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og reservering.
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endre din bestilling online helt 
frem til hentedato.
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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

Fra 27. april har Telenor 
fjernet roamingkostnader i 
EU- og EØS-land for nye 

mobilabonnement. Det betyr at 
nordmenn kan ringe, sende mel-
dinger og surfe på internett til 
samme priser som i hjemlandet. 
Det gir større frihet til å surfe på 

nettet og ringe hjem, uten be-
kymring for ekstra kostnader. ut 
over det du betaler for samme 
bruk av mobiltelefonen i Norge. 

Men for de aller fleste betyr end-
ringen ingenting inntil man en-
drer eller får nytt abbonement.

Største norske
på opplag og lesere

#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

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

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

03189 Orihuela Costa

966 701 233

• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Norsk advokat  Erik C. Saunes
Adviser Ann Sofie östeberg de Serna

Fast eiendom: Kjøp/salg, utleie og bygging

Arv: Skifter og testamenter

Skatt og selvangivelser

Separasjon og skilsmisse

Telefon: +34 965 887 765    Mobil: +34 685 412 635    Fax: +34 965 889 909

E-post: info@scanlaw.no    Web: www.scanlaw.no

Adresse: Calle Pau Casals 16, Albir

Fjernet roamingavgifter FINN.no svindel og falske annonser

Ferieboliger som ikke ek-
sisterer annonseres og 
fiktive leietakere tar for-

skuddsbetalt for boliger som 
ikke eksisterer. Nordmenn har 
allerede kommet til Spania og 
blitt stående med koffert og 

skrikende unger når det viser 
seg at ferieboligen de har betalt 
for ikke en gang eksisterer.

Finn.no skriver selv om «en del 
falske annonser for bolig i utlan-
det på FINN». 

Polemikk om barnehage i Albir

Den nyetablerte barne-
hagen ”Little People” 
i Albir har møter mye 

problemer. Barnehagen ankla-
ges av en norsk ansatt blant 
annet for kontraktsbrudd og å 
drive ”svart”. Eneboligen hvor 
barnehagen drives ligger midt i 
et boligområde og det kan være 

for små arealer for formålet. Og 
lokalavisen ”Siete Dias” skrev 
22. april at barnehagen skal 
overtas av kommunen.

Nedtellingen er i gang...

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

För dig som vistas i eller har ett 
särskilt intresse för Spanien gör vi 
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!
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FINN.no rede for svindlere og falske annonser

FINN.no har blitt et rede for svindlere og bløffmakere. Ferieboliger som ikke eksisterer 
annonseres og fiktive leietakere tar forskuddsbetalt for boliger som ikke eksisterer. 

Norge

Nordmenn har allerede 
kommet til Spania og 
blitt stående med koffert 

og skrikende unger når det viser 
seg at ferieboligen de har betalt 
for ikke en gang eksisterer.
Finn.no skriver selv om «en del 
falske annonser for bolig i utlan-
det på FINN». Det resulterer 
også i at utleiere som publiserer 
annonser på FINN risikerer å få 
dem slettet.

Anbefaler nordmenn med 
feriebolig i Spania andre 
portaler
En nordmann med bolig i Altea 
forteller om hvordan hans konto 
på FINN.no ble slettet uten var-
sel.

- Jeg har hatt min konto på 
FINN.no i 16år, solgt biler og 
løsøre der, annonsert bolig for 
salg. Men når jeg nå i april, fra 
den samme kontoen som alltid, 
la inn en annonse for å leie ut en 
ferie-bolig jeg har her i Spania 
fikk jeg en pussig mail fra FINN.
no hvor de skrev hvordan annon-
sen var «mistenkelig». De ba om 
mere personlige detaljer og kopi 
av ID. Som 16-åring annonsør på 
FINN.no har de plenty historikk 
på meg så dette synes jeg lite 
om. Da jeg svarte til dem at de 
vel burde greie å se at dette ikke 
var noen falsk annonse slettet de 
kontoen min tvert, uten så mye 
som noen varsel.

Mye svindel med annon-
serte biler
Også bilmarkedet på portalen er 
full av fiktive annonser for biler 
som ikke finnes. Bilene annonse-
res til gunstige priser og «selger» 
kommer ofte med fantasifulle 
historier om utlandsopphold og 
sykdom i familien. Bilen må sel-
ges raskt og siden selger angive-
lig er bortreist bes det om penger 
for å reservere salget eller krea-
tive forklaringer på hvordan bi-
len kan leveres direkte til kjøper 
mot en delbetaling i forkant.

Også eiendomsmeglere er 
lei av FINN.no
Flere store norske eiendomsme-

glere går nå sammen for å eta-
blere et alternativ til FINN.no. 
Den dominans portalen har i det 
norske markedet er ikke sunt for 
markedet. 

– Det er praktisk for kundene at 
det finnes et supermarked som 
har alle varene. Men at det bare 
finnes ett supermarked er ikke 
heldig. Det burde være ti, fordi 
det gir konkurranse og innova-
sjon og en bedre kundeopple-
velse, sier Siraj.

Schumann mener Finn har blitt 
«litt trauste» i det siste, men ut-
fordrerne er ikke bare opptatt av 
kundeopplevelsen.
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Et nytt politisk landskap 
oppsto etter valget i Spa-
nia 20. desember da to 

nye partier, venstreorienterte Po-
demos og høyreorienterte Ciuda-
danos, sprengte topartidominan-
sen til høyrepartiet PP og det 
sosialdemokratiske partiet PSOE.

Valgresultatet innebar at en fler-
tallsregjering kun ville kunne 
dannes med en allianse mellom 
de to største, PP og PSOE, eller 
en koalisjon av minst tre partier 
der Podemos og Ciudadanos 

måtte være med.
Fire store partier
I månedene etter valget har valg-
vinneren PP og toeren PSOE 
gjort forsøk på å danne allianser, 
men har ikke lykkes. PSOE nek-
ter å gå inn i regjering med PP, 
og Podemos, partiet som fikk 
tredje mest stemmer, kan ikke 
tenke seg partnerskap med PP el-
ler Ciudadanos, som fikk fjerde 
mest stemmer.

De andre partiene fikk så få 
stemmer at de ikke kunne bidra 

til å skaffe flertall i noen av de 
tenkte konstellasjonene.

Fristen gikk ut i går
Dermed er situasjonen fastlåst. I 
går gikk fristen ut, og det står 
klart at det blir nyvalg 26. juni.
Flere valgundersøkelser tyder 
imidlertid på at det neppe blir 
store endringer i resultatene i ny-
valget. Dermed kan det gå langt 
inn i neste halvår før Spania får 
dannet en ny regjering.

Tjener på turist-tørke i Tyrkia26. juni blir det nyvalg
Madrid

NyvAlg I SpANIA: Fungerende statsminister Mariano Rajoy (PP)

Ingen av de politiske partiene har klart å få nok støtte til å danne 
en flertallsregjering etter valget 20. desember. I dag står det klart 
at det blir nyvalg i Spania 26. juni.

Dette betyr en ekstra stort 
press på andre land rundt 
Middelhavet som opp-

fattes som «trygt», spesielt Spa-
nia. Mange har bestilt tradisjo-

nelle vinterdestinasjoner som 
Thailand og Gran Canaria, som 
nå merker økt etterspørsel til 
sommerferien.

Antallet bestillinger til Tyrkia, som lenge har lidd av 
«terrorangrep», har falt med mellom 20 og 30 prosent.
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Be om en synstest på specsaver.es 
eller ring din lokale forhandler.

Briller med standard enkelt-slipte glass før  
29€, nå 10€. Andre brilleglass med ulike 
styrker og tilvalg er tilgjengelige mot 
pristillegg. Tilbudet avsluttes 14 Mai 2016.  
Synstest vanligvis €15. © 2016 Specsavers.  
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Benidorm  965 859 577   
c/ de Gambó 2
Calpe  965 835 367   
Avda. de los Ejércitos Españoles 6
Guardamar  965 083 273   
Avda. del País Valenciano 43
Jávea  966 463 420   
Avda. del Pla 125
Torrevieja  966 927 249   
Motsatt Habaneras kjøpesenter

Madrid Madrid

Den kontroversielle stiftel-
sen «Manos Limpias» 
(Rene hender) har fått 

lys på seg som følge av deres 
prosess mot Prinsesse Kristina. 
Det var de som selv satte i gang 
prosessen mot prinsessen etter at 
påtalemyndigheten først henla 
saken.

«Manos Limpias» står langt ute 
på høyresiden i spansk politikk, 
sammen med «Ausbank» som 
offisielt forsvarer interessene til 
bankkunder. Begge er ledet av 

personer med kjente høyreek-
streme sympatier som har utnyt-
tet av sine nøkkelroller for å 
presse bedrifter og privatperso-
ner for millioner.

Manos Limpias har spesialisert 
seg på å drive private straffesa-
ker og er de som klarte å sette 
prinsessen Cristina på benken i 
saken omtalt som «Noos». Prin-
sessens forsvarer sier at syndika-
tets formann, Miguel Bernad 
skal ha ringt og bedt om tre mil-
lioner euro fra Sabadell og Cai-

xaBank for å legge bort ankla-
gene mot prinsessen.

Anklagene mot Ausbank er lik-
nende. De har selv fremstilt seg 
som bankkundenes forsvarer. I 
praksis tok de gode penger for 
ikke å bringe søksmål mot en-
keltbanker. Utpressing burde ha 
gått ut på at bankene ble tvunget 
til å annonsere i Ausbanks maga-
sin. I bytte, la organisasjonen 
være å gå etter banken og skrev 
samtidig positivt om den i avi-
sen.

Den tidligere PP-statsmi-
nisteren benekter ikke 
informasjon, men an-

melder skattekontoret for å ha 
lekket informasjonen. De detal-
jerte opplysningene, som ikke er 
avvist av Aznar, kunne bare ha 
nådd avisen fra noen av de an-
satte ved skattemyndighetene 
«Agencia Tributaria».

Den tidligere lederen for regje-
ringen er bøtelagt for nøyaktig 
samme feil som Podemos-grunn-

legger Juan Carlos Monedero. 
Feilen er knyttet til hvordan inn-
tekter er ført opp på selvangivel-
sen, metoden Aznar og Monede-
ro forsøkte seg på ville resultere 
i en halvvering av deres skatte-
regning.

Skattemyndighetenes informa-
sjon er klassifisert, men det er 
ikke første gang at data om per-
sonlige skattytere er publisert i 
media.

Stilftelsen som startet straffesaken mot Spanias prinsesse Kristina skal ha forsøkt å 
presse banker for tre millioner Euro for å ikke «gå etter» prinsessen.

Aznar anmelder «Hacienda» etter at avisen «Diario 
OK» avslørte at Aznar har blitt dømt til både restskatt 
og bøter for skattejuks. 

Prinsessens anklagere mistenkt for utpressingAznar anmelder skattemyndighetene
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Det kommer frem av trans-
parenssiden til den span-
ske regjeringen, skriver 

avisa Canarias Ahora.

Det betyr at Soria tjener 55 000 
euro i året i to år uten å måtte 
jobbe. Som minister hadde han 
en årslønn på 69 671 euro i 2016.
Som tidligere parlamentsmedlem 
har han også rett på 2814 euro i 

måneden i fire måneder. Etter at 
han gikk av får han imidlertid 
ikke lenger kompensasjon på 
1800 euro skattefritt i året for 
levekostnader og bolig.

Soria kan ikke ta seg jobb innen 
turisme, energi eller industri de 
neste to årene i og med at han var 
industri-, energi- og turismemi-
nister.

NORSKE TV-KANALER

DANSKE TV-KANALER

SVENSKA TV-KANALER
NYTT 

TIL
BU

D

Nye pakker fra 1 - 12 måneder
Prisreduksjon på inntil 23,00 EUR pr. måned
Ingen forpliktelser - du kan også leie.
Nye funksjoner, bl.a. 7 dagers opptak automa-
tisk i boksen. Ikke gå glipp av noe - se når det 
passer deg!
Se TV i full HD med bare 1 Mb/s internett-linje 
(takket være vår nano-kompresjons teknologi).
Flere norske, svenske og danske kanaler. I 
tillegg får du alle dine favoritt radio-kanaler.
Vi tilbyr også høyhastighets bredbånd internett.

PRØV OSS
GRATIS

prøv
kjøper

før  du 
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

Du finner mere info på www.nordichd.tv
eller ring oss på +34 618 483 651

I 7 DAGER

Madrid Madrid

CAM-ledere avkrevd 1,6 milliarder

Åtte personer fra sparebanken CAM er avkrevd et foreløpig 
erstatningsbeløp på nær 1,6 milliarder euro. 

Erstatningskravet er satt 
frem i forbindelse med ir-
regulærere forhold hos 

den gamle ledelsen. Den kjente 
Alicante-banken måtte reddes av 
staten i 2011 med 2,8 milliarder 
euro. De tiltalte i saken skal kort 
tid før ha kommet med falske 
opplysninger om likviditet. I 

mars 2011 ble det opplyst at ban-
ken var god for 38,9 millioner 
euro. Tre måneder senere var det 
klart at de hadde et underskudd 
på 1,1 milliarder.

Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo (CAM) ble kjøpt opp av 
Banco Sabadell i desember 2011 

for symbolske én euro. De til-
talte fra bankens gamle ledelse 
beskyldes for å ha sløst bort mil-
liarder på eiendomsspekulasjon 
og løyet om bankens likviditet. 
De åtte tiltalte har fått 24 timer 
på seg til å betale erstatningsbe-
løpet, satt til 1.592.000.000 euro

Jose Manual Soria fra Gran Canaria, som gikk av som 
minister i Spanias regjering på fredag etter Panama 
papers-avsløringer, får 80 prosent av minstelønnen i 
to år etter avgangen.

Avgått spansk minister får etterlønn i to år
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Økonomi

Spania kan få bøter fra EU

I fjor havnet Spanias budsjettunderskudd på 5,1 prosent, godt under budsjettmålet 
som EUs finansministre hadde satt på 4,2 prosent.

Norsk storhotell på Gran Canaria

Vinduer og dører er i ferd med å komme på plass i det 
nye Radisson-hotellet som den norske Wenaas-gruppen 
bygger i Puerto de Mogan sørvest på Gran Canaria. 

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

... the broadcast company in Spain

sistemas
digitales

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

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

til 30.06.2014til 30.06.2014

de beste prisene

Nyåpning i Altea

sistemas
digitales

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

Skandinaviske kanaler fra Benidorm til Denia
Installasjon nå kun € 99,-

€ 290,-€ 290,-

til 30.06.2014til 30.06.2014

de beste prisene

Nyåpning i Altea

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!

Tlf: 616 493 487 
Office: 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

– Jobben går i henhold til planen 
om ferdigstillelse i oktober/no-
vember 2016. Åpningen skal 
skje snarest mulig etter ferdigs-
tillelsen, men dato er ikke fast-
satt ennå, sier Lars Wenaas til 
Canariajournalen.no.
Han bekrefter at de har en avtale 
med Radisson, som skal stå for 
driften av hotellet.

Hotellet blir et femstjerners  Ra-
disson-hotell. Det er en lang-
strakt bygning med fem etasjer 
på det høyeste. Bygningen ligger 
i flere vinkler som til sammen 
danner en J-form.

Hotellet ligger noen hundre me-
ter inn fra Mogán-stranden på 
vestsiden av dalbunnen, mellom 
elveleiet som følger innfartsåren, 
hotell Cordial Valle Mogan, fot-
ballplassen og turistbyens kjøpe-
senter.

Det skal ha 422 store gjesterom 
med egne balkonger, to restau-
ranter, tre badebassenger, to bas-
sengbarer, et multifunksjonsrom, 
trimrom, spa, klatrevegg, gratis 
internettilgang og utendørs par-
keringsplass.

Økonomi

EU-kommisjonen har der-
for fullmakt til å foreslå 
sanksjoner mot Spania på 

0,2 prosent av BNP. Sanksjonene 
er første runde i form av et tvun-

get depositum, som deretter blir 
omgjort til en bot om spanjolene 
ikke korrigerer underskuddet. 
Mye tydelig likevel på at EU vil 
la trusselen om sanksjon mot 
Spania forbli nettopp kun en 
trussel.

“Det er usannsynlig at kommi-
sjonen vil ilegge en bot på Spa-
nia eller andre land. Vi liker ikke 
å straffe land,” sier en EU-kilde.
Spania har presentert en lang 
liste med «formildende omsten-
digheter» for at kommisjonen 
som i slutten av mai eventuelt 
skal sette i verk sanksjoner mot 
Spania.

Spanias økonomi er i vekst og 
kan bli skadet av en bot. Spania 

har allerede gjort en stor innsats 
og redusert underskuddet fra 9,3 
prosent. Og i hele denne perio-
den har den spanske statsgjelden 
falt.

Videre hevder den spanske regje-
ringen at man må ta hensyn til at 
den lave inflasjonen som påvir-
ker situasjonen. Spania og sju 
andre eurosonen land mener 
også at måten man på EU nivå 
regner BNP er galt. I tillegg sier 
spanjolene at nye tiltak for å 
stramme inn pengebruken nå vil 
være uhendlig når eksterne 
«sjokk» truer denne sommeren. 
Det er uroligheter i markedet og 
bekymringer om den britiske fol-
keavstemningen om EU.

pIerre MOScOvIcI: EU kommissær for økonomiske og finansielle saker, skatt og toll.
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4,8 millioner spanjoler var 
registrert som arbeidsledi-
ge ved utgangen av mars, 

en økning på 11.900 fra årsskif-
tet.

Spanias kong Felipe ba tidligere 
i uka om at det skrives ut nyvalg 
etter at det fire måneder etter for-
rige valg ikke har vært mulig å 
stable en ny regjering på beina.

