for å stenge hunde-
mottaket Asociacion Auxilio Animales. Dyre-
forkjemperne mener at hundene ved senteret i 
årevis har blitt vannskjøtet, fått elendig mat, og 
ikke fått hverken veterinærhjelp og medisiner.

GA ETTER FOR 
MEDIEPRESS: Spania-

Posten skrev om saken 

allerede i 2014. Først etter 

at saken ble slått opp i me-

dia tok kommunen affære. 

Dette til tross for at de hadde 

fått skriftlige rapporter om 

elendinge forhold allerede et 

år tidligere.

Bestill ditt bord for påsken!

MÅ SVARE FOR Å HA 
IGNORERT ADVARSLER: 
Rådhuset i Alfaz del Pi 

ble varslet skriftlig om de 

elendinge tilstandene ved 

dyre-mottaket. Til tross for 

dette gjorde ordføreren in-

genting. Man lot senteret 

fortsette med samme styre 

og fi nansierte driften videre.

Fedme og Diabetes enheten:
Hvert enkelt tilfelle vil bli fulgt opp av et  tverrfalig 
team som består av endokrinologer, kirurger, 
pyskologer og ernæringseksperter. 

Individualisert studie. 

Personlige behandlinger for tilfeller av fedme og 
diabetes. 

Kirurgiske behandlinger: Fedmekirurgi  Gastric Bypass 
og metabolsk kirurgi eller diabetes.

Bli kvitt overvekten

 

Hospital Quirónsalud Torrevieja 
C/ Partida de la Loma, s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

96 692 57 61

quironsalud.es
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Bolig i Spania

Forventer prisøkning på over 6 %

Mer moderate prognoser 
fra andre fi nansinstitu-
sjoner tilsier en økning 

på mellom 3 og 5 prosent. Det 
understrekes at variasjonen i 
markedet er tildels stor. Det ven-
tes at prisene vil øke mer der et-
terspørselen er størst, som ved 

populære feriesteder eller i stor-
byer som Madrid og Barcelona. 

Tross uenighet om hvor høy pris-
stigningen vil bli, ser de fl este 
aktørene i eiendomsbransjen i 
Spania ut til å være enige om en 
ting. Prisnedgangen man har hatt 

de siste årene er over. 

I gjennomsnitt økte prisene be-
skjedent i fjor. Samtidig gikk 
salget opp med over 11 prosent, 
en utvikling som er ventet å fort-
sette både i 2016 og 2017.

Boligprisene i Spania vil i gjennomsnitt øke med med 6,3 prosent i 
2016. Det mener eiendomsfi rmaet Servihabitat, eid av den catalanske 
storbanken La Caixa og Texas Pacifi c Group (TPG). 

Bolig i Spania

Rekordlav EU-rente gir billigere lån

Referanserenten for Euroen 
som ligger til grunn for 
beregningen av renter på 

de fl este spanske boliglån avslut-
tet februar måned på rekordlave 
-0,008 prosent. Det er det laves-
te månedlige nivået siden indika-
toren ble innført etter overgan-
gen fra pesetas til euro i 1999. 
Den lave renten vil føre til billi-
gere boliglån for alle som ikke 
har låst renten, noe de færreste 
lånetakere i Spania har.

Samtidig med nedgangen i Euri-
bor-renten gis det fl ere boliglån 

enn på lenge i Spania. I følge tall 
fra det spanske statistikkbyrået 
INE ble det gitt 19,8 prosent 
fl ere slike lån i fjor sammenlik-
net med 2014. Betingelsene for 
lån hos spanske banker anses 
som viktig for den økte etter-
spørselen i eiendomsmarkedet 
som Spania har hatt de siste to 
årene.

I følge det spanske nyhetsbyrået 
Europa Press vil et gjennomsnitt-
lig spansk boliglån bli rundt 170 
euro billigere i året med den nye 
rentesatsen (ca 1.600 kroner)

Eus Euribor-rente har for første gang i historien havnet 
på minussiden ved slutten av en måned. 

Benidorm  965 859 577  

Calpe  965 835 367  

Guardamar  965 083 273 

Jávea  966 463 420  

Torrevieja  966 927 249   

Hos Specsavers kan du kjøpe et enkelt par briller fra vår €59 produktlinje eller over – og 

vi vil tilpasse Standard varifokale brilleglass. Ordinær pris €69, nå gratis. Eller – om du 

foretrekker andre varifokale brilleglass – kan du fortsatt spare penger – med en rabatt 

på €69. Alle våre brilleglass er beskyttet mot riping uten ekstra kostnad.

€59
Gratis varifokale 
brilleglass
med briller fra €89

Kan ikke benyttes med andre tilbud. €199 Fineform og Rimless produktlinjer: inkluderer 1,6 Standard varifokale brilleglass Alle brilleglass  
er motstandsdyktige mot riping. Tilvalg mot tilleggsbetaling. Forbehold om egnethet. Tilbudet er gyldig til 3. juli 2016. Synstest vanligvis €15.  
© 2016 Specsavers. Vi forbeholder oss alle rettigheter.

Sjekk alle betingelser i nærmeste butikk eller besøk vår hjemmeside.

Til tross for at Spanias økonomi over lang tid har vist gode tegn til vekst 

holder EU zonens dårlige økonomi under ett renten lav. Noe som ytterligere 

gir Spansk økonomi et ekstra puff. Dette er også svært gode nyheter for de 

med boliglån i Spanske banker.
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Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

SENTRALT I ALBIR - BYGGEÅR 2000

REF XSA 2013-FC: 2 SOV SENTRUM AV ALBIR. STOR TERRASSE PÅ 18M2. 

ÅPENT KJØKKEN GIR EKSKLUSIV FØLELSE. FELLES BASSENG OG FIN HAGE. 

PRIVAT GARASJE TILGJENGELIG. GANGAVSTAND TIL ALT. TO BAD HVORAV 

DET ENE ER ON-SUITE MED HOVEDSOVEROMMET. HELT TOM OG NY MALT. 

2 SOV  / 80M2 BOLIG  + 18M2 TERASSE €199,000

VED SIDEN AV MERCADONA, I ALBIR, 

ADRESSE: CAMINO VIEJO DE ALTEA 41, 03581 ALBIR

TEL: (+34) 966 868 620  I  (+34) 695 592 402 

mail@solalbir.com  |  www.solalbir.com

Utdannet og registrert spansk megler
Urb. Mirador de los Altos 205, C/Londres 8,

03189 Orihuela Costa (Alicante)
Tel. + 34 966 701 233

www.dinbolig.com • info@dinbolig.com

Tlf: 616 493 487 
Offi  ce: 96 672 3437

www.sitaramasterbuilders.com    

naresh@sitaramasterbuilders.com

SPANSK REGISTRERT ENTREPENØR
ENGELSK SPRÅKLIG I SPANIA SIDEN 1987

• UTBYGG    • MURER OG GRINDER  • RENOVERINGER   

 • NYBYGG • INNKJØRSLER OG PLASSER • AIR CONDITIONING   

• ALT ARBEIDE ER MED GARANTI 

•  VI TAR IKKE FORSKUDDSBETALING

• VI TILBYR PROFFESJONELL RÅDGIVNING + FULL 

ARKITEKT OG DESIGNTJENESTER

• GRATIS VERDIVURDERING UTEN FORPLIKTELSE
• ALLT VÅRT ARBEID ER FORSIKRET I 10 ÅR IHHT TIL SPANSK LOV.

• ORDNE TILLATELSER FOR ENDRINGER 

•SPESIALIST I Å FINNE NYE TOMTER, OG BYGGETILLATELSER

www.sitaramasterbuilders.com

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

Bolig i Spania

Boligprisene opp med 1,8%

Den gjennomsnittlige kva-
dratmeterprisen ligger 
dermed på 1.490 euro. 

Tallene er basert på taksering av 
eiendommer gjort i løpet av ok-
tober, november og desember i 
fjor (sammenliknet med samme 
periode i 2014).Det spanske bo-
ligmarkedet har de siste to årene 
gått fra nedgang til oppgang. I 
fjor ble det solgt 11,1 prosent 
fl ere boliger enn året før, en mar-
kedsvekst som er ventet å fort-
sette i 2016 og 2017.

Sakte men sikkert går også pri-
sene oppover i Spania. Samtidig 
er det langt frem til prisnivået fra 
før krisen slo inn for åtte år siden 
(et nivå som i dag regnes for å ha 
ligget kunstig høyt, men som li-
kevel brukes som referanse-
punkt). I følge tallene fra Minis-
terio de Fomento er dagens priser 
29,1 prosent lavere enn de var i 
begynnelsen av 2008.

Boligprisene i Spania har det siste året økt med 1,8 prosent. Det viser 
tall fra spanske myndigheter ved innenriks departementet.
A  O  C  G

Konsensus lå ifølge Heg-
nar.no sin makrokalen-
der på 54,4. Utviklingen 

var dermed fallende fra 55,4 i 
januar, men ifølge Markit signa-
liserer tallene likevel en «solid» 
forbedring av helsetilstanden i 
spansk industri.
Det man kaller «Business condi-
tions» har nå steget i 27 måneder 
på rad.

O  
- Spansk industri fortsatte å heve 
seg over økonomisk og politisk 
usikkerhet i februar, med rask 

økning i produksjonen og nyan-
settelser i den høyeste takten si-
den sommeren 2015. Signalene 
på investeringsfronten var posi-
tive, med økende lagre og kraftig 
produksjonsøkning hos produ-
senter av kapitalvarer, sier seni-
orøkonom i Markit Andrew Har-
ker i en kommentar.

- Fallende råvarepriser var igjen 
et tema, og lavere olje- og stål-
priser ble nok en gang nevnt som 
en særlig påvirkningsfaktor på 
kostnadsbyrden i spanske selska-
per, legger han til.

Økonomi

Spansk næringsliv optimisisk

Endelige tall fra Markit Economics viser en 
forventningsindeks hos innkjøpssjefer i spansk industri 
(PMI) på 54,1 i februar.
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sistemas
digitales

Partida Cap. Blanch, 70 (Ctr. Alicante-Valencia km 155) - 03590 Altea (Alicante) - Tel.: 619 227 845 -  www.eurotelesistemas.com

g Installasjon nå kun € 99,-
€€ 290,-€ 290,-

til 30.06.2014

de beste prisene

Nyåpning i Altea

€ 290,-

til 30.06.2014

VI SNAKKER SKANDINAVISK - EGEN KUNDSERVICE - SYSTEM MED HÖG STABIL HD KVALITET

Solid selskap med over 15 års erfaring som 

TV-leverandør på Costa Blanca
Kom innom oss i ALTEA 

eller i TORREVIEJA

ALTEA: Pda. Cap. Blanch 70 (N332 Altea-Albir) Tel 619 227 845 |  TORREVIEJA: Ronda Don César 12, Tel 966 702 052 | www.eurotelesistemas.com

La Manga til Altea
Gratis teknisk support!

Velkommen innom oss i Quesada!
Kom og nyt vår gjestfrihet og gode mat. Slapp av i våre moderne og komfort-
able omgivelser. Vi serverer våre gjester de beste ferske rettene og tilbyr en 
inspirert og levende meny som endres stadig. Gjør søndagen til en spesiell dag 
og kom og spis med oss! Nyt vår deilige, tradisjonelle søndags-lunsj eller velg 

fra noen av Laurel & Hardys andre favoritter.

Gjør din SØNDAG til noe spesielt. Prøv vår søndags-meny. Treretters, 
13.50€, vin inkludert.

Serveres fra kl 13.00 til 21.00 | A la carte også tilgjengelig.

Reserver ditt bord på 965 077 444 | info@laurelandhardys.com

Åpent: Tir-Lør  18.00-22.00
Søndag: 13.00-21.00 

Mandager stengt

 Calle Los Arcos 21, Ciudad Quesada
www.laurelandhardys.com
Laurel & Hardy´s, Quesada

Nyt live musikk hos oss: 

5. og 12. Mars: Greg Freeman 19. Mars Randall Cain

Bestill ditt bord for påsken!Bestill ditt bord for påsken!

Norsk gospel til Costa Blanca

Koret skal opptre i både 
Alfaz del Pi og Torrevi-
eja, da 14. mars kl 19.00 

på Casa de Cultura i Alfaz del Pi 
og tirsdag 15. mars kl 19.00 i 
Sjømannskirken i Torrevieja.

Marit Thomassen som leder ko-
ret kjenner Costa Blanca godt. 
Hennes datter har gått på videre-
gående i Alfaz del Pi noe som 
forenkler organiseringen av ko-
rets nå mange turer til Spania.

S    -
  C  B

- Det gjør det jo veldig mye en-
klere for meg å organisere turer 
til Spania. Etterhvert har kor-
medlemmene lært å sette stor 
pris på Albir som er vår faste 
base. Alle storkoser seg i områ-
det, og vi gleder oss til å vise vår 

dirigent Petter Anthon Næss om-
rådet. Han er for øvrig på turne 
med Elsa Lystad for tiden og 
«Celebration» varmer opp med å 
kore Elisabeth Andreassen på 
ærværdige Chat Noir før vi setter 
turen til Costa Blanca.

Celebration har Petter Anthon 
Næss som dirigent, en musiker 
med mange talenter. Koret fra 
Mjøndalenstiller med en sang-
glad gjeng på hele 32 personer, 
som i tillegg til konserten også 
skal få oppleve Costa Blanca 
som turister for fjerde gang.

- Thomassen forteller at koret 
tidligere har hatt spennende kon-
serter med Jahn Teigen og Spa-
nia-vennen Hanne Krogh. Ame-
rikaneren Calvin Bridges er også 
en tidligere samarbeidspartner.

Dirigent Petter Anthon Næss har 
høye ambisjoner for Celebration 
og tur til New Orleans er målet 
hans for 2017.

 - Men vi presser nok inn en ny 
tur til favoritt-stedet vårt, Costa 
Blanca avlutter Marit Thomas-
sen.

Celebration Gospelkor besøker Spania for fjerde gang. Koret er kjent for sin 
formidlingsevne og har skikkelig ”gospel-trøkk”, og lover høy stemning fra 
første strofe under konsertene. 

Alfaz del Pi & Torrevieja

Adr.: Calle Joaquin Turina 4/Albir v/ Costa Blanca Klinikken
Tlf: 966 864 522 • www.casalis.es • E-mail: lis@casalis.es  

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
• Strikkegarn • Heklegarn
• Broderigarn • Strikkepinner
KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES

Åpningstider: Måndagar: stängt 
Tir, ons, fre, lør 10-14.00, 
Torsdag 10-14.00 & 16-18.00
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ESTRELLAESTRELLA  
POLARPOLAR

RESTAURANTE 

& PIZZERIA

ALBIRALBIR

Restaurant & pizzeria 
med norske spesialiteter Åpent fra 13.30 til sent 

Tlf 966 866 736 
Mob 634 374 588

Besøk oss i Albirs hovedgate Av Albir 79

Forrett, hovedrett med
 kaffe eller dessert:
€12 og €15
Alltid ferske råvarer

Dagens meny

Ekte italiensk pizza bakt i steinovn, 
også takeaway.

Tlf 865 676 306

Vintersport og 
fotball 

Palmen Bistro
Tirsdag: Lapskaus

Onsdag: Fiskeboller

Torsdag: Kjøttkaker

Velkommen til oss i Calle Ruperto Chapi 9, Albir (150m ned fra Sabadell banken)

Tirsdag t.o.m. Søndag. Matservering fra kl. 14.00 Mandag stengt.

Fredag: Lettsaltet svineknoke

Lørdag: Potetball
Søndag: Fårikål & Røkt Svinestek 

Med kulinarisk stolthet har vi 
oppdatert kokkens meny:

I tillegg til dagens meny til 12.95€  og 
“Meny El Castillo” 17.95€ kan du bes-

tille fra a la carte menyen. 

Velkommen til oss for feiring av burs-
dag, dåp, jubileum og andre feiringer.  

Vi lover en uforglemmelig feiring!
Vi gjør også Catering.

“El Castillo” i Alfaz del Pi

Bar Restaurante 

El Castillo
Carrer El Castell 4

03580 Alfaz del Pi

965 888 205
elcastilloalfaz@gmail.com

www.elcastilloalfaz.com

Dagens meny kun

€12.95

Âpent hverdager fra 13.00 

Stengt tirsdager

El Castillo meny

€17.95

Live musikk fredager 
og lørdager

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

Planer om å kjøpe?
Vi formidler et stort utvalg av nypro-
duserte brukte og luksus-boliger.

Planer om å selge?
Vi har stor pågang av kunder ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

Kommer toget til Torrevieja?
Torrevieja

Ordføreren i Torrevieja, José Manuel Dolón, etterlyser informasjon om den 
statlige utredningen om tog til Torrevieja som ble påbegynt for snart to år siden. 

ORDFØREREN REAGERER: 
Torrevieja-ordfører Dolón 

Allerede i 2013 vedtok PP-
regjeringen i Madrid at 
man skulle se på mulig-

heten for et kysttog fra Valencia 
til Alicante der Torrevieja også 
skulle være med (Tren de la Cos-
ta). Utredningen skal etter planen 
være klar til april i år. Ordfører 
Dolón har imidlertid fått beskjed 
om at fristen ikke vil bli over-
holdt og at man ikke vet når ut-
redningen vil komme.

Det har lenge vært snakk om å få 
toget tilbake til Torrevieja, uten 
at man har kommet videre med 
planene. Torrevieja-ordfører 
Dolón reagerer nå på at utred-
ningsprosjektet som ble vedtatt i 
2013 og startet opp i april 2014 
også ser ut til å være lagt på is.

Dolón som representerer 
miljøpartiet Los Verdes har 
vært en ivrig forkjemper for å 
få toget tilbake til byen og er 

skuffet over det han mener er 
Partido Populars manglende 
vilje til å satse reelt på prosjek-
tet. Ordføreren mener regje-
ringspartiet kommer med 
tomme løfter, i en sak som er 
svært viktig for byen. Tog til 
Torrevieja vil være av avgjø-
rende betydning ikke bare for 
byens turistnæring og fremtid 
generelt, men også for alle de 
andre kommunene i distriktet 
Vega Baja, sier han. Los Verdes 
(De grønne) har tidligere samlet 
inn over 12.000 underskrifter til 
støtte for prosjektet.

Torrevieja har per dags dato 
ingen jernbaneforbindelse. I 
dag fi nnes det tog mellom 
Valencia og Gandía rett nord 
for Costa Blanca, som er 
knyttet opp mot rutenettet for 
lokaltog i Valencia by. I tillegg 
går det en «trikkelinje», TRAM 

A  O  C  G

Metropolitano de Alicante, 
videre langs kysten mellom 
Dénia og Alicante.

Tidligere gikk det imidlertid 
tog også til Torrevieja, en linje 
som ble åpnet i 1884 og som 
var i bruk helt frem til slutten 
av 1980-tallet. I dag tjener 
deler av den gamle togtraseen 
som sykkelsti og gangvei.