Regjeringspartiet, det konserva-
tive Partido Popular (PP), har 
hatt kamp mot arbeidsledighet 
øverst på sin dagsorden de siste 
fire årene, men har ikke lykkes 
med å få særlig mange flere i ar-
beid.

Spania har i dag nest høyest le-
dighet i Europa, bare forbigått av 
Hellas.

Det gir større frihet til å 
surfe på nettet og ringe 
hjem, uten bekymring 

for ekstra kostnader. ut over det 
du betaler for samme bruk av 
mobiltelefonen i Norge.

gjelder kun nye 
abonnement
Telenor tilbyr fri roaming med 
de nye abonnementene Frihet og 
Ung. En hake med de nye tilbu-
dene er imidlertid at datameng-
den er redusert i forhold til de 
tidligere tilbudene.

Månedsprisen for Frihet starter 
på 249 kroner. Da skal du kunne 
få en datahastighet opptil 10 me-
gabits per sekund (Mbps) og en 
datapakke på 500 megabytes 
(MB) inkludert i prisen.

Det gamle abonnementet het 

Mobil S og ga 1 gigabyte (GB) 
datamengde. De neste trinnene er 
2,3 og 5 GB. Her var det tidli-
gere 3, 4 og 6 GB. For de større 
datapakkene er det ingen reduk-
sjon fra tidligere.

Det dyreste Frihet-abonnementet 
koster 799 kroner i måneden og 
skal gi opptil 450 Mbps og 60 
gigabytes (GB) datamengde.

Ung-abonnementet er for de som 
er opptil 21 år gamle. Det koster 
fra 149 kroner i måneden for 300 
MB til 399 kroner for 10 GB.
Både private og bedrifter

Tilbudet gjelder både privatkun-
der og bedriftskunder, skriver 
Telenor i en pressemelding. Iføl-
ge Telenor skjer 90 prosent av 
kundenes mobilsurfing i utlandet 
i EU.

Roaming betyr at du er gjest i 
mobilnettet til andre mobilope-
ratører i landet du besøker når du 
reiser utenlands. Mobiloperatø-
ren du er kunde hos, betaler an-
dre operatører for tillatelse for 
slik gjesting.

eU fjerner roamingav-
gifter på lørdag
Roamingavgiftene blir fjernet i 
EU 30. april, og det er meningen 
at avtalen også skal omfatte 
EØS-land etter hvert, men det er 
usikkert når dette vil skje.

Flere andre leverandører i det 
norske markedet har varslet at de 
kommer med nye tilbud etter at 
Telenor i går gikk ut med at de 
fjerner roamingavgiftene.

Nå har Telenor fjernet roamingavgifter i Europa

Eiendomsmegler
Utleie og salg av eiendommer 

fantastisk villa Med to leiligHeter  - byggeår 1997

REF XSA-2047:  villa Med Med sjø- og fjellUtsikt nÆr altea og 
alfas del pi, i sykkelavstand til den norske skolen. 4 soveroM, 4 
bad og 2 kjøkken. norsk standard . UteoMråde Med overbygget 
soMMerkjøkken og grill, boblebad og stort saltvannsbasseng.

4 sov  / 240 M2 bolig  +  terrasse €489,000

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

Arbeidsledigheten stiger i Spania

Fra 27. april har Telenor fjernet roamingkostnader i EU- og EØS-land for  nye 
mobilabonnement. Det betyr at nordmenn kan ringe, sende meldinger og surfe på 
internett til samme priser som i hjemlandet. 

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

Håndtverkstjenester

vi kan hjelpe deg med alle typer 
ombygginger, tilbygg, 
renovasjoner og reparasjoner.
vi har vår egen arkitekt og hjelper 
til med byggetillatelser.

vi har kvalifiserte håndtverkere 
som kan hjelpe til med:

• luftkondisjonering
• kjøkken
• baderom
• fliser
• gulvvarme
• fasader
• vinduer & dører
• innglassing
• terrasser
• vvs
• svømmebasseng
• smijernsarbeider

ROT-avdrag

tenk på at du kan utnytte 
rot-avdraget i sverige også for 
arbeider på eiendom i spania!

Nå har vi ansatt en elektriker!

AIR Condition
panasonic
e9 - 799 euro
re9 - 550 euro
re12 - 695 euro

Haier
geos 12 - 499 euro

Telefon +34 605 519 192

Scandinova Center
avenida paris 50, torrevieja
www.scandinova.se

fakturaadresse:
c. j. constrUcciones 2011s.l
cif: b54555131
calle aquiles 2, Urb torreblanca marina 11 casa 27.

Arbeidsledigheten i Spania var i første kvartal på 21 
prosent, en svak oppgang fra siste kvartal i fjor da den 
lå på 20,9 prosent.
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Den nasjonale politienheten «Policia Nacional» har brutt opp et nettverk i Torrevieja 
som tvang over 50 kvinner inn i prostitusjon,  noen av dem mindreårige. 

Over 50 kvinner misbrukt

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES
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ALBIR-PLAYA  Av.de Albir, 15 BENIDORM  c/Gambo, 3 TORREVIEJA   c/Ramón Gallud,51

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

Flere naturprodukter   Euro
Acai 500mg 180 kap 15,50
AFA sjøtang kapsler 120 kap 19,95
African Mango Diet 150 kap 16,80
Aloe-Vera juice 1 L 11,00
Aloe-Vera ekstrakt 100 kap 13,85
Aloe vera gel 99,6% Intensiv 250 ml 13,60
Amino Komplekse Kapsler 200 kap 16,90
Anti Wrinkle System ampuller 14 Ud 17,50
Anti-Aging SB500 Capsules 120 kap 29,95
Anti-Aging SB500 Cream 100 ml 24,95
Argan olje fra Marokko 100 ml 8,50
Arginin 500 Kaspeln 250 kap 24,50
Arne Gel 150 ml 7,50
Artisjokk ekstrakt 120 tab 9,45
Artisjokk -Papaya 160 tab 9,95
Asparges tabletter 350 tab 12,80
A-Z 26 vitaminer & mineraler 150 kap 7,95
A-Z +50 150 kap 9,80
Chlorella alger kapsler 180 kap 12,60
Cinnamon kap 2.000mg  180 kap 11,00
CLA (konjungert linolsyre) 120 kap 15,25
Co-enzym Q10 40mg + vit 150 kap 25,00
Co-enzym Q10 100mg mono 75 kap 18,00
Cranberry Vital-Juice 1 L 9,95
Cranberry 500mg kapsler 90 kap 13,50
Gurkemeie (Curcuma)  NY 60 kap 13,50
Djevelklo 120 kap 10,85
Dvergpalme & Gresskarfrøolje 300 kap 28,50
EPA Fiskolje 650mg 90 kap 24,90
Ginsengfit	 200	kap	 21,95
Gresskarfrøolje 130 kap 8,25
Grønn japansk te Sencha 150 gr 4,95
Grønn te kapsler 120 kap 13,90
Grønnleppet musling balsam 150 ml 6,95
Grønnleppet musling kapsler 150 kap 12,50
Hårfit	-	för	starkt,	sunt	Hår	 150	kap	 12,50
Haibrusk 240 kap 22,95
Hyaluronsyre 100mg 120 kap 24,95
Hyaluronsyre Balsem 30 ml 16,80
Inmune Complex 90 kap 12,75
Japansk mynte olje 30 ml 5,75
Johannesurt + Lecitin 90 kap 9,95
Jojoba Oil - Gold naturrein 100 ml 8,50
Kalsium-Magnesium 400 tab 9,95
Kokosolje bio 500 ml 10,95
Krill Oil kapsler 500 mg 60 kap 18,80
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...for helsen vår!

Magnesium 400 SUPRA
Magnesium förbättrar muskel 
funktionen, minskar benkramper, 
och ökar muskelernas stress-
tolerans.  Varje Kapsel innehåller 
400mg ren magnesium.

120 Kapslar € 8,50

Omega-7 Kapslar
Omega-7 fra økologisk dyrket 
havolje og har en beroligende og 
fuktighetgivende effekt på slim-
hinner i strupe, øyne, munn og 
andre slimhinner.

100 Kapslar € 21,90 ab 3x € 19,90

Røkelse Kapslar
Røkelse séller olibanum ble brukt 
i Midtøsten tusenvis av år siden i 
populære medisin Ayurveda å lindre 
betennelse og revmatiske plager.

200 Kapslar € 24,50 ab 3x € ??,90

Svartkumminolje Kaps
Vid blum- och pollenallergi ren 
egyptisk svartkumminolje med 
fleromättade fettsyror, E-vitamin, 
folsyra, pantotensyra och biotin.

180 Kapslar € 9,95 ab 3x € 8,90

Chitosan Kapslar
Chitosan trekker til seg fettet som 
en svamp, og hemmer opptaket 
av fett i tarmsystemet.

240 Kapslar € 29,95 ab 3x € 27,95

Goji Juice y Kapslar
Ckke tilsatt sukker eller konserveringsmi-
dler.

1 litre € 23,50 90 Kaspeln € 13,50

Rosenrot Kapslar
forbedrer konsentrasjonen, min-
net och fremmer prestasjons-
evnene.
120 Kapseln € 15,00 ab 3x € 13,50

Ginkgo biloba 100mg
Ginkgo forbedrer blodsirkulas-
jon. Tegn på dårlig blodomløp er 
hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde 
hender og føttert.
150 Kapseln € 17,95 ab 3x € 16,50

Glukosamin-Kondroitin
Glukosamin & kondroitin er en 
velbalansert kombinasjon for 
sunne leddfunksjoner.

150 Kapslar € 35,90 ab 3x € 32,95

Kreatin og Magnesium 200 kap 11,85
Lakseoljekapsler (500mg) 400 kap 9,75
Laktose - laktoseintoleranse  120 kap 12,85
Lutein Eyecare m/ blåbær 90 kap 12,95
Maca-østers ekstrakt 120 kap 16,80
Magnesium supra 400mg 120 kap 8,50
Manuka honning MGO 100+ 250 gr 18,95
Manuka honning MGO 500+ 250 gr 36,50
Mariatistel Silybum 120 kap 17,20
Melatinin  120 kap 14,95
Moringa 500mg 240 kap 15,50
Nattlysolje 500mg 150 kap 9,95
Noni Bio-Juice 100% 1 L 26,50
Noni kapsler 90 kap 13,50
Omega-3 SUPRA 1000 120 kap 15,50
Omega-3-6-9 (500mg) 180 kap 9,95
OPC Kapsler 90 kap 22,50
Pomegranate juice Bio 1 L 8,80
Prostata Pumpkin Seed Oil 400 kap 20,50
Resverrtol 90 kap 24,50
Ris protein 700 gr 13,50
Rød solhatt & Vitamin C 120 kap 12,75
Rødkløver kapsler 60 kap 19,85
Royal Jelly 1 maneds kur 30 bot 30,80
Selen 100ug 180 kap 8,80
Silica - for hår, hud, negler 210 kap 8,95
Sink 10mg 210 tab 9,50
Spirulina	pacifica	hawaii	 360	kap	 12,95
Spirulina platensis 1350 Pas. 29,95
Stevia pulver 30 gr 17,95
Swedish	Herbal	Drikke	 160	gr	 8,95
Tea Tree Oil 30 ml 6,95
Tigerbalsam 50 ml 8,95
Tran kapsler 200 kap 10,90
Tranebaerkapsler 500mg 90 kap 13,50
Ubiquinol 100mg 60 kap 39,95
Veneforbedrende ActiVen 120 kap 9,50
Vitafit	-	Ginkgo-Magnesium	 400	tab	 20,90
Vitamin A kapsler 180 kap 7,80
Vitamin B Complex 150 kap 8,20
Vitamin B12 100ug Mono 240 Pas. 6,85
Vitamin C + Sink retard 180 kap 8,50
Vitamin C Acerola ekstrakt 300 kap 12,75
Vitamin C retard 120 Pas. 5,45
Vitamin D3 + Kalsium 120 tab 12,55
Vitamin E 200 240 kap 11,50
Wu-Wei-Zi & Granateple 90 kap 12,50

«Hundestrand» mellom Torrevieja og Punta Prima

Torrevieja kommune arbeider med å finne en strand 
hvor man kan tillate hunder. Ofrene ble også tvunget til 

å betale en prest, som var 
en del av nettverket, for 

å få «tilgivelse».

Banden brukte en rekke metoder 
for å kontrollere kvinnene og ar-
beidet systematisk for å ta over 
mest mulig av markedet for pro-
stitusjon i Torrevieja. Banden 

dikterte hva priser kvinnene 
skulle ta for de forskjellige tje-
nestene som ble tilbudt og over-
våkte kvinnene konstant. Flere 
av de som kontrollerte ofrene var 
selv kvinner.

Kvinnene ble også tvunget til å 
jobbe til å pleie eldre, lage mat 
for dem og vaske boliger.

prest med på utnyttelsen
En prest tilknyttet en kirke i Ali-
cante-regionen var også med på 
utnyttelsen av kvinnene. Oftene 
ble «oppfordret» til å donere 
ham penger for å få «tilgivelse» 
for den prostitusjon de bedrev 
med.

Man utelukker områder 
som La Mata, Los Lo-
cos, El Cura og Las 

Calas. Området man nå vurderer 
nærmere ligger mellom for mo-
loen syd for byen og Punta Pri-
ma.

Denne noe upresise anvisningen 

kom frem under en pressekonfe-
ranse i begynnelsen av mai.

Hunder er forbudt på de aller 
fleste spanske strender med tan-
ke på hygiene og forstyrrelse 
som kommer med de firbente i 
strandsonen.
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Torrevieja

Benidorm

Alicante

Øker bemanningen på sykehuset

Marc Antony til Benidorm 7. juli

skandinavisk mat
mysiga lokaler

hyggelig betjening
små og større selskaper

965 70 85 85
liten verden

mundo
pequeño
Calle Marcelina 44, nueva Torrevieja

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 19.30 | A la carte også tilgjengelig.

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

åpent: Tir-Lør  18.00-22.00
Søndag: 13.00-19.30 

Mandager stengt

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

nyt live musikk hos oss: 

7. mai: rAndALL CAin   *   14.mai: AndY WinWOOd   *   21. mai: iT TAKeS TWO
Treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

Beste maihelg på 5 år

Det regionale sykehuset i Torrevieja får sin bemanning økt med 35%.

Konserten vil finne sted på byens store fotballbane, 
Guillermo Amor stadion,  5. mai ble billettene lagt ut 
for salg for 40 euro.

Costa Blanca kan skryte på seg nok en turistrekord. 
Langhelgen i begynnelsen av mai brakte inn 20 
millioner euro i inntekter.

Økningen gjøres nå med 
tanke på den forestående 
høysesongen hvor det vil 

komme et stort antall utlendinger 
til området som vil ha behov for 
helsestell og aktutthjelp.

Man regner med at «trafikken» 
på sykehusets akuttavdeling vil 
øke med 9% i tiden fremover og 
rundt 15% på det ordinære mot-
taket. 165.000 mennesker faller 
inn under området sykeshuset 

betjener. Det gjelder kommune-
ne Torrevieja, Pilar de la Hora-
dada, Los Montesinos, Guar-
damar del Segura, Orihuela 
Costa, San Miguel de Salinas, 
Rojales og Los Montesinos.

Dette er en av de fire kon-
serter som Marc Antony, 
med røtter i Puerto Rico, 

gjør i Spania med sin Live-tur 
som også vil ta ham til Barcelo-
na, A Coruña og Marbella.

Det ble lagt ut 2000 billetter for 
40 euro pr stykket 5 mai. Rådhu-
set sier dette er en «kampanje-
pris» og at prisen for neste runde 
billetter blir høyere.

Lyntoget AVE, som går 
mellom Alicante og Ma-
drid solgte 30.000 billet-

ter over helgen, dette etter å ha 
lagt ut 4.000 ekstra seter for salg 
for å møte etterspørselen. Man 
må over fem år tilbake for å finne 

like gode tall. Dette er et godt 
tegn for spansk økonomi, da 
langhelgen primært trekker span-
joner til kysten og det var spesi-
elt det nasjonale markedet som 
fikk en knekk som følge av fi-
nanskrisen.
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Tannlegen for nordmenn
GODKJENT AV HELFO

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

24 timer personlig oppfølging med
norsk personell av implantat-pasienter

Gratis prisoverslag og årlig sjekk

Få en gratis time
helt uten forpliktelser: 96 587 08 68 

TANNLEGE & KOSMETISK LEGE

En av landets ledende innen oral-kirurgi

Allmennpraktikk
Implantater og kirurgi
Usynlig regulering
Estetikk
Rotfylling
Proteser

Kosmetisk pleie
Hudpleie

Botox og �ller
Hår�erning med laser

Alt utført av lege

Fotpleie

SPESIALIST
I IMPLANTATER

NORSK
PERSONELL

Følg oss på:
facebook.com/mar�lsmiles

KONSULTASJON HOS HUDLEGE 
Hudsykdommer som acne, dermatittis, herpes, hud 
irritasjoner, leverflekker, pigmentflekker, sjekk og 

fjerning av føflekker, diagnostisering av hudkreft, hår- og 
negleproblem. 

ESTESTISK MEDISIN 
Mesoterapi,  fuktighetsgivende behandlinger, lifting med 

tråder, medisinsk peeling, antirynke behandlinger, bioplastikk, 
BOTOX, Stamcelle behandling.Forstørring av lipper og kinn 
med en rekke ulike fillere som hyaluronsyre og ELLIANSE.  
Kroppsbehandlinger mot cellulitter, Reduksjon av fettceller 

(AQUALIX,) Detox (ALIDYA), Hudforyngende behandling av 
hals og hender, Åreknuter mm 

PLASTISKE OPERASJONER 
Øyelokksoperasjon, Rinoplastikk (neseoperasjon), Ansiktsløft, 

Lippeproteser, ansiktsløft med tråder, brystoperasjoner 
(forstørring og reduksjon). 

BIOLOGISK MEDISIN 
Antiaging behandlinger, Ærnæring mm 

HUDPLEIEBEHANDLINGER 
Dyprens, Antirynke behandlinger, medisinsk  

fuktighetsgivende behandlinger, C-vitamin, antioksidant,  og 
stamcelle behandling. Foryngende hals og nakke behandling, 

ansikts massasje, kroppsmassasje mm. 
SPA OG HELSE BEHANDLINGER 

Hydromassasje, Klassisk massasje, Aromamassasje, Sauna, 
Boblebad og tilgang til vår Spa avdeling. 

SALG AV MEDISINSKE HUDPLEIE 
PRODUKTER 

Vi fører ulike medisinske hudpleie produkter og kosttilskudd, 
som du kan bruke til din hjemmebehandling.
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Torrevieja
Kl. 08.30
Kort morgenbønn, flaggheising 
og kranspålegging. Enkel 17. 
mai frokost i Sjømannskirken på 
La Siesta.

Kl. 10.30
Ankomst strandpromenaden ved 
statuen «Hombre del Mar» start-
stedet for 17. mai toget.
Salg av 17. maisløyfer og flagg 
v/Den Norske Skolen

Kl. 11.00
Toget starter og går gjennom by-
ens gater til Europaparken.

Kl. 11.45
Ankomst parken.
Salg av forfriskninger, mat og 
drikke. Loddssalg. Gevinst: Salt-
skip som gave fra Den Norske 
Klubben

Kl. 12.30 - 13.30
Underholdning ved barn fra Den 
Norske Skolen i Rojales. Tale for 
dagen

Kl. 14.00 - 16.00
Feiringen fortsetter i Sjømanns-
kirken. Salg av mat, drikke, kaf-
fe og kaker. Loddsalg og leker 
for barna. Underholdning

Kl. 19.00
Den Norske Klubben arrangerer 
festmiddag på restaurante Hotel 
Masa. Påmelding tlf: 965 716 
326/678 911 205

Solgården i villajoyosa
Kl. 08.00.
Flaggheising

Kl. 11.00
Festgudstjeneste i Minnekirken

Kl. 12.00
Borger- og barnetog

Kl. 13.00
Festprogram på Solgården
Hovedtaler: Jan Thomas
Sang: Hanne Krogh

Musikkorps, underholdning.
Ferdig ca. klokken 14.30.
Salg av mat, brus og iskrem, 

markedsplass, leker og under-
holdning for barn.

Alfaz del pi
Kl. 08.00.
Flaggheising på skolene/institu-
sjonene/Den Norske Klubben

Kl. 10.15.
Friluftsgudstjeneste på Kirke-
plassen i l`Alfàs del Pi.

Kl. 11.00.
Barne/Borgertog fra Hotel Moli 
til Casa de la Cultura. Symphony 
Band - Orchestra “CIM” - Cen-
tro de Innovación Musical, 
«vårt» faste korps leder an i to-
get.

Oppstilling: Costa Blanca Barne-
hage - Den Norske Skolen Costa 
Blanca - Den Norske Klubben 
Costa Blanca - Costatrimmen - 
Betanien - Reumasol - CAN 
(Bærumshjemmet) - Andre

Kl. 11.30: Taler ved Casa Cul-
tura. Tale v/ordfører Vicente Ar-
ques Cortés, hilsninger v/konsul 
Jan Arild Nilsen. Festtaler: Elev-
rådsleder ved DNSCB Martha 
Josefine Melkild

Kl. 12.00: Korpset leder oss til 
Fredsparken og Den Norske 
Klubben i Avenida de la Consti-
tución. Klubben er åpen for alle!

Kl. 12.30 - 16.00.
Leker, aktiviteter og Hoppeborg 
for barna i Fredsparken, og ved 
Den Norske Klubben. Gratis is, 
brus og pølser til barna! Kake, 
kaffe, vin, øl og forfriskninger 
kan kjøpes i Den Norske Klub-
ben. Åpen for alle!

17.mai program 2016
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ESTRELLA 
POLAR

RESTAURANTE 
& PIZZERIA

ALBIR

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

Følg tippeligaen 
på Palmen! 

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 

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 finner 
oss på 
promenaden 
i Altea.

Vil samarbeide om bedre strandlinje

Fiestas Creueta – korsfest i mai

Alfaz del Pi

Alfaz del Pi

Altea

Sykkelstien er ment å binde 
sammen byens to «sen-
trum», byens kommersielle 

sentrum Albir og landsbyen Al-
faz del pi.

Kommunen har fått 120.000 
Euro til prosjektet, i hovedsak 
penger fra Alicante-provinsen. 
For pengene har man fått 1800 
meter oppmalt sykkelvei. Kom-
munen ønsker også å forbedre 
stiene i naturparken Sierra Hela-
da, for å gjøre området mer at-
traktivt for sykklister. Det finnes 

i dag en rekke gode stier i skog-
området mellom Albir og Beni-
dorm. Men området er sterkt 
forsøplet av byggematerialer, 
bilvrak og gamle brunvarer.

Ordførerne for de to kom-
munene møtes i slutten 
av april sammen med re-

gionale myndigheter og byråd 
for byplanlegging i både Altea 
og Alfaz del Pi.

I møtet ble det fremhvet behovet 

for å forbedre grenseområdet 
mellom de to kommunene. Om-
rådet mellom de to nabo-kom-
munene er flittig brukt av turgå-
ere. Men har i årtier i hovedsak 
vært neglisjert av de kommunale 
myndigheter. En rekke stier og 
grønnsaks-hager ligger sammen 

med en forlatt campingplass på 
Alteas side av grensen. Det har 
ikke blitt investert noe nevnever-
dig i området siste 20 årene. En 
plan om å utvide havnen i Altea 
førte lenge til usikkerhet om om-
rådets fremtid, planen ble siden 
skrinlagt.

Til tross for litt regn denne 
dagen, feiret man «Festa 
de la Creueta de l’Alfas» 

med tradisjonell Valenciansk 
dans og musikk. Mange hadde 
tatt på seg tradisjonelle festkos-
tymer, eller bunad som vi ville 
kalt det på norsk.  Festivalen rin-
ges først inn fra kirken i sentrum 
og man følger tradisjonen med å 
dekorere «helgenen» man har i 
kirken med blomster for anled-
ningen. Med det var den «reli-

giøse» delen av feiringen over.
Kommunen hadde leid inn et par 
band for anledningen «La Gran 
Babylon» for å opptre, det var 

også en rekke aktiviteter for bar-
na. Og en oppvisning av den re-
gionale ballsporten «Pelota Va-
lenciana».

«Sykkelsti» til Alfaz del Pi

reservasjoner på tel: 966 86 50 43 - Av. Albir Albir 58 (ved siden av parkeringen)

Vi har nylig åpnet en restaurant i Albir og vil 
gjerne introdusere deg for vår meny. Foruten ulike 
sandwicher, salater og en rekke middagretter, har vi 
også deilig og komplett frokost!

Start dagen på vår vakre gårdsplass med frokost for 2:
* Kaffe eller te  *fersk appelsinjuice  *minibaguetter 
*syltetøy, smør, skinke og ost *kokt egg

Vi håper å se dere snart!  Hilsen  Laura & Richard

Alfaz del Pi kommune har 
malt opp et felt i veikanten 
mellom Albir og Alfaz del Pi.

Altea og Alfaz del Pi kommune har begynte å snakke sammen med det formål å 
samarbeide tettere og koordinere arbeidet de begge gjør knyttet til deres kyst og 
strender. Det har tidligere vært lite samarbeid mellom de to nabokommunene.

Over hele Spania feirer 
man i begynnelsen av mai 
«korsets fest». I Alfaz del 
Pi er denne fiestaen en av 
de mest tradisjonsrike.



www.SpaniaPosten.es  7. MAI 2016  UTGAVE 10 201612

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

PORSELENSKRONER, BROER
OG SKALLFASETTER På DAGEN

Godkjent av HELFO

www.costablancanursing.com            tlf. 619 274 038

• ALT innen hjemmesykepleie
• 24 timers vakttelefon
• trygghetsalarm på ditt språk
• tolketjenester
• utlån hjelpemidler
• sykehjem på dagen
• 20 års e• 20 års erfaring

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

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-
skader, rehabilitering etter 
operasjoner, revmatisme, graviditet

Fysioterapi, akupunktur, fotterapi 
(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

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!

• Generell fotpleie
• Kontroll for diabetessår
• Helse og velvære for føtter
• Inngrodde tånegler
• Corns- hard hud
• Definerte 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

Avenida del Albir 52 - T.: 965 85 88 53

HørSeLSSenTer

2 FOR 1
PÅ BRILLER

MED  STYRKE

SPESIALTILBUD

Albir

Polemikk om barnehage i Albir
Den nyetablerte barnehagen ”Little People” i Albir har møter mye problemer. Barnehagen 
anklages av en norsk ansatt blant annet for kontraktsbrudd og å drive ”svart”. Eneboligen 
hvor barnehagen drives ligger midt i et boligområde og det kan være for små arealer for 
formålet. Lokalavisen ”Siete Dias” skrev 22. april at barnehagen skal overtas av kommunen, 
så fra høsten av riskerer barnehagen å bli fylt opp med barn fra svakerestilte familier bosatt i 
Alfaz del Pi. Fra 1. mai er mulig å søke om subsidiert barnehageplasser.

I artikkelen skriver «Viking-
posten» om hvordan den nor-
ske ansatte fikk sparken på 

dagen. Den ansatte hevder hun 
ble sparket etter å ha nektet å 
irettesette en femåring ved å for-
telle barnet at «han ville komme 
i fengsel...» Hun skal ha måtte 
fortelle barnet dette på vegne av 
eier og daglig leder Anabel Cor-
ral Granados som ikke snakket 
godt nok norsk til selv å irette-
sette fem-åringen. Granados er 
gift norsk og promoterer norsk-
opplæring som en del av barne-
hagens tilbud.

Etter hva kilder som vil ikke vil 
stå frem sier til SpaniaPosten har 
Granados ”egne syn” på barne-
oppdragelse og pedagogikk. Hun 
startet «Little People» i Albir et-
ter konflikt med andre barneha-
ger i området hvor Granados var 

bruker. Ansatte i barnehagen for-
teller om svært spesielle forvent-
ninger Granados’s side.

Svart lønn rett i hånda
Videre skriver Vikingposten i sin 
artikkel at den norske ansatte i 
hovedsak arbeidet svart og på 
den måten gikk glipp av rettighe-
ter i det spanske systemet.

– Jeg hadde fast ansettelseskon-
trakt hvor det bare stod at jeg 
jobbet en time om dagen, men i 
realiteten jobbet jeg mye mer og 
fikk utbetalt resten i svarte pen-
ger. De fikk jeg selvsagt rett i 
hånda uten noen kvittering, hev-
der Michelle Tonheim.

22-åringen forteller at det i etter-
tid også har vært vanskelig å få 
ut hennes egne ting i barneha-
gen. Hun hevder at hun ble kas-

tet på dør av ekteparet som eier 
og driver barnehagen, Anabel 
Corral Granados og Fredrik Kru-
se.

Overtas av kommunen?
”Siete Dias” skrev 22. april at 
”Little People” skal overtas av 
kommunen og bli kommunal 
barnehage. I følge artikkelen her 
kan alfasinere søke om gratis 
barnehageplass ved å henvende 
seg på rådhuset.

Navneforvikling?
Problemene for barnehagen stop-
per ikke med det. Navnet kan 
også føre til flere forviklinger. 
«Little People» er et registert va-
remerke tilhørende «Fisher Pri-
ce» eid av leketøysgiganten 
«Mattel» som også eier Barbie.
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Hospital Quirónsalud Torrevieja
Calle Partida de la Loma, s/n. 03184 Torrevieja (Alicante)

96 692 13 13

quironsalud.es

Je glimlach 
is een 
ziekenhuis 
als het onze 
waard

Nieuwe Tandheelkundige afdeling van  
Hospital Quirónsalud Torrevieja
• Gespecialiseerde ziekenhuisomgeving.
• Alomvattend aanbod van tandheelkundige behandelingen:  

tandimplantaten, parodontologie, pedodontologie, 
orthodontie, esthetische tandheelkunde, implantaatprotheses, 
preventie en maxillo-faciale chirurgie.

• Je tandimplantaten nu voor slechts € 955 (alles inbegrepen).

Bel naar  96 692 57 82 of schrijf naar  
unidaddental.trv@quironsalud.es
* Inkludert protese. Tilbudet gjelder fram til 31 mai. Kan ikke kombineres med 
andre tilbud fra Quirónhelse Sykehus Group.

Prensa DENTAL TRV 260x135 Noruego.indd   1 04/04/2016   13:31:49

Smilet ditt 
er verdt
et sykehus 
som vårt

Ny tannhelseavdeling på 
Hospital Quirónsalud Torrevieja
• Spesialisert sykehusmiljø .
• Omfattende utvalg av tannbehandlinger :
Tannimplantater , periodonti , pedodonti , kjeveortopedi , kosmetisk 
tannbehandling , implantater, forebygging og maxillofacial kirurgi.
• tannimplantater nå kun € 955 ( alt inkludert) .

Ring 96 692 57 82 eller skriv til
unidaddental.trv@quironsalud.es
* Inkludert protese. Tilbudet gjelder frem til 31.mai. Kan ikke kombineres med 

andre tilbud fra Quirónsalud Hospital Group

BlIr KOMMUNAl?: Lokalavisen ”Siete Dias” skrev 22. april at 
”Little People” skal overtas av kommunen og bli kommunal barnehage. 
I følge artikkelen her kan alfasinere søke om gratis barnehageplass 
ved å henvende seg på rådhuset.
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7Días Alfaz del Pi

El alcalde Vicente Arques cumple su promesa de la guardería municipal
gratuita

La guardería noruega de El Albir pasa a ser municipal

Las madres (y padres) de niños alfasinos (y niñas alfasinas) ya pueden ir al
Ayuntamiento a solicitar plaza

El alcalde de Alfaz y diputado autonómico, Vicente Arques, ha reconocido
su fracaso de no cumplir la promesa electoral de hace ocho años de
construir una guardería municipal en el municipio, a pesar de que los
terrenos ya estaban cedidos y de que se han gastado centenares de euros
en este proyecto fallido. 
Pero el alcalde Arques, uno de los mejores alcaldes de la comarca a pesar
de esos pequeños fallos, ha conseguido la solución. Esta mañana ha
girado visita a la guardería municipal noruega de El Albir y ha conseguido
llegar a un acuerdo con los propietarios para que sea esa guardería la que
albergue a todos los niños y niñas alfasinos y alfasinas cuyos padres
trabajen y tengan necesidad de dejar a sus hijos en un marco
incomparable y cuatrilingüe como es la guardería noruega, donde se habla
a los niños en noruego, valenciano, inglés y a ratos en castellano. 
Vicente Arques, con esta brillante idea, cumple con su promesa electoral
realizada hace más de ocho años de tener una guardería municipal en el
municipio. Se saca la espina, así, de la única promesa que el extraordinario
alcalde alfasino no había podido cumplir. 
Todos los interesados pueden ya dirigirse al ayuntamiento a solicitar las
bases para inscribir a sus hijos a partir del próximo 1 de Mayo, fiesta del
Trabajo, cuyo día se abrirán las puertas especialmente para firmar el
protocolo.  
El gobierno noruego, que es quien corre con todos los gastos, ha
anunciado que enviará el día 1 a un alto representante para que se haga la
foto con el alcalde Vicente Arques.

22 April at 19:11 · 
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7Días Alfaz del Pi Susan Moller, no hay problema con las plazas. Está
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Drømmen om et liv i Spania endte i mareritt

– Dette er løgner

Michelle Tonheim (22) 
fra Norge til Albir for å 
jobbe i en barnehage. 
Knapt et år senere ble 
hun bedt om å gå på 
dagen.
ALBIR Tonheim sier til 
Vikingposten at en drøm gikk 

Little People Albir barnehage 
i 17. august i fjor. Hun har 
erfaring fra jobbing med barn i 
Norge og gledet seg veldig til 
bo å jobbe i Spania.

– Jeg har vært med fra 
mai og deltok i planleggingen 
sammen tre andre ansatte. Alle 
ble lovet jobb, men det var kun 

helt uvirkelig og fryktelig trist 
og vondt at det hele endte slik, 

tilbake til Norge. 

Hun har bestemt seg for å 
fortsette å arbeide med barn og 
skal studere for å bli barne- og 
ungdomsarbeider.
– Jeg slapp det jeg hadde i 

denne jobben. Jeg reiste også 
til Norge og hentet ting til bar-
nehagen som jeg selv betalte 
for. Dette får jeg nå selvsagt 
ikke tilbake, hevder Tonheim 
som også mener hun har lønn 
til gode og ikke har fått oppgjør 
for jobb i helger i forbindelse 
med arrangementer.

- Jeg vurderer å anmelde 
saken fordi jeg ser at jeg ikke 
kommer noen vei, sier Tonheim 
til Vikingposten.

22-åringen forteller at det 
i ettertid også har vært vanske-

lig å få ut hennes egne ting i 
barnehagen. Hun hevder at hun 
ble kastet på dør av ekteparet 
som eier og driver barnehagen, 
Anabel Corral Granados og 
Fredrik Kruse.