Torrevieja

Pengene skal til det påbe-
gynte prosjektet hvor 
strandpromenaden utbe-

dres. Prosjektet som i teorien har 
pågått i mange år allerede har 
vært preget av en rekke proble-
mer. Siste i 2014 da utbygger 
som hadde fått tilbudet gikk kon-
kurs.  Arbeidet fortsatte igjen i 
september da det statlige selska-
pet Tragasa overtok prosjektet. 
Man forventer utbedringern av 
den nye stranpromenaden i den-
ne fasen vil bli ferdig til høsten.

«Lagunen» som ligger utenfor 
strandpromenaden fylles igjen. 

Den har vært en «katatstofe» pga 
manglende sirkulasjon i vannet 
med påfølgende stank og mygg-
plage. Det har tidligere vært 
strand fra Algar-elven helt til 
havnen mellom Altea og Albir. 
Den kommer nå tilbake, men 
man vil lage T-formede moloer 
ut fra den nye stranden slik at 
erosjon ikke vil fjerne stranden 
igjen.

Alteas ordfører, sier at man vil 
fortsette å be om penger fra re-
gionale og statlige myndigheter 
så dette prosjektet kan forsette 
etter denne første fasen.

4.6 millioner Euro av totalt 12.5 millioner 
som investeres i Valencia regionen havner i 
Altea. Dette er et budsjett for utbedringer av 
kystlinjen hvor nå Altea prioriteres.

A  K  A

Store investeringer i Altea
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I juli i fjor trådte Partido Popu-
lars omstridte lov om borgersik-
kerhet i kraft (Ley de Seguridad 
Ciudadana). Loven som også er 
kalt «kneblingsloven» regnes av 
kritikerne som en ren ordenslov 
og er av de strengeste i moderne 
spansk historie. 

Bøter for brudd på loven er sky-
høye og politiet er gitt utvidede 
fullmakter til å gripe inn overfor 
demonstranter, ransake, avhøre 
og anholde. I tillegg er det gjort 
endringer som forbyr organise-
ring av ulovlige demonstrasjoner 
via sosiale medier. Kritikerne 
mener derfor at folk også ”kne-
bles” på Internett og må passe 
seg for å si noe som kan tolkes 
som et lovbrudd på steder som 
Facebook og Twitter. 

K   A  I -

Amnesty International har fl ere 
ganger uttalt seg kritisk til den 
nye loven. Allerede før de nye 
bestemmelsene trådte i kraft kom 
organisasjonen med en rapport 
der de konkluderte med at folk i 
Spania ble skremt fra å protes-
tere mot myndighetene gjennom 
bruk av høye bøter, arrestasjoner 

og truende atferd fra politiet. I 
rapporten som ble presentert i 
2014 var det avdekket at mange 
spanjoler ikke lenger turte å del-
ta i markeringer av frykt for 
sanksjoner og vold.

Før det, i 2013, var lovforslaget 
også blitt kritisert av Europarå-
dets menneskerettskommissær 
Nils Muižnieks. Han advarte mot 
å begå feilen der skylden for so-
siale problemer trigget av ned-
gangstider og høy arbeidsledig-
het ble lagt på landets borgere 
- underforstått, at det både var 
legitimt og rimelig å forvente at 
folk protesterte i krisetider. Men-
neskerettskommissæren under-
streket at retten til å protestere 
mot myndighetene måtte respek-
teres og beskyttes.

N  
I tillegg til den nye ordensloven 
har frykten for terrorhandlinger 
ført til lovendringer som gir 
myndighetene større mulighet til 
både å overvåke og gripe inn 
overfor borgerne. 

Også her er mye av fokuset rettet 
mot bruken av sosiale medier. De 
nye reglene har åpnet for en type 

overvåkning som fort kommer i 
konfl ikt med personvernet og 
folks rett til å dele informasjon 
på nettet. Blant annet er politiets 
mulighet til å overvåke Internett 
ikke bare begrenset til tilfeller 
der det er mistanke om planleg-
ging av terror, men også der bru-
kernes søkehistorikk anses som 
mistenkelig.

T  
De nye lovendringene til PP har 
allerede ført til fl ere tilfeller av 
straffeforfølgelse som anses som 
kontroversielle. Blant annet ble 
en kvinne fra Alicante i fjor bø-
telagt for å ha lagt ut et bilde på 
Facebook av en politibil som 
stod parkert på en plass for rul-
lestolbrukere.

Et annet tilfelle gjaldt en mann 
fra Tenerife som hadde kritisert 
lokale myndigheter for planene 
om å bygge en ny og kostbar po-
litistasjon i hjemstedskommu-
nen. I en kommentar på sosiale 
medier skal mannen ha ment at 
pengene kunne vært bedre brukt 
og i den forbindelse omtalt poli-
tiet i kommunen som en gruppe 
«unnasluntrere». Samme dag 
skal politiet ha kommet på døren 

og bøtelagt mannen for uttalel-
sene.

A   
I tillegg til ordensloven og de 
nye terrorbestemmelsene er Den 
katolske kirke i Spania fremdeles 
en aktiv vokter av hva som kan 
sies og ikke i det offentlige rom. 
Spania har i dag formelt sett in-
gen statsreligion, men kirken har 
likevel beholdt mye av sin domi-
nerende rolle i samfunnet. Flere 
saker som for øyeblikket går for 
spansk rett handler om anklager 
om blasfemi.
 
Blant annet er tre kvinner i Se-
villa på tiltalebenken etter å ha 
gått i tog på arbeidernes dag der 
Jomfru Maria-statuen som ofte 
bæres i kristne prosesjoner var 
byttet ut med en skulptur av en 
vagina. Markeringen som ble ar-
rangert 1. mai i 2014 var ment å 
skape oppmerksomhet rundt 
kampen for selvbestemt abort, en 
rettighet som har vært truet av 
nye lovforslag fra Partido Popu-
lar. Det var også en kamp for li-
kestilling i arbeidslivet og en 
markering mot vold mot kvinner. 

Et annet eksempel er fra Madrid 

der en gruppe tidligere studenter 
er tiltalt for å ha aksjonert i et 
kapell ved av et byens universi-
teter (Universidad Complutense 
de Madrid). Blant de tiltalte er 
den unge Podemos-politikeren 
Rita Maestre. Aksjonen der akti-
vistene blant annet tok av seg på 
overkroppen var en markering 
mot at Den katolske kirke frem-
deles formelt sett hadde en sterk 
representasjon på campus, på 
tross av at universitetet er en of-
fentlig sekulær institusjon. Ma-
estre risikerer ett års fengsel og 
bøter. 

Y    
  

I en artikkel i avisen The New 
York Times fra februar i år sees 
ytringsfrihetens kår i Spania i lys 
av utviklingen i Europa. Under 
overskriften «Crackdowns on 
Free Speech Rise Across a Eu-
rope Wary of Terror» rettes søke-
lyset på effekten kampen mot 
terror i Spania og Frankrike har 
fått på ytringsfriheten i de to lan-
dene.

I Frankrike har man skjerpet inn-
satsen etter terrorangrepet på 
Charlie Hebdo-redaksjonen i Pa-

A  O  C  G

Ytringsfriheten truet i Spania
Ytringsfriheten er stadig et aktuelt tema i Spania. PP-regjeringens forsøk på å hindre ulovlige demonstrasjoner med ny lovgivning har 
møtt sterk kritikk fra opposisjonen og menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International. I tillegg har frykten for terror gjort at 
politiet er gitt større mulighet til å overvåke og gripe inn ved mistanke om straffbare handlinger. Temaet fi kk fornyet aktualitet da to 
personer i begynnelsen av februar i år ble fengslet for et satirisk dukketeater fremført på en plass i Madrid.
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SKANDINAVISK TANNLEGE CARDO CANEGA
Alle typer behandlinger inkludert estetiske 

behandlinger og implantater. Har drevet siden 1993. 

Utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm. 

Vi snakker skandinavisk!

Telefontid : Mandag - Søndag 10-20.00. Akutt 24 timer

Cami de la Monja 11, Urb. Montebello, 03530 La Nucia

Tlf: 966 236 130 
www.nordicdentalsmile.com | info@nordicdentalsmile.com

Få en gratis time helt uten forpliktelser:

96 587 08 68 

TANNLEGE & KOSMETISK LEGETANNLEGE & KOSMETIS

Av. Marina Baixa 19, Local 2 - La Nucía 
info@marfil-smiles.com
www.marfil-smiles.com

24 timer personlig oppfølging med 
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis prisoverslag og årlig sjekk

Tannlegen for nordmenn 
GODKJENT AV HELFO

Vår kirurg er av landets ledende innen oral-kirurgi

VI ÅPNER FOR EN NESTEN 
KOSTNADSFRI IMPLANTAT- BEHANDLING

EKSEPSJONELT TILBUD TIL 
PERIODONTITT-PASIENTER 

Periodontitt-pasienter har krav på refusjon fra 
HELFO. Vi har nå et tilbud til de som lider av 
periodontitt og har rett på refusjon. Helfo 
dekker etter takster t.o.m. tann nummer fem, 
men vi tilbyr nå å dekke ett implantat etter 
nummer fem for de som trenger ALLE tenner 
(over- og/eller undermunn) trukket og erstattet 
med implantater for a gi et fullverdig bitt.
Tilbudet gjelder 1. mars - 30. april.

Lola Mengual (Lisens no. 2114)

Avda. Pais Valencia, No 2, 1B

03580 Alfaz del Pi

Kom innom i Alfaz del Pi for en uforpliktende prat. 

· Firmaetablering (Aksjeseskaper, enkeltmannsforetak [autonomo])

· Arbeidskontrakt, oppsigelse, trygderettigheter
· Skatter / avgift  / selvangivelse / IVA etc
· Regnskap for aksjeselskaper / autonomos
· Åpningslisens (Licencia de apertura)
· NIE / Residencia / arbeidstillatelse for EØS-borgere
  og ikke EU/EØS borgere

“Jeg kan løse det meste 

av papirarbeide nærings-

drivende og arbeidstakere 

kan måtte utføre i Spania. 

Alt utføres profesjonelt. 

Du sparer tid, penger og 

unngår potensielle 

problemer i fremtiden.”

Hos oss kan du snakke 
spansk, engelsk eller fransk.

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

ris januar 2015 og de koordiner-
te angrepenes i november samme 
år der 130 mennesker mistet li-
vet. Den franske regjeringen har 
etter det fått kritikk for å gå for 
langt i sin overvåkning og kon-
troll av meningsytringer på so-
siale medier og ellers i samfun-
net.

Spania som var et diktatur helt 
frem til 1975 har på sin side tra-
disjon for strenge anti-terrorlo-
ver fra kampen mot den baskiske 
separatistgruppen ETA, lover 
som nå er forsøkt tilpasset den 
nye terrortrusselen i Europa. 

Målet med de nye lovene er å 
kunne forhindre angrep av typen 
man så eksempel på i Paris i fjor 
og intensivere kampen mot re-
kruttering til krig for Den islam-
ske staten (IS). Spania og Frank-
rike er i dag blant landene i 
Europa som arresterer og fengs-
ler fl est mennesker mistenkt for 
terrorisme. Medaljens bakside er 
den økte kontrollen og overvåk-
ningen som dette fører med seg 
og som truer ytringsfriheten i de 
to landene.

F   
Et av de ferskeste eksemplene på 
dette er fengslingen av de to duk-
kespillerne i Madrid i februar i 
år, en sak som skapte store over-
skrifter både i spanske og uten-
landske aviser. De to arresterte 
var med i en satirisk teatergruppe 
fra Granada (Titeres desde Aba-
jo). Fredag 5. februar ble de va-
retektsfengslet for å ha fremført 
et upassende dukketeater på en 

plass i Madrid, beskyldt for å ha 
oppfordret til hat og terrorisme.

Det som angivelig var utslagsgi-
vende for fengslingen var en pla-
kat som ble vist frem under styk-
ket, der det stod «Gora 
Alka-ETA», Leve al-Qa-ETA på 
baskisk (en sammenslåing av al-
Qaeda og ETA). Senere kom det 
imidlertid frem at det forstyrrede 
slagordet var tatt ut av sammen-
heng. Ordene var ingen oppfor-
dring til terror, men ble brukt 
som eksempel på hvordan folk 
feilaktig risikerte å bli ilagt me-
ninger de ikke hadde av korrupte 
aktører i et autoritært samfunn. 
Dukkespillerne har senere på-
pekt paradokset med fengslin-
gen, i det de nettopp følte seg 
som ofre for den samme typen 
mekanisme som de ønsket å 
kommunisere i teaterstykket.

Å fengsle folk for politisk satire 
ble sett på som et klart brudd på 
ytringsfriheten og møtte sterk 
kritikk fra en rekke politikere og 
organisasjoner rundt omkring i 
Spania. Hendelsen førte også til 
en større demonstrasjon i Madrid 
med krav om at dukkespillerne 
måtte løslates. Fengslingen ble 
imidlertid støttet av Partido Po-
pulars innenriksminister Jorge 
Fernández Díaz som i en utta-
lelse mente det måtte bli slutt på 
denne typen ytringer i samfun-
net.

L    
  

I The New York blir denne og 
andre saker presentert som ek-

sempler på at skillet mellom ter-
rorisme og kulturelle uttrykk og 
grensene for protester og demon-
strasjoner er satt på prøve i Spa-
nia. Avisen viser til et intervju 
med José Ignacio Torreblanca, 
professor i statsvitenskap ved 
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia i Madrid, som 
underbygger argumentet. Han 
mener at både ytringsfrihetens 
og rettsikkerhetens kår fort kan 
bli truet når myndighetenes kon-
troll med massene intensiveres.

Noe av problemet i Spania er at 
de nye lovene er for lite gjen-
nomarbeidede og for vagt formu-
lerte, sier han. Håndhevelsen av 
dem kan derfor fort bli et «lot-
teri» der utfallet i en sak vil av-
henge for mye av den enkelte 
dommer. Partido Populars abso-
lutte fl ertall i Kongressen har 
gjort det mulig for regjeringen å 
presse igjennom lovendringene 
uten større diskusjon. Debatten 
om grensene for ytringsfriheten 
ikke er tatt, slik at folk ikke len-
ger vet hva som er lov og ikke 
lov. Torreblanca påpeker at en 
slik tvetydighet om hvor grensen 
for straffbare handlinger skal gå 
igjen vil kunne virke begrensen-
de på ytringsfriheten fordi folk 
bevisst eller underbevisst vil 
drive selvsensur for å unngå 
rettsforfølgelse. 

De to dukkespillerne i Madrid 
ble sluppet fri etter fem dager i 
varetekt. Dommeren i saken har 
imidlertid opprettholdt tiltalen 
mot dem om oppfordring til hat 
og terrorisme.

www.solident.es      info@solident.es      tel:96 585 4463

PORSELENSKRONER, BROER
OG SKALLFASETTER PÅ DAGEN

Godkjent av HELFO

Spania

Flest skiller seg på Kanariøyene

På Kanariøyene var det 3,3 
skilsmisser per 100 000 
innbyggere i fjor, fl ere enn 

i alle andre spanske regioner.

De neste to regionene på skils-
missetoppen, Catalonia and Va-
lencia, hadde 3,1 skilsmisser per 

100 000 innbyggere, viser tall fra 
det spanske generaldirektoratet 
for rettsvesenet.

Totalt var det 123 330 skilsmis-
ser i Spania i 2015, 2,4 prosent 
færre enn i 2014.
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Det er jo et deilig område 
å bo i, selv om det har 
endret seg mye fra 60-70 

tallet til i dag, sier Xavier, som 
de fl este kaller ham. Med 
steinovn på kjøkkenet har restau-
ranten opparbeidet seg et godt 
omdømme. Han liker at kundene 
kommer fra mange land, det gir 
variasjon og han får anledning til 
å praktisere språk. Spansk, 
norsk, svensk og fransk i rask 
rekkefølge er ikke noe problem.

O   
Moren er fransk og født i nord-
Afrika, faren er svensk. Xavier 
selv er født i Sverige, men den 
lille familien utvandret til Spania 
tidlig på 60-tallet, da gutten var 
ni måneder gammel. Han vokste 

opp i Alfaz del Pi, blant engel-
ske, norske, spanske og holland-
ske barn, blant annet. Moren 
drev i restaurant-bransjen, så han 
begynte tidlig å jobbe, først i 
oppvasken, siden med servering. 
Faren var tolk og drev i eien-
domsbransjen. De var noen av de 
første utlendingene som kom til 
Alfaz del Pi og faren gjorde 
mange nordmenn til huseiere. 
Xavier gikk på spansk skole hele 
tiden, det i grunnen ikke så mye 
valg, på den tiden. 

- Min mor drev mange steder i 
årenes løp: El Pescador i Altea 
og discoteket El Corral og Melo-
dia Bar i Benidorm. Det er egent-
lig et fi nt sted, men er blitt øde-
lagt av all byggingen. Jeg husker 

da det var én høyblokk i hele 
Benidorm, Coblanca, like ved 
stranden. Sesongen var kort, fra 
mars til ut i september. Da var 
det å jobbe fra morgen til kveld. 
I slutten av september kunne jeg 
gå langs hele strandpromenaden 
i Benidorm uten å møte et men-
neske. Vi bodde i Las Casitas, 
like ved der Den Norske skolen 
er nå. Det var en fi n tid. Folk var 
glade og positive, selv om de 
kanskje hadde mindre enn i dag. 
Vi hadde både TV og radio, så 
folk kom til oss for å danse Twist 
og slikt, mimrer han.

I helgene dro de ofte opp i fjel-
lene for å spise søndagslunch. I 
Guadalest og området rundt var 
det vanlig å spise i private hus, 

helstekt gris og andre lekkerier. 
Mange av husene er blitt restau-
ranter i dag. På samme tur kunne 
de hente honning hos en privat 
produsent og fylle vannkannene 
i kilden i Polop. 

U   ,   
Han begynte å jobbe tidlig, al-
lerede som tenåring var han i full 
sving hos Mr Rex i Albir. Da han 
var 18 syns han det var på tide å 
søke lykken i andre land. Han 
fl yttet til Sverige og fi kk jobb 
hos en italiener som drev pizza-
restaurant. Der fi kk han full opp-
læring i mat á la italiensk Tratto-
ria. En karriere som fortsatte i 
Oslo, hos Mamma Rosa, i nesten 
20 år. 

- Det var Oslos andre pizzeria, 
hvis vi ikke teller med Peppe’s. I 
Oslo traff jeg min norske sam-
boer, Valborg og i -88 fi kk vi dat-
teren Katharina, forteller han.

Det ble mange ferieturer til Spa-
nia, der moren fremdeles bodde. 
På en av turene kom han tilfel-
digvis forbi et skilt i Albir: 
«Traspaso de restaurante», salg 
av restaurant. Han så på lokale-
ne, som allerede hadde steinovn, 
rett og slett perfekt for en itali-
ensk restaurant. Mange hadde 
tenkt samme tanke, men Xavier 
var heldig og trakk det lengste 
strået. I 2001 fl yttet familien til 
Altea, der de fremdeles bor. Det 
vil si, datteren er forlengst fl yttet 
ut, men ikke lengre enn til Polop.  