– Jeg ble nektet adgang 
også da min far var med. En 
annen gang ringte de politiet 
og fortalte at jeg var psykotisk. 
Jeg prøvde å forklare politiet 
situasjonen, men kom til kort 
på grunn av språket, så jeg bare 

gikk min vei, forteller Ton-
heim.

– Hvorfor måtte du slutte?
– Først og fremst fordi jeg 
nektet å følge ordre ved å si til 
en fem år gammel gutt at ”du 

Den ansvarlige i Little 
People Albir, Anabel 
Corral Granados, øn-
sker ikke å gå inn på 
enkeltforhold i barneha-
gen.

– Det er underlagt profesjo-
nell taushetsplikt og påvirker 
mindreåriges personvern, skri-
ver hun i en epost til Viking-
posten.

– Ingen har sparket noen. 
Kontrakten hennes utløp 28. 
februar og jeg besluttet å ikke 
fornye den. Og jeg betalte det 

utestående via notar. Når en 
kontrakt avsluttes, avsluttes 
den, sånn er det. Jeg er ikke 
forpliktet til å fortsette å gi 
henne en kontrakt.

– Tonheim hevder hun hadde 
ansettelseskontrakt hvor det 
sto at hun jobbet en time om 
dagen. Selv hevder hun at 

utbetalt resten svart. Hva er 
riktig?
– Dette er løgner som hun 
kommer med og derfor er dette 
ifølge min advokat bakvaskel-
ser som går mot min ære og 

mobiltelefon på trusler og de er 
anmeldt til politiet i Altea. Jeg 
har også kopi av anmeldelsen.

Om Tonheims private ting 
som hun ikke har fått hentet, 
skriver Granados:
– Hun har hentet sine ting ved 
tre anledninger, en med Fred-
rik, en annen gang alene og 

anledninger har hun på voldelig 
måte prøvd å komme seg inn 
og politiet ba henne forlate den 
private eiendommen fordi hun 
forstyrret offentlig ro og orden.

kommer i fengsel for å ikke 
oppføre deg”, som jeg måtte 
oversette fra engelsk fordi 
lederen ikke snakker godt nok 
norsk. Jeg ble da bedt om å gå 
umiddelbart, hevder Tonheim. 

ting som jeg ikke var riktige».

Hun hevder hennes
arbeidskontrakt løp til 28. fe-

2. februar.

– Jeg hadde fast ansettelses-
kontrakt hvor det bare stod at 
jeg jobbet en time om dagen, 
men i realiteten jobbet jeg mye 

i hånda uten noen kvittering, 
hevder Michelle Tonheim.

HEIDI ERIKSEN
heidi@vikingposten.no

Anabel Corral Granados(t.v.) 
og Michelle Tonhem da Tonhem 
fortsatt var ansatt i barnehagen.

TERJE ASPDAHL
red@vikingposten.no

Her er Michelle 
Tonheim utenfor Little 
People Albir barnehage 
tidligere i år. Hun er nå 
tilbake i Norge etter et 
halvt år på Costa Blanca.
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– Først og fremst fordi jeg 
nektet å følge ordre ved å si til 
en fem år gammel gutt at ”du 

Den ansvarlige i Little 
People Albir, Anabel 
Corral Granados, øn-
sker ikke å gå inn på 
enkeltforhold i barneha-
gen.

– Det er underlagt profesjo-
nell taushetsplikt og påvirker 
mindreåriges personvern, skri-
ver hun i en epost til Viking-
posten.

– Ingen har sparket noen. 
Kontrakten hennes utløp 28. 
februar og jeg besluttet å ikke 
fornye den. Og jeg betalte det 

utestående via notar. Når en 
kontrakt avsluttes, avsluttes 
den, sånn er det. Jeg er ikke 
forpliktet til å fortsette å gi 
henne en kontrakt.

– Tonheim hevder hun hadde 
ansettelseskontrakt hvor det 
sto at hun jobbet en time om 
dagen. Selv hevder hun at 

utbetalt resten svart. Hva er 
riktig?
– Dette er løgner som hun 
kommer med og derfor er dette 
ifølge min advokat bakvaskel-
ser som går mot min ære og 

mobiltelefon på trusler og de er 
anmeldt til politiet i Altea. Jeg 
har også kopi av anmeldelsen.

Om Tonheims private ting 
som hun ikke har fått hentet, 
skriver Granados:
– Hun har hentet sine ting ved 
tre anledninger, en med Fred-
rik, en annen gang alene og 

anledninger har hun på voldelig 
måte prøvd å komme seg inn 
og politiet ba henne forlate den 
private eiendommen fordi hun 
forstyrret offentlig ro og orden.

kommer i fengsel for å ikke 
oppføre deg”, som jeg måtte 
oversette fra engelsk fordi 
lederen ikke snakker godt nok 
norsk. Jeg ble da bedt om å gå 
umiddelbart, hevder Tonheim. 

ting som jeg ikke var riktige».

Hun hevder hennes
arbeidskontrakt løp til 28. fe-

2. februar.

– Jeg hadde fast ansettelses-
kontrakt hvor det bare stod at 
jeg jobbet en time om dagen, 
men i realiteten jobbet jeg mye 

i hånda uten noen kvittering, 
hevder Michelle Tonheim.

HEIDI ERIKSEN
heidi@vikingposten.no

Anabel Corral Granados(t.v.) 
og Michelle Tonhem da Tonhem 
fortsatt var ansatt i barnehagen.

TERJE ASPDAHL
red@vikingposten.no

Her er Michelle 
Tonheim utenfor Little 
People Albir barnehage 
tidligere i år. Hun er nå 
tilbake i Norge etter et 
halvt år på Costa Blanca.
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Drømmen om et liv i Spania endte i mareritt
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Albir Beauty Center shared Little People Albir Montessori
barnehage/ Nursery in Costa Blanca, Alfaz's post.

comparto este lamento para que todos mis clientes noruegos sepan la
verdad.

Little People Albir Montessori barnehage/ Nursery in Costa Blanca, Alfaz

Me siento triste porque hay tantas cosas que contar y denunciar y no, el mundo
se muestra estar lleno de intereses y valores equivocados. Cuando de repente
una persona cabreada por no haberle renovado un contrato laboral por no
cumplir con los objetivos de la empresa, el periódico Vikingposten, en vez de
informar sobre como fomentar la calidad educativa de su comunidad cae tan
bajo y monta una historia para apoyar a una chica incompetente.... y con mi
empresa de fondo.... que beneficio tiene saciar lo sádico de sus amenazas de
intentar cerrarme la empresa?  
En ver de valorar el trabajo de mi empresa, el de otros noruegos y el de familias
de la misma comunidad que están haciendo en Little People, el periódico no ha
venido ni una vez de todas las que les he llamado, me ha borrado hasta del
programa de la cabalgata del 17 de mayo.... ni mucho menos esperaba que
fueran a aplaudir el acto de no contratar a una persona no valida para estar con
niños, como hacen las familias que son las verdaderas beneficiarias de los
servicios de mi empresa, se inventan una historia en contra de mi empresa ! Por
supuesto sin pruebas ni denuncias porque no existen los esperaba neutrales!!!
LO suyo es maldad y no tiene otro nombre! Sobre todo,cuando yo avise que
esa misma persona me esta amenazando tengo dos denuncias sobre su falta
de respecto a la autoridad a los niños del centro. No tengo palabras y el tiempo
pondrá cada uno en su lugar!! Agradezco todo el apoyo de familiares, amigos y
familia del centro que valoran las decisiones que se toman
diariamente!!!!Seguimos trabajando duro!!!

30 April at 12:19 · 

29 April at 18:06 · 

   Comment    ShareLike

Chat

MORE FRIENDS (6)

Ras Hafeez

Karina Moreva

13hArnaud De Smedt

Tanya Popova

40mJulian Ammouche Ottosen

Haakon VoldJohansen

Search

Search Facebook Kim Home 1

Vikingposten 1. mai

TIlSvAr på FAceBOOK 29. AprIl: På spansk 
kaller barnehagen i et innlegg sin tidligere norske 
ansatte for en inkompetent sadist...
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Castellón

Toledo

Benidorm

En 31 år gammel politimann tilhørende Guardia Civil skjøt offeret, en 39-år 
gammel marokkaner fem ganger i hodet etter en krangel på motorveien. 

Dommene i Terra Mitica-skandalen er nå klare. 22 
personer er dømt til over 300 års fengsel samlet.

Politi drepte fører etter trafikk-krangel

En «maskin» for korrupsjon og skattesnyt

OSLO FLYTTeTJeneSTe/
OSLO FLYTTeTrAnSPOrT

“Oppdrag utført på en glimrende måte!
ingenting ble ødelagt i flytteprosessen,

ingen påslag i sluttprisen, veldig hyggelig prosess.”

Vi GJør FLYTTinG enKLere FOr deG
Nå kjører vi til og fra Spania en gang pr. mnd.

På disse turene kan vi også utføre oppdrag til Italia, 
Portugal og andre nærliggende land.

Tlf. (+47) 926 31 728 - www.osloflyttetransport.no

Drapet skjedde på A3 i To-
ledo provinsen og politi-
mannen var sykemeldt 

på dette tidspunktet men var li-
kevel bevæpnet.

De to skal ha kollidert bilene 
nære byen Fuentidueña de Tajo 
mellom Madrid og Toledo. Poli-
timannen hevder marokkaneren 
bare kjørte videre og han skal ha 
fulgt etter ham i sin egen skade-
de privatbil. Politimannen hev-
der så at marokkaneren stanset 
sin franskregisterte Opel Zafira 
og at han da gikk frem til Opelen 
og truet føreren med pistolen. 
Offeret skal så, i følge politiman-
nen som skjøt, ha forsøkt å løpe 
unna.

Den sykemeldte betjenten fra 
Guardia Civil skal så ha skutt 
ham i hodet, hvorpå offeret falt 
til bakken. Politimannen avfyrte 
så fire nye skudd direkte i hodet 
på marokkaneren som allerede lå 
nede. Skuddmerker i asfalten vit-
ner en en ren henretting.

Forstår ikke hvorfor han 
er i fengsel
Politimannen har fått pistolen 
beslaglagt mens politiet etterfor-
sker saken. Det er også tatt blod-
prøver av politimannen som sier 
han hadde røyket marihuana før 
drapet. Han ser til sitt forsvar at 

han var «psykotisk i øyeblikket» 
og trodde føreren av BMW’n var 
en terrorist. Politimannen sier 
også han følte seg deprimert da 
hendelsen skjedde etter å nylig 
ha blitt fraskilt.

Den drepte marokkaneren var en 
tobarnsfar og vanlig arbeider fra 

Lllecas, nære Toledo, hvor han 
bodde sammen med sine barn og 
kone.

Politimannen sier gjennom sin 
advokat at han ikke forstår hvor-
for han nå er i fengsel. Mannen 
mener han burde fått en medalje 
for å ha «fjernet en terrorist».

De dømte er politikere, 
som oftest knyttet til 
Partido Popular, funksjo-

nerer og forretningsfolk som har 
arbeidet i «sfæren» rundt fornøy-
elsesparken. Utbyggingen ble 
brukt som en fasade for å over-
fakturere prosjektet og underslå 

millionbeløp. Prosjektet ble i stor 
grad finanisert med penger fra 
det offentlige.

De dømte som har fått bøter på 
tilsammen 71 millioner euro sier 
de vil samlet anke saken til høy-
esterett.

Carlos Fabra satt på millio-
ner euros han påsto var en 
lotterigevinst. Han var 

også primus motor for fadesen 
hvor man konstruerte en ny fly-
plass i Castellon ingen vil bruke. 

Nå er han på frifot igjen etter å 
ha sonet mindre enn halve straf-

fen. Den tidligere presidenten i 
PP i Castellon kunne i slutten av 
april nyte sin første helg permi-
sjon. Dette etter en evaluering 
fra en dommer som også innvil-
get ham åpent fengsel. Fabra har 
sonet mindre enn 1,5 år i fengsel 
av en total av fire som han ble 
idømt for skatteunndragelse.

PP-topp på frifot igjen

Den tidligere presidenten for Castellon regionen og 
PP i samme regionen, Carlos Fabra, ble dømt til fire 
års fengsel for skatteundragelse.
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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.

COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ALICANTE

Tlf. 619 290 085 Ring i dag for avtale!

LM Assessoria
Din rådgiver & problemløser i juridiske og formelle tema

Valencia

S a n  M i g u e l  d e  S a l i n a s  

Skandinavisk                                    
Ridinstruktör  

694 44 35 23 

VeLKOMMen TiL HYGGeLiG 
HAndeL HOS LA FrUTeriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OSCAr eSPLA 9, LOKAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Saken mot noen av Partido 
Populars tidligere topple-
dere i Valencia-regionen, er 

oppe for den nasjonale domsto-
len. Blant de tiltalte er den tidli-
gere presidenten i det regionale 
parlamentet Juan Cotino. De er 
anklaget for å ha underslått mil-
lioner av euro av offentlige mid-
ler øremerket for pavebesøk. 
Blant annet halvparten av de 
seks millionene som ble tildelt 

den regionale TV kanalen «Ca-
nal Nou» for å dekke besøket, 
endte opp i korrupsjonssnettver-
ket «Gürtels» lommer.

«Gürtel» saken handler i korthet 
om hvordan PP i Valencia regio-
nen delte ut overprisede oppdrag 
til forretningsmenn knyttet til 
partiet som både betalte ut «ho-
norar» og «gaver» til de samme 
PP-toppene samtidig som man 

ga store bidrag til Partido Popu-
lar som parti og finansierte deres 
valgkamp.

Den tidligere presidenten i det 
regionale parlamentet Juan Co-
tino er allerede involvert i andre 
skandaler. Blant dem et «cover-
up» av T-banen ulykken i 2006, 
som skjedde like før pavens be-
søk.

Omfattende svindel ved pavebesøk

Millioner av euros ble understlått av Partido Populars folk i 
Valenica. Dette sier domstolen hvor man fører saken mot PP 
topper fra Valencia knyttet til pavens besøk til Valencia.
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Operación Ogro

DrepT I ANgrepeT: Admiral Luis Carrerro.

PdA. CAP BLAnCH, 38A, ALTeA (LiKe Ved MerCedeS BenZ)

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

Byggematerialer, fliser 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

Terrorangrepet skjedde 20. desember 1973. Admiral Luis Carrero 
Blanco satte seg i bilen for å kjøre hjem etter gudstjeneste. Minutter 
senere ble bilen han satt i kastet 20 meter opp i luften og landet på en 
balkong på motsatt side av gaten.

Hans livvakt og sjåfør 
døde momentant, og han 
selv døde kort tid etter 

av skadene. Mannen som Gene-
ral Franco trolig hadde sett seg 
ut skulle føre videre hans arv var 
død og attentatet endre trolig 
Spanias fremtid.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
Baskerland og dets frihet, ga at-
tentatet navnet Operaciòn Ogro 
(Operasjon Orge). Bombeatten-
tatet var rettet mot admiral Luis 
Carrero Blanco. General Fran-
cisco Francos utvalgte etterføl-
ger og daværende statsminister. 

En ETA kommandogruppe under 
kodenavnet Txikia og leide en 
kjellerleilighet i gaten Claudio 

Coello 104 i Madrid. Denne lei-
ligheten lå på ruten Carrero 
Blanco kjørte når han regelmes-
sig skulle i gudstjeneste ved kir-
ken San Francisco de Borja. 

De brukte over fem måneder på 
å grave en tunnel under gaten og 
de forklarte huseieren at de var 
skulpturstudenter for å skjule de-
res egentlige formål. Slik kunne 
de også forklare hvorfor de hele 
tiden var dekket med støv og 
skitt fra gravearbeidene. Tunne-
len ble deretter fylt med 80 kilo 
sprengstoff som de hadde stjålet 
fra regjeringens eget lager. 

Tre menn fra ETA, utkledd som 
elektrikere, detonerte bomben. 
Den kraftige eksplosjonen send-

te Carrero Blanco og hans bil 20 
meter opp i luften før de landet 
på en balkong i andre etasje på 
en av nabobygningene. Til stor 
overraskelse overlevde Carrero 
Blanco, men døde kort tid etter 
av skadene. Han sjåfør og liv-
vakt døde momentant, og fire 
andre personer ble skadet i atten-
tatet.

Terroristene, som var utkledd 
som elektrikere, ropte til de for-
bispaserende at det hadde vært 
en gasseksplosjon og forsvant 
under oppstandelsen. 
Carrero Blanco hadde bare vært 
statsminister i seks måneder da 
han ble henrettet.  

Samme dag ble alle offentlige 
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bygninger stengt og regjeringen 
varslet tre dagers sørgetid. 

En måned etter, 22. januar 1974, 
tok ETA ansvaret for terroratten-
tatet.  

Under et intervju prøvde terroris-
tene å rettferdiggjøre angrepet. 
De sa at henrettelsen hadde et 
klart mål. At fra begynnelsen av 
1951 hadde Carrero Blanco 
praktisk talt okkuperte regjerin-
gens hovedkvarter i regimet.

De mente Carrero Blanco sym-
boliserte bedre enn noen en som 
fulgte Francos ideer. Og uten 
direkte koble seg selv til slike 
tendenser, prøvde han i skjul å 
presse Opus Dei over i maktens 
sentrum. 

edderkoppen
De mente han var en mann uten 

skrupler som bevisst hadde laget 
sitt eget styre, en slags stat i sta-
ten. De anklaget ham for å skape 
et nettverk av informanter i de-
partamentene, i hæren, i falangen 
(Facistpartiet) og også i Opus 
Dei. De hevdet han klarte å sette 
seg inn i alle Francos apparater, 
og dermed gjorde seg selv til et 
sentralt element i systemet og en 
grunnleggende del av oligarkiets 
politiske spill. 

De mente også at han var uerstat-
telig grunnet sin erfaring og ka-
pasitet til å manøvere, og at in-
gen kunne klare å opprettholde 
den indre likevekten av Fancos 
ideer slik som Carrero Blanco. 
I 1975 skrev forfatteren Julen 
Agirre boken Operation Ogro: 
The Execution of Admiral Luis 
Carrero Blanco. 

Agirre påpeker at drapet ikke ble 

fordømt, men derimot applaudert 
av den spanske opposisjonen. 
For noen var hans død et tegn på 
at landet var klart for å få etablert 
et demokrati nettopp fordi Fran-
cos valg av etterfølger var blitt 
eliminert. 

ETAs mål med drapet var deri-
mot ikke en demokratisering av 
Spania, men et ledd i å destabili-
sere landet. De ville øke Francos 
undertrykkelse av baskerlandene 
og det baskiske folk. På denne 
måten ville det baskiske folk 
måtte velge velge mellom pest 
og kolera, og velge det minst 
onde å støtte seg til og dermed 
støtte ETA i deres kamp mot 
Francos undertrykkelse. 

KrAFTIg eKSplOSjON: Bilen admiral Luis Carrerro satt i ble kastet 
tyve meter opp i luften og landet på denne balkongen.

BBC som omtalte attenta-
tet i 1973, skrev at minis-
teren ble drept bare 15 

minutter før rettsaken startet i 
Madrid, som omhandlet ti av 
Spanias ledende motstandere av 
Francos regime.

En av motstanderne var en ka-
tolsk prest. Motstanderne ble ar-
restert i en kirke i Madrid 18 
måneder før attentatet og ble 
beskyld for å holde ulovlige 
forsamlinger. 

Tusenvis av sinte demonstranter 
hadde demonstrert mot saken. 
Flere mente at admiralens død 
måtte bli satt i sammenheng med 
den kontroversielle rettssaken, 
og hans støtte til Francos regime. 
Ikke siden borgerkrigen som ble 
avsluttet i 1939, hadde en minis-
ter blitt henrettet i et lignen-

de attentat.

Kontroversiell rettssak
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Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

BiL & MC
bMW 330 ci (cabrio)
nov. 2006 bMW330 231hk. auto-
matgir. cabriolet med ekstra hard-
top inkl. i prisen. 118.000km. itv 
godkjent til sept.2017. Meget pen.
skinnseter. 18”M felger. Må sees. 
kun tlf. €12 500.00
tlf 606518158
costa blanca nord

tule 2012 skåpsläp
tule 2012 modell 11kubik last 700kg 
total vikt 1300kg. nya däck, bromsar 
och hjullager. lastramp bak låsbart 
samt släpet är ventilerat. pris 3200 
euro släpet finns i Mil palmeras tel 
+46707152935 €3 200.00
tlf 707152935
costa blanca syd

veteranbil
Mercedes, velholdt 1986 mod. eller 
eldre modell ønskes kjøpt. over-
tagelse i slutten av sept. 2016 €5 
000.00
tlf 91316602
costa blanca nord

soker bil
soker bil ,leter etter billig bil i hvil-
ken som helst stand .698320940 
.epost : duzajcars@yahoo.com
tlf 698320940
costa blanca syd 

bil ønsker kjøpt!
ønsker å kjøpe bil med norske skil
ter ring eller send mail. €2 000.00

tlf 47803100
costa blanca syd

citroen c3, 2004 selges
bilen selges siden vi flytter til norge, 
96000 km. konebil-pent kjørt, god å 
kjøre, service jevnlig. 4 dører, beige 
farge, ac, god stereo / radio, årsavgift 
betalt. kontakt epost 456@123.no el 
tlf. €2 900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

brUktbil ønskes kjøpt
velHoldt brUktbil Med air 
condition og 5 dører ønskes 
kjøpt. vi kan besiktige bilen i 
perioden 14-25 april. Maks pris 
3000 eUro. kontakt på Mail. €3 
000.00
tlf 795022704
costa blanca syd

bil til salgs
”perlen” til salgs! Mercedes 190 e 
veteranbil selges. 1983 modell - 130 
000 km - godkjent. pris kan disku-
teres. er i las Mimosas fram til 25. 
april. tel: 0047 19173598 (eva) (kun 
telefon.)
tlf 19173598
costa blanca syd

Mercedes cabrio 4 pers.
e350 - maj 2014. km 48000. sort 
+ sort læder. alt i udstyr. distronic. 
Harmon/kardon. comand online 
navi. 19” hjul. aMg. service udført. 
Mercedes garanti til maj 2017. som 
ny. pris: eur: 45375+iva. €54 900.00
tlf 600945625
costa blanca nord

bil m/ tilhenger
nissan Quasqai 2010, 2,0, 7 se-
ter, 150 hk, krok, farge caffelatte, 
103.000 km. tilhenger brenderup 
3205 s 2006 mod m/ norske skilter, 
ekstra karmer, selges samlet. epost 
456@123.no. €13 500.00
tlf 671399588
costa blanca syd

nissan QUsHQai 2010 selge
nydelig eksemplar. caffelatte far-
get nissan Qashqai 2.0 dci. diesel, 
150 hk, panorama soltak, økono-
misk i drift, krok, 7 seter. sevice på 
merkeverksted. kun 103.000 km, 
euro 12900. epost 456@123.no €12 
900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

7-seter Minibuss
Minibuss, 7-seter ford Windstar, 
185000km i bra stand. s-reg. auto-
mats, dragkrok, automat, dobble 
ac. mm. ev byte spansk bil/mc/cab. 
€2 500.00
tlf 671124857
costa blanca syd

 BOLiG FOr Leie
Utleie av hus i el oasis!
nabohus v/ skolen i alfaz leies ut for 
skoleåret. ledig evt fra 1 juli. 3 sov, 2 bad, 
norsk tv, internett, peis/spisestue, kjøk-
ken, 2 terr privat basseng, fint uteom-
råde. langtidsleie også aktuelt.
tlf 90200882
costa blanca nord

for ordensmennesker.
romslig praktisk leil. til leie for or-
densmennesker (ikke røk/kjeledyr) 

2sov,2bad, sep.kj og stor stue. norsk tv 
+ intnett. nært senter al fuente med 
butikker/restauranter. €500.00
tlf 94817204
costa blanca syd

Holiday rental - altea
beautiful family house in altea, 7 min 
walk from seafront. ideal for up to 8 peo-
ple. salt pool - beautiful garden. perfect 
for your summer family holidays. availa-
ble for summer holiday rentals.
tlf 636 034 9
costa blanca nord 

alfazleilighet m sjarm
til utleie i alfaz sentrum,2 soverom, 2 
bad, 2 stuer, innebygd terrasse ,norsk tv 
kanaler, internett.2 etg m heis .rett ved 
bussholdeplass. 550€ +strøm/vann. vis-
ning fram til 5 mai. €550.00
tlf 47031603
costa blanca nord

langtidsleie i albir
1 soveroms leilighet til leie i en av beste 
blokkene i albir. 1 soverom, åpent fullt 
utstyrt kjøkken, vaskerom, sørvendt 
terrasse, a/c, bad med badekar, felles 
basseng og garasje. ledig 1 mai 2016 
€500.00
tlf 965087508
costa blanca nord

villa til sommer leie
3-soveroms veldig romslig villa leies 
ut i jardin de alfaz. privat basseng, a/c, 
bbq, internasjonal tv og wi-fi. fullt ut-
styrt kjøkken og hage på 1300m2. pris: 
1850€/uke ledig fram til 22 juli 2016 €1 
850.00
tlf 965087508
costa blanca nord

bolig til leie i albir
1-soveroms rekkehus med privat hage 
(hjørne rekkehus) til leie i albir åsen. 
Moderne møbler, fullt utstyrt kjøkken 
(oppvaskmaskin), a/c, innbygd skap, 
etc ikke lov med dyr. langtidsleie fra 20 
april. €500.00
tlf 965087508
costa blanca nord

flott hus,bello Horizonte
Hus med privat basseng og have. 3 sov, 
2 bad, leies ut fullt møblert på langtid-
leie til ordensfolk. depositum 2 mnd. 
ledig fra 1 mai. €1 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

semesterlgh i benidorm!
stor,110 kvm,lägenhet i benidorm uthy-
res till familjer/par.3 sovrum,2 badrum 

GARTNER  
Hjelp til å stelle hagen 
generelt, montering av 

dryppvanningsanlegg og 
småreparasjoner i hjemmet. 
15 €/time. området altea-

alfaz-benidorm-villajoyosa. 

tlf: 687 461 525 
a.fonsdiaz@hotmail.com

*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 

fjerning av palmer. 
rydder og vedlikeholder alle 

typer hager.
kontakt josef 

tlf  650 722 040 eller
680 929 010 (norsk)
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(dusch).2 terrasser.fin trädgård.pool.
nära stranden.all service inom 300 
meter.inga backar!gångavstånd till allt! 
€600.00
tlf 606576587
costa blanca nord

cosy Holiday apartment
cosy ground floor apartment for holi-
day rent in albir; entirely refurbished, 
located in a nice garden with beautiful 
pool. near shops & beach. 1 bedroom & 
terrace. info:apaalbir@gmail.com
tlf 965881000
costa blanca nord

leilighet i albir til leie
smart 2 roms leilighet, sentralt belig-
gende i albir garasje, ac, komplett inn-
redet.felles basseng. for nærmere kon-
takt ring 699 458 596
tlf 699458596
costa blanca nord

rekkehus gran alacant
rekkehus 2 soverom kjøkken 2 bad 
takteresse 3 etg kjeller uindredet , en-
kelt standard utleies helst langtidsleie 
€400.00
tlf 41464339
costa blanca syd

rekkehus gran alacant
rekkehus 2 soverom kjøkken 2 bad 
takteresse 3 etg kjeller uindredet , en-
kelt standard utleies helst langtidsleie 
€400.00
tlf 41464339
costa blanca syd

flott sydvent i abir
sentralt beliggende i albir. 2 sov, 2 bad, 
stue, kjøkken, terrasse, fullt møblert, ga-
rasjeplass, felles basseng og have. leies 
ut på langtid, minst 1 år til ordensfolk, 
ikke hund/katt. €750.00
tlf 618574507
costa blanca nord 

alfaz del pi, el romeral
enebolig for utleie, kort og langtids-
utleie. 3 soverom,2 bad,stue,kjøkken.
Møblert. stor inngjerdet hage. fin ut-
sikt til hav og fjell.rolig boligområde. 
ac,norske tv-kanaler,internett. pris dis-
kuteres
tlf 91603825

albir
trevlig möblerad liten lägenhet/hus 
med ett sovrum.stor terrass,citronträd 
som granne. a/c. internet.tv: 
sv,no,dk,Uk.ca 800m från albir cen-
trum och playan, sierra Heleda. lång 
hyrestid. €450.00
tlf 626121454
costa blanca nord

villa til leie i rojales
villa til leie sommeren 2016.eget 
basseng,nytt kjøkken og bad i øverste 
etg.stor leilighet i underetg.fire sover-
rom 8 sengeplasser.stor solrik hage 
med utsikt.stort grillkjøkken,pris kan 
diskuteres.
tlf 600862643
costa blanca syd

leilighet i aquas nueva
leilighet på to plan i torrevieja til leie 
i april, mai,juni,juli og august.stor ute-
plass og meget solrikt.kort vei til bu-
tikker og restauranter. ca. 1500 meter 
til lamata stranden. bussforbindels 
€500.00
tlf 600862643
costa blanca syd

leilighet il leie
leilighet til leie alfaz del pi sentrum ny.3 
soverom,2 bad samt garasje. Møblert. 
leie €500 pr/mnd. + lys,vann og gass. 
tel. 661048584 €500.00
tlf 649853975
costa blanca nord

landlig hus til leie.
anneks på privat eiendom nær 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 €690.00
tlf 649853975
costa blanca nord

leilighet il leie
leilighet til leie alfaz del pi sentrum ny.3 

soverom,2 bad samt garasje. Møblert. 
leie €500 pr/mnd. + lys,vann og gass. 
tel. 661048584 €500.00
tlf 649853975
costa blanca nord 

leilighet i alfaz
koselig leilighet nederst i alfaz del pi 
ledig fra 1.juni.langtidsleie. 2 soverom-
norsk tv og internett. 2 etasje uten heis.
rolig område. kan sees før 9. april og 
mellom 30. april og 14. mai. €500.00
tlf 645295652
costa blanca nord

BOLiG 
FOr SALG

Hjørnehus i costa blanca!
i playa flamenca, orihuela costa-
pent ligger dette hjørnehus med 
utsikt over bassenget. 2-3 soverom, 
2 bad, spisestue, stue, klimaanlegg, 
innglasset terrasse, takterrasse. par-
kering på tomten. €129 750.00
tlf 633606771

costa blanca syd
panoramautsikt altea
Helt nyoppusset flott leilighet i før-
ste linjen ved stranden. 2 sov, bad 
stue, kjøkken innglasset balkong, 
parkering. beliggende rett ved 
stranden i altea. pris nedsatt fra 
198.000, må selges nå! €185 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord 

stort rekkehus -2 enheter
grunnet endret livssituasjon selger 
jeg mitt fantastiske rekkehus i første 
linje mot badebassenget. Hovedlei-
lighet med 5 sov, 2 bad, patio bl.a. 
vedfyrt bakerovn. €320 000.00
tlf 48280711
costa blanca nord 

2 roms leilighet i albir
flott sydvent leilighet sentralt i albir, 
2 sov og 2 bad, felles basseng og 
have. egen parkering. €240 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

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

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Utrydder alle typer skade-
dyr, termitter, insekter ect. 

24-timer service 
+34 604 270 676

(hollandsk & engelsktalende)

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 
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BOLIG
SØKES

leilighet ønskes kjøpt. 
Moderne leilighet i sentrum av albir 
m/ terrasse mot sør/vest og minst 
2 soverom og 2 bad, garasje og fel-
les svømme basseng. overtagelse 
sept. okt. 2016 €220 000.00
tlf 91316602
costa blanca nord 

Haster med å leie hus
Hei vi er en småbarns famile så øn-
sker å leie husrom fort siden leilig-
heten vi bor i er full av mugg Helst 
villa eller feittstående hus med 
basseng på langtidsleie i området 
rundt la nucia - albir €800.00
tlf 642925958
costa blanca nord

langtidsleie
jeg ønsker å leie en leilighet/rekke-
hus i orihuela costa. jeg er en stille 
og rolig,ikke røykende mann på 60 
år som gjerne vil leie for langtidsleie.
tlf 633302484
costa blanca syd

leilighet søkes
jeg og min hund ønsker langtids-
leie, ett soverom i albir. Må være 
oppvaskmaskin og fullt møblert. 2 
år av gangen med sengetøy og alt. 
ved consum. Maks. 500€/måned + 
vann og strøm. tel. +34 633 322722. 
€500.00
tlf 633322722
costa blanca syd

HUs / leil. ønskes leiet
ordens par-ikke røkere- øn-
sker leie HUs/leil - Helst sør 
for torrevieja - Høst/vinter - 
vennligst ring 97 41 77 54 + 41 
12 95 08
tlf 97417754
costa blanca syd

leilighet/hus ønskes leid
fam på 3 ønsker å leie leilighet sen-
tralt i albir fra midten av aug 2016-
2017.basseng er et pluss. 2-3 sove-
rom,4/5 sengeplasser. ring for en 
trivelig prat.
tlf 47162674
costa blanca nord

DIVERSE &
LØSØRE

damesykkel til salu
damesykkel med 3 gir og fotbrems 
selges rimelig. tlf: 647 801 476
tlf 647801476
costa blanca syd

biletter sas alc-osl 11/5
2-flybiletter med sas go alicante-
oslo 11/5 selges, sk 4676 avgang 
kl.13.20, bagasje 23 kg/pers inkl pris 
nok 450,- /stk + navn endringsge-
byr. tel: +34 691913115
tlf 691913115
costa blanca nord

golfklubbor dam
“trä 3, 5. och 7. järn 3, 4, 6, 7,, 8 och 

9. plus putter samtliga klubbor i bra 
skick. vänligen ring leif för mera info 
tel: 636785350 €150.00
tlf 636785350
costa blanca syd

Hp fargeskriver, scanner
Hp deskjet 4580, 5 år gammel, lite 
brukt pris ny €55,00 blekkpatroner, 
uåpnet, farge og sort. nypris stk 
40,00 samlet pris € 50,00 kan bare 
benyttes sammen med Windows 7 
eller eldre. torrevieja. €50.00
tlf 966925460
costa blanca syd 

skinn/mockajacka
finsktillverkad jacka i fantastiskt 
skinn/mocka. aldrig använd, inköpt 
i sverige för sek 3.990:-.ge ett bud ! 
jag kanske tar det ! €0.00
tlf 693817729

costa blanca syd
saUna til salgs
badstUe 2x1,6 m = 3,2 m2, med 
utstyr og ovn 4,5 kw. Høy kvalitet 
med fine furu materialer. benyttet 
kun en gang. er demontert. selges 
for 350 euro. ring 69 38 27 621 albir. 
€350.00
tlf 693827621
costa blanca nord

spansk vannhund tispe tur
Hei jeg har en spansk vannhund 
tispe på et halvt år. søker noen som 
kan gå litt tur med henne ev passe 
litt. glad liten jente men litt mye 
pepp kanskje. vekt ca 15kg €0.00
tlf 91137098

costa blanca nord
Hundevogn
flott rød hundevogn til salgs for 
55 euro. jeg kjøpte den til hunde-
valpen til jul, nå har hun blitt alt for 
stor for den. lite brukt og fremstår 
som ny.. reiseveske kan følge med... 
€55.00
tlf 91137098

costa blanca nord
lg 42” tv selges
lite brukt lg 42” Hd flatskjerm sel-

HUs til salgs, Quesada
flott eiendom, 740 m2 tomt, 190 
m2 bolig, 4 sov+egen hybel. Huset 
er nyrestaurert, bla vannbåren var-
me i alle rom, 3 nye moderne bad, 
nytt kjøkken, utekjøkken, basseng 
12x5 m, epost 456@123.no. €270 
000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

toppleilighet i altea
totalrenovert stor (ca. 100m2) lei-
lighet, 2 sov, 2 bad, 4 etg. med heis. 
Havutsikt, 2 min. gange til stranden. 
ring 633221965 €225 000.00
tlf 643205067
costa blanca nord