Bjørn Xavier Thanderz har drevet restauranten Estrella Polar i Albir i 15 år. Med fransk-svenske 
foreldre og bosted i Alfaz del Pi fra han var ni måneder gammel er han blitt en ekte lokal-patriot.

PDA. CAP BLANCH, 38A, ALTEA (LIKE VED MERCEDES BENZ)

TLF 966 87 43 60
info@eldeco.es  |  www.eldeco.es

Byggematerialer, fl iser av alle slag, baderom, kraner 
for bad og kjøkken, dusjkabinett og alt for nybygg 

oppyssing og dekorering av ditt hjem!

Besøk vårt utsalg/utstilling på N332 mellom Altea og Albir

STEINOVN:
Her lages selvfølgelig 

pizzaen, pluss en del av 

kjøtt og fi skerettene. 

Xavier er stolt av hvor-

dan han har gjort sin 

egen vri på norsk lute-

fi sk i spansk steinovn.

Bjørn Xavier
En ekte Alfasiner
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Etter intens oppussing åpnet han 
Trattoria Estrella Polar. Femten 
år senere er konseptet fremdeles 
det samme: pizza, pasta, kjøtt og 
fi sk ispedd noen norske retter. 
Han har holdt skuta fl ytende og 
vel så det gjennom økonomisk 
krise og ulikt kundegrunnlag. 

- Det var tøft å klare seg gjen-
nom krisa. Hadde det ikke vært 
for utlendingene hadde det gått 
galt. Alle spanjoler forsvant, og 
jeg hadde mange spanske kunder 
før det. Det har alltid vært mange 
utlendinger her, og nå er spanjo-
lene også tilbake. Jeg har sett 
området utvikle seg og har inn-
trykk av at folk blandet seg mere 
før. I dag er det mer at engelsk-
menn går hit og nordmenn dit. 
Jeg er glad for at det fremdeles 
er godt blandet her på restauran-
ten, avslutter han med et smil.

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART
www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!

FASTE GJESTER: Anny og Sander Pedersen kaller maten på Estrella 

Polar «stripas beste middag». Når de tar et måltid ute vil de heller ha 

kvalitet og hyggelig sercice da går turen ofte til Xavier.

MIDT I ALBIR: Estrella Polar lett å få øye på midt i hovedgata i Albir.  

GIFT NORSK: Xavier sin norske 

kone Valborg jobber ikke så mye på 

restauranten lenger. Til gjengjeld 

maler hun bildene på veggen. 

Benidorm

Frykter britisk 
EU-exit

Hotellbransjen på Costa Blanca vil ikke at 
Storbritannia skal melde seg ut av EU. Briter 
er den største gruppen feriereisende til Spania 
og mange bor der hele eller deler av året. 

Javier García, visepresident i 
Costa Blancas og Comuni-
dad Valencianas bransjeor-

ganisasjon Hosbec, sier til media 
at en EU-exit for Storbritannia 
vil kunne påvirke betingelsene 
britene i fremtiden vil ha for 
opphold i Spania. Et feriested 
som Benidorm er i stor grad av-
hengig av britisk turisme. En 
eventuell utmeldelse vil kunne 
påføre næringen årlige tap på 
fl ere millioner euro.

 «B »
Storbritannias utenriksminister 
Philip Hammond uttalte nylig at 
en utmeldelse ville skape usik-
kerhet om britenes status som 
immigranter i andre EU-land.

Dersom Storbritannia ikke len-
ger skal være inkludert av EUs 
regler om fri fl yt av varer, tjenes-
ter, personer og kapital over lan-
degrensene, kan det i verste fall 
bety at briter som bor i Spania 
må fl ytte hjem, sa ministeren. I 

følge Hammond vil Storbritan-
nia komme til å måtte forhandle 
frem kvoter på hvor mange briter 
som får bo i Spania og omvendt.

Britene har vedtatt å holde for-
kleavstemning for eller imot vi-
dere medlemskap i EU den 23. 
juni i år. Statsminister David 
Cameron har gjort det klart at 
han ønsker å fortsette i unionen, 
men ønsker nye betingelser for 
medlemskapet. Samtidig har han 
fristilt sine ministere og parti-
medlemmer i Det konservative 
parti og sagt at alle får stemme 
etter eget ønske. Storbritannia 
har vært medlem av EU siden 
1973, den gang Det europeiske 
fellesskap.
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KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

Semana Santa
Påske på spansk

Påsken er i katolske Spania årets viktigste religiøse høytid. Mens protestantene mest vektlegger Julefeiringen, er 
det påsken som er den mest betydningsfulle for katolikker og ortodokse kristne. Semana Santa (Den Hellige Uke) 
er synonymt med autentiske spanske folkefester der hedenske skikker og kristne myter og fortellinger kombineres.

For å gjøre opp fjorårets 
synder, bæres enorme hel-
lige trefi gurer og tablåer, 

som symboliserer hendelsene 
i påskeuka, gjennom gatene. 
De mer individualistisk anlagte 
sleper seg frem med store kors, 
eller de går barføtte med lenker 
rundt anklene. Noen segner om 
av utmattelse underveis.

Det er medlemmene av Cofra-
dias, et kristent broderskap, som 
bærer fl åtene. Det er en krevende 
jobb å bære disse tunge trefl åte-
ne rundt, men langs gatene står 

tusenvis av mennesker, mange I 
dyp respekt og hengivenhet. Det 
veier opp for alt slitet som også 
fungerer som en slags “bot” for 
medlemmenes synder.

Det faktum at fl ere av botspro-
sesjonene i den spanske påske-
uken begynner tidlig om mor-
genen, skaper en helt spesiell 
affære. Tunge trommeslag, kla-
gende hornmusikk, lukten av 
brente mandler, røkelse og le-
vende lys, blander seg med luk-
ten av svette fra gjennomvåte 
kjortler i de kjølige og litt mys-

tiske morgentimene. Det hele 
utgjør en opplevelse som ikke 
glemmes så lett.

Men selv om prosesjonene er 
preget av alvor og smerte, er 
også påsken en heidundrende 
folkefest, hvor det fråtses i det 
aller meste. Et spansk ordspråk 
erklærer at den som ikke tar seg 
råd til å dele ut søtsaker i påske-
uken, neppe kan gjøre seg opp 
forhåpninger og å slippe gjen-
nom Perleporten og inn til St. 
Peter. Derfor tilbys kaker, slik-
kerier og andre godsaker ut over 

alt under den spanske påskefei-
ringen.

Når påskeprosesjonene er over, 
er det tradisjon å dele et fest-
måltid sammen med familie og 
venner på kveldstid. Deretter er 
det gjerne fest frem til de tid-
lige morgentimer, da det atter en 
gang er tid for å gjøre opp for 
sine synder i form av botsgang. 
Sove kan man gjøre etter påske.

Den aller viktigste delen av 
Semana Santa innledes ons-
dag (Mircoles Santo). Denne 

dagen minnes man at Det Høye 
Råd kom sammen for å legge 
planer om hvordan man skulle 
få Jesus dømt. Et vesentlig inn-
slag i denne prosesjonen er Los 
Coloraos (de røde) som bærer 
røde drakter for å symbolisere 
Jesus blod. Skjærtorsdag kveld 
(Jueves Santo) er det Stille-pro-
sesjon og alle gatelysene i byens 
slukkes. Fredag morgen klokka 
sju (Viernes Santo) er det tid 

for Salzillo-
p r o s e s j o -
nen, mens 
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det fredag kveld er en annen 
prosesjon til minne om den 
barmhjertige Kristus. Påske-
dagen (Domingo Santo) feires 
oppstandelsen med prosesjon 
fra St. Domingo kirken. Verdt å 
merke seg, er at det i denne pro-
sesjonen fi nnes to barn, begge 
kledd ut som engler. De holder 
en person utkledd som djevelen 
og på den måten symboliserer 
Kristus seier over det onde.

M
En av de mest spektakulære 
påskefeiringene skjer i Murcia. 
Påskeprosesjonene er så vakre 
og storslåtte i Murcia at span-
ske myndigheter for lengst har 
erklært byens påskefestligheter 
for å være av internasjonal in-
teresse for blant annet turister. 
Det hevdes at påskefeiringen i 
Murcia er noe mer lettlivet og 
har et noe mindre alvorlig preg 
enn mange andre steder i Spa-
nia. Det kommer blant annet av 
at man i fl ere av prosesjonene 
deler ut kjeks, sukkertøy, egg og 
bønner til familie, venner og be-
kjente langs ruten. Bakgrunnen 
for at nettopp egg og bønner de-
les ut kan tilskrives at disse pro-
duktene er gamle og velkjente 
fruktbarhetssymboler.

Torrevieja

Torrevieja har prosesjoner 
nesten hver dag i påsken. 
Her har vi tatt med noen 

av de viktigste. Ta kontakt med 
turistkontoret om du vil ha info 
om andre dager.

Søndag 20. mars – Palmesøndag
Palmebladene velsignes klokken 
10.30 ved kirken i sentrum ved 
«Plaza de la Constitucion» (Par-
roquia Arciprestal de la Inmacu-
lada Concepción). Prosesjonen 
går Calle Ramon Gallud østover 
til Calle Zoa og «Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús».

Klokken 20.30 – Kveldens pro-
sesjon begynner ved «Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús». 
Derifra går man nedover mot 
havnen til Plaza de Oriente, 
Ramón y Cajal, avenida de la 
Libertad, Paseo Vistalegre, Con-
cepción, Ramón Gallud, Cle-
mente Gosálvez, Caballero de 
Rodas og man ender opp ved by-
ens hovedkirke på Plaza de la 
Constitución.

Fredag 25. mars – Langfredag
Kvelden, eller retter sagt nattens 
prosesjon begynner klokken 
00.30 og går fra «Plaza del Cal-
vario» nord i sentrum. Prosesjo-
nen går derifra sydover via San-
tísima Trinidad, San José, María 
Parodi, Caballero de Rodas og 
man ender opp ved kirken i sen-
trum på «Plaza de la Constitu-
ción».

Lørdag 26. mars – Påskeaften
Klokken 22.30 er det duket for 
«Popular Tamborada». Kveldens 
prosesjon høres godt ettersom 
det bæres og brukes trommer 
her. «Bråket» skal markere Jesus 
seier over døden. Prosesjonen 
begynner med kultursenteret 
«Virgen del Carmen» i øst-enden 
av Ramon Gallud. Derifra går 
man: Calle del Mar, Gumersin-
do, Apolo, Pedro Lorca, Joaquín 
Chapaprieta, Vicente Blasco 
Ibáñez og Zoa, til «plaza de Ori-
ente».  Her stopper man en liten 
stund før man fortsetter til Cam-
poamor, Patricio Pérez, plaza 
Miguel Hernández, Canónigo 
Torres og man går til slutt Con-
cepción-gaten til «Plaza de la 
Constitución» hvor byens hoved-
kirke ligger.

Prosesjoner i Altea

S  20.  
P
Palmebladene velsignes klokken 
11.15 etterfulgt av prosesjon fra 
San Francisco kirken, som ligger 
nede langs hovedeien N332 opp 
til kirken i gamlebyen på kirke-
plassen, også kalt «Parroquia 
Nuestra Señora Del Consuelo» 
hvor det avholdes gudstjeneste.

F  25.  
L
Gudstjeneste klokken 16.30 et-
terfulgt av prosesjon klokken 
20.00 med kirken i gamlebyen 
som utgangspunkt.

L  26.  
P
Gudstjeneste med «våke» kl 
23.00 i kirken i gamlebyen etter-
fult av prosesjon som begynner 
utenfor kirken på kirkeplassen.

HEY HO 

let´s go!

SEIL MED OSS FOR 
EN OPPLEVELSE FOR LIVET! 

PINSETOKT TIL SHETLAND 
UTSOLGT
11. - 16. MAI 
Pris over 26 år NOK 5 500,-
Pris under 26 år NOK 4 950,-

BERGEN – EEMSHAVEN 
24. - 28. JUNI
Pris over 26 år NOK 4 400,- 
Pris under 26 år NOK 3 950,-

DELFZIJL - ANTWERPEN 
03. - 07. JULI
Pris over 26 år NOK 3 800,-
Pris under 26 år NOK 3 420,-

TALL SHIPS RACES 2016
BELGIA - PORTUGAL - SPANIA

ETAPPE 1 ANTWERPEN – LISBOA 
UTSOLGT
10. - 22. JULI 
Pris over 26 år NOK 12 200,-
Pris under 26 år NOK 11 200,-

ETAPPE 2 LISBOA – CÁDIZ 
UTSOLGT
25. JULI - 28. JULI 
Pris over 26 år NOK 3 300,-
Pris under 26 år NOK 2 300,-

ETAPPE 3 / CRUISE IN COMPANY
CÁDIZ - A CORUÑA 
31. JULI - 11. AUGUST 
Pris over 26 år NOK 12 200,-
Pris under 26 år NOK 11 200,-
20% RABATT ved kjøp  
av hele etappen - t.o.m 2. mai

- ETAPPE 3 CÁDIZ - ÍLHAVO 
31. JULI – 05. AUGUST
Pris over 26 NOK 6 050,-
Pris under 26 NOK 5 050,-

- CRUISE IN COMPANY 
ÍLHAVO - A CORUÑA 
06. AUGUST – 11. AUGUST 
Pris over 26 NOK 8 150,-
Pris under 26 NOK 7 150,-

SHANTYTOKT 
A CORUÑA - DUBLIN 
15. - 20. AUGUST 
Pris over 26 år NOK 5 500,-
Pris under 26 år NOK 4 950,-

SHANTYTOKT 
DUBLIN – BERGEN 
21. - 26. AUGUST 
Pris over 26 år NOK 5 500,-
Pris under 26 år NOK 4 950,-

Prisene inkluderer alle måltider om bord.
Er du under 26 år kan du søke om stipend, mer info på www.lehmkuhl.no.

BESØK VÅR HJEMMESIDE WWW.LEHMKUHL.NO 
FOR MER INFORMASJON OG BESTILLING
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BIL & MCBIL & MC
NISSAN MICRA AUTOMAT 2011

Nissan Micra automat kun gått 
50000 km. 5 dørs femseter. Span-
skreg. selges grunnet overgang til 
større bil.Meget pen bil. Virker som 
ny. Rød med sort interiør. Bensin, 80 
hk.Selges med 1 års garanti. €9 800
693736366

Soker Bil ,Leter etter billig bil i hvilken 
som helst stand . 
Email : duzajcars@yahoo.com 
Tlf 698 320 940 Costa Blanca Syd 

Mercedes Cabriolet selges
Mercedes SL320 Cabriolet 1994 
selges. Pen, klassisk bil med ekstra 
hardtop og vindskjerm. Spanske 
skilter. Passert ITV uten mangler. 
Farge sølv metallic med sort/grått 
interiør. €8 000.00
Tlf 634352766 Costa Blanca Nord

Nissan Murano 2008 mod

Strøken Nissan Murano 4x4. 3.5L V6 
Automat. Mye utstyr: Skinn, R-ka-
mera, Navi, Bose anlegg, Tonede 
vindu, Dif-sperre, El-stoler m/mem-
ory, El-speil, El-pedaler, Autoblend 
++ mye mere €11 300.00 Tlf 
634163558
Costa Blanca Syd

Strøken Mercedes S500
Selges:Jubileums modellen 2000 
Mercedes S500 med alt utstyr som 

inkluderer massasje i setene.Farge 
sølv blå-grå, kjørt 90000km Sel-
ges for 9000 Euro eller nærmeste 
bud. mail eller telefon €9 000.00 Tlf 
689585489 Costa Blanca Syd

Bil til salu. Mercedes SL500 AMG-
modellen 2002, 125000 km, perfekt 
stand. 17.000€ spaniabooking@ho-
tmail.com

God gammel bil !
Jeg selger min lille hvite Reanalt Clio 
automat 1995 modell godkjent til i 
år Skal på EU kontroll neste uke jeg 
tror ikke det er noe feil på den!Gått 
ca.30.000 siden 1995!!Ypperlig til 
småkjøring ! €700.00
Tlf 90794998 Costa Blanca Nord

Renault Modus 2005 mod. 5 dørs, 
burgunder rød metallic, ca. 96000 
Km., fartsholder (cruise control) 
og kjørekomputer. Bilen er vel-
holdt og pen, vist i oktober, uten 
anmerkninger. Står i Horadada. €2 
300.00
Tlf 693758238 Costa Blanca Syd 

ØNSKER kjøpe bruktbil.
Har Du en grei bruktbil stående, 
som du ikke bruker lengre.? Jeg er 
på jakt etter en god bruktbil. Venn-
ligst send INFO, og helst et bilde.:-) 
Hilsen Valter Jacobsen. Husk 0047.
Tlf 90080564 Costa Blanca Nord

BMW 645 Cabriolet
Sort med beige skinn, automat etc.  
Nylig tatt service++ Strøken bil m. 
norsk eier. Tlf: 627 816 569 Altea

Mercedes E220 automat
Avantgarde, 2013, diesel, 86000 
km (Sv-Esp), bluetooth, CD, GPS, 
hands-free telefon, Xenon, avtagbar 
dragkrok, stor tank 80 liter, spanska 
skyltar, etc, etc. €30 000.00
Tlf 699388309 Costa Blanca Syd

2000 model Bmw 
5 serie 2000 BMW 520iA ITV til 2017 
Byttet en del slitedeler Januar 2016 
Km 218000 Sort med grå seter 
€3 200.00 Tlf 693867100
Costa Blanca Nord 

Volvo S80 selges billig. Pris=Prisant. 
FR. 02/2000. KM 122.376.Bilen må 
til EU-kontroll i år. Forrige kontroll 
ble gjennomført helt uten mangler 
og det forventer vi denne gangen 
også.  €1 800.00 Tlf 45058888
Costa Blanca Syd 

Renault 9 selges...500 Euro..bilen har 
gått lite..er i bra stand. kom og se og 
gi pris. €500  Tlf 620350593 
Costa Blanca Syd

Bobil til salgs.
Adria I 700 SL, 2013 mod.25000 km, 
Med alt av utstyr som:Airkondition, 
tv med satelittantenne, solarenergi, 
sikkerhetslås, alarm, gps og markise 
med telt. Tlf: 634325420  €59 500.00
Costa Blanca Syd

Veteranbil i god stand. 1975 Pontiac 
Grand Prix kun 61100 Km. Historiske 
spanske skilter. Pris. 17500 € Billig og 
eie, 0 veiavgift 85 € forsikring. 
Tlf 610905437

Costa Blanca Nord
VW Touareg 5.0 v10 Tdi
Fin 2005 modell med nok av kreft-
er:-) Bilen har det meste av utstyr 
som automat med tiptronic, luft-
fj æring, El seter, navi, telefon, xenon 
mm. Beige skinn interiør. Den har 
gått ca 150.000 km. €11 000.00 Tlf 
693792476 Costa Blanca Syd

Ford focus
Sølvgrå met.Ford fokus 1.6 2004 
mod. 5 dørs. Kun gått 63000 km. AC, 
sentrallås, el vinduer foran, nesten 
nye dekk. Bilen er i meget god 
stand. 3500 euro. Ring 646507696.
Tlf 646507696 Costa Blanca Nord

Opel Corsa
2004 mod. 1,3 DIESEL. 
5dører,klima,nye dekk, nyvist ITV.
Forsikring til 09/15. For mer info ring 
meg.Gran Alacant område.Snakker 
norsk,engelsk og spansk. €2 500.00 
Tlf 602631823
Costa Blanca Syd

2001 Seat Ibiza 1.4 Bensin
2001 Seat Ibiza 1.4 Bensin på span-
ske skilter Kun kjört 114.000.Nyvist 
ITV,Nye dekk.ny reg.rem i fj or.Topp 
stand Prisant:1600 euro For när-
mere info ring 689806639(Björn 
Torrevieja) €1 600.00 

Mercedes 350 CDI
Flott Mercedes R-350 CDI Limou-
sine 4 matic. F.g.reg.27.07.2012 5 
seter Diesel V6, 265 HK. 7 trinns 
automat. Soltak Km.stand kun 
27000 (garantert) Alle servicer fulgt. 
TLF.004748192698 €49 000.00
Costa Blanca Nord

BOLIG FOR LEIEBOLIG FOR LEIE
Nybygd til leie i Alir

Nybygd og umøblert villa leies 
ut i Albir åsen. Havutsikt, a/c, 4 
soveroms, 3 bad, varmgulve, felles 
basseng, osv Gåavstand til norske 
skole i Albir. Langtidsleie. €1 700.00
Tlf 965087508  Costa Blanca Nord

Bra i Albir v golfplassen
3 min fra stranden, 50m2 for langtid-

sleie, nyrenovert, fullt møblert, 1 
sov. bad, kjøkk/ stue m solrik utsikt 
til frodig hage, parkering, basseng, 
€ 500. + forbruk, stille og godt miljø.
694482299

Leilighet til leie.
Leilighet til leie Alfaz del Pi sentrum 
ny. 3 soverom,2 bad samt garasje. 
Møblert. Leie 500€ pr/mnd. + lys, 
vann og .Tel 661048584

Landlig hus til leie.
Anneks på privat eiendom nært 
Alfaz del Pi til leie for max. 6 mnd. 
2 soverom, 1 bad, stort kjøkken, 
stue med peis. leie 690€ pr/mnd. alt 
inkludert. Tel 661048584

Enebolig leie QUESADA
Hus m 3 sov og 2 bad. Nyoppusset. 
Vannbåren varme i alle rom, nytt 
kjøkken, 2 nye moderne bad, 
utekjøkken, hage, eget basseng. 
Kort el langtidsleie, pris avtales.
Tlf 671399588 Costa Blanca Syd

QUESADA, varmt hus t leie
Huset er nyrenovert, vannbåren 
varme i alle gulv, nyisolert, nytt kjøk-
ken, fi n hage , stort basseng. Ledig 
fra 7/7-16. Lang / korttidsleie. Pris 
avtales. Tlf 671399588
Costa Blanca Syd

HUS / LEIL. ØNSKES LEIET
--ORDENS PAR ØNSKER LEIE HUS / 
LEIL. - HELST SØR FOR T.VIEJA - VINT-
ER + VÅR - VENNLIGST RING 
Tlf 97417754 Costa Blanca Syd

VERKSTEDET DU 
KAN STOLE PÅ

CALLE ALONA Nº 21 | ALICANTE
TLF: 682 667 149 - 630 556 336

WWW.AUTOCHECK.ES AUTOCHECK26@GMAIL.COM 
AUTOCHECK.TALLER

OVER 50 BILER PÅ LAGER, SPØR OSS!
GARANTERT KM.
ETT ÅRS GARANTI OG OVERFØRING INKLUDERT!

VERKSTEDET DU 
KAN STOLE PÅ

BILUTSALG MED EGET VERKSTED
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Trevlig lägenhet i Altea
2 sovrum m lugn gård, balkong, 
stort kök och vardagsrum m utsikt 
ö bergen, 1 1/2 badrum. Värme. A/C 
i vardagsrummet. Wifi . Gemensam 
trädgârd m pool. 400e/vecka, 600e/
mânad lângtidshyrning. €400.00
Tlf 657753461 Costa Blanca Nord

Koselig hus til leie i Al
Kos’lig hus til leie i Albir. 4 Soverom, 
2 bad, stue, kjøkken. Kjempefi n 
hage-sol hele dagen. 01.04.2016 - 
30.05.2016 01.11.2016 -30.05.2017 
Tlf. +34 6290 23 143 +47 901 48 731
Tlf 629023143 Costa Blanca Syd

Fin Radhuslägenhet
Nära Alfaz 2 sovrum, vardagsrum 
med kök.2 stora terrasser med 
utsikt mot Albir och Altea 2 pooler 
varav 1 uppvärmd. Tel.0763509021, 
030218221 €300.00
Tlf 030218221 Costa Blanca Syd

Rekkehus i San Rafael
Leies un 2-soveroms rekkehus med 
varmgulve,peis, a/c,privat liten hage 
med bbq og parkeringsplass.Solter-
rasse.Nær til DNSCB i Alfaz og under 
10 minutt å kjøre til stranda.Felles 
basseng.600€/mnd €600.00
Tlf 965087508 Costa Blanca Nord

Semesterlgh i Benidorm!
Stor,bra utrustad lägenhet uthyres i 
Rincón de Loix,110 kvm,3 sovrum,2 
badrum.Helt exteriör. Fin trädgård 
med pool.Toppenläge.Gån-
gavstånd till allt!1vecka=600€,2vec
kor=1000€,3veckor= 1400€.
Tlf 606576587  Costa Blanca Nord

Bungalow i la Nucia
Flott Bungalow til leie umøblert 3 
sov, 2 bad, garasje for 2 biler. boli-
gareal 120m2 leies ut på åremål. 
€700.00 Tlf 618574507 Costa Blanca 
Nord

Leilighet i Albir
Lys og trivelig leilighet beliggende i 
Boulevard los Musicos i Albir til leie 
på åremål. Fullt møblert, 2 sov, 2 bad 
garasje og balkong. Felles basseng 

og have. €750.00
Tlf 618574507

Costa Blanca Nord
Komfortabelt i Albir
50 m2 nyrenovert leilighet ca 80 m. 
Fra stranden,sydvendt utsikt mot 
frodig hage til overvintring eller 
langtidsleie, et soverom,stor stue/
kjøkken. Dusjbad. attraktivt område 
basseng og parkering €500.00 Tlf 
694482299
Costa Blanca Nord

Langtidsleie Alfaz del Pi
Enebolig, 3 soverom, 2 bad, kjøk-
ken, stue/spisestue og hagestue. 
Norsk tv, internett, AC - ledig fra sep 
2016-jun2017. Stor tomt. Tillegg for 
strøm/vann og utvask. Leie over 
6mnd-pris kan diskuteres. €800.00
Tlf 91603825 Costa Blanca Nord

Albir - Langtidsleie
- 1 sov, bad, kjokken, vaskerom, 
stue, AC, garasje og felles basseng 
Gangavstand til alt av service tilbud 
i Albir, som feks bank, lege, buss, su-
permarkeder etc.
Tlf 966458596
Costa Blanca Nord

Flott enderekkehus Alfaz
Flott enderekkehus i San Rafael til 
leie. Fra kr 4000/ 400 euro pr. uke. 9 
sengeplasser, 3 soverom pluss stor 
kjellerstue. Fellesbasseng. Stor tak-
terasse, FINN-kode: 70299449 for 
bilder og mer info. €400.00
Tlf 97544190
Costa Blanca Nord

Alfaz del Pi, El Romeral
Godt utrustet enebolig med tilsam-
men 8 sengeplasser ledig i april og 
mai. 2 bad, 3 soverom. Norske tv/
internett. Stor tomt med fi n utsikt. 
300 euro pr uke. Tillegg for vann og 
strøm samt utvask. €300.00
Tlf 91603825
Costa Blanca Nord

Leilighet til leie - Cabo
Flott 3 roms leilighet til leie nær 
cabo Roig stranden ledig i sommer.
Tlf 97054444
Costa Blanca Syd

2 roms leilighet i Albir
Flott solrik leilighet med 2 sov, stue, 
2 bad, balkong og felles basseng 
samt egen parkering til leie på 
langtid/åremål. Sentralt beliggen-
de. €750.00
Tlf 618574507
Costa Blanca Nord

2-3 roms leilighet ønsket
2-3 roms leilighet ønsker leid på 
Grand Kanaria,-Tennerif høsten 
2016 til våren 2017 mai juni,leie ca 
300-400 auro pr mnd fi n utsikt med 
heis siden jeg er dårlig til bens har 
elektrisk relatus, brukes €350.00 Tlf 
45001533
Kanariøyene

Short term rent
ALBIR. This lovely penthouse has a 
lounge, 2 bedrooms, 2 bathrooms 
with separate shower and a bath, 
modern kitchen and a big terrace 
with sea views. Washing machine, 
dishwasher Lift and swimming 
pool. €450.00
Tlf 693985676
Costa Blanca Syd

BOLIG BOLIG 
FOR SALGFOR SALG

Bolig ved Elians Skole
3-soveroms leilighet med havutsikt 
til salgs ved Elians Skole,La Nucia. 
Det er 2 bad,romslig terrasse med 
havutsikt,sentral oppvarming, car-
port for bilen og felles basseng.Kun 
30€/mnd i fellesutgifter €117 000.00
Tlf 965087508
Costa Blanca Nord

LEILIGHET TIL SALGS
2 roms leilighet med stor sydvendt 
balkong til salgs i Marina Interna-
tional, Torrevieja 1tr.Felles POOL. 
Euro 110 000,- Inkl. møbler Tlf: 
695714786 €110 000.00
Tlf 695714786 Costa Blanca Syd

Hus til salgs L’Alfàs
Hus i sentrum. 210 m2. Beste 
beliggenhet. Mulig å bygge 3 
etasjer+kjeler+terrassen. Alt sam-
men cirka 900m2
Tlf 97920123
Costa Blanca Nord

leilighet i torrelano
leiligheten i torrelano..nydelig...må 
ses....Lys og trivelig.tre soverom stue 
og kjøkken,,fl ott patio.alt innklu-
sive...møbler osv,,.. €180.00
Tlf 620879547
Costa Blanca Nord

ALTEA, naer DON CAYO.
Altea, sjarmerende leilighet for salg 
med stor terrasse. Romslig stue 
med utgang til terrasse. To romslige 
soverom To fl otte bad og et mod-
erne kjøkken med alle hvitevarer . 
Sentralvarme+airco €235 000.00
Tlf 648788553
Costa Blanca Nord

Lgh centrala Torrevieja
Fräsch totalrenoverad med nya 
klinkergolv, väggar och innertak. 
Helt nytt badrum o kök. Nya mö-
bler. Pool i huset. 2 vån, hiss. 200 m 
playa. 1 sovrum, vardagsrum med 
öppet kök. 
€82 000.00 Tlf 699 388 279
Costa Blanca Syd 

Finka, Pinoso
Byggd -08 200m2 4rum, 2 bad o 
kök, 18000m2 inhägnad delbar 
tomt m 300 oliv o mandelträd. Pool 
med tak, stort garage, gästhus o 
villavagn Otrolig utsikt,10 min till 
stad, 60 till fl ygplats. 325.500€ €325 
500.00
Tlf 966194772 Costa Blanca Syd 

Punta Prima, La Recoleta
Selges leilighet i bra stand. 2 sov,1 
bad, helt møblert, terrasse, garasje 
og bod. Leiligheten er på 85m2 og 
den er sørvendt. KUN 123.000€!!! 
€123 000.00
Tlf 694416578 Costa Blanca Syd
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Yorkshire Terrier Valper
6 valper tilgjengelig. Hvis du er klar 
til å åpne ditt hjerte og døren til 
noen av våre valper, ikke nøl med å 
kontakte oss. takk €3 000.00
Tlf 919876543
Costa Blanca Syd

Bordtennisbord
Ønsker å kjøpe bordtennisbord. Kan 
overtas i påsken.
Tlf 92657195 Costa Blanca Nord

mobil AC
Lite brukt mobil AC. 100€ Kjøpt på 
Carrefour september 13. 229€ Tor-
revieja €100.00 Tlf 652297026
Costa Blanca Syd

Alluminiumstege
Alluminiumstege i 3 delar, 2,6 m, 3,5 
m och fullt utdragen 5,95 m. Nypris 
133€ säljes för 70€ pga platsbrist. 
Finns i Torrevieja €70.00
Tlf 966785752 Costa Blanca Syd

JOBB SØKESJOBB SØKES
SØKER JOBB ALT AV INTERES
Jeg bor i Altea og snakker spansk, 
engelsk og litt norsk, jeg har mye 
jobb erfaring og er en ansvarsfull og 
positiv person, alt av interesse, kon-
takt meg: +34 636314309, 
eli_tabita@yahoo.es
Tlf 636314309 Costa Blanca Nord

Jobb søk
Sprek,arbeidsom og humørfylt 
dame 45 år søker jobb.Alt av inter-
esse. Har 2 år på høyskole med ped-
agogikk /spesial pedagogikk. Har 
jobbet med mennesker med ulike 
typer handikap.
Tlf 45181803
Costa del Sol

Trønder (27) søker jobb i
27 år gammel mann med et sterkt 
ønske om å fl ytte til varmere strøk. 
Erfaring innen forsikring, salg, we-
butvikling, sosiale medier, copywrit-
ing og oversettelser. Alle områder 
unntatt Barcelona.
Tlf 93936644

Jeg søker jobb i costa blanca syd/ 
nord innen restaurant,kjøkken,by
gg,vaktmester,renhold,sjåfør B.og 
kontor,bolig salg.....alt av interesser.
Jeg snakker norsk,fransk,engelsk 
og arabisk. 004741297506 Costa 
Blanca Syd

Jobb søkes
21 år gammel jente fra norge søker 
jobb i malaga området. Alt av inter-
esse. Ta kontakt:)
Tlf 652721082 Costa del Sol 

Jobb søkes !!
Jeg er en dame på 33 år som søker 
jobb i Alfaz del Pi området. Butikk,k
afeteria,kjøkken,rengjøring osv osv.
Tlf 47162674
Costa Blanca Nord

Jobb søkes
Mann på 48 år - etnisk norsk, bosatt 
i Oslo søker jobb i el. rundt området 
Torrevieja. Alt av interesse. kont. pr. 
epost: torgeir.salberg@gmail.com
Tlf 90071185
Annet sted...

Stilling Søkes
Hei, Jeg er en enslig ‘’ung’’ dame på 
53 år som ønsker å fl ytte til Spania. 
Jeg har 30 års erfaring innenfor re-
sepsjon/Kontor yrket. Snakker fl y-
tende engelk og litt tysk.
Tlf 95460934
Costa Blanca Syd

Mann 36 år.
Søker jobb i Gran Alacant område. 
Alt av interesse.Snakker spansk, 
norsk, og engelsk. 0034602631823
Tlf 602631823
Costa Blanca Syd

SØKER JOBB
En kvinne på 19 år søker 
jobb!!Snakker både norsk, engelsk, 
litauisk, spansk, litt russisk. Har en 
del erfaring i servicebransjen og 
kundebehandling. Mye arbeidser-
faring, alltid blid og positiv!
Tlf 95070712

Søker Jobb!
Heisann vi er to kara i midten av 
tjueårene som ønsker arbeid i Span-
ia. Ønsker arbeid innenfor Salg og 
markedføring. ellers er vi åpene for 
tilbud. Ta gjerne kontakt for mere 
informasjon. €2 000
Tlf 98352931 Kanariøyene

Jobb søkes
Ung dame søker jobb i Alfaz / Albir 
åmrådet ta kontakt 600779285
Tlf 600779285
Costa Blanca Nord

Arbeid
Voksen dame på 52 søker arbeid. Er 
hjelpepleier, men er interessert i an-
net arbeid også. Snakker engelsk.
Tlf 654722128
Costa Blanca Nord

Søkes jobb
Hei Jer er ei jente på 26 år som øn-
sker seg et jobb i Albir.Jeg søker 
jobb som vaskehjelp i privathus. 
Jeg snakker spansk og norsk.Hvis 
du trenger vaskehjelp ta kontakt via 
email.
Tlf 672589018
Costa Blanca Nord

Barnepass, kontorarb. mm
Livlig Norsk dame på 41 år søker 
jobb i Spania. Snakker Norsk og En-
gelsk og noe Spansk. Har erfaring 
som gartner, barn, funksjonshem-
mede, kontor mm. Alt av interesse. 
Ta kontakt på tlf: 926 27 845
Tlf 92627845

Behov for hushjelp?
Trenger du hjelp til generell 
rengjøring, vaske og stryke klær, 
barnepass? Har jobbet 2 år som 

i Andalusia, mindre enn to timer 
fra Alicante fl yplass). Ideell for en B 
& B eller privat hus, som ligger på 
60.000m2 
€350 000 Tlf 660167199
Annet sted...

villa 169.990,-€ 4 sovero
Villa meg egen Pool til salg pris før 
199.000,- nå er 169.000,- Nær fra 
den Norskeskole i Quesade 1.7 km 
Flott utsikt med stor soverom og 2 
bad stue ,kjøkken med egen Pool 
og har gjeste Leilghet . €169 990
Tlf 96013875 Costa Blanca Syd

Rekkehus AlbirNorskeSkole
Rekkehus til salgs i Albir ved den 
norske skolen Costa Blanca. Pan-
oramautsikt fra stue og terrasser. 
Reformert 2012-2014, med høy 
standard. 126m2 boareal på 3 
etasjer. 257m2 tomt. €290 000 Tlf 
620234673 

Spar 20.000€ Hus m.3 sov
Townhouse m 3sov,2bad,stue,kj og 
vaskerom. 2 terasser, felles pool, fullt 
möblert. €110 000 Tlf 67410098
Costa Blanca Nord

leilighet med havutsikt
leilighet i La Nucia med 3 soverom, 
2 bad, 140m2, og fantastisk utsikt til 
havet og fj ellene .. Ligger i et rolig 
Urbanizacion med alt, I nærmiljøet 
€149 000 Tlf 634374404 

Albaida tomt m/hus og elv
Rustik hus, inngjerdet, med innlagt 
vann og 4 mål tomt. Tomt med ap-
pelsiner, oliven etc. og, vill asparges. 
Elv nedenfor. Nydelig sted med 
store muligheter. €70 000
Tlf 679468799 Costa Blanca Nord

Leilighet i Albir sentrum
Selges oppusset og sydvendt 
leilighet på bakkeplanen i Albir sen-
trum. 95m2 bolig +120m2 terrasse: 
3-soverom, 2 bad, sydvendt ter-
rasse, privat hage, garasje og bod. 
Felles basseng. Kun 295.000€! €295 
000 Tlf 965087508  Costa Blanca 
Nord

BOLIG BOLIG 
SØKESSØKES

Leilighet/hus ønskes leid
Fam på 3 ønsker å leie leilighet 
sentralt i Albir fra midten av aug 
2016-2017.Basseng er et pluss. 2-3 
soverom,4/5 sengeplasser. Ring for 
en trivelig prat.
Tlf 47162674 Costa Blanca Nord

Feriebolig ønskes leid
Ønsker feriebolig i albirområdet, 
3soverom, basseng og god kvalitet. 
Langtidsleie. €1 000.00
Tlf 98096303 Costa Blanca Nord 

Bolig i Ciudad Quesada
Vi er en hyggelig familie på 4 som 
fl ytter til Rojales i Slutten av Juli og 
ønsker oss et fi nt sted å bo! Helst 3 
soverom og gjerne tilknyttet svøm-
mebasseng. Boligen må også ha 
noenlunde stabil WiFi.
Tlf 41218080 Costa Blanca Syd

Leilighet i Alfaz
Voksen dame søker leilighet i Alfaz. 
Sikker inntekt. Må være i gåavstand 
til sentrum. Max leie 550 og 1 mnd 
depositum. €550.00
Tlf 40389009 Costa Blanca Nord

Bolig ønskes leid
44år gammel nordmann tidligere 
maler men nå uføretrygdet ønsker 
å leie leilighet 1-2 soverom costa 
blanca syd el nord. Meget god re-
feranse fra nåværende 10årig leief-
orhold i Norge.Maks 450 € pr mnd. 
Tlf 45666848 Costa Blanca Syd

Langtidsl. møblert villa

1 års leie. Gjerne landlige omgivelser. 