Herregard en nasjonalpark
en unik herregård (www.cortijo-el-
coto.es) ligger i en nasjonalpark i 
andalusia, mindre enn to timer
fra alicante flyplass). ideell for en b 
& b eller privat hus, som ligger på 
60.000m2 €320 000.00
tlf 660167199
annet sted...

ny bungalow i albiråsen
Helt my bungalow med fantastisk 
utsikt, beliggende i et av albirs beste 
beste områder. 3 sov, 2 bad og store 
terrasser med panoramautsikt, mu-
lighet for å bygge gjesteleilighet i 
sokkeleth. privat salg €449 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

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 sammen cirka 900m2
tlf 9792012



www.SpaniaPosten.es  7. MAI 2016  UTGAVE 10 2016 21
ges fordi vi skal reise hjem til norge. 
svært lite brukt. kun kr 250 euro. 
epost 456@123.no, Morten bjørn-
stad, Quesada. €250.00
tlf 671399588
costa blanca syd

sementblander selges
selger en stk sementblander, kjøpt 
på leroy Merlin for 179 euro, selges 
halv pris. kjøpt nov 2014. fungerer 
fint. Quesada. Morten bjørnstad, 
epost 456@123.no €89.00
tlf 671399588
costa blanca syd

2 stk senger til salgs
to stk Hvite Malm senger fra ikea 
til salgs. sengene er inkl. ribbebunn 
og to stk oppbevaringsbokser un-
der hver seng. sengene er så og si 
ubrukt. str 90x200 cm. nypris €184 
selges til €100 pr stk. €100.00
tlf 95174764
costa blanca syd

vinylplater kjøpes
lp og singles kjøpes. også interes-
sert i david bowie cd’s på platemer-
ket rca.
tlf 695313070
costa blanca syd

landevei sykkel
lite brukt og nyoverhalt landevei 
sykkel bianchi til salg. sykkel sko str. 
44-45. vist det er av interesse følger 
det også med trenings klær €500.00
tlf 666125072
costa blanca nord

elcykel sælges
elcykel i fin stand - 4 gear batteri ok. 
Henvendelse 4 - 24 april - tæt på tor-
revieja Hospital. €300.00
tlf 966846648
costa blanca syd

terrassemøbler til salgs
vedlikeholdsfrie terrassemøbler ri-
melig til salgs, ciudad Quesada. gi 
bud! tel. 966 718 690 €200.00
tlf 966718690
costa blanca syd

diverse möbler
vaskemaskin, sängebunner, sen-
gegavler, madrasser, skjenk, garde-
robeskap, 2-setere (2 st), spisestue 
m/6 stoler, nattbord (6 st). priser fra 
20€ flere bilder kan sendes. €20.00
tlf 671124857
costa blanca syd

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-
oppvarming. kontakt telf. €9 750.00
tlf 95775386
costa blanca syd

skinnsalong mm ønskes kjøpt
jeg ønsker å kjøpe en pent brukt 
skinnsalong, helst lyst skinn. 
trenger også andre stuemøbler. 
eks.2 recline. tepper og boksek-
sjon er også av interesse. trenger 
ogsåskrivebord,kontorstol og so-
vesof
tlf 98691694
costa blanca nord

elcykel sælges
elcykel i fin stand - 4 gear batteri ok. 
Henvendelse 4 - 24 april - tæt på tor-
revieja Hospital. €300.00
tlf 966846648
costa blanca syd

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

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 SØKES
pers.assistent/hjemmehj.
skal flytte til spania og søker jobb 
som personlig assistent el. hjemme-
hjelp. er en voksen, oppegående og 
sprek dame. Har førerkort. Håper på 
svar :) treffes på telefon og e-mail.
tlf 40451045
costa blanca nord 

kontor/reiseliv/personlig
voksen norsk dame 66 søker jobb 
i torrevieja-omr.Har jobbet innen 
kontor/reiseliv, men tar også 
gjerne jobb som pers.assistent 
el.hjemmehjelp. alt av interesse.
opph.i spania vinter siste 6 år.
tlf 40451045
costa blanca nord

STILLING 
LEDIG

stilling ledig: Megler
engel & völkers vår eiendom er på 
utkikk etter konsulenter for sin nye 
butikk i albir . Hvis du snakker norsk 
, engelsk og spansk, og har egen bil. 

send cv til stephanie.bahamon-
des@engelvoelkers.com
tlf 615507126
costa blanca syd 

servitør ønskes
servitør søkes til skandinavisk re-
staurant i torrevieja. erfaring øn-
skelig, men viktigst er arbeidslyst 
og serviceinnstilling. deltid evt. 
Heltid. kontakt solveig på tlf. 0034 
616189476
tlf 616189476
costa blanca syd

TJENESTE 
TILBYS

styrketrening med pt
vi tilbyr trening for personer som 
ønsker å stramme opp og styrke 
kroppen. vi har funksjonell trening, 
senior trening og yoga å tilby i albir. 
påmelding på wwww.treningalbir.
com eller tlf:+47-93842408 €5.00
tlf 93842408
costa blanca nord

vaktmester/Handyman
vaktmester/Handyman klar til 
tjeneste, kan hjelpe til med det 
meste inne og ute. alt fra bortkjø-
ring av materialer og annet avfall til 
montering av møbler... ta kontakt 
:678400006
tlf 678400006
costa blanca nord

Hantverkstjänster
Utför det mesta inom 
fastiheter,murning målning 
plattsättning mm.25års erf.verk-
sam i torrevijaområdet.talar 
spanska,engelska, tyska.franska.
tlf64923715 för offert.
tlf 649623715
costa blanca nord

MØTEPLASSEN
bekentskab
dansk mand pensionist søger en 
ditto kvinde til hyggeligig samvær.
er aktiv tennis sejlsport dans rejser 
natur skriv hvis det er noget for dig.
tlf 625294297
costa blanca syd

• 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 finner oss i flotte lokaler på 
idrettsplassen i La nucia, hvor vi 

benytter oss av fasiliteter som, 
fotballbaner, svømmebasseng, 

minigolf,sykkelbane og mye mer.

Kom og Se hvor 
flott vi har det!!

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

Spanien24.se
Senaste nyheter & guide

För dig som vistas i eller har ett 
särskilt intresse för Spanien gör vi 
varje fredagsmorgon ett nyhetsbrev.

Ny nyhetssajt för Spanien-svenskar!

Prenumerera på nyheterna så vet du 
vad som händer!
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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

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Den lille og fredelige fjellbyen Tàrbena, (550 m.o.h) byr på mer enn 
små trange gater, hvitkalkede hus, spansk fjellluft og mandelblomstring. 

Her kan en også få en 
smak av byens historie, 
mens en nipper til et 

glass hjemmelaget urtevin hos 
landsbyens lokale men “verdens-
kjente” restaurant, Casa Pinet.  
Etter en fottur langs en av de 
mange avmerkede stiene i fjell-
heimen, smaker det ekstra godt, 
både med ekte spansk husmanns-
kost og ”puebloens”  lokale vin.

Tarbena ligger i Marina Baixa 
området og har Beningembla og 
Parcent i nord, Jalon og Alcalali 
i øst, Callosa og Bolulla i sør og 
Castell de Castell i vest. Veiene 
som fører en frem dit er både 
kronglete og smale, men vell 
verdt det, når en først er kommet 
frem. For her er det panoramaut-
sikt alle veier og man ser både 
Benidorm og Alicante i det fjer-
ne. 

Man finner landsbyens parke-
ringsplass med en gang en pas-
serer bygrensen. Herifra kan man 
rusle rundt i de smale gatene el-
ler gi seg ut på en av de mange 
avmerkede fjellstiene og ut på 
ruter som kjentfolk mener er 
noen av de flotteste fjellturene i 
Marina Baixa området.

1.5 timers fjelltur 
Fra parkeringsplassen følger en 
stien til venstre oppover, helt til 
den ender ved et lite hus. Her tar 
en grusvegen opp til venstre og 
passerer oliventrær, mandeltrær, 
epletrær og andre dyrkede par-
seller. Fortsett noen hundre me-
ter helt til en liten avstikker duk-
ker opp til venstre merket med 
gul maling. Fra nå av kan en 
følge de gule merkene helt til en 
kommer til en slette bestående av 

mandeltrær. Det kan være lurt å 
utenom de merkede stiene for å 
nå til toppen av fjellet. For her 
blir man møtt med en unik pano-
ramautsikt over spanske fjell og 
Middelhavet. En koppe kaffe fra 
termosen mens stillheten nytes 
og duften av rosemarin vekker 
sansene ytterligere.  

For å finne den riktige veien til-
bake, må man tilbake til mandel-
trærne. Går en ned langs sletten, 
ser man den gamle gjeterstien 
som viser en alternativ rute til-
bake. Pass på å følge med på de 
gule turmerkene, for de er ikke 
alltid like synlige. Varder er også 
noe som blir flittig brukt for å 
vise vei. Da gjerne med et gult 
merke eller med en pil.

En fantasisk tur av det lettere sla-
get. Ikke bare er utsikten feno-

menal, men synet av alle frukt-
trærne og duftene av de ville 
urtene som vokser som ugress i 
fjellet er nok til å få alle sansene 
i bevegelse. 
   

Historie
Tarbena het først ”Castell de Tar-
bena” og tilhørte araberen Abu 
Abdala Ben Hudzail. Først i 
1274 finner en Tarbenas nåvæ-
rende navn nevnt da Kong Jaume 
I ga sin kjæreste Sibila de Saga 
et slott i Tarbena. I 1445 kjøpte 
Gureau Bou slottet og hele da-
len. For øvrig ble hele fjellbyen 
avfolket da maurerne ble drevet 
ut av Spania i 1609. Det var Gas-
to de Moncadas hustru, Catalina 
de Moncada som i 1612 og 1616 
klarte å få folk over fra Mallorca 
ved å lokke med gratis hus og 
land. Det sies at syv familier fra 
Mallorca slo seg ned i Tarbena 
og den dag i dag er mange av de-
res skikker og mattradisjoner 
fremdeles i bruk.

Der er to grotter ”Covetas de les 
Lletres” og ”Cova de Dalt” som 
tilhører Tarbena. Her er det fun-

FjelllANDSBy: Tàrbena ligger 
vakkert til 550 meter over havet.

Fjellbyen  Tàrbena
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Kanskje du lurer på noe?

www.SpaniaForum.no

Spør ekspertene!
www.SpaniaForum.no

Ikke alle råd er dyre. 
Noen er helt gratis!

Spør ekspertene på vårt nett-forum!

Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!

Kanskje du lurer på noe?
Ikke alle råd er dyre.
Noen er helt gratis!
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net rester av blant annet neander-
talere og homo sapiens.

Selv om turistbyen Benidom har 
hvert med på å forandre livet til 
mange av fjellbyene på Costa 
Blanca siden 50 tallet, har Tar-
bena fremdeles mye igjen av sin 
sjarm og autensitet. Markene 
rundt landsbyen er frodige og 
grønne og selv om fruktrærne 
sikkert ikke er hva de engang 
var, bærer mange av trærne 
fremdeles på saftige frukter, til 
stor glede for mange fjellfolk. 
Borte er tiden hvor hele familien 
var ute og jobbet på markene. I 
dag er det stort sett den eldre ge-
nerasjonen som tar vare på jor-
den. Ungdommene reiser til tu-
riststedene langs kysten og 
besøker hjembygda under fies-
taer og andre høytider. 

To festivaler i året
Den viktigste er ”Santa Barbara” 
som feires den første uken i au-
gust. Dette er en religiøs fest, 
men her kan en være med på alt 
fra dans til konkurranser, leker 
og konserter, til de tidlige mor-
gentimer.

Den andre fiestaen er ”Festa de 
Fadrins” som feires den første 
helgen i juli. Tidligere så var det 
ugifte menn som betalte for fies-
taen, men i dag er det alle ugifte 
som betaler. Festen ender med en 
stor ”paella” i hovedgata.

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

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Fiat 500

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiesta

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

€86
pr uke

Ford Focus

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Besøk fra Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

Beste på kundeservice!
Vi hjelper deg på norsk, før du leier, 
mens du leier og etterpå.

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

€55
pr uke

€51
pr uke

€55
pr uke

€86
pr uke

€51
pr uke

€98
pr uke

Ford Focus Cmax

Ford Focus

Ford Fiesta

Fiat 500

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Skandinavisk kundeservice

I SPANIA
2001-2015

15årRESERVER PÅ VÅR 
WEBSIDE I DAG!
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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.

71€LEIEBIL I 
FIRE UKER 

KUN

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips 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 forsikring 
er stort sett størrelsen på egenan-
del ved eventuell skade.

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

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato. Se vår webside for detaljer 

og reservering.
Husk at du enkelt kan endre 
din bestilling online helt frem 
til hentedato.

Leiebil til lavpris
218€LEIEBIL I 

28 DAGER
KUN
*Tilbudet gjelder ikke for leieperioder utover 28. dager.

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER
PRISRAS  !!!

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I OKTOBER
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I 
OKTOBER

SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

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 TUrTerreNg: Tàrbena er et 
godt utganspunkte for fjellturer.

lANDSByHUS:
Husene ligger tett i tett 
langs de smale gatene.

UTSIKT:  En unik utsikt over fjellene.

reservasjoner på tel: 966 86 50 43 - Av. Albir Albir 58 (ved siden av parkeringen)

Vi har nylig åpnet en restaurant i Albir og vil 
gjerne introdusere deg for vår meny. Foruten ulike 
sandwicher, salater og en rekke middagretter, har vi 
også deilig og komplett frokost!

Start dagen på vår vakre gårdsplass med frokost for 2:
* Kaffe eller te  *fersk appelsinjuice  *minibaguetter 
*syltetøy, smør, skinke og ost *kokt egg

Vi håper å se dere snart!  Hilsen  Laura & Richard
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08:30 The Ellen DeGeneres
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Hele Norge baker
19:30 Superoppusserne
20:30 Life in Pieces
21:00 Life in Pieces
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 Filmavisen 1962
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 Villmarkas voktere
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 25
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Berulfsens historiske perler: Se 
Napoli og dø
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Prinsessen 
som knyttet bånd
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:14 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Det store symesterskapet
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Jeg mot meg
22:00 Nytt liv i East End
23:00 Kveldsnytt
23:15 Miss Marple: Invitasjon til mord
00:50 Film: Arme riddere

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 Endelig ferie
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sesongpremiere: Ullared
21:30 Mot i brøsta
22:25 Typisk deg med Petter Schjerven
23:25 CSI
00:25 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Alle tiders måltid
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 En kveld hos Kloppen
22:45 Det tredje øyet
23:45 Dicte
00:40 Criminal Minds

MANDAG 09.05

TIRSDAG 10.05

09:00 NRK nyheter
09:10 Naturligvis
09:50 Filmavisen 1962
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 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 33, 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Berulfsens historiske perler: Fra 
Tertit til TGV
15:00 NRK nyheter
15:10 Ønskebryllup
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Der Europa 
ble født på ny
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Sjøbadet i Trond-
heim
18:00 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 En trane vender tilbake
20:25 Det gode bondeliv
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Eurovision Song Contest 2016 - 
Semifinale 1
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt!
23:45 Tidsbonanza
00:25 Norges tøffeste

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Best av de beste
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 En kveld hos Kloppen

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sesongpremiere: Ullared: Den 
neste salgssuksessen
21:30 The Big Bang Theory
21:55 The Big Bang Theory
22:25 Mot i brøsta
23:25 CSI
00:20 Castle

08:30 The Ellen DeGeneres
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hele Norge baker - masterclass
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

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

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!

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.

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!

Fant unik romansk myntsamling  

I Sør-Spania avdekket bygningsarbeidere 
en stor samling romerske mynter da de 
skulle legge rør i en park i Tomares utenfor 
Sevilla. Samlingen er på hele 600 kilo og 
myntene er et unikt historisk funn.

VeLKOMMen TiL HYGGeLiG 
HAndeL HOS LA FrUTeriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OSCAr eSPLA 9, LOKAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Det arkeologiske mu-
seet i Sevilla fortel-
ler at bygningsar-

beiderne kom over 19 
amforaer, som er en type 
keramikkvaser, som inne-
holdt tusenvis av ubrukte 
bronse- og sølvbelagte 
mynter som stammer fra 
slutten av det fjerde århun-
dret.

Man antar at myntene nett-
opp var blitt laget, og at de 
sannsynligvis ble oppbevart 
for å betale soldater eller 
sivile tjenestemenn.

Museumsdirektør Ana Na-
varro sier at oppdagelsen er 
unik for Spania og av uvur-
derlig verdi.

Hun forteller også at mu-
seet kontaktet kolleger i 
Storbritannia, Frankrike og 
Italia, og at funnet ser ut til 
å være et av de viktigste vi 
har fra denne perioden.

Den regionale kulturavde-
lingen forteller at anleggs-
arbeidet i parken ble stop-
pet, slik at arkeologer 
kunne undersøke området 
og funnet nærmere.
10 av amforaene var helt 
intakte og ble funnet ca. en 
meter under bakken.

Navarro forteller at mynte-
ne har illustrasjoner av kei-
ser Konstantin og keiser 
Maximianus på forsiden og 
forskjellige bilder på baksi-
den.

Den kulturelle avdeling sier 
at museet ikke har noen til-
svarende mynter i samlin-
gen sin og at når funnet er 
ferdig etterforsket, vil myn-
tene bli stilt ut i museet.

Romerne begynte å erobre 
Spania i 218 f.Kr., og styrte 
fram til det femte århun-
dret.

Sevilla
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Svenske Hollywoodfruer
00:55 Luksusfellen Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 En trane vender tilbake
09:50 NRK nyheter
10:00 Muntlig spørretime
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 34
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 I grizzlybjørnens rike
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat - på tur
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Pavens 
tapre soldater
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Solgt!
20:15 Hektet på fortiden
20:45 Vikinglotto
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 På bortebane: Helsevesen
22:15 Eit enklare liv
23:00 Kveldsnytt
23:20 Snakkis
23:40 Det gode bondeliv
00:10 Mercy
00:50 Mercy

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Premiere: Sveriges verste 
kjendissjåfør
21:30 Sesongpremiere: Criminal 
Minds: Beyond Borders
22:30 CSI: Cyber
23:30 CSI
00:25 Castle

00:40 The Good Wife
10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Jaget
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid med 
Else
22:15 Meglerne
22:45 Gullrutens Fagpris 2016
00:15 Alle tiders måltid

ONSDAG 11.05

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Kroppen din
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Ramm og Tørnquist redder 
Norge 
22:45 Blindspot
23:40 King & Maxwell
00:40 Criminal Minds

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
23:25 Castle
00:25 Special Victims Unit

08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Norge
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:10 Svenske Hollywoodfruer

TORSDAG 12.05

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

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!

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.

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!

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

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!

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.

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!

09:00 NRK nyheter
09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
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 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 38, 
1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 I grizzlybjørnens rike
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Guds arkitekt
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Schrödinger spesial: Mest spist, 
men er den best?
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Eurovision Song Contest 2016 - 
Semifinale 2
23:00 Kveldsnytt
23:20 I Larsens leilighet: Henriette 
Steenstrup
23:50 Eit enklare liv
00:35 Himlen är oskyldigt blå

I Spania har man funnet et fotavtrykk av 
en dinosaur som streifet i området 230 
millioner år siden. 

Funnet ble gjort i det 
nordøstlige delen av 
Katalonia. Eksperter 

sier det er den best bevarte 
dinosaur avtrykket sett så 
langt i den iberiske halv-
øya.

Avtrykket av den reptil-
lignende skapning kalt en 
Isochirotherium - en stam-
far til dinosaurer og kroko-
diller - ble oppdaget i be-
gynnelsen av april av en 
turgåersom gikk i området 
“Olesa de Montserrat”,  ca 

40 kilometer nord for Bar-
celona.

En gipsavstøpning ble gjort 
av lokale kommunearbei-
dere og overlevert til Bar-
celona-regionens myndig-
het for arkeologi og 
paleontologi så det eksep-
sjonelle funnet kan studeres 
videre og bevares. Eksper-
ter sier avtrykket har en 
eksepsjonell kvalitet, man 
kan tydelig se detaljene for 
klør og hud.

230 millioner år gamle fotavtrykk

FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

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

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Leiebil til lavpris
De nyeste bilene, billigst og enklest på internett!

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2015

15år

Prisene er alt inklusive. Det vil si standard forsikring, moms, flyplass-
avgift, fri km*. osv. Bensin & eventuelt depositum kommer i tillegg. 
Pris eksempel i annonsen gjelder for bil reservert på vår webside ca. 

14. september, utlevert på Alicante flyplass 28. september. Merk at 
prisene endrer seg over tid og hvilke biler som er tilgjengelig varierer 

fra destinasjon til destinasjon. Du kan selv kansellere/endre via web. 
Bestillinger / endringer gjort på telefon belastes €5 servicegebyr. Fri km fra 

de fleste hentesteder langs kysten, inkludert Alicante og Malaga flyplass. 
Bensin og eventuell utvidet forsikring kommer i tillegg, se vår webside for 

detaljer.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

üFRI KM. & VEIHJELPüNORSK KUNDESERVICEüFLYPLASSKONTOR  ALICANTE MALAGA++üAIRCONDITION I ALLE BILERüINGEN FLYPLASSGEBYR

Ford Focus

€86
pr uke

€52
pr uke

Fiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500

€92
pr uke

Nissan Juke

€51
pr uke

€55
pr uke

Ford Focus stv Ford Focus Cmax

€98
pr uke

€92
pr uke

€86
pr uke

€449
pr uke

€45
pr uke

Citroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

Las Palmas

Tenerife
Lanzarote

Barcelona

Ford Galaxy 7 seter

€258
pr uke

Opel Zafira 7 seter

€134
pr uke

Mercedes Vito 9 seter

€295
pr uke

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 hjelper deg, før du leier, mens du leier og etterpå.

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

PRISRAS  !!!
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

Barcelona
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08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 Gordon Ramsay rydder opp
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 How I Met Your Mother
18:00 Boligjakten
19:00 Life in Pieces
19:30 Life in Pieces
20:00 Hele Norge baker - masterclass
21:00 The Wolverine
23:20 Australia

09:00 NRK nyheter
09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
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 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 39
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 Med Attenborough til Galapagos
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Flamenco - 
“Spanias blues”
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 Sammen på scenen i 25 år
20:55 Tidsbonanza
21:35 Hinterland
23:05 Kveldsnytt
23:20 Bankerott
00:10 Bruce Springsteen - Live 1980

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:50 Dr. Ken
16:20 Friends
16:50 Friends
17:20 Two and a Half Men
17:45 Two and a Half Men
18:15 The Big Bang Theory
18:40 The Big Bang Theory
19:10 Dr. Ken
19:40 The Big Bang Theory
20:05 The Big Bang Theory
20:30 America’s Funniest Home 
Videos
21:00 America’s Funniest Home 
Videos
21:30 Mot i brøsta
22:30 The Graham Norton Show
23:30 CSI
00:25 Castle

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Kroppen din
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 Kirstie
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Ramm og Tørnquist redder 
Norge 
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Idol
22:15 Gullruten 2016
00:15 Eurojackpot 
00:30 Det er lov å være blid med 
Else
00:55 Meglerne

FREDAG 13.05

LØRDAG 14.05

08:50 En trane vender tilbake
09:30 Hagekampen
10:30 Antikkduellen
11:00 Sammen på scenen i 25 år
12:00 Mesternes mester
13:00 Friidrett: Diamond League fra 
Shanghai
15:00 Maria Montessori
16:35 Hvordan kom vi hit?
17:30 La humla suse
18:20 Agnete, stjerna fra Nesseby
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Klassequizen - finale
21:00 Eurovision Song Contest 2016 
- Finale
00:20 Kveldsnytt
00:35 Helt katastrofe

08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 What Went Down
12:30 Gullruten 2016
14:30 Jaget
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 - Sesongavslutning!
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 God kveld Norge
22:15 Film:  Man of Steel

08:45 Top 20 Funniest
09:35 Killer karaoke
10:25 Friends
10:50 Friends
11:20 Friends
11:45 Friends
12:15 Friends
12:45 Two and a Half Men
13:15 Two and a Half Men
13:40 Two and a Half Men
14:10 Two and a Half Men
14:35 Two and a Half Men
15:05 4-stjerners middag
16:05 4-stjerners middag
17:05 4-stjerners middag
18:05 4-stjerners middag
19:05 National Treasure: Book of 
Secrets
21:30 Face / Off
00:05 Looper

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
11:55 Untying the knot
12:25 Untying the knot
12:55 Million Dollar Listing New York
13:50 Million Dollar Listing New York
14:50 Million Dollar Listing New York
15:50 Million Dollar Listing New York
16:50 Real Housewives of Beverly Hills
18:00 Real Housewives of Beverly Hills
19:00 The Grinder
19:25 The Grinder
19:55 Johnny English
21:30 Johnny English Reborn
23:25 Kompanjongen og jeg

Tips 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.

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Marbella

Britisk mann tiltalt for sexslaveri i Spania
En forretningsmann fra London er tiltalt for mishandling av fem kvinner i Spania, 
deriblant sin danske kone, som han skal ha holdt som slaver i et veritabelt sexharem.

Ifølge avisene Daily 
Mail og El País har de fem 
kvinnene i årevis bodd en re-

gelrett slavetilværelse i mannens 
luksusbolig i den spanske mid-
delhavsbyen Marbella.

Saken begynte å rulle da den 
iranskfødte 57-årige mannen for 
to år siden ble anmeldt for vold, 
og politiet ransaket boligen.

Bak de storslåtte portene til det 
omfattende boligkomplekset i 
Sierra Blanca bodde ni unge 
kvinner fra forskjellige land og 
en flokk småbarn i overdådig 
luksus, alle kledd i orientalske 
gevanter, skrev avisa El Mundo 
den gang.

Dopet
Men alt var ikke idyll. Ifølge til-
talen hadde mannen lokket kvin-
nene til Spania med løfter om 
modellkontrakt, men i stedet ble 
de utsatt for psykisk terror, dopet 
med bedøvelsesmiddelet Rohyp-
nol og sexmisbrukt.

Tiltalen tegner et bilde av en til-
værelse der kvinnene ble holdt 
tilbake med vold og tvang, fratatt 
sine penger, tvunget til å utføre 
uønskede seksuelle tjenester og 
presset til å ta abortpiller dagen 
etter.

Fire barn som ikke fikk 
gråte
Tre av kvinnene, blant dem hans 

kone, fikk til sammen fire barn i 
fangenskap. Barna måtte ikke 
snakke eller gråte. De måtte bare 
smile, og de ble tvunget til å se 
voldsfilmer sammen med sine 
mødre, heter det i tiltalen.

Påtalemyndigheten har lagt ned 
påstand om tolv års fengsel for 
mannen, men selv hevder han at 
han er uskyldig og utsatt for en 
sammensvergelse som en tidli-
gere elskerinne står bak.
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09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Hageliv
12:30 Hageliv
13:00 How I Met Your Mother
13:30 How I Met Your Mother
14:00 Dr. Dolittle 3
15:35 Johnny English
17:20 Hellstrøm rydder opp
18:25 Luksusfellen Sverige
19:25 Mr. Beans ferie
21:00 About Time
23:10 The Blacklist
00:05 Odyssey

08:40 Duftens historie
09:10 Det søte sommerliv
09:40 Eurovision Song Contest 2016 
- Finale
13:00 Lenket
14:00 VM rallycross
16:00 Klassequizen - finale
17:05 Glimt av Norge: Via Ferrata
17:20 Tidsbonanza
18:00 Hygge i hagen
18:30 Pinsedagsord
19:00 Søndagsrevyen
19:30 Dronning Margrethes slott: 
Amalienborg
20:15 David Attenboroughs drøm-
mereise
21:05 Norges tøffeste
21:45 Mr. Selfridge
22:30 Mr. Selfridge
23:15 Kveldsnytt
23:30 Charlie Rackstead på Byscenen
00:25 Klassequizen - finale

08:20 America’s
Funniest Home Videos
08:50 Boligkrise
09:40 Alt for Norge
11:00 Dadnapped
12:35 Friends
13:00 Friends
13:25 Friends
13:50 Friends
14:15 Friends
14:45 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:35 Two and a Half Men
16:00 Two and a Half Men
16:25 Two and a Half Men
16:50 Sinnasnekker’n
17:45 Sveriges verste kjendis-
sjåfør
18:40 Ullared: Den neste salgs-
suksessen
19:35 Ullared
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:20 Criminal Minds: Beyond 
Borders
00:15 Rizzoli og Isles

SØNDAG 15.05

MANDAG 16.05

08:50 Schrödinger spesial: Mest spist, 
men er den best?
09:50 Gåten Oseberg
10:20 Hygge i hagen
10:50 Elefantøya
11:40 Det gode bondeliv
12:10 Solgt!
12:40 Klassequizen - finale
13:45 Dronning Margrethes slott: 
Amalienborg
14:30 Miss Marple: Gammel dame 
forsvinner
16:05 Sammen på scenen i 25 år
17:05 Dronning Elizabeths hage
18:00 Harald Tusberg - litt av et liv
19:00 Dagsrevyen
19:30 Folk ved fjorden
20:30 Det store symesterskapet
21:30 Jeg mot meg
22:00 Nytt liv i East End
23:00 Kveldsnytt
23:20 Miss Marple: Gammel dame 
forsvinner
00:55 Film: Natt til 17.

08:50 Film:  Huckleberry Finn 
på eventyr
11:00 Alt er lov
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Tid for hjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 En bit av Norge 
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Alle tiders måltid
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 En kveld hos Kloppen
22:45 Gåsmamman - Premiere!
23:45 Dicte
00:40 Criminal Minds
01:35 Hawaii Five-0

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah 
- oppdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - op-
pdrag Norge
12:25 Endelig ferie
13:25 Sinnasnekker’n
14:30 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Ullared
21:30 The Big Bang Theory
22:00 The Big Bang Theory
22:25 The Big Bang Theory
22:50 The Big Bang Theory
23:20 The Big Bang Theory
23:45 CSI
00:45 Castle
01:40 Special Victims Unit

08:30 The Ellen DeGeneres
Show
09:20 Dr. Dolittle 3
11:00 Dr. Dolittle: Million Dollar 
Mutts
12:35 Diary Of A Wimpy Kid
14:10 Johnny English Reborn
16:00 Svenske Hollywoodfruer
17:00 How I Met Your Mother
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Life in Pieces
21:00 Life in Pieces
21:30 NCIS: New Orleans
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer

08:30 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:20 What Went Down
13:50 Attenboroughs gigantiske 
egg
14:45 Film:  Mens du sov
16:30 Alt er lov
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mr. Bean
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:40 Beck: Ekstrem tilstand
22:35 Beck: Ekstrem tilstand
23:30 God kveld Norge
00:00 Mord og mysterier
00:45 Mord og mysterier

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

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!

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.

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!

Malaga

Politi arrestert for organisert kriminalitet

En stor aksjon har blitt gjort mot organisert kriminalitet i 
Málaga-provinsen. Det ble pågrepet totalt åtte personer 
og ifølge kilder i Guardia Civil er fire av de arresterte 
polititjenestemenn.

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

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

DIN VEIVISER
I SPANIA SIDEN 1987 JOURNALEN

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

Norsk  impor ter te  spes i a l i t e ter.

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

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

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Informasjonen er fortsatt 
sparsom. Det synes imid-
lertid at det er Guardia Ci-

vil i Malaga som har imple-
mentert loven med arrestasjo-
ner. Arrestasjonene av politi-
mennene skal ha vært i Al-
haurín el Grande. Det kan tyde 
på at politifolk ble stasjonert 
der. Dataene er imidlertid ikke 
bekreftet.

Den arrestert tiltalte, ifølge de 

samme kildene på politiet, or-
ganisert kriminalitet, narkoti-
kahandel og avslørende hem-
melig informasjon. Det tyder 
på at den siste anklagen gjelder 
de tre politimennene som i 
dette tilfellet har offentliggjort 
informasjon om politiaksjoner 
rettet mot narkotikahandel.
Operasjonen ble videreført ved 
20-tiden torsdag kveld. Politiet 
utelukker ikke at flere protes-
tene vil bli gjort innen kort tid.
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08:20 Alle elsker Raymond
08:50 Dr. Dolittle: Million Dollar 
Mutts
10:25 Diary of a Wimpy Kid: 
Rodrick Rules
12:20 En Pingles Dagbok 3 - 
Hundedager
14:10 Mr. Beans ferie
15:50 Svenske Hollywoodfruer
16:50 How I Met Your Mother
17:20 Luksusfellen Sverige
18:20 Boligjakten
19:25 Superoppusserne
20:25 Indiana Jones: Jakten på 
den forsvunnede skatten
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer

10:00 Gratulerer med dagen!
12:00 Gratulerer med dagen!
14:00 Historisk moro med Linda Eide og 
Sjur Hjeltnes
15:30 Folk ved fjorden
16:30 Fjelldronninga
17:30 Edinburgh militær tattoo 2013
18:45 Extra
19:00 Dagsrevyen
19:30 Gratulerer med dagen!
21:00 Dagsrevyen 21
21:15 Film: Mamma Mia!
23:00 Kveldsnytt
23:15 Kjære landsmenn! Herborg Kråkevik
00:25 Tidsbonanza

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:50 Dr. Ken
16:20 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 Dr. Ken
19:30 4-stjerners middag
20:30 Ullared: Den neste salgssuk-
sessen
21:30 The Big Bang Theory
21:55 The Big Bang Theory
22:25 The Big Bang Theory
22:50 The Big Bang Theory
23:15 Kong Curling
00:50 CSI
01:40 Castle

06:55 God 17. mai Norge
13:00 Film:  Olsenbandens aller siste 
kupp
15:00 Film:  Men Olsenbanden var 
ikke død
16:45 God 17. mai Norge
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Best av de beste
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 En kveld hos Kloppen
00:40 The Good Wife
01:35 Criminal Minds

TIRSDAG 17.05

ONSDAG 18.05

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Sykkel: Tour of Norway
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Eventyrlige nordmenn  - 
Nye episoder!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid 
med Else
22:15 Meglerne
22:45 Jakten på kjærligheten - 
Presentasjon
23:45 Alle tiders måltid
00:45 Criminal Minds
01:35 Hawaii Five-0

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 Dr. Ken
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 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sveriges verste kjendissjåfør
21:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle
01:20 Special Victims Unit

08:30 The Ellen DeGeneres 
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
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 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer

09:00 NRK nyheter
09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Lovens lengste arm
10:50 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 40, 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 Med Attenborough til Galapagos
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev fra Europa: Spania i et 
nøtteskall
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Solgt
20:15 Fredriksten festning
20:45 Vikinglotto
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 På bortebane: Genteknologi
22:10 Eit enklare liv
23:00 Kveldsnytt
23:15 Snakkis
23:35 Film: Mamma Mia!