Egen hage og privat basseng til for-

nuftig pris. Voksent pendler par med 

hund. Område : Alicante til Denia.

Tlf 9822 2660 Costa Blanca Nord

DIVERSE & LØSØREDIVERSE & LØSØRE
Terrassemøbler til salgs
Vedlikeholdsfrie terrassemøbler 
rimelig til salgs, Ciudad Quesada. 
€200  Kontakt pr. telefon 966 718 
690

CAMPINGVOGN TIL SALGS
Fast oppstillingsplass i Albir, CAP-
BLANCH, Plass nr 51. Plass til bil. 
Selges som besiktiget. Deftlef 2005 
modell. Sengeplasser: 6-Internet-
Fortelt-Komfyr-Gass: Kjøleskap-Op-
pvarming. Kontakt telf. €9 750.00
Tlf 95775386 Costa Blanca Syd

Skinnsalong mm ønskes kjø
Jeg ønsker å kjøpe en pent brukt 
skinnsalong, helst lyst skinn. 
Trenger også andre stuemøbler. 
Eks.2 recline. Tepper og bokseks-
jon er også av interesse. Trenger 
ogsåskrivebord,kontorstol og 
sovesofa Tlf 98691694 Costa Blanca 
Nord

Servantskap med 2 skuff er
Nytt servantskap med 2 skuff er, 
hvit høyglans selges da det dess-
verre ble litt for bredt etter på 
vårt nye bad. Bredde vask:103cm, 
Bredde skap:100 cm Dybde:49 
cm,Høyde:64 cm Kjøpt på IKEA Mur-
cia €200.00
Tlf 95731636 Costa Blanca Syd
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• 1-6 år
• 2 norske barnehagelærere
• 4 min kjøring fra den norske skole Costa Blanca
• norske og spanske ansatte
• Vi tilbyr også timer, dager eller uker

Costa Blanca Barnehage
www.costablancabarnehage.com

Åpent:
Mandag - Fredag 

08.30-16.30

Adresse:
Polideportivo Camilo Cano

03530 La Nucía

Tlf: +34 627 134 970
+34 647 706 542

E-post: 
post@costablancabarnehage.com

Du fi nner oss i fl otte lokaler på 
idrettsplassen i La Nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og SE hvor 
fl ott vi har det!!

Vi har fokus på å gi DITT barn en 
trygg hverdag. Det skaper trivsel, 
glede, lek, læring og vennskap!!

Ring oss i dag for avtale!
Tlf: 649 670 743
Calle Vents Vius no 6, Altea
www.alteasalut.com

Godkjent fysioterapaut & podolog
Behandling, trening & rehabilitering

Ryggproblemer, brudd og muskel-

(podologi), elektroterapi, massasje, 
spesialist på behandling & 
trening av barn

Moderne klinikk i gamlebyen i Altea.

Også hjemmebesøk /  behandling i 
Alfaz del Pi, La Nucia og Altea.

Fysioterapi i Altea

a

Godkjent spansk klinikk

Se www.helfo.no for 

info om refusjon o.l.

Vi operer med spanske priser, gjør 
manuell terapi og tar oss god tid.
Velkommen!

Aupair i Norge, og før det 2 år i Dan-
mark. Prater engelsk, og forstår litt 
norsk. Helst i Torrevieja.
Tlf 672585558
Costa Blanca Syd 

MØTEPLASSENMØTEPLASSEN
Bergsutfl ykt
Bergsutfl ykt med lite av varje, Låter 
det intressant? Blev Du nyfi ken? Hör 
i så fall av dig. Tlf 628581623
Costa Blanca Syd 

Møteplassen
“Dame, 70 år, søker en venn mellom 
68-75 år til hyggelige kafe/restau-
rantbesøk i Albir. Tlf 643333203
Costa Blanca Nord

Venner
søker grei dame for felles hygge-
kaff e turer -osv bor la zenja- playa 
fl amenca omr ta en tel da så tar vi 
det der i fra for en koselig prat alder 
ingen grense singel mann venter 
693358334
Costa Blanca Syd

Dame 41 år (røyker) søker en venn 
mellom 40-50 år til hyggelig kafebe-
søk i Albir/alfaz. Tlf 95812723 
Costa Blanca Nord 

To form music group
A clasic guitarist is looking for other 
musicians with high level to form a 
profesional group. Could be wind, 
string, voice and percussion. The 
repertory could be clasical, jazz, 
blues and latin.
Tlf 656954233 Costa Blanca Nord

Nedtellingen er i gang...
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STILLING STILLING 
LEDIGLEDIG

Søker jobb.
Hei. Jeg er 37 år. Søker jobb i Costa 
Blanca. Vil fl ytte til høsten 2016. 
Snakker godt norsk, russisk, en-
gelsk. Ønsker å bli kontaktet på 
Mail juliksa@outlook.com
Tlf 41220239 Costa Blanca Nord

Norsk, engelsk og spansk.
Hei, erfaren Hotel Manager sok-
ker jobb i Alicant, Benidorm, Costa 
Blanca omradet. Kundeservice, Ho-
tell, Restaurant og eindom. MVH 
Patricio Vega €1 200 Tlf 654443598 
Costa del Sol 

Ønsker du ekstrainntekt?
We are a virtual working center 
with Danish, Swedish and Norwe-
gian speaking employees located 
in diff erent countries. This job op-
portunity requires a stable internet 
connection and Nordic time zone. 
Tlf 677678744

TJENESTE TJENESTE 
TILBYSTILBYS

Hus och Hund/Katt Vakt

Jag ar just nu i Indien men kommer att 

komma tillbaka till Spanien i borjan av 

Juli och ar fran da ledig for nya hus och 

husdjurs vakt uppdrag: http://mariaerv-

ing.com/house-pet-sitting €10.00

Tlf 622619733

Costa del Sol 

Språkundervisning

Lær deg spansk / Tolk Lær spansk på en 

enkel måte Forståelse og konversasjon. 

Er også behjelpelig som tolk til lege og 

off . kontorer. Henter og bringer i områ-

det Alicante - Valencia.

Tlf 622346483

Costa Blanca Nord

elektriske anlegg

ELECTROCLIMA Vi tilbyr alle tjenester 

du måtte ha behov for i ditt elektriske 

anlegg. Alt fra den enkle stikkontak-

ten til den selvtenkende boligen.  Ver-

mepumper, A/C og andre automa-

tiserte anlegg.

Tlf 629665114

Costa Blanca Syd

Restaurant for sell

Restaurant for sell in Torrevieja,very 

cheap.with option fl at all together.Re-

ally nice place. €250 000.00

Tlf 966703190

Costa Blanca Syd

Gartner

Alt arbeid i hagen tilbys. Lang erfaring 

med regjøring eller fj erning av palmer. 

Rydder og vedlikeholder alle typer hag-

er. Kontakt Josef tlf 650 722 040 680 929 

010 (norsk)

Tlf 650722040 Costa Blanca Nord

Altmulig mann ønsker oppdrag, alt av 

interesse i Altea, Alfaz området, du vil 

helt sikker bli fornøyd med mitt arebeid, 

rimelige prise, kontakt:chemagato@ho-

tmail.com

Tlf 600779285

Costa Blanca Nord

Altmuligmann

Altmuligmann med lang erfaring i det 

meste, tilbyr tjenester som montering 

av møbler, div. reparasj. i huset, vakt-

mestertj., hagearbeid, tolk ved legebe-

søk og off . kontorer, til en rimelig pris.

Tlf 622346483

Costa Blanca Nord

mark carter rörmokarservice reparation 

och instalation av junker varmvattens

berädare,gas,elektrisk. altea,albir,alfaz 

del pi,benidorm,fi nestrat, la 

nucia,polop. tel.661069541(engelsk) 

tel.607825397(svensk)

Costa Blanca Nord

Håntverker/maleren

Tysk utbildad målare, talar tyska, engels-

ka och spanska. Utför alla möjliga måln-

ingsarbeten samt diverse hantverkjobb. 

Även dekorationsmålningar, se bilder. 

Tlf 627725368

Costa Blanca Nord

Levande musik på din fest/bjudning

För att göra din fest/middag lite speci-

ell, hur det vara med levande klassisk 

guitarrmusik? Klassisk musik, barrok, 

latinsk, jazz... av guitarrist från Paris, bo-

ende i Alfaz. www.gclasica.com

Tlf 657753461 Costa Blanca Nord

malingarbeid -ALICANTE, TOREVIEJA, 

ALFAZ DE PI, BENIDORM

hvis du trenger å male ditt hus eller 

leilighet-vi er her for deg. Ring oss for 

gratis konsultasjon. innvendig, utven-

dig, dekorasjoner ..Fast og eff ektiv 20 års 

erfaring lf 629684700 

Transport

Ønsker du å få kjørt bilen din fra Bergen 

til Torrevieja-området, eller trenger side-

mann/kjøreavløser på samme tur? Jeg 

kan bistå etter jul, men må få ta med 

meg et TV. Tlf. +4791882130

Tlf 91882130 Costa Blanca Syd

Guitarr lektioner

Guitar clases: clasic, blues, jazz, latin. In 

Altea. Teacher with experience and de-

gree from Paris. Watch Youtube “Thierry 

Fouet”. Half an hour a week 10 e. €10 Tlf 

656954233 Costa Blanca Nord

Gartner

Gartner Profesjonell service vedlikehold 

hager og bassenger. Gode referanser fra 

norske kunder Alfaz del Pi Billige priser. 

Valentin 680929987 valentin51284@

gmail.com

Tlf 680929987

Costa Blanca Nord

ALTMULIGMANN SØKER OPPDRA

Alt iinen vaktmestertjenester, små elek-

teriker og rørlegger arbeid, hagearbeid, 

råd og hjelp tilbys, kontakt:chemagato@

hotmail.com, 600779285

Tlf 600779285

Costa Blanca Nord

Meditasjon

Jeg holder kurs i meditasjon. For infor-

masjon ring miranda Tlf 643303998

Costa Blanca Nord

Rengjøring

Ønsker rengjørings og husarbeid og 

omsorg. Jeg er en voksen og ansvarlig 

person. Tlf 625720161

Costa Blanca Nord

Omsorgsarbeider ledig for

Aut omsorgsarb er ledig for oppdrag fra 

6.01.16 - 1.04.16 tar alt fra hjelp i huset, 

personlig stell, handling osv. Bor i områ-

det Alfaz del pi. kontakt. e-mail: hotten-

dorfc@gmail.com tlf.47971478

Tlf 97147896 Costa Blanca Nord

Gelenegler i Alfaz

Jeg legger gelenegler og semiper-

manent neglelakk i Alfaz. Dette er en 

hobby,og jeg legger hjemme. Har gått 

på NorProNails i Drammen,har eksa-

men derfra. Ring for info og timeavtale. 

Anja 693744138

Tlf 693744138

Costa Blanca Nord

Altmulig mann søker oppdr

Altmulig mann søker oppdarg, vakt-

mester tjenester, hagearbeid, monter-

ing av møbler osv.... Ring600779285, 

chemagato@gmail.com

Tlf 600779285

Costa Blanca Nord

Tolk tjenester tilbys i el albir til et for-

nuftig pris. Vi kan være behjelpelig med 

oversettelse av dokumenter Norsk-

Spansk-Norsk. kontakt på:

lrs@windowslive.com

Tlf 60477725

Costa Blanca Nord

GARTNER

Hjelp til å stelle hagen generelt, mon-

tering av dryppvanningsanlegg og 

småreparasjoner i hjemmet. 15 €/

time. Området Altea-Alfaz-Benidorm-

Villajoyosa. Tlf: 687461525 - E-post: 

a.fonsdiaz@hotmail.com €15

Tlf 687461525 Costa Blanca Nord

Alt muligmann til tjenest

Tjenester tilbys - ung spansk gutt på 28 

år soker alt av arbeide. Er erfaren maler, 

hagearbeid, sma reperasjoner pa ele-

krisitet og ror. Poolservice mm. Jeg er en 

alt muligmann helt enkelt. €10

Tlf 666888873 Costa Blanca Nord

Veiledning og Healing

Andlig/spirituell veileder i Velez-Malaga 

omradet. Talar svenska, norsk samt en-

gelska. Besok websida for mer informa-

tion: http://mariaerving.com/

Tlf 622619733 Costa del Sol

Tolk tilbys

Trenger du tolk til legebesøk, off entlig 

kontorer... Te kontakt : 

tolk.spansk@gmail.com

Tlf 600779285 Costa Blanca Nord

lær deg spanska

Har du lust o lær spanska på enkel 

måtte? forståelse og konversation. tf: 

+34-622 34 64 83

Tlf 622346483

Costa Blanca Nord

Vaskehjelp

Hei! Vår spanske vaskehjelp søker fl ere 

oppdrag. Voksen dame som tenker selv 

og tar ansvar. Alfaz, Altea, La Nucia, Al-

bir, Benidorm eller Villajoyosa. Ring og 

snakk med Tone (691 775 713) for kon-

takt €10

Tlf 691775713

Costa Blanca Nord

Tolk

Tilbys tolk norsk/spansk, norsk/engelsk, 

ta kontakt:  

tolk.spansk@gmail.com

Tlf 600779285 

Costa Blanca Nord

hushielp

Vaskehjelp-hushielp jis spøretter janeth 

snakker lite svensk og engelsk

Tlf 662064064 Costa Blanca Nord

hagearbeide

hagearbeide Installasjon av van-

ning beskjæring trær og palmer hage 

rengjøring hage vedlikehold reformer 

gode priser gratis tilbud jeg talar svensk 

Tlf 662064064 Costa Blanca Nord

Ledig restaurantjobb

Vi søker medarbeider snarest til en res-

taurant i Gran Alacant. Ring 654 017 656 

eller 652 360 768. €0

Tlf 654017656 Costa Blanca Syd

Transport av hund m/eier

hundetransport til/fra Alicante fl yplass 

tilbys til hund med eier. Ta kontakt for 

mer info. Tlf 634289140

Costa Blanca Nord

Barnepass tilbys

Jeg er en jente på snart 18 år som er vel-

dig vant med barn. Jeg holder til i Alfaz 

del pi men jeg har scooter. Kontakt meg 

gjerne på telefon for mer info.

Tlf 654720778 Costa Blanca Nord

Administrasjon søkes

Firma som importerer nøtter, søker ad-

ministrasjonsmedarbeider som snakker 

spansk/engelsk/norsk.Andre språk er 

også en fordel. Bør ha erfaring med 

regnskap og utenrikshandel.Heltids-

kontrakt. CV på mail

Tlf 650449315

Costa Blanca Nord

LÆR SPANSK VED ALBIR IDIOMAS

Gruppetimer og privattimer på alle 

nivåer. Vi søker også språklærere med 

norsk eller svensk som morsmål for Al-

faz del Pí. Tlf 966864726

ARBEID UTØRES

Reparasjon av vaske-

maskiner, tørketrom-

ler, oppv. maskiner, 

v.vannsbereder, gass-

brenner till vann. 
24-timer service. 

de-monteur@hotmail.nl

+34 604 273 387

Snakker Hollandsk & Eng

GARTNER  
Hjelp til å stelle hagen gene-

relt, montering av dryppvan-

ningsanlegg og smårepara-

sjoner i hjemmet. 15 €/time. 

Området Altea-Alfaz-Benid-

orm-Villajoyosa. 

Tlf: 687 461 525 

a.fonsdiaz@hotmail.com

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-

dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

*SHIELDAIG* 
HUNDE OG KATTEHOTELL I 

FINESTRAT
Den perfekte plass for din katt 

el. hund m/ masse tilleggsak-

tiviteter og store luftegårder. 

Følg CV 758 bak Terra Natura 

mot Finestrat i 3 km. Ta av tvers 

ovenfor El Pages Restaurant:

www.shieldaigkennels.com 

Ring: 965878284 / 680562745

Gartner
Alt arbeid i hagen tilbys. 

Lang erfaring med regjøring 

eller fj erning av palmer. 

Rydder og vedlikeholder alle 

typer hager.

Kontakt Josef 

Tlf  650 722 040 eller

680 929 010 (norsk)

Scandigo
Supermercado

www.scandigo.es

Størst og best 

på skandinaviske 

matvarer i 

Torrevieja!

Etabl. 2003

Nystekte 

norske og danske 

brød hver dag!

Mmm!

Vi har over 2200 vareslag fra Norge, 
Sverige og Danmark! Kom innom og ta 

en titt på vareutvalget!

Calle Fuensanta 54 - 03182 Torrevieja
Tel: 965 718 281

Mandag - Lørdag: 09-15  

For leie i Alfaz del Pi
Avda. Ideel for et eldre par. 
Meget solrikt, 2 soverom, 1 
bad. Garasje og luftkondi-
sjonering kald / varm
450€/måned. Langsiktig. 
Tel. 661 04 85 84 

Man with 
a Van

Flytte på Costa Blanca?
Vi bærer ut, kjører fl ytte-

lasset og bærer inn for deg! 

Trygt, raskt og rimelig!

Ring i dag for 

prisoverslag!
Tlf: 633 331 677
Epost: fl ytting@spania.no
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SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil 
ut med full tank. Det er 
obligatorisk depositum 
for dette. Tidligere har 
det ikke vært refunder-
bart, nytt av sesongen er 
at bensindepositum kan 
refunderes, helt eller delvis.  Man 
betaler for bensin når man henter. 
Den kan leveres med full tank 
og da blir beløpet refundert mot 
et gebyr på 25€ som skal dekke 
leverandørens kostnader med å 
administrere ordningen.