Regionsregjeringen på 
Kanariøyene skal 
sette fart på de nød-

vendige prosedyrene for at 
vindkraftparker på til 
sammen 803 megawatt skal 
få kunne kobles til nettet.

I går holdt Adrian Mendoza, 
viseminister for energi, in-
dustri og turisme et møte om 
dette med representanter for 
vindkraftutbyggere og kraft-
selskapet Red Electrica de 
Esapna (REE), som eier 
kraftnettet på Kanariøyene.

I mai skal behandlingen star-
te av administrative god-
kjenninger som REE trenger 
for å bygge fire transforma-
torstasjoner, to på Gran Ca-
naria, en på Fuerteventura og 
en på Tenerife.

Disse fire stasjonene skal 
overføre 80 prosent av vind-
kraften fra de nye vindkraft-
parkene til nettet. Eksiste-
rende stasjoner skal tilpasses 
for å håndtere de resterende 
20 prosentene.

Legger til rette for 70 vindkraftparker

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...

Kanariøyene skal starte 70 nye vindkraftparker 
fram til 2018. Nå skal det legges til rette for at 
vindkraften kan leveres ut på strømnettet.

VeLKOMMen TiL HYGGeLiG 
HAndeL HOS LA FrUTeriA!

•  Vi har alltid fersk frukt og grønnsaker
•  Åpent fra 08.30 til sent, alle dager
•  Vi har norske produkter, bl.a norsk kaffe
• Alltid ferske bakevarer

CALLe OSCAr eSPLA 9, LOKAL 12
Du finner oss sentralt i Albir i rundkjøringen bak Hotel Kaktus

Kanariøyene

vINDKrAFT: Montering av vindmølle på øya el Hierro.

Tenerife

Fotballkrangel på Tenerife endte med drap
Politiet har pågrepet seks personer på Tenerife etter at en ung mann angivelig ble banket opp under en krangel 
om fotball, og døde av skadene han ble påført.

Hendelsen skjedde 13. 
april i en bar under første 
omgang av fotballkam-

pen mellom Atletico Madrid og 
Barcelona i Champions League, 
rapporterer politistyrken Guardia 
Civil.

Alle er fra samme landsby
Alle de anholdte skal være inn-
byggere i landsbyen Benijos i La 
Orotava kommune. Det var også 
den avdøde.
Fire er mistenkt for å ha mis-

handlet den unge mannen til han 
døde, og to er mistenkt for å ha 
dekket over ugjerningen. De an-
holdte er mellom 19 og 32 år 
gamle.

Flere slag mot hodet
Ifølge en erklæring fra politiet 
kan offeret ha fått et slag med et 
glass mot siden av hodet, og 
flere slag mot hodet mens han lå 
nede.
Offeret skal ha gått hjem etter å 
ha blitt banket opp, men fikk et 

hjerneslag utpå natten og ble 
fraktet til La Candelaria-sykehu-
set. Der døde han 14. april.

Trodde han hadde  falt av 
en hest
Ingen skal ha meldt seg som 
vitne til den unge mannen ble 
banket opp, og folk som sto ham 
nær skal ha trodd at han hadde 
falt av en hest.
Obduksjonen skal imidlertid ha 
vist skader på den døde som ty-
det på at han var utsatt for vold, 

og at det vare en sammenheng 
mellom skadene og dødsfallet.

rekonstruksjon
Politiet kjente til at det hadde 
vært en krangel, og rekonstruerte 
det som skjedde under krange-
len, til tross for at de fleste vit-
nene angivelig var motvillige til 
å samarbeide.
I løpet av etterforskningen skal 
fire av de nå anholdte ha meldt 
seg frivillig hos Guardia Civil i 
Puerto de la Cruz.
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08:30 The Ellen DeGeneres
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
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 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Hellstrøm rydder opp
21:30 Bones
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Svenske Hollywoodfruer

09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Lovens lengste arm
10:52 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Yttersia
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 42, 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hva feiler det deg?
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 Med Attenborough til Galapagos
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Chile - 33 mann i en gruve
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Schrödinger spesial: Sannheten om 
hverdagsmedisinen
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Debatten
22:30 I Larsens leilighet: Helge Jordal
23:00 Kveldsnytt
23:15 Program ikke fastsatt
00:20 Eit enklare liv

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:55 The Big Bang Theory
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 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 4-stjerners middag
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
23:25 CSI
00:20 Castle
01:20 Special Victims Unit

10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:00 Mitt drømmehjem
15:00 Sykkel: Tour of Norway
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Kroppen din
20:30 TV 2 hjelper deg
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Ramm og Tørnquist red-
der Norge 
22:45 Blindspot
23:40 King & Maxwell
00:40 Criminal Minds
01:35 Hawaii Five-0

TORSDAG 19.05

FREDAG 20.05

09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Lovens lengste arm
10:53 Glimt av Finland
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Team Ingebrigtsen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 43, 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Dialektriket
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 Naturens farlige krefter
16:00 NRK nyheter
16:15 Munter mat
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Brasil - Et hjem for mor og 
barn
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Norge Rundt
18:15 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:30 Norge Rundt
19:55 En helt spesiell kveld med Hellbillies
20:55 Tidsbonanza
21:35 Hinterland
23:05 Kveldsnytt
23:20 Bankerott
00:10 Jeff Lynnes ELO: Live fra Hyde Park

10:00 God morgen 
Norge
12:00 Masterchef
13:10 Bolighjelpen
14:05 Kroppen din
14:30 TV 2 hjelper deg
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Sykkel: Tour of Norway
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Ramm og Tørnquist red-
der Norge 
20:00 Idol
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Idol
22:20 Senkveld med Thomas 
og Harald
23:25 Det er lov å være blid 
med Else
23:55 Eurojackpot 
00:10 Meglerne
00:40 Film:  Desperate timer

08:25 Christine
08:50 Trinny & Susannah - 
oppdrag Norge
09:40 Top 20 Funniest
10:30 Ullared
11:25 Trinny & Susannah - oppdrag 
Norge
12:25 4-stjerners middag
13:25 Sinnasnekker’n
14:25 The Big Bang Theory
14:50 The Big Bang Theory
15:20 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home 
Videos
16:15 Friends
16:45 Friends
17:10 Two and a Half Men
17:40 Two and a Half Men
18:10 The Big Bang Theory
18:30 The Big Bang Theory
18:55 America’s Funniest Home 
Videos
19:25 The Big Bang Theory
19:50 The Big Bang Theory
20:15 The Big Bang Theory
20:40 The Big Bang Theory
21:05 The Big Bang Theory
21:30 Cast Away
00:05 The Graham Norton Show
01:00 CSI
01:55 Castle

08:30 The Ellen DeGeneres
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 Bones
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 MasterChef USA
15:00 MasterChef Danmark
16:00 Teenage Boss Sverige
17:00 How I Met Your Mother
17:30 How I Met Your Mother
17:55 Life in Pieces
18:25 Life in Pieces
18:55 Indiana Jones: Jakten på den 
forsvunnede skatten
21:00 Indiana Jones og de fordømtes 
tempel
23:05 I, Robot

Her henter du din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

- Alfaz del pi
- Albir - Altea (Montanahud/Bello Horizonte)

- Urb. Balcones
- UrB. lA MArINA (lOS MONTeSINOS)

- AlBIr
- lA ZeNIA
- grAN AlAcANT
- AlFAZ Del pI

- cabo roig
- pilar de la Hordada, 
  Mil palmeras

- Alfaz del pi

-Urb. Dona pepa (rojales)
-Urb. Quesada (rojales)

SupermercadosSuperbrico
- las Mimosas

- TOrrevIejA - TOrrevIejA

- benidorm

Scandigo
Supermercado

Her kan du hente SpaniaPosten

Skandinavisk shopping center
allerian

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  

Malaga

TIDlIgere OrDFører: Antonio Barrientos (PSOE)
Gran Canaria

En 25 år gammel mann er 
dømt til 42 års fengsel for 
seksuelle overgrep mot 
17 mindreårige på Gran 
Canaria.

25-åringen skal ha godkjent 
straffen, som ble avsagt i 
domstolen i Las Palmas på 

tirsdag, skriver nyhetsbyrået Efe.

Mannen kontaktet i 2012 flere 
barn fra sin datamaskin eller mo-
biltelefon via de sosiale nettver-
kene Tuenti og Whatsapp.

Etter å ha vunnet deres tillit, skal 
han få fått dem med på å avfoto-
graferes nakne og til å mastur-
bere foran nettkamera.

Mannen skal ha truet dem med å 
sende nakenbilder av dem til bar-
nas foreldre og venner hvis de 
fortalte det til noen.

Etter mer enn ni års et-
terforskning ærklærte 
dommeren som leder 

etterforskningen saken som 
“særlig kompleks” og ga seg 
selv opptil 18 måneder ekstra 
for å sette punktum og forme 
en endelig tiltale.

Etterforskningen har allerede 
vart mer enn ni år, noe som 
betyr at det at det vil ha gått 
mer enn et tiår før det blir en 
rettssak mot de antatt kor-
rupte politierne og funksjo-
nærene.

Mer enn hundre personer står 
som mistenkte i saken, blant 
dem tidligere sosialistiske 
borgermester Antonio Bar-
rientos.

Dommeren har gjentatte gan-
ger måttet søke etter infor-
masjon fra ulike skattepara-
diser. Dommeren venter også  
fremdeles på informasjon fra 
de spanske myndighetene 
om noen av de mistenktes 
deklarerte formuer.

En av de mer enn hundre mistenkt i korrupsjonskandalen 
«Astapa» er tidligere PSOE-borgermester Antonio 
Barrientos.

Dømt til fengsel i 42 år for seksuelle overgrep

Etterforskning har vart i over ti år
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09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Untying the knot
12:30 Untying the knot
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Million Dollar Listing New York
15:00 Million Dollar Listing New York
16:00 Million Dollar Listing New York
16:55 Real Housewives of Beverly Hills
17:55 Real Housewives of Beverly Hills
18:55 The Grinder
19:25 Jorden rundt på 80 dager
21:30 Indiana Jones og det siste 
korstog
23:50 Syv år i Tibet

08:20 Debatten
09:20 Hagekampen
10:20 Eventyrlige hus
10:47 Antikkduellen
11:15 Solgt
11:45 Snakkis
12:05 Mesternes mester
13:05 På bortebane: Helsevesen
13:45 En helt spesiell kveld med Hellbillies
14:45 Toppserien: Avaldsnes - Røa
17:00 EM svømming
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Dronning Elizabeths 90-årsfest
21:30 Æ har rætt
23:00 Kveldsnytt
23:15 Helt katastrofe
23:40 Nattkino: Harry Brown

08:00 Alt for Norge
09:10 Killer karaoke
10:05 Friends
10:30 Friends
11:00 Friends
11:30 Friends
12:00 Friends
12:25 Two and a Half Men
12:55 Two and a Half Men
13:25 Two and a Half Men
13:50 Two and a Half Men
14:20 Two and a Half Men
14:50 4-stjerners middag
15:50 4-stjerners middag
16:50 4-stjerners middag
17:50 4-stjerners middag
18:50 The Big Bang Theory
19:15 The Big Bang Theory
19:40 The Big Bang Theory
20:05 The Big Bang Theory
20:30 Harry Potter og de vises stein
23:25 Casino

08:30 Bonanza
09:30 Bonanza
10:30 Globe Trekker
11:30 Norske talenter
13:00 Robinsonekspedisjonen
14:30 Idol
16:00 Sykkel: Tour of Norway
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Jakten på kjærligheten - 
Presentasjon
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Aksjon Stine Sofies Stiftelse
23:40 Film:  The Big Wedding
01:30 Senkveld med Thomas og 
Harald

LØRDAG 21.05

SØNDAG 22.05

08:30 Alt for Norge
09:50 Descendants
11:45 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:10 Friends
13:40 Friends
14:10 Two and a Half Men
14:40 Two and a Half Men
15:10 Two and a Half Men
15:40 Two and a Half Men
16:05 Two and a Half Men
16:30 Sinnasnekker’n
17:30 Sveriges verste kjendissjåfør
18:30 Ullared: Den neste salgssuksessen
19:30 Ullared
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:25 Criminal Minds: Beyond Borders
00:25 Castle
01:20 Sesongpremiere: The Walking 
Dead

09:00 Alle elsker Raymond
09:30 Alle elsker Raymond
10:00 The Ellen DeGeneres Show
11:00 The Ellen DeGeneres Show
12:00 Hageliv
12:30 Hageliv
13:05 Superoppusserne
14:10 Superoppusserne
15:15 Superoppusserne
16:15 Superoppusserne
17:15 Hellstrøm rydder opp
18:20 Luksusfellen Sverige
19:20 Paul Blart: Mall Cop
21:00 Indiana Jones og krystallhodes-
kallens rike
23:10 The Blacklist
00:10 Odyssey

08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Jakten på kjærligheten - 
Presentasjon
13:00 Sykkel: Tour of Norway
16:00 What Went Down
16:30 Jaget
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mr. Bean
19:30 Robinsonekspedisjonen
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Beck: Jenta i jordkjelleren
22:45 Beck: Jenta i jordkjel-
leren
23:50 Mord og mysterier
00:50 Mord og mysterier
01:50 Blindspot

08:19 Gull på Godset
09:19 Duftens historie
09:49 Det søte sommerliv
10:19 Eventyrlige hoteller
10:50 Antikkduellen
11:20 Tidsbonanza
12:00 Mesternes mester
13:00 Lenket
14:00 Norge Rundt
14:25 Glimt av Norge: På fjordaferd
14:40 Norges tøffeste
15:20 Maria Montessori
17:00 EM svømming
18:01 Friidrett: Diamond League fra Rabat
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Sportsrevyen
20:05 Dronning Margrethes slott: Marselis-
borg
20:50 David Attenboroughs drømmereise
21:40 Mr. Selfridge
22:25 Mr. Selfridge
23:10 Kveldsnytt
23:30 Den fjerde mannen
00:30 Dronning Elizabeths 90-årsfest

Med plats upp till 8 passagerare                                                        
(ej lokalresor) 

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

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Fiat 500

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Ford Fiesta

Pris inkl. IVA, fri km & forsikring!

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

€86
pr uke

Ford Focus

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Besøk fra Norge?
Ta utfluktene med stil og komfort

Beste på kundeservice!
Vi hjelper deg på norsk, før du leier, 
mens du leier og etterpå.

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

€55
pr uke

€51
pr uke

€55
pr uke

€86
pr uke

€51
pr uke

€98
pr uke

Ford Focus Cmax

Ford Focus

Ford Fiesta

Fiat 500

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

Skandinavisk kundeservice

I SPANIA
2001-2015

15årRESERVER PÅ VÅR 
WEBSIDE I DAG!

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.

71€LEIEBIL I 
FIRE UKER 

KUN

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

Tips 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 forsikring 
er stort sett størrelsen på egenan-
del ved eventuell skade.

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

Se vår webside for detaljer 
og reservering.
Husk at du selv enkelt kan 
endre din bestilling online helt 
frem til hentedato. Se vår webside for detaljer 

og reservering.
Husk at du enkelt kan endre 
din bestilling online helt frem 
til hentedato.

Leiebil til lavpris
218€LEIEBIL I 

28 DAGER
KUN
*Tilbudet gjelder ikke for leieperioder utover 28. dager.

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER
PRISRAS  !!!

SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I OKTOBER
SE WEBSIDEN FOR OPPDATERTE PRISER

PRISRAS  I 
OKTOBER

SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

PRISRAS
SE WEBSIDEN FOR 

OPPDATERTE PRISER

Gran Canaria

Gran Canaria skal 
være på listen 
over mulige inn-

spillingsteder, og øya 
skal ha blitt sjekket ut 
siden februar av repre-
sentantene.

Det hele er imidlertid 
svært hemmelig.

Ifølge Canarias 7 skal de 
ha vist begeistring for 

sanddynene i Maspalo-
mas og andre områder 
sør på øya, og det fak-
tum at det fins variert 
landskap med forskjellig 
type vegetasjon innenfor 
korte avstander.

Planen er angivelig at 
Star Wars film nummer 
åtte skal spilles inn i 
2017 og settes opp på 
kino i 2018.

Kan bli spilt inn på Gran Canaria

Representanter for Star Wars-sagaens produsenter 
vurderer å spille inn den neste filmen på Gran 
Canaria, skriver avisa Canarias 7.
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Hvordan spille Sudoko: Et tall, mellom en og ni, kan kun forekomme en gang per rekke, kolonne og rektangel.
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Lesernes blinkskudd
Har du tatt ett foto i spania som du synes er 

spesielt morsomt eller flott? 

send det til oss  på red@spaniaposten.es
kanskje vanker det en liten premie også!

Våren er vakker her i Spania skriver Vibeke 
Elvenes som har vært på flere fjellturer 
denne våren med Fjellgruppen i Torrevieja. 

Her er et utvalg nærbilder hun har 
fotografert.  

”De vakre fjellblomstene hun har sett på 
disse turene nå i april lyser virkelig opp 
den Spanske våren.”
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