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART
www.SpaniaForum.no
Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

S a n  M ig u e l  d e  S a l in a s  

Skandinavisk    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

SpaniaPosten.es

SpaniaPosten har i nesten 15 år vært den største skandinaviske medie 

i Spania. Vi har fl ere publikasjoner på papir og nett. I 2016 utvider vi 

med nye produkter og trenger fl ere til å være med oss videre.

Frilanser / Journalist
Vi vil styrke vår redaksjon ytterligere og søker personer som har 

erfaring som skribent/journalist. Du bør ha nyhetsteft og gjerne 

aktiv i nærmiljøet.

Vi kan tilby fast stilling eller tilknytning eller fast freelancer avtale. 

Vi tilbyr gode betingelser for rette vedkommende og svært gode 

personlige utviklingsmuligheter med mulighet for utvidet ansvar-

sområde. Arbeidssted er Torrevieja og/eller Alfaz del Pi med om-

rådene rundt.

Torrevieja & Albir

Stilling ledig: Account manager & Salgskonsulent
Liker du å jobbe med mennesker?

Vårt salgs-team ønsker seg fl ere medarbeidere. Vi trenger deg som 

liker å jobbe med kundekontakt. Den primære arbeidsoppgaven 

er å ta godt vare på våre annonsører. Du bør være utadvendt, ha 

god orden/være godt organisert, like daglig kontakt med ulike 

mennesker, trives med å arbeide selvstendig og samtidig bidra i 

et team.  Arbeidssted er Torrevieja og/eller Alfaz del Pi -området. 

Betingelser etter avtale.

Søkere må være etablert i Spania på søketidspunktet. Vil du søke eller 

ønsker mer info, kontakt oss på:  stilling@spaniaposten.es 

eller  kontakt daglig leder direkte på tlf 627 816 569 etter 17.00.

www.SpaniaPosten.es

LEDIG DELTIDSJOBB
Fra tid til annen ønsker vi noen 
som kan ta seg av våre skandina-
viske kunder på deres e
get språk. Vedkommende bør også 
snakke engelsk eller spansk. Dette 
er ikke en fast stilling men det er 
godt betalt.  Inkludert i jobben er 
oversetting av annonser.

Bor du i Torrevieja eller på Orihuela Costa hele eller deler av 
året, med tid og lyst til å jobbe innimellom?

Kontakt oss i dag: 

Melanie:  626 626 808             epost:  info@inmojmartinez.es 
Natalie:  650 679 655                             www.inmojmartinez.es

jJeg vil praktisere Norsk

Jeg søker en eldre person som kan 

hjelpe meg å lære og praktisere min 

norsk noen timer, 2-3 dager per uke. Jeg 

kan hjelp deg på butikken, til apoteket, 

legen etc i bytte. Altea/Albir 

Tlf 622154260 Costa Blanca Nord

Håntverker/maleren

Tysk utbildad målare, talar tyska, engels-

ka och spanska. Utför alla möjliga måln-

ingsarbeten samt diverse hantverkjobb. 

Även dekorationsmålningar, se bilder. 

Tlf 627725368 Costa Blanca Nord

Levande musik på din fest/bjudning

För att göra din fest/middag lite speci-

ell, hur det vara med levande klassisk 

guitarrmusik? Klassisk musik, barrok, 

latinsk, jazz... av guitarrist från Paris, bo-

ende i Alfaz. www.gclasica.com

Tlf 657753461 Costa Blanca Nord

Liverpool gjestet 
Gran Canaria

Gran Canaria

I vinterferien 2016 arrangerte Liverpool 
Football Club International Football 
Academy (LFCIFA) fotballskole for tredje 
året på rad i Arguineguin på Gran Canaria.

Barn mellom 6 og 16 år 
fi kk sjansen til å utfordre 
seg selv, og fi npusset fot-

ballteknikken ved hjelp av pro-
fesjonelle trenere fra LFCIFA.

–Fotballskolen er en ferieløsning 
som passer godt for mange fami-
lier i dag. Barna får spilt fotball 
mens foreldrene slapper av på 
hotellet eller utforsker øya. Sko-
len var ferdig kl. 14.00 hver dag 
slik at man fi kk kvalitetstid 
sammen på ettermiddag- og 
kveldstid, sier Sophie Damsund, 
PR-ansvarlig i Ving. 

Alle er velkomne
Treningen løp over tre dager 
(tirsdag til torsdag) i uke 8 og 9 
i februar og mars 2016, og tre-
nerne sørget for høy kvalitet på 
undervisningen. Det er ingen 
krav til  kvalifi kasjoner for barna 
som ønsket å delta, utover å være 
glad i å spille fotball.

Deltagere fra hele Skandinavia
–Hittil har over 100 barn fra hele 
Skandinavia vært med, sier Bernt 

Jo Vole, daglig leder i Sport & 
Media som arrangerer fotball-
skolen. 
–Fotballskolen er svært populær, 
og dette gir barn og voksne mu-
ligheten til å ha noen timer for 
seg selv midt på dagen.

God samarbeidspartner
Vole er takknemlig for å ha et 
godt samarbeid med Ving om 
fotballskolen. Ving anbefaler å 
kombinere fotballskolen med alt 
annet Arguineguín har å by på – 
solrike dager, lokal sjarm og 
sprellfersk fi sk og skalldyr på 
små restauranter med havutsikt. 
Eller kanskje et besøk på Anfi  
Beach – en av Kanariøyenes 
beste strender – med kritthvit 
korallsand og krystallklart vann.

–Vi kommer igjen neste år! strå-
ler Vole etter to herlige uker på 
Gran Canaria. –Påmeldingen åp-
ner igjen i august.
 
Les mer om fotballskolene:
liverpoolfootballschool.com
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of 
Orange County
14:00 MasterChef USA
15:00 Gordon Ramsay rydder opp
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Parneviks
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:40 Sex og singelliv
00:15 Svenske Hollywoodfruer

08:15 Sportsrevyen
09:00 NRK nyheter
09:10 Smæsj
09:50 Lenas reiser
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Brøyt i vei
12:55 30 svar
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1959
14:00 NRK nyheter
14:10 Millioner på spill
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear - en perfekt biltur
16:00 NRK nyheter
16:10 P3morgen
16:40 Rebecca og Fiona
17:00 NRK nyheter
17:15 Kjendisklipperne
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Tilbake til 90-tallet: 1992
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Verdens beste pappa
20:45 Glimt av Norge: Gjesteloftet på 
Stiklestad
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Innesperret
22:20 Med saks som pensel
23:15 Kveldsnytt
23:30 Unge inspektør Morse
08:15 Urix

08:25 America’s Funniest Home Videos
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny i USA
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home Videos
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:15 Cougar Town
15:45 Black-ish
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Black-ish
19:30 4-stjerners middag
20:30 I hodet på Tufte
21:30 Typisk deg med Petter Schjerven
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 CSI
00:30 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Top Chef
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Åsted Norge
22:40 Det tredje øyet
23:40 Dicte
00:40 Criminal Minds

MANDAG 14.03

TIRSDAG 15.03

08:45 Hemmelige svenske rom
09:00 NRK nyheter
09:10 Smæsj
09:50 Gunnel Carlson i Italia
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Brøyt i vei
12:55 30 svar
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1959
14:00 NRK nyheter
14:10 Millioner på spill
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear spesial: Folkelige biler
16:05 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:45 Rebecca og Fiona
17:00 NRK nyheter
17:15 Kjendisklipperne
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Billedbrev: Der fotball er Gud
18:00 Tilbake til 90-tallet: 1993
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Ut i naturen: Sunnmøres alpine arv
20:40 Hjortekalven
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Brennpunkt: Bakterietrusselen
22:30 Migrapolis: Hvor er du fra, egentlig ?
23:00 Kveldsnytt
23:15 Red Bulls mørke hemmeligheter
23:57 Verdens beste pappa
00:55 Jonathan Strange & Mr. Norrell

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Tid for hjem - Sesongavslutning!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 Top Chef
00:40 The Good Wife

08:25 America’s Funniest Home Videos
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny i Europa
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home Videos
13:20 4-stjerners middag
14:20 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:20 Cougar Town
15:45 Black-ish
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Black-ish
19:30 4-stjerners middag
20:30 The Big Bang Theory
21:00 The Big Bang Theory
21:30 I kveld med YLVIS LIVE
22:30 Typisk deg med Petter Schjerven
23:30 CSI
00:25 Castle

08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of 
Orange County
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Danmark
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Superoppusserne
19:30 Superoppusserne
20:30 Hele Norge baker
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

SpaniaJournalen har publisert artikler og reportasjer for 
og om Spania-nordmenn siden 1987. 

Nå har vi laget det beste online-magasinet om Spania 
med et stort arkiv interessante og inspirerende artikler.

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

www.nordichd.tv

GÅ IKKE GLIPP 
AV NOE PÅ TV!

Se dine favoritt program-
mer - når du ønsker! 

Endelig, en TV-boks som 
fungerer slik du er vant til 
hjemme. Vi har 14 dagers 

opptak av alle programmer 
- så du velger når du ønsker 

å se på. Ingen opptak 
nødvendig. Vi har allerede 

gjort dette for deg! Spol 
over reklamer hvis du 
ønsker. Pause når du 

trenger. Gå ikke glipp av 
noe.

www.nordichd.tv

DET STØRSTE 
UTVALGET 

AV HD KANALER.
NORDICHD.TV tilbyr det 

største utvalget av 
Skandinaviske kanaler i 

HD kvalitet.
Fremdeles usikker? Kom 
innom å prøv det selv 

GRATIS i 7 dager. Ingen 
forpliktelser!

Ålesund

Norwegian med 
ny rute fra Vigra

Tidligere har selska-
pet hatt lørdags-av-
ganger til Alicante, 

men fra slutten av mars 
starter de opp med avgan-
ger til Alicante også på 
tirsdag, opplyser lufthavn-
sjef Tor Hånde.

I løpet av det siste året har 
det blitt færre utenlandsav-
ganger fra fl yplassen, men 
Hånde sier Norwegian tid-

ligere har hatt bra belegg 
på avgangene sine til Spa-
nia i sommerhalvåret.

– Det er mange fra vår 
region som har egne hus 
eller leiligheter i området 
rundt Alicante, og de vil 
helt sikkert sette pris på at 
tilgjengeligheten til sine 
eiendommer blir betyde-
lig forbedret, sier Hånde til 
Sunnmørsposten.

Norwegian starter opp ny ukentlig avgang 
fra Vigra-fl yplassen utenfor Ålesund. 
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of Orange 
County
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Danmark
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Superoppusserne
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen
21:30 Boligjakten
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

08:15 Urix
08:45 Hemmelige svenske rom
09:00 NRK nyheter
09:10 Best i verden: Martin Schanche - 
Rattets Messias
09:40 NRK nyheter
09:45 V-cupfi nale alpint: Utfor menn
11:15 NRK nyheter
11:25 V-cupfi nale alpint: Utfor kvinner
12:30 Best i verden: Rosenborg og 
mirakelet i Milano
13:00 NRK nyheter
13:10 Brøyt i vei
13:50 Filmavisen 1959
14:00 NRK nyheter
14:10 Millioner på spill
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear spesial: Folkelige biler
16:05 NRK nyheter
16:15 P3morgen
16:45 Rebecca og Fiona
17:00 NRK nyheter
17:15 Kjendisklipperne
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Sport i dag
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Hva feiler det deg?
20:25 Forbrukerinspektørene
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 Program ikke fastsatt
22:20 Trygdekontoret
23:00 Kveldsnytt
23:15 Vikinglotto
23:25 Det hemmelige språket
00:10 Hva feiler det deg?
00:50 Jonathan Strange & Mr. Norrell

08:25 America’s Funniest Home 
Videos
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny i 
Europa
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 4-stjerners middag
14:20 Morgan og Ola-Conny i 
Europa
15:20 Cougar Town
15:45 Black-ish
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Black-ish
19:30 4-stjerners middag
20:30 Barneavdelingen
21:30 Brille
22:30 I kveld med YLVIS LIVE
23:30 CSI
00:25 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Bolig til salgs
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Dokument 2: Monikas 
Mamma
22:40 Fisken som bygde landet
23:40 Tid for hjem
00:40 Criminal Minds

ONSDAG 16.03

TORSDAG 17.03

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Hotel Cæsar
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Underhuset - Spesial
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Matkontrollen
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Amatørenes mester 
22:40 Blindspot
23:40 Åsted Norge
00:40 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Morgan og Ola-Conny i 
Europa
09:40 Millionær søker kjæreste
10:30 Millionær søker kjæreste
11:25 The Big Bang Theory
11:50 The Big Bang Theory
12:20 America’s Funniest Home 
Videos
12:50 4-stjerners middag
13:50 Morgan og Ola-Conny i 
Europa
14:45 Cougar Town
15:15 The Big Bang Theory
15:40 The Big Bang Theory
16:10 Friends
16:40 Friends
17:05 Two and a Half Men
17:30 Two and a Half Men
18:00 Håndball: Studio
18:30 Håndball: Norge - Tyskland
19:30 Håndball: Norge - Tyskland
20:15 Håndball: Studio
20:30 4-stjerners middag
21:30 Berserk - i pionerenes 
farvann
22:30 Code Black
23:30 CSI
00:25 Castle

08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of Orange 
County
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Danmark
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Superoppusserne
19:30 Superoppusserne
20:30 Larvikjentene
21:30 Black Widows
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer

www.nordichd.tv

SE PÅ TV I 
HD KVALITET
Takket være vår 

hemmelige nano-kom-
presjons teknologi kan 
du se på HDTV med 
bare 1Mb/s internett 
linje. Spesial laget for 

deg. Kom innom å prøv 
vår tjeneste GRATIS i 7 

dager uten forpliktelser!

08:15 Brøyt i vei
08:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
09:00 NRK nyheter
09:15 Best i verden: 100 gull og fem 
hundredeler
09:45 V-cupfi nale alpint: Super-G kvinner
11:00 NRK nyheter
11:15 Billedbrev: Garrincha - folkets glede
11:25 V-cupfi nale alpint: Super-G menn
12:30 NRK nyheter
12:45 V-cupfi nale hopp: Skifl yging, 
kvalifi sering
13:45 V-cupfi nale alpint: Super-G
14:00 NRK nyheter
14:10 V-cupfi nale skiskyting: Sprint 
kvinner
15:30 NRK nyheter
15:45 Top Gear spesial - verdenshisto-
riens verste bil
17:00 NRK nyheter
17:15 Kjendisklipperne
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Sport i dag
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Team Ingebrigtsen
20:25 Schrödingers katt
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Debatten
22:30 Ukens vinner
23:00 Kveldsnytt
23:15 Chicago Fire
23:55 Underholdningsavdelingen
00:35 Team Ingebrigtsen

40 år siden drapene 
i Vitoria

Spansk historie

40 år er gått siden drapene i Vitoria i Baskerland. 
Den 3. mars 1976 ble 5 arbeidere skutt og drept og 
150 såret da Francos politi åpnet ild mot massene 
under en streik i den baskiske hovedstaden.
A  O  C  G

Hendelsen som 
skjedde få måneder 
etter diktatorens 

død er regnet som det blo-
digste oppgjøret under 
overgangen fra diktatur til 
demokrati i Spania. Dra-
pene fi kk ingen rettslige 
konsekvenser, men førte til 
sterkere press mot regjerin-
gen som hadde tatt over et-
ter Franocs død og regnes 
for å ha satt fart på demo-
kratiseringen av landet.
Drapene i Vitoria skjedde 
under en streik der fl ere tu-
sen arbeidere hadde samlet 
seg i kirken San Francisco 
de Asís. En politistyrke fra 
Policía Armada, Francos 
gamle sikkerhetsstyrke, 
hadde fått beskjed om å 
bryte opp forsamlingen.

For å tvinge de streikende 
ut av kirken, ble det avfyrt 
tåregass. Da arbeiderne så 
stormet ut skjøt politiet 

med skarpt mot folkemeng-
den, noe som førte til at 5 
personer ble drept og 150 
såret.

Hendelsen fi kk ingen retts-
lige konsekvenser. De an-
svarlige ministerne som 
hadde stått på Francos side 
under regimet og fortsatt 
over i den nye regjeringen 
etter hans død i november 
1975, ble imidlertid erklært 
ansvarlige av en kommi-
sjon i parlamentet i Basker-
land i 2008. Blant dem var 
Manuel Fraga, en av grunn-
leggerne av dagens Partido 
Popular, og hans stedfortre-
der under hendelsen Adolfo 
Suárez.

Drapene førte til sterkere 
press mot regjeringen som 
hadde tatt over etter Fra-
nocs død og regnes for å ha 
satt fart på demokratiserin-
gen av Spania
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of Orange 
County
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Danmark
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met your Mother
17:30 How I Met your Mother
18:00 Superoppusserne
19:00 Parneviks
20:00 Hele Norge baker
21:00 What Happens in Vegas
22:10 The Sentinel

08:15 Urix
08:45 Hemmelige svenske rom
09:00 NRK nyheter
09:10 Smæsj
09:50 Billedbrev: Berlin slott gjenoppstår
10:00 NRK nyheter
10:10 Jessica Fletcher
10:54 Med hjartet på rette staden
11:45 NRK nyheter
11:55 V-cupfi nale alpint: Lagkonkurranse
13:00 NRK nyheter
13:15 Team Ingebrigtsen
14:00 NRK nyheter
14:10 V-cupfi nale skiskyting: Sprint 
menn
15:15 V-cupfi nale hopp: Skifl yging
17:00 NRK nyheter
17:15 Kjendisklipperne
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Sport i dag
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 Beat for Beat
20:55 Nytt på nytt
21:25 Skavlan
22:23 Tause vitner
23:00 Kveldsnytt
23:15 Tause vitner
00:17 Sonic Highways: Lyden av New 
York

08:25 America’s Funniest Home 
Videos
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny i Europa
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 4-stjerners middag
14:15 Morgan og Ola-Conny i Europa
15:15 Cougar Town
15:45 Black-ish
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Black-ish
19:30 The Big Bang Theory
20:00 The Big Bang Theory
20:30 I kveld med YLVIS LIVE
21:30 Typisk deg med Petter 
Schjerven
22:30 Neste sommer
23:00 Thomas Giertsen: Helt perfekt
23:30 The Graham Norton Show
00:30 CSI

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Matkontrollen
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Amatørenes mester 
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Idol
22:15 Senkveld med Thomas og 
Harald
23:20 Eurojackpot 
23:35 Jaget

Sh

FREDAG 18.03

LØRDAG 19.03

09:05 Birkebeinerrennet
09:20 V-cupfi nale alpint: Storslalåm 1. 
omgang, menn
10:15 Birkebeinerrennet
10:50 V-cupfi nale alpint: Slalåm 2. 
omgang, kvinner
11:35 Birkebeinerrennet
11:50 V-cupfi nale alpint: Storslalåm 2. 
omgang, menn
12:50 V-cupfi nale skiskyting: Jaktstart 
kvinner
13:30 VM friidrett innendørs
14:25 V-cupfi nale skiskyting: Jaktstart 
menn
15:15 Sport i dag
17:00 Team Ingebrigtsen
17:40 Livets mirakler
18:30 Solgt!
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Virtuos - fi nale
21:10 Underholdningsavdelingen
21:50 Lindmo
23:00 Kveldsnytt
23:15 Fader Brown
00:00 Ukens vinner
00:30 Nattkino: Jakten

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 X Factor UK
13:15 X Factor UK
14:30 Top Chef
15:30 Robinsonekspedisjonen
17:00 Idol
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Sara & Selma
20:00 Alt er lov
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film:  Horrible Bosses
00:10 Senkveld med Thomas og 
Harald

08:30 Alt for Norge
09:45 Friends
10:15 Friends
10:45 Friends
11:15 Friends
11:45 Friends
12:15 Two and a Half Men
12:45 Two and a Half Men
13:10 Two and a Half Men
13:40 Two and a Half Men
14:05 Two and a Half Men
14:30 Brille
15:30 Barneavdelingen
16:30 Berserk - i pionerenes farvann
17:30 Håndball: Studio
17:55 Håndball: Norge - Brasil
18:55 Håndball: Norge - Brasil
19:40 Håndball: Studio
20:00 71° nord - Norges tøffeste 
kjendis
21:30 The Heartbreak Kid
23:45 Ransom

08:30 How I Met your 
Mother
09:00 Alle elsker Raymond
09:30 The Ellen DeGeneres Show
10:30 The Ellen DeGeneres Show
11:30 Singles Project
12:30 The Real Housewives of Orange 
County
13:30 The Real Housewives of Orange 
County
14:30 The Real Housewives of Orange 
County
15:30 The Real Housewives of Orange 
County
16:30 Real Housewives of Beverly Hills
17:30 Real Housewives of Beverly Hills
18:30 The Grinder
19:00 Karate Kid III
21:30 Array
00:05 Talladega Nights

Tips om leiebil i SpaniaTips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut 
med full tank. Det er ob-
ligatorisk depositum for 
dette. Tidligere har det 
ikke vært refunderbart, 
nytt av sesongen er at 
bensindepositum kan refunderes, 
helt eller delvis.  Man betaler for 
bensin når man henter. Den kan 
leveres med full tank og da blir 
beløpet refundert mot et gebyr på 
25€ som skal dekke leverandørens 
kostnader med å administrere 
ordningen.g

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Kanariøyene

Mange bøtelagt etter «knebleloven» på Kanariøyene
Kanariøyene ligger som nummer tre på listen over de regionene i Spania hvor en 
størst andel av befolkningen er bøtelagt i henhold til den såkalte «knebleloven»

A  H  R  | 

I juli 2015 innførte Spania en ny, 
kontroversiell lov om offentlig 
sikkerhet, kalt «knebleloven», 
blant annet fordi den gjør det 
straffbart å holde uanmeldte fol-
keprotester og å fotografere eller 
opptre respektløst mot politifolk 
og soldater.

N    
På Kanariøyene er 205 per 100 
000 innbyggere ilagt bøter fram 
til 28. januar, viser en oversikt 
som avisa El Diario har laget på 
grunnlag av data fra innenriksde-
partementet.  

Kun i Cantabria (552) og Castillo 
y Leon (213) er det bøtelagt fl ere.

30    
 

6217 bøter er delt ut i Spania for 
fornærmelser mot politifolk fra 
juli i fjor til 28. januar i år, et 
gjennomsnitt på nesten 30 perso-
ner per dag. Bøtene utgjør over 
900 000 euro til sammen.

40 000 
I alt er det delt ut cirka 40 000 
bøter i Spania på grunnlag av 
knebleloven. 18 000 gjelder inne-
hav av narkotika, som topper sta-
tistikken over ulovligheter. Disse 
bøtene utgjør cirka 9,5 millioner 
euro.

I alt er det delt ut bøter for 18,3 

millioner euro i løpet av sju må-
neder.

Bøtene strekker seg fra 100 til 
600 euro. Gjennomsnittet har 
vært 145 euro, ifølge El Diario.

Anmeldelser fra politifolk som 
ikke er ferdig behandlet eller ikke 
er avvist er ikke med i tallene, 
heller ikke omfatter uavhengige, 
lokale politistyrker som Ertzaint-
za og Mossos d’Esquadra i Cata-
lonia og Baskerland.

Anmeldelsene behandles av de 
spanske myndighetene, ikke av i 
rettssystemet.
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08:30 How I Met your Mother
09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Karate Kid III
14:00 Superoppusserne
15:00 Superoppusserne
16:00 Superoppusserne
17:00 Superoppusserne
18:00 Larvikjentene
19:00 Boligjakten
20:00 Luksusfellen
21:00 The Tourist
23:10 Black Widows
00:10 Sex og singelliv

08:20 V-cupfi nale alpint: Slalåm 1. 
omgang, menn
09:05 VM friidrett innendørs
09:20 V-cupfi nale alpint: Storslalåm 1. 
omgang, kvinner
10:15 V-cupfi nale skiskyting: Fellesstart 
kvinner
10:55 V-cupfi nale alpint: Slalåm 2. 
omgang, menn
11:35 Vinterstudio
11:55 V-cupfi nale alpint: Storslalåm 2. 
omgang, kvinner
12:45 Vinterstudio
12:55 V-cupfi nale skiskyting: Fellesstart 
menn
13:45 VM friidrett innendørs
15:00 Sport i dag
16:00 Beat for Beat
17:00 Palmesøndag i Nordstrand kirke 
i Oslo
18:00 I heisen med: Dagfi nn Lyngbø og 
Lars Monsen
18:30 Newton
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Sportsrevyen
20:05 Livets mirakler
20:55 Å være
21:45 Shetland
22:45 Fallet
23:00 Kveldsnytt
23:20 Ingen utvei
00:05 Ingen utvei
00:50 Ingen utvei

08:45 Friends
09:15 Friends
09:40 Friends
10:10 Friends
10:40 Friends
11:10 Two and a Half Men
11:40 Two and a Half Men
12:05 Two and a Half Men
12:30 Two and a Half Men
13:00 Two and a Half Men
13:30 4-stjerners middag
14:30 4-stjerners middag
15:30 4-stjerners middag
16:30 4-stjerners middag
17:30 Håndball: Studio
17:55 Håndball: Norge - Spania
18:55 Håndball: Norge - Spania
19:40 Håndball: Studio
20:00 71° nord - Norges tøffeste 
kjendis
21:30 Neste sommer
22:00 Thomas Giertsen: Helt 
perfekt
22:30 I kveld med YLVIS LIVE
23:30 Major Crimes
00:25 The Heartbreak Kid

SØNDAG 20.03

MANDAG 21.03

08:15 Livets mirakler
09:05 Virtuos - fi nale
10:20 Å være
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Joanna Lumleys transsibirske 
eventyr
13:00 Kunsten å jodle
14:00 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear spesial: Folkelige biler
16:10 Livets mirakler
17:00 NRK nyheter
17:15 Glimt av Norge: Kongsvold 
fjeldstue
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Tilbake til 90-tallet: 1994
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Verdens beste pappa
20:45 Glimt av Norge: Utvær
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:31 Påskekrim: Nedgravde hem-
meligheter
22:16 Påskekrim: Nedgravde hem-
meligheter
23:00 Løsning påskenøtter
23:05 Kveldsnytt
23:20 Unge inspektør Morse
00:50 Joanna Lumleys transsibirske 
eventyr

10:20 Film: Olsenbanden Oper-
asjon Egon
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Mer enn gull  - Premiere!
20:00 Top Chef
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Påskethriller: The Night 
Manager
22:40 Påskethriller: The Night 
Manager
23:40 Det tredje øyet
00:40 Criminal Minds

08:25 America’s Funniest Home 
Videos
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny i 
Europa
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 Morgan og Ola-Conny på 
opplevelsesreise
15:15 Cougar Town
15:45 Black-ish
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Typisk deg med Petter 
Schjerven
20:00 The Big Bang Theory
20:30 The Big Bang Theory
20:55 The Big Bang Theory
21:25 The Big Bang Theory
21:50 The Big Bang Theory
22:20 Miss Undercover
00:25 CSI

08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of 
Orange County
14:00 MasterChef USA
15:00 Real Housewives of Beverly 
Hills
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Hele Norge baker
19:30 Hele Norge baker
20:30 Parneviks
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:10 Svenske Hollywoodfruer

08:30 Welcome to Sweden
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Be the Boss
12:00 Bolig til salgs
13:00 Alt er lov
14:00 Tid for hjem
15:00 Amatørenes mester 
16:00 Reisen hjem
16:30 Førstekoneklubben
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Eventyrlige nordmenn
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det tredje øyet
22:45 Maniac
23:15 Dokument 2: Monikas 
Mamma
00:15 God kveld Norge
00:50 Blindspot

Kundeservice på norsk!

Telefonen er betjent hverdager 09.00-16.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

Kundeservice på ditt eget språk! Vi hjelper deg, før, etter og mens du leier bil i Spania.

Vi hjelper deg om du trenger hjelp eller tips til å reservere, endre eller kansellere. Har du problemer mens du leier eller bare ønsker å 
forlenge leieperioden order vi det for deg. Har du spørsmål eller et problem du vil ta opp etter å ha levert bilen bistår vi deg fortsatt.

· Når du leier du bil fra SpaniaGuiden får du den beste 
  kundeservice i markedet. 

· Du kan ringe oss i Norge eller vårt kontor i Spania. 
· Du kan kontakte oss på e-post. Og alle henvendelser 

  blir besvart i løpet av en arbeidsdag. 
· Alt på ditt eget språk av erfarne saksbehandlere 

  med lang fartstid i Spania og god lokalkunnskap.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

www.nordichd.tv

PRØV FØR 
DU KJØPER

NORDICHD.TV tilbyr de 
beste Skandinaviske tv 
kanalene i HD kvalitet.

Ta kontakt og du kan få 
låne TT-Boksen gratis i 7 
dager. Ingen forpliktels-

er! Det eneste du 
trenger er en stabil 

internett linje.

Costa del Sol

Irsk narkokrig på Solkysten

Hele ti drap skal det siste 
året være knyttet til 
konfl ikten som går mel-

lom den såkalte Kinahan-kla-
nen og kretsen rundt den beryk-
tede bankraneren Gerry Hutch 
(The Monk). To kriminelle nett-
verk fra Irland er i full krig om 
kontrollen over narkotrafi kken 
fra Spania til Irland. Hele ti 
drap skal det siste året være 
knyttet til konfl ikten som går 
mellom den såkalte Kinahan-
klanen og kretsen rundt den 
beryktede bankraneren Gerry 
Hutch (The Monk). Tre av de 
siste drapene har skjedd på 
Costa del Sol. De to bandene 
bruker Solkysten som transitt-
sted for heroin, kokain og syn-
tetiske stoffer som skal videre 
til Dublin, skriver avisen El 
País.

Marbella og andre steder langs 
kysten av Málaga-provinsen 
har lenge vært regnet som be-
lastet med kriminalitet fra ut-
landet, noe som har gitt det po-
pulære feriestedet tilnavnet 
Costa del Crime. De siste årene 
skal imidlertid politiets arbeid 
ha hjulpet betraktelig, blant an-

net fordi det jobbes mer aktivt 
på tvers av landegrensene i Eu-
ropa. Selv om innsatsen mot 
organisert kriminalitet ser ut til 
å hjelpe, skjer det fremdeles 
gjengrelaterte drap i provinsen, 
noe den irske mafi akrigen er 
eksempel på.

Blant de siste som er drept i den 
bitre konfl ikten er Kinahan-
medlemment David Byrne. Det 
skjedde i Dublin 5. februar i år 
og skal ha vært en hevnaksjon 
etter at den andre bandens leder 
Gerry Hutch´ nevø ble drept på 
Solkysten i 2015. Gary Hutch 
skal ha reist fra Dublin og for-
søkt å gjemme seg i Spania, 
men ble funnet av Kinahans 
menn drept der han oppholdt 
seg i Mijas 24. semptember i 
fjor.

I følge avisen El País skal irske 
myndigheter har skjerpet inn-
satsen for å få slutt på den blo-
dige rivaliseringen. Foreløpig 
ser det ikke ut til å ha hjulpet. 
Får dager etter drapet på David 
Byrn skal Kinahan-klanen ha 
hevnet seg og drept Hutch´s 
bror Eddie Hutch.

To kriminelle nettverk fra Irland er i full krig om 
kontrollen over narkotrafi kken fra Spania til Irland. 

A  O  C  G
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of 
Orange County
14:00 MasterChef USA
15:00 Real Housewives of Beverly 
Hills
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met your Mother
17:35 Epic - Skogens hemmelige 
rike
19:30 Hele Norge baker
20:30 Inte OK
21:00 Inte OK
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:25 Svenske Hollywoodfruer

08:15 Kunsten å jodle
09:15 Påskenøtter
09:30 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:35 Cornelis og kjærligheten
10:10 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Joanna Lumleys transsibirske 
eventyr
13:00 Lillebror ser deg
14:00 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear - en britisk hyllest
16:10 Kongehus og mediemakt
17:00 NRK nyheter
17:15 Glimt av Norge: Nordsjøens livsnerve
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Billedbrev: Karneval i Rio
18:00 Tilbake til 90-tallet: 1995
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Ut i naturen: Seervideomagasin
20:25 Severin
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Påskekrim: Nedgravde hemme-
ligheter
22:16 Påskekrim: Nedgravde hemme-
ligheter
23:00 Løsning påskenøtter
23:05 Kveldsnytt
23:19 Å være
00:10 Joanna Lumleys transsibirske 
eventyr
00:55 Ut i naturen: Seervideomagasin

08:25 Cougar Town
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:05 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Typisk deg med Petter 
Schjerven
20:00 The Big Bang Theory
20:25 The Big Bang Theory
20:55 The Big Bang Theory
21:20 The Big Bang Theory
21:50 The Big Bang Theory
22:20 Miss Undercover 2
00:25 CSI

10:00 Film:  Olsenbanden og 
Dynamitt-Harry
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Mer enn gull 
20:00 Petter Uteligger - Tiden etter
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Påskethriller: The Night 
Manager
22:40 Påskethriller: The Night 
Manager
23:40 Top Chef
00:40 Criminal Minds

TIRSDAG 22.03

ONSDAG 23.03

10:05 Film:  Olsenbanden tar 
gull
12:00 Masterchef Sverige
13:00 Bolighjelpen
14:00 Jakten på kjærligheten
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Mer enn gull 
20:00 Bolig til salgs
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Påskethriller: The Night 
Manager
22:40 Påskethriller: The Night 
Manager
23:40 Petter Uteligger - Tiden 
etter
00:40 Criminal Minds

08:25 Cougar Town
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:25 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Typisk deg med Petter 
Schjerven
20:00 The Big Bang Theory
20:25 The Big Bang Theory
20:55 The Big Bang Theory
21:20 The Big Bang Theory
21:50 The Big Bang Theory
22:20 Livet med Helen
00:40 CSI

08:30 The Ellen DeGeneres 
Show
09:20 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 The Real Housewives of 
Orange County
14:00 MasterChef USA
15:00 Parneviks
15:55 Svenske Hollywoodfruer
16:55 How I Met your Mother
17:20 How I Met your Mother
17:45 Grusomme meg 2
19:30 Hele Norge baker
20:30 Luksusfellen
21:30 Boligjakten
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:10 Svenske Hollywoodfruer

Tips om leiebil i SpaniaTips om leiebil i Spania
Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut 
med full tank. Det er ob-
ligatorisk depositum for 
dette. Tidligere har det 
ikke vært refunderbart, 
nytt av sesongen er at 
bensindepositum kan refunderes, 
helt eller delvis.  Man betaler for 
bensin når man henter. Den kan 
leveres med full tank og da blir 
beløpet refundert mot et gebyr på 
25€ som skal dekke leverandørens 
kostnader med å administrere 

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Han og broren på 10 år var blitt 
hentet av moren på barne-
hjemmet der de bor i provin-

sen Girona. Eldste bror skal under 
påskudd av å trenge toalettet ha kom-
met seg ut av bilen og inn på en ben-
sinstasjon. Der skal han ha bedt betje-
ningen om å ringe politiet.

Den 46 år gamle kvinnen skal ha vært 
synlig beruset og nektet å blåse da po-
litiet vil teste henne for promille. Hun 
ble dermed arrestert, mens de to brø-
drene ble trygt returnert til barnehjem-
met. Hendelse skal ha skjedd 27. fe-
bruar i år. Regionale myndigheter vil 
på bakgrunn av kunnskap om episoden 
vurdere betingelsene rundt kvinnens 
rett til å ha barna fremover, skriver 
avisen El Mundo.

Barn anmeldte mor for fyllekjøring

08:15 Lillebror ser deg
09:15 Påskenøtter
09:30 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:35 Severin
10:10 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Joanna Lumleys transsibirske eventyr
13:05 Vårt daglige brød
14:00 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
15:00 NRK nyheter
15:15 Top Gear - en britisk hyllest
16:10 Kongehus og mediemakt
17:00 NRK nyheter
17:15 Glimt av Norge: Glimt av Norge: 
Lærdalselvi
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Naturens megafl okkar
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Hva feiler det deg?
20:25 Forbrukerinspektørene
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Påskekrim: Nedgravde hemme-
ligheter
22:15 Påskekrim: Nedgravde hemme-
ligheter
23:00 Løsning påskenøtter
23:05 Kveldsnytt
23:20 Trond-Viggo Torgersen konsert: En 
aften med Trond-Viggo
00:15 Joanna Lumleys transsibirske eventyr

En 11 år gammel gutt fra Catalonia anmeldte sin egen 
mor for fyllekjøring.

Gutten skal etter hjem-
komsten ha oppsøkt 
lege med symptomer 

som feber, vondt i leddene 
og utslett på kroppen. Det 
har imidlertid ikke vært 
snakk om sterke utslag og 
gutten skal ha vært i bedring 
rakst. Totalt er det til nå på-
vist 32 tilfeller av zikasmitte 
i Spania.

Zika-tilfellet i Alicante er 
også det første i regionen 
Comunidad Valenciana. Re-
gionale myndigheter følger 
en todelt beredskapsplan 
mot smitten. Det ene går ut 
på å holde oppsyn med 
spredningen med tanke på 
innreise til Spania fra risiko-
land slik at nye tilfeller kan 
oppdages raskt. Det andre 
gjelder undersøkelser og 
preventive tiltak i forhold til 

mygg som kan spre viruset, 
nærmere bestemt tigermyg-
gen som nå fi nnes ved Mid-
delhavskysten og som har 
egenskapen som bærer av 
smitten.

Z
Zika-viruset overføres via 
gulfebermygg (Aedes ae-
gypti) også kjent som tiger-
mygg og spres videre mel-
lom mennesker ved seksuell 
omgang. Normalt er utslaget 
av sykdommen mildt, kalt 
zikafeber. Viruset har vært 
utbredt i områder langs 
ekvator fra Afrika til Asia, 
men er de senere årene også 
kommet til Syd-Europa. Det 
er oppdaget en mulig kob-
ling mellom infeksjoner av 
viruset hos gravide og fos-
terskader.

Det første tilfellet av viruset Zika er bekreftet i Alicante-
provinsen. Den smittede er en 16 år gammel gutt som i 
midten av februar returnerte fra et opphold i Colombia.

Første zika-tilfelle

NLO i Malaga er kon-
taktpunkt i politi-
samarbeidet mellom 

de fem nordiske land og 
Spania med ansvar for poli-
tisakene på Costa del Sol 
samt de spanske enklavene 
Ceuta og Melilla. 

Politiutsendingen er en spe-
sialutsending fra det norske 
utenriksdepartementet, og 
den administrative assisten 
skal støtte denne i sitt dag-
lige virke i Malaga.

Den administrative assisten-
ten vil være lokalt ansatt ved 
den norske ambassaden i 
Madrid med tjenestested 
Malaga. Arbeidet utgjør en 

fast stilling på 20 timer pr. 
uke, 4 timer om dagen, man-
dag til fredag i kontorets åp-
ningstid. Nærmere arbeidstid 
fastsettes etter avtale. Noe 
arbeid på kveldstid må på-
regnes. 

Til stillingen ligger ansvar 
for støtte til politiutsendin-
gen med blant annet tolking- 
og oversettelsesoppgaver og 
daglig drift av kontoret i Ma-
laga. 

Tiltredelse etter avtale, ten-
tativt 1. juni 2016.
CV og søknad kan sendes til 
ambassadens e-post adres-
se: emb.madrid@mfa.no 

Det er ledig en fast 50% stilling som administrativ 
assistent til den nordiske politiutsendingen 
(Nordic Liason Offi cer - NLO) i Malaga, Spania.

Ledig stilling ved den 
nordiske politiutsendingen

Costa del Sol
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08:50 Se, han snakker!
10:30 Boog og Elliot 3 - Sirkusvenner
12:00 Familien Flint
13:45 På eventyr med Tintin: Enhjørnin-
gens hemmelighet
15:45 Epic - Skogens hemmelige rike
17:30 The Croods
19:30 Hele Norge baker
20:30 Black Widows
21:30 Black Widows
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Water for Elephants

08:20 Vårt daglige brød
09:15 Påskenøtter
09:30 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:35 Naturens megafl okkar
10:30 Astrid - en fortelling om Astrid 
Lindgrens liv
11:30 Med hjartet på rette staden
12:20 Liv & Ingmar
13:20 Stekte grønne tomater
15:25 Solgt!
15:55 Hva feiler det deg?
16:35 Hva feiler det deg?
17:15 Midnattssolens land
18:00 Trond-Viggo Torgersen konsert: En 
aften med Trond-Viggo
19:00 Dagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Team Ingebrigtsen
20:25 Severin
20:55 NRK nyheter
21:10 Guds lærlinger
21:40 Påskekrim: Ingen utvei
22:25 Påskekrim: Ingen utvei
23:10 Løsning påskenøtter
23:15 Kveldsnytt
23:30 Påskekrim: Ingen utvei
00:15 Underholdningsavdelingen
00:56 Team Ingebrigtsen

08:25 Cougar Town
08:50 Christine
09:15 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
10:05 Millionær søker kjæreste
11:00 Millionær søker kjæreste
11:55 The Big Bang Theory
12:20 The Big Bang Theory
12:50 America’s Funniest Home 
Videos
13:20 Sinnasnekker’n
14:20 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:15 Friends
16:45 Friends
17:15 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Typisk deg med Petter 
Schjerven
20:00 Pearl Harbor
23:20 Frekke forretninger

09:30 Film:  Olsenbanden og 
Dynamitt-Harry går amok
11:35 Film:  Olsenbanden møter 
Kongen & Knekten
13:30 Film:  Prinsesse på 
prøve 2
15:45 Film:  Harry Potter og 
fangen fra Azkaban
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Mer enn gull 
20:00 TV 2 hjelper deg - Påsk-
espesial
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Påskethriller: The Night 
Manager
22:40 Påskethriller: The Night 
Manager - Siste episode!
23:40 Blindspot
00:35 Criminal Minds

TORSDAG 24.03

FREDAG 25.03

08:10 Midnattssolens land
08:55 Påskenøtter
09:10 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:15 Forbrukerinspektørene
09:45 Veien til Nidaros
10:30 Salmer i påsken
11:00 Pasjonsgudstjeneste i Nordstrand 
kirke i Oslo
11:55 Lars Hertervig: Lysets vanvidd
12:50 Fjelldronninga
13:50 Eddap Liks
15:20 Severin
15:50 Guds lærlinger
16:20 Nora for enhver
17:20 Midnattssolens land
18:05 Sydpolduellen Scott - Amundsen
19:00 Dagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Norge Rundt
20:10 Beat for Beat
21:10 Påskekrim: Unge inspektør Morse
22:40 Glimt av Norge: Andreas og de gode 
hjelperne
22:55 Løsning påskenøtter
23:00 Kveldsnytt
23:15 Skavlan
00:15 Bruce Springsteen - Historien bak The 
River

09:50 Mr. Bean
10:20 Mr. Bean
10:50 Film:  Olsenbandens siste 
bedrifter
12:20 Film:  Olsenbanden for full 
musikk
13:55 Film:  Charlie og sjoko-
ladefabrikken
15:50 Film:  Harry Potter og 
ildbegeret
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Påskefeiring med Linn 
Skåber
20:00 Mer enn gull 
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Påskekrim: And Then 
There Were None - Premiere!
23:15 Eurojackpot 
23:30 Film:  Kvinnen i buret

08:20 Cougar Town
08:45 Christine
09:10 Morgan og Ola-Conny på opplev-
elsesreise
10:00 Galavant
10:25 Galavant
10:50 Galavant
11:15 Galavant
11:40 Galavant
12:05 Galavant
12:30 The Big Bang Theory
12:55 The Big Bang Theory
13:20 America’s Funniest Home 
Videos
13:45 Sinnasnekker’n
14:40 Morgan og Ola-Conny på op-
plevelsesreise
15:30 Cougar Town
16:00 America’s Funniest Home 
Videos
16:25 Friends
16:50 Friends
17:20 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:35 The Big Bang Theory
19:00 Typisk deg med Petter Schjer-
ven
20:00 War Horse
22:30 Prince of Persia
00:30 CSI

08:25 E! Special: Blinging up baby
09:30 Se, hun snakker også!
11:00 Flintstones i Viva Rock Vegas
12:35 Heldiggrisen Babe
14:10 Annie
16:40 Legenden om Narnia - Reisen til 
det ytterste hav
18:40 The Next Karate Kid
21:00 The Karate Kid
23:50 Ringenes Herre: Ringens 
brorskap

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:
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DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips om leiebil i SpaniaTips om leiebil i Spania

Depositum på leiebilen
Det er nå er 
høyere de-
positum enn 
tidligere. 
For de fleste 
biltyper er beløpet 950 Euro. Alle 
nødvendige forsikringer er alltid 
inkludert ved leie gjennom Spania-
Guiden. Men om man tegner ekstra 
slipper man depositum. Forskjellen 
på standard eller utvidet for-
sikring er stort sett størrelsen på 
egenandel ved eventuell skade.

KUNNSKAP DELT OG SPØRSMÅL BESVART

SpaniaForum

Kanskje du lurer på noe?

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Skandinavisk shopping center
allerian

Stjal 30 kilo fi sk fra garn
To menn er tatt av politiet for å ha stjålet mer 
enn 30 kilo fi sk fra et garn utenfor kysten av 
Jávea nord på Costa Blanca.

Javea

De to ble oppdaget tidlig om 
morgenene da de svømte i land 
ved stranden Cala Blanca. Men-
nene skal ha vært iført våtdrakter 
og harpunpistoler, men uten li-
sens til å drive fi ske. Fangsten 
skal heller ikke ha båret preg av 
å være tatt med harpun, noe som 
fi kk politiet til å reagere. Det an-
tas at de to hadde kommet til 
fangsten ved å kutte opp et garn 
satt av en lokal fi sker rundt to 

hundre meter ut i havet.
Fangsten de to tjuvfi skerne ble 
tatt med i Jávea er anslått til en 
verdi på rundt 500 euro. Fisken 
ble gitt til Røde Kors (Cruz 
Roja) som distribuerte den vi-
dere til trengende familier gjen-
nom organisasjonens nettverk 
for sosial hjelp i distriktet, skri-
ver lokalavisen La Marina Plaza. 
Hendelsen skal ha skjedd 18. 
februar i år.
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Besøk fra Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

€98
pr uke

Ford Focus Cmax

SpaniaS Guiden.no
DIN SPANSKDIN SPANSKE OPPLEVELE OPPLEVELSE STARTERSE STARTER HERHER

pp

a Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

€98€98
pr ukkekekkekkeke

Ford Focus CmaxForrdd FFoF maxaxax

PRISRAS  !!!
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

08:45 Se hvem som snakker nå!
10:35 The Little Rascals Save the Day
12:30 Heldiggrisen Babe i byen
14:10 Pusur 2
15:35 Grusomme meg 2
17:20 The Next Karate Kid
19:25 Smurfene
21:30 Da Vinci-koden
00:35 Ringenes Herre: To tårn

08:20 Midnattssolens land
09:05 Påskenøtter
09:20 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:25 Med saks som pensel
10:20 Liten og berømt
11:20 Ut i naturen: Seervideomagasin
12:00 Forbrukerinspektørene
12:30 Maikos dans
13:25 Norge Rundt
13:50 Gutter er gutter
15:30 Beat for Beat
16:30 Livets mirakler
17:20 Midnattssolens land
18:05 Det siste undervannsfolket
19:00 Lørdagsrevyen
19:30 Lotto
19:40 Påskenøtter
19:55 Edinburgh Military Tattoo
20:55 Underholdningsavdelingen
21:35 Påskekrim: Unge inspektør Morse
23:05 Løsning påskenøtter
23:10 Kveldsnytt
23:25 Adele - Live i London
00:30 Nattkino: Tower Heist
01:10 Beat for Beat

08:15 Alt for Norge
09:40 Galavant
10:10 Galavant
10:40 Galavant
11:10 Galavant
11:40 Galavant
12:10 Galavant
12:40 Friends
13:10 Friends
13:35 Friends
14:05 Friends
14:35 Friends
15:05 Two and a Half Men
15:30 Two and a Half Men
15:55 Two and a Half Men
16:25 Two and a Half Men
16:50 Two and a Half Men
17:20 Kung Fu Panda 2
19:00 Typisk deg med Petter Schjerven
20:00 The Spy Next Door
21:50 Rush Hour
23:40 Menig Benjamin

09:00 Bonanza
10:00 Film:  Olsenbanden & 
Dynamitt-Harry på sporet
12:15 Bolig til salgs
13:15 Top Chef
14:15 Robinsonekspedisjonen
15:45 Film:  Harry Potter og Føniks-
ordenen
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Neste låt
20:00 Mer enn gull  - Siste episode!
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Påskekrim: And Then There 
Were None
23:35 Film:  Fasandreperne

LØRDAG 26.03

SØNDAG 27.03

08:45 Dadnapped
10:15 Galavant
10:40 Galavant
11:10 Galavant
11:35 Galavant
12:05 Galavant
12:30 Galavant
13:00 Friends
13:25 Friends
13:50 Friends
14:20 Friends
14:45 Friends
15:15 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Two and a Half Men
17:00 Two and a Half Men
17:25 Eight Below
19:25 Journey 2 - Den mystiske øya
21:00 Den grønne mil
00:10 Major Crimes

08:40 Nanny McPhee
10:45 Smurfene
12:35 The Croods
14:20 The Karate Kid
17:05 Hopp
18:45 Smurfene 2
21:00 Array
23:45 Ringenes herre: Atter en konge

Den Norske Bokhandelen
ved kirkeplassen i Alfaz del Pi

Man-Lør 10-14, Tlf 965 889 880
norskebokhandelen@gmail.com

Norske bøker ● Lydbøker
 Blader ● Aviser ● Filmer 
Musikk ● Spill ● PC-spill 
Flagg ● Kort ● X-ord...

09:00 Bonanza
09:55 Mr. Bean
10:25 Film:  Olsenbanden og 
Data Harry sprenger verdens-
banken
12:05 Film:  Ta meg med!
13:30 TV 2 hjelper deg - Påsk-
espesial
14:30 Mer enn gull - 
Høydepunkter
15:25 Film:  Harry Potter og 
halvblodsprinsen
18:00 Reisen hjem
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Eventyrlige nordmenn
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det tredje øyet
22:45 Maniac
23:15 Film:  Red 2

08:20 Midnattssolens land
09:05 Påskenøtter
09:20 Påskenøtter: Løsning påskenøtter
09:25 Adele - Live i London
10:30 Salmer i påsken
11:00 Påskegudstjeneste i Nordstrand kirke 
i Oslo
12:10 Vår med Kringkastingsorkestret
13:00 Ballettguttene
14:00 Sommerlunsj i Roma
15:15 Glimt av Norge: Utvær
15:25 Ut i naturen: Sunnmøres alpine arv
16:20 Tryllefl øyten
19:00 Søndagsrevyen
19:30 Påskenøtter
19:45 Livets mirakler
20:35 Å være
21:25 Påskekrim: Unge inspektør Morse
22:55 Løsning påskenøtter
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Edinburgh Military Tattoo
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.

4
2 7

Murcia

Nordmenn lurt 
i solprosjekt

Fra 2006 investerte 
en gruppe norske 
investorer, deri-

blant Jens Ulltveit-Moe, 
Agder Energi og de tid-
ligere langrennsløperne 
Jens Arne Svartedal (40) 
og Håvard Bjerkeli (38), 
til sammen rundt 130 
millioner kroner i solsel-
skapet Barahonda Inves-
tors.

Selskapets solpark skulle 
etter planen bygges på 
en 300 mål stor tomt i 
Murcia-regionen sørøst 
i Spania. Planlagt inves-
teringsramme var rundt 
600 millioner kroner, 
hvorav rundt 130 mil-
lioner kom fra norske in-
vestorer.

T  
Den spanske initiativta-
keren Carlos Torregrosa 
tømte selskapskontoen 
for 47 millioner kroner 
og stakk av med pengene, 
ifølge styreleder Bjarne 
Hammer i Barahonda In-
vestors. Det norske styret 
har anmeldt Torregrosa 
for økonomisk krimina-
litet og krever å få til-
bakebetalt 130 millioner 
kroner. De forfølger også 
saken overfor den span-
ske banken og krever be-
løpet tilbakeført.

Carlos Torregrosa skri-
ver i en epost til avisa at 
beskyldningene mot ham 
er «falske, ufullstendige 
og ondsinnede».

Jeg fi kk fort en følelse av at dette var skikkelig 
«monkey business», uttalte langrennsløper 
Jens Arne Svartedal til Dagens Næringsliv 
som har slått opp saken fra Murcia.

Med plats upp ll 8 passagerare      
(ej lokalresor) 
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En av våre dyktige lesere har tatt kjøreturen fra Marbella til Ronda, og sendt oss disse bilene fra 

turen. Kjøreturen er utvilsomt en av de fl otteste man kan ta i Spania.

Lesernes blinkskuddLesernes blinkskudd
Har du tatt ett foto i Spania som du synes er 

spesielt morsomt eller fl ott? 

Send det til oss  på red@spaniaposten.es

Kanskje vanker det en liten premie også!

En av våre dyktige lesere har tatt kjøreturen fra Marbella til Ronda, og sendt oss disse bilene fra
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA
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Du kan enkelt endre din bestilling online
* Vil du ha en annen leiebil, endre leieperiode, legge til en fører til, 
kan du enkelt og raskt gjøre dette på vår webside.
* Lurer du på noe så har vi allerede besvart de aller fleste spørsmål. 
Se FAQ / info på websiden vår: www.SpaniaGuiden.no

Lurer du fortsatt på noe?
Vi bistår deg, før, mens og etter leieforholdet.

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

Tlf i Spania: 966 882 501
Tlf i Norge:  210 50 888

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

Depositum på bensin
I Spania leveres leiebil ut med full tank. 

Det er obligatorisk depositum for dette. 

Tidligere har det ikke vært refunder-

bart, nytt av sesongen er at bensinde-

positum kan refunderes, helt eller 

delvis.  Man betaler for bensin når man 

henter. Den kan leveres med 

full tank og da blir beløpet 

refundert mot et gebyr på 

25€ som skal dekke lev-

erandørens kostnader med 

å administrere ordningen.

Ekstra forsikring - for din sinnsro!
Vi leier kun ut biler med alle obligatoriske forsikringer inkludert. 
Mange velger likevel å bestille utvidet forsikring på grunn av fordelene:

     Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
     Ingen egendel ved skade**
     Ingen egendel ved behov for veihjelp
*Standard depositum er 950-1200€ for små og mellomstore biler. 

**Utvidet forsikring dekker ikke tap av nøkler, antenne, bøter, skader som gjelder uforsiktighet, 

skader fra terrengkjøring etc. Se websiden for komplette betingelser.
Utvidet forsikring koster fra 11€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Madrid

Benidorm

Torrevieja

Palma de Mallorca

BarcelonaB

id

PalmalmPalmlPalmalmalmalmalmlalmalalalmaalmalalmlllmalmalmlllaalllalmaaaaaalmalmalll

Du kan hente og 
levere over hele 

kysten.

FRI KM.* & VEIHJELPNORSK KUNDESERVICEFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++AIRCONDITION I ALLE BILERINGEN FLYPLASSGEBYR

Ford FocusFord Foococccoo usuuFord FoooooooooooccccccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuusFiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500 Nissan Juke5500000000000000000

Ford Focus stv Ford Focus CmaxCitroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy Citrtttt oen C4 PicCitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrroroeen C4C4C4 Picaca

Levere på annet sted?
Ja du kan hente og levere bilen på 

forskjellige destinasjoner. Dette 

koster litt avhengig av avstand etc, 

dette da bilene ofte må transporteres 

tilbake til hentestedet. 

Betale i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske får du ofte 

spørsmål om du vil bli trukket i lokal 

valuta (EUR) eller i egen valuta (NOK). 

For mest gunstig valutakurs, velg lokal 

valuta. Velger du NOK vil kortselskapet 

ditt og/eller banken din ta et påslag.

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum normalt ikke trekkes fra konto. 

Beløpet “reserveres” kun på kortet og denne autorisasjonen kansellerer når bilen 

leveres. Dersom du skal refunderes et beløp, merk at det kan ta opptil 15 dager før 

penger refundert et kredittkort faktisk vises på konto. Hverken SpaniaGuiden eller 

leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er banken din banken/

kortselskap som  forårsaker forsinkelsen og kun de kan påvirke prosessen.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER


