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Gråtende barn stengt inne 
på do eller tvunget til å 
spise til man kaster opp. 

Dette er noe av det Michelle 
Tonheim (22) hevder var forhol-
denene i barnehagen hvor hun 
ble sparket på dagen når hun 
nektet å delta i dette. Uenigheter 
mellom henne og spanske Ana-
bela Granados som driver barne-

hagen ble først omtalt i Viking-
posten 1. mai. ”Montessoribar-
nehagen” ble også omtalt av den 
spanske lokalavisen ”SieteDias” 
22. april.

Den norske 22 åringen som ar-
beidet der sier hun heller aldri 
fikk noen arbeidskontrakt, bare 
et «privat” papir.

Største norske
på opplag og lesere
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• Tannlege & Implantater
• Spanske priser
• Godkjent av HELFO

Promote your 
business here!
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*Price for modul 1 printed inside our newspaper.

SpaniaPosten

From only 120€ month

www.kolstadproperty.com

Gry Anette Kolstad
+34 667 546 014

gry@kolstadproperty.com

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

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

Avd. Cortes Valencianas 29
Like ved Ford i  Torrevieja

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

Grove anklager mot barnehage Boligprisene stiger

I følge den siste oversikten fra 
Tinsa, steg boligprisene i 
Spania med 0,8% i mars. 

Informasjon hentet fra spanske 
eiendomsportaler viser at videre-
salg av boliger er uendret hos 
Fotocasa, og har gått ned med 
2,8% hos Idealista.  

Generelt kan vi si at markedet 
har stabilisert seg, men det man-
gler fremdeles fremdrift på na-
sjonalt nivå. Tatt i betraktning 
det økonomiske miljøet og det 
kontinuerlige tilbudet i mange 
områder, er det mulig at denne 
situasjonen vil vare en stund til.

Studere i Spania?
Et år på Costa Blanca kan 

være et utmerket mulighet 
for norsk ungdom å forbe-

dre språkkunnskaper, få venner 
fra hele verden og øke sin kultur-
forståelse.

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
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Kong Felipe oppløser parlamentet 

Spanias konge Felipe VI har formelt oppløst landets nasjonalforsamling og erklært nyvalg 26. juni. 

Madrid

Partilederne fra landets fire 
største partier PP, PSOE, 
Podemos og Ciudadanos 

har tross et uttalt ønske om å 
unngå nyvalg ikke klart å kom-
me til enighet. Nyvalget anses 
som et nederlag for partiene som 
hadde en historisk mulighet til å 
danne en regjering som ikke ute-
lukkende bestod av det konser-
vative Partido Popular eller ar-
beiderpartiet PSOE, slik det har 
vært siden slutten av 1970-tallet.
Det er første gang i spansk de-
mokratis historie at landets par-
lament oppløses på grunn av 
mislykkede forsøk på regjerings-
dannelse.

I artikkel 5 i grunnloven heter 
det at nyvalg skal skrives ut der-
som en regjering ikke er kommet 
på plass senest to måneder etter 
første forsøk på investitur. Det 
skjedde den 2. mars da Spanias 
arbeiderpartileder Pedro Sánchez 
(PSOE) ikke fikk tillitt til regje-
ringsdannelse med sentrum-høy-
repartiet Ciudadanos.
Den 2. mai skrev kong Felipe VI 
under på dokumentene som for-
melt oppløser parlamentet og 
baner vei for nyvalg den 26. juni.
 
En uvant situasjon
Etter valget 20. desember i fjor 

ble det politiske landskapet i 
Spania endret fra det som nær-
mest var et topartisystem med PP 
og PSOE, til en situasjon der 
hele fire partier er tilnærmet like 
store (PP, PSOE, det nye sosial-
demokratiske alternativet Pode-
mos og sentrum-høyrepartiet 
Ciudadanos).

Å forhandle om et regjerings-
samarbeid har derfor vært nytt 
for partiene. Dette har preget de-
battene i Kongressen, der løs-
ningsorienterte innspill har vært 
overskygget av teatralske og bi-
tre innlegg fra landets ledende 
politikere.

Partilederne fra de fire største 
partiene har tross et uttalt ønske 
om å unngå nyvalg ikke klart å 
komme til enighet – hverken om 
mindretallsløsninger eller større 
allianser med flere partier i regje-
ring.

Det er ventet at regjeringsalter-
nativene vil være tydeligere når 
spanjolene for andre gang på 
seks måneder går til urnene den 
26. juni. Så langt er imidlertid 
ingen konkrete partisamarbeid 
inngått.
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Madrid

Dette etter at innføringen 
av avgiften ble  utsatt fra 
1. april. Avgiften skal 

ilegges alle avganger fra norsk 
lufthavn med en sats på 80 kro-
ner per passasjer. 

Ryanair varslet i april at de stop-
per salget av billetter fra Rygge 
flyplass til flere destinasjoner i 
Spania fra og med november. 
Ifølge flyplasssjefen Pål F. Tand-
berg vil Moss lufthavn, Rygge 
avvikles fra 1. november om av-
giften innføres da Ryanair legger 
ned basen på flyplassen. 

Det irske lavprisselskapet har 
truet med å legge ned hele virk-
somheten ved Rygge etter at 
Høyre og Fremskrtittspartiet i 
fjor lanserte en ny flyseteavgift 
på 80 kroner, opprinnelig plan-
lagt innført 1. april. Bare utset-

telsen har gitt staten et tap på 250 
millioner kroner.

Om dette er tomme trusler eller 
om en økning på 80 kroner pr 
billett virkelig vil endre så mye 
vil bare tiden vise. Dette er ingen 
ny avgift. I perioden fra 1978 til 
2002 var det en liknende avgift 
på flyging i Norge. 

Vil ikke savne Rygge
Lesere SpaniaPosten har snakket 
med vil ikke savne Rygge om 
den blir lagt ned. Den ganske nye 
private flyplassen har ekstremt 
dårlig service. Både  innsjekking 
og sikkerhetskontrollen bærer 
preg av at her er det mange med 
lite erfaring som jobber.

Naturvernforbundet: - Av-
giften kommer

Fagssjef Holger Schlaupitz i Na-
turvernforbundet sier til Aften-
posten at NHO Luftfart nå må ta 
inn over seg at avgiften kommer.

- Den er vedtatt av Stortinget, og 
regjeringen skriver i revidert 
statsbudsjett at den blir innført 1. 
juni. Denne saken har vært kjent 
lenge, og det bør da være mulig 
for flyselskapene å ta høyde for 
den i sine billettsystemer, sier 
han.

– Flyavgiften er et viktig steg i 
retning av å dempe den kraftige 
veksten i klimagassutslipp fra 
flytrafikken. Flytrafikken kan 
ikke fortsette å øke sine utslipp 
kraftig, mens andre sektorer for-
søker å redusere dem. Sterkere 
virkemidler må på plass etter 
hvert, og flyavgiften er en viktig 
start., sier Schlaupitz.

Schibsted håver inn i SpaniaFlyseteavgift fra 1. juni

NEdlEggElsE: Ryanair sier de vil legge ned driften på Rygge noe ledelsen der sier blir kroken på døren for 
flyplassen. På sosiale medier kommenterer man at det er like greit, mange er misfornøyde med  servicen flyplassen.

Den 11. mai ble det kjent at man i revidert nasjonalbudsjett 
innfører flyseteavgift i Norge fra og med 1. juni. 

Mye av økningen kom 
fra Spania hvor Scib-
sted eier en rekke nett-

portaler. Selskapet eier blant an-
net coches.net, Vibbo, fotocasa 
og Segundamano m.m..

– Operasjonene i Spania og 
Frankrike har hatt en stabil høy 

vekstrate. Sterke trafikkposisjo-
ner i disse markedene har gjort 
det mulig å sikre omsetnings-
vekst både ved introdusering av 
nye tjenester, og gjennom prisop-
timalisering vertikalt skriver 
konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i 
Schibsted i kvartalsrapporten.

Selskapets inntekter økte med nesten 200 millioner kroner til 3.883 
millioner kroner i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.
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Madrid

Tillater åpning av massegrav i “De falnes dal”
For første gang i historien skal en massegrav ved Spanias nasjonale monument over falne etter borgerkrigen åpnes. 

Det ble klart etter at en 
domstol mandag 9. mai 
besluttet å støtte kravet 

fra familien til Manuel og Anto-
nio Lapeña som ble bortført og 
henrettet av fascistene i 1936.
Dommen vil kunne åpne for at 

andre familier fremmer liknende 
krav. Avgjørelsen møter mot-
stand fra organsisasjonen til for-
svar av monumentet Asociación 
para la Defensa del Valle de los 
Caídos som sier de vil gå rettens 
vei for å stanse nye utgravninger.

Det omstridte monumentet Valle 
de los Caídos utenfor Madrid ble 
bygget på ordre av Francisco 
Franco og skulle være et minnes-
merke over de falne etter den 
spanske borgerkrigen. Monu-
mentets nøytralitet har imidlertid 
vært komprommitert av at den 
tidligere diktatoren også selv lig-
ger begravet i kirken på stedet. 
Det samme gjør José Antonio 
Primo de Rivera, mannen som i 
sin tid stiftet fascistpartiet Fa-
lange Española.

Etter at monumentet stod ferdig 
i 1959 ble en rekke personer som 
lå begravet andre steder i Spania 
flyttet dit. Det skjedde etter Fran-
cos ønske for at stedet skulle bli 
et nasjonalt minnesmerke over 
de falne på begge sider i krigen.
Mange familier var imidlertid 
imot at deres avdøde skulle flyt-
tes, men hadde ingenting å stille 
opp med mot det gamle regimet. 
Slik er Valle de los Caídos (De 
falnes dal) blitt den største mas-
segraven etter borgerkrigen. Noe 
sikkert tall på hvor mange men-

nesker som ligger begravet ved 
monumentet finnes ikke, men det 
anslås over 33.000.

Konservative krefter har i alle år 
forhindret at man rører monu-
mentet og gravene som ligger 
der. Dommen som nå er falt ved 
underretten i El Escorial der mo-
numentet er må derfor kunne 
anses som historisk.

Avgjørelsen om at graven der 
brødrene Manuel og Antonio La-
peña skal åpnes gjør det mulig 
for de etterlatte å gi de avdøde en 
verdig begravelse. Dommen har 
fått umiddelbar støtte fra en rek-
ke politiske partier på venstresi-
den i spansk poilitikk, partier 
som tradisjonelt har tatt til orde 
for et oppgjør med arven etter 
Franco og som har vært for åp-
ning av massegraver i Spania.
Både Podemos og Izquierda 
Unida er blant partiene som roser 
den nye dommen. Samtidig har 
unge politikere i sentrum-høyre-
partiet Ciudadanos gått ut og 
støttet avgjøreslen. Det gjelder 

også den yngre garde i Partido 
Popular, et parti som har sinne 
røtter i det gamle regimet og som 
frem til nå har ønsket å legge 
lokk på det som skjedde under 
Franco.

114.000 uoppklarte saker
Man regner med at rundt 
140.000 mennesker i Spania 
ble bortført og drept av Francos 
menn under borgerkrigen og 
det påfølgende regimet. I følge 
Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica 
(ARMH) som leder det frivil-
lige arbeidet som gjøres med 
utgravninger er 114.000 saker 
fremdeles uoppklarte.

Flere rapporter har satt opp Spa-
nia som nummer to i verden på 
listen over land der færrest ofre 
for bortføring og drap er blitt 
gravet opp og identifisert. I følge 
disse opplysningene er det bare 
Kambodsja som har en dårligere 
statistikk.
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Det var i løpet av natt til 
fredag 13. mai, brannen 
startet på fyllinga for 

gamle dekk utenfor den spanske 
hovedstaden Madrid. Det er 
ulovlig å kaste dekk, de skal re-
sirkuleres og det er i EU en av-
gift knyttet til dette som utgjøre 
en del av prisen når man kjøper 
nye dekk.

9000 beboere i et leilighetskom-
pleks en kilometer unna brannen 
er pålagt av myndighetene å eva-
kuere når tykk svart og giftig 
røyk strømmer over Seseña. 
Røyken fra brannen har hengt 

over området i flere dager, og 
den sorte skyen kan også ses i 
Madrid, 30 kilometer unna.

Brannen strekker seg over et om-
råde på over ett hektar, og myn-
dighetene har satt i helikopter for 
å prøve å slukke brannen. Sam-
tidig har man prøvd å begrense 
brannen med å skyve store 
mengder jord og sann over deler 
av dekkene. Omtrent 70 prosent 
av dekkene har blitt brent, men 
ilden anses for å være under kon-
troll. Det er ingen informasjon 
om skadde, og heller ikke om 
hva som forårsaket brannen. 

Men spanske myndigheter mis-
tenker at den er påsatt. Man mis-
teker det kan være økonomiske 
motiv for dette. Det er rett og 
slett billigere å bare brenne dek-
ken fremfor å resirkulere dem i 
henhold til regelverket.

gjennomkorrupt system
Anlegget har vært anmeldt og 
dømt for mange år tilbake, men 
ingenting har blitt gjort med sa-
ken. I Spania kan rettsprosesser 
ta mange år. Politikerne som ofte 
selv er anmeldt i korrupsjossaker 
har få motiver for å gi større res-
surser til rettsapparatet.

Madrid Madrid

En fylling med flere millioner gamle dekk nær den spanske hovedstaden Madrid 
har stått i brann i flere dager. Tykk svart og giftig røyk strømmer opp fra fyllingen.

Brann tvinger 9000 til å forlate hjemmene sine

I løpet av mai og juni kommer 
de første 150 til landet med 
fly fra Hellas. Det spanske 

hjelpeapparatet har stått klart i 
lengre tid, men har det siste 
halve året måttet vente på tren-
gende grunnet treghet i systemet.

Den spanske regjeringen er kri-
tisert for situasjonen. Fungeren-
de utenriksminister Jorge Fer-
nández Díaz (PP) hevder 
imidlertid at Spania gjentatte 
ganger har etterspurt flyktninger 
og at problemet har ligget hos 

EU og mottaksland som Hellas.

I 2015 tok Spania imot rundt 
7.000 syriske flyktninger. I 2016 
har det imidlertid vært full stopp. 
De siste som kom etter den nye 
avtalen med EU var i november 
og desember i fjor, totalt 18 per-
soner.

Spania ble i 2015 enige med EU 
om å ta imot nærmere 16.000 
syriske flyktninger for perioden 
2016 og 2017.

Spania skal endelig motta flere syriske flyktninger 
av kvoten som ble avtalt med EU for 2016 og 2017.

Skal endelig motta flere flyktninger
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Bolig i Spania

Feriebolig til “gi bort pris”

Sareb “Bad Bank” driver nå en salgskampanje for feriehus 2016.

Stiger ved kysten og på øyene

Boligprisene består på nasjonalt nivå, men stiger i kystområdene. 

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

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

I følge den siste oversikten fra 
Tinsa, steg boligprisene i 
Spania med 0,8% i mars. 

Informasjon hentet fra spanske 
eiendomsportaler viser at videre-
salg av boliger er uendret hos 
Fotocasa, og har gått ned med 
2,8% hos Idealista.  

Generelt kan vi si at markedet 
har stabilisert seg, men det man-
gler fremdeles fremdrift på na-
sjonalt nivå. Tatt i betraktning 
det økonomiske miljøet og det 
kontinuerlige tilbudet i mange 
områder, er det mulig at denne 
situasjonen vil vare en stund til. 

Kysten og øyene på vei opp
Tall fra Tinsa viser at mens den 
gjennomsnittlige nasjonale pri-
sen bare steg med 0,8% fra i fjor, 
steg boligprisene ved middel-
havskysten og på Balearene og 
Kanariøyene med 4,3%. Dette er 
områder hvor utlendinger har en 
tendens til å kjøpe.

Sammenliknet med de høyeste 
boligprisene som er blitt målt, er 
de nåværende prisene fremdeles 
under 41%. Ved Middelhavskys-
ten hvor prisene falt mest i kri-
sen, er de -46,5%. Sammenliknet 
har de spanske øyene holdt best 
stand.

Bolig i Spania

Spanias såkalte Bad Bank, 
som egentlig heter Sareb, 
har lansert en førsommer-

kampanje for å selge 2337 boli-
ger ved den spanske kysten.

Kampanjen heter “Tu casa a toda 
costa”. Dette er et ordspill på 
spansk, og en mulig oversettelse 
er “huset ditt til enhver pris”. 
“Costa” som her har blitt oversatt 
til “pris”, kan også bety “kyst”. 
Alle eiendommene som er til 
salgs, er boliger som er blitt tatt 
tilbake av banken. De som har 
mistet boligen sin oppfatter kan-
skje meldingen i ordspillet på en 
negativ måte.     
Det er boliger for salg i alle 
provinsene ved middelhavskys-
ten, unntatt i Granada i Andalusia. 
Det største utvalget er i provinsen 
Castellon i Valencia, hvor Costa 
del Azahar ligger (spansk for 
“Appelsinblomstkysten”). Her er 
det rundt 740 eiendommer som 
inngår i kampanjen. Deretter 
kommer provinsen Almeria (Cos-

ta Almeria) med rundt 29 boliger 
for salg, så Alicante (Costa Blan-
ca) med 280, og Balearene med 
250. Provinsen Malaga (Costa del 
Sol) har 150, og i Catalonia, Bar-
celona er det rundt 70 til salgs. I 
provinsen Girona (Costa Brava) 
er det bare 11.
Sareb har opprettet en egen nett-
side for denne kampanjen, hvor 
du kan søke etter boliger i provin-
sene og byene. Det er ikke så lett 
å søke hvis du ikke har en bestemt 
by i tankene, og informasjonen er 
på spansk. Det er ikke særlig lo-
gisk, tatt i betraktning hvor vik-
tige utenlandske kjøpere er i de 
kystnære områdene.

Nettstedet vil være operativt til 
den 30. august, men det beste går 
sannsynligvis først.
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Økonomi

I følge de siste opplysningene 
som er blitt offentliggjort, ble 
det solgt 34 268 boliger i fe-

bruar. Det tilsvarer en økning på 
23% sammenlignet med i fjor.

Det økende salget er i stor grad 
videresalg, og nedgangen i salg 
av nye boliger blir mindre. Det 
er kanskje ikke så lenge til salg 
av nye boliger også snur i positiv 
retning. Dette kan gi boligmar-
kedet mer fremdrift.

Notarene publiserer sine tall før 
andre kilder, så dette er det mest 
aktuelle bildet vi har av hva som 
har skjedd på boligmarkedet i 
begynnelsen av 2016. Med salgs-
tall som har steget 27% i januar 
og 23% i februar, er det ingen-
ting som tyder på at dette vil snu 
med det første. Kjøperne strøm-
mer til markedet.

Boligpriser
I februar steg de spanske bolig-
prisene (beregnet i €/m²) i gjen-
nomsnitt 0,6% sammenlignet 

med samme måned i fjor. Denne 
stigningen hadde som utgangs-
punkt en nedgangsverdi på -3% 
i februar 2015 (og -8% i mars 
2015).

Tallene viser at selv om boligpri-
sene har steget (basert på pris på 
de solgte eiendommene), vil 
markedsforhold som tilbud og 
etterspørsel holde lokk på gjen-
nomsnittsprisene, selv om noen 
populære steder som Barcelona, 
allerede dobler tallene. Og pri-
sene ligger fortsatt 30% under 
toppen i 2007.

Sett i sammenheng med SPI sin 
boligprisindeks, som er en av de 
syv mest sette boligprisindekse-
ne i Spania, forsterker de nyeste 
opplysningene fra notarene bil-
det av at spanske boligpriser sta-
biliserer seg positivt etter flere 
års nedgang.

Boliglån
En måte å finne ut hvilken ret-
ning boligmarkedet beveger seg 

i, er å se på boliglånene.  Dersom 
bankene er villige til å gi boli-
glån, indikerer det at salget vil gå 
opp. De siste tallene viser at ban-
kene ønsker å gi lån til boligkjø-
pere i Spania. Det ble underteg-
net 15 630 nye boliglån i februar, 
som tilsvarer en økning på 35% 
sammenlignet med samme tid i 
fjor. Det lover godt for markedet.

Konklusjon
Basert på tallene for januar og 
februar har det vært en god start 
på året for det spanske boligmar-
kedet. Økende salg er et sunn-
hetstegn som tyder på at tilliten 
til kjøperne har økt, og at flere 
har råd til å kjøpe. Dette er bra 
for den spanske økonomien. At 
utenlandske kjøpere benytter seg 
av Spanias lave boligpriser, bi-
drar sannsynligvis også til å 
løfte markedet. De stabile bolig-
prisene er svært velkomne etter 
flere år med nedgang, så la oss 
håpe at denne trenden fortsetter 
i mange måneder.

God start på året for boligmarkedet

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

De siste tallene som er offentliggjort, beroliger observatørene i det spanske 
boligmarkedet.  Oppgangen ser ut til å ville fortsette i en måned til.

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.
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TorreviejaTorrevieja

Hvis alt går etter planen, kan det kommunale teateret i Torrevieja åpne dørene for publikum i juni.

Teateret gjenåpnes i juni

SKANDINAVISKE MØBLER, BETJENING, SERVICE OG KVALITET
ALBIR: 634 332 876 | TORREVIEJA: 965 711 667 | WWW.DANISHDESIGN.ES | INFO@DANISHDESIGN.ES

Marked flyttes ut av byen

Det store fredagsmarkedet i Torrevieja skal flyttes til 
parkanlegget Antonio Soria like utenfor sentrum av byen. 

Da skal arbeidet med å 
godkjenne bygningen 
være gjennomført.

Teateret ble stengt i september, 
ettersom det ikke hadde den på-
krevde lisensen for å være i drift. 
Det oppfylte heller ikke minste-
kravene for sikkerhet. Under det 

forrige styret ble mangel på li-
sens og sikkerhetsregler ignorert, 
men nå er det blitt tatt affære.

I følge nåværende kulturstyre-
medlem Alejandro Blanco kan 
teateret gjenåpnes når arkitekten 
har avsluttet det nødvendige ar-
beidet. Da skal teateret være 

trygt og lovlig for alle sine bru-
kere. Skattebetalerne har måttet 
bidra med 200 000 euro for å få 
et trygt og lovlig teater.

Det kostet opprinnelig 9 millio-
ner euro å bygge teateret, 3,4 
millioner mer enn det som opp-
rinnelig var budsjettert.

Kommunen opplyser i en 
pressemelding at de nød-
vendige forberedelsene 

for en endelig flytting er i gang. 
Foruten logistikken knyttet til 
plasseringen av utsalgsbodene, 
hvor kafeer, toaletter og andre ser-
vicetilbud skal ligge, vil kommu-
nen ha på plass et offentlig trans-
portilbud som hver fredag kan 
frakte folk til og fra markedet.

Det nye markedsområdet ligger 
rett nord for sentrum av Torrevi-
eja og vil dersom alt går etter pla-
nene kunne tas i bruk før somme-
ren. Flyttingen har vært planlagt i 
lengre tid og begrunnes med sik-
kerhetsmessige hensyn grunnet 
plassmangelen man har hatt i sen-
trum.
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Torrevieja

Får ikke tilbake tomt fra norske skolen før 2043

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: 

21. mai: iT TAKes TWo   *   28. mai: Tony FrAnCis   *   4. juni : iT TAKes TWo
Treretters meny 15€ p.p. A la carte også tilgjengelig.

Ordføreren anklager PP for å ha kastet bort eiendommen hvor den norske skolen 
skulle ligge. I 1992 ble tomten tildelt private personer med utestående gjeld. 

Bystyret ønsker å ta i bruk 
tomten til den norske 
skolen, men dette er ikke 

lenger et alternativ. I følge ord-
fører José Manuel Dolón har 
tomten en rekke heftelser som 
umuliggjør innløsningen, etter-
som banken har registrert gjel-
den på selve eiendommen. Ord-
føreren sa at det ikke blir mulig 
å gjennomføre planen til bystyret 
om å gjenvinne denne kommu-
nale tomten, før løyvet som PP 
gav for 50 år siden er utløpt.

Løyvet ble gitt for å bygge en 
norsk skole. Tomten er på 6000 
kvadratmeter, og det ble bygget 
en skole på området. Den var i 
drift i 1992, men måtte stenges 
etter ett semester, blant annet 
fordi skolen ikke oppfylte kra-
vene til regulert undervisning.

Dolón sier at kravet fra banken, 
Banco Santander, er å få tilbake-
betalt gjelden, og at det ikke er 
noen annen måte å få tilbake 
denne kommunale eiendommen

på. Heftelsene på tomten inne-
bærer at man må vente. Banken 
kunne gitt tomten videre til en 
tredjepart for skolebruk de reste-
rende årene frem til 2043, men 
saken er fastlåst.  

Dette blir ironisk beskrevet som 
“den glimrende forvaltningen til 
PP innen utdanning, vedlikehold 
og bevaring av den kommunale 
eiendomsgrunnen, 6000 kvadrat-
meter kastet i søppelet for en pe-
riode på 50 år”. En kommunesty-
rerepresentant anslo at gjelden til 
rettighetshaverne var på 200 000 
euro, selv om det ble nyansert at 
en ikke vet om denne informa-
sjonen er oppdatert. Gjelden kan 
være høyere inkludert renter, og 
det kan være andre heftelser og 
andre kreditorer med i bildet.
Det kom også frem at rådhuset 

har vært i kontakt med en bedrift 
i en annen kommune. Denne be-
driften ønsket å ha et undervis-
ningssenter for en stor andel sko-
lebarn på tomten og ønsket å 
etablere seg i området. 

Opprydding 
“Det eneste vi kan gjøre nå, er å 
oppfordre eierne av skolen til å 
begynne å rydde opp på området 
og gjerde det inn. Slik som det 
står nå, ser det ikke ut”. Dolón 
har gitt ordre om å lokalisere ret-
tighetshaverne for at de skal ta 
ansvar for dette. Hvis det ikke 
lykkes, må kommunen ta seg av 
dette arbeidet. “Naboene er i sin 
fulle rett når de henvender seg til 
oss for å be oss om å rydde opp 
på dette området sør i kommu-
nen”, understreket han. 

965 70 85 85
liten verden

mundo
pequeño
Calle marcelina 44, nueva Torrevieja

skandinavisk mat
mysiga lokaler

hyggelig betjening
små og større selskaper
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Benidorm

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

GARNBUTIKKEN I ALBIR!
• Strikkegarn • Heklegarn
• Broderigarn • Strikkepinner

KJØP GARN PÅ NETT: WWW.CASALIS.ES

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

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

Etter 11 års etterforskning 
er dommen i saken “Caso 
Terra Mítica” avlagt. Det 

har vært en omfattende sak som 
innbefatter 22 dømte, fengsels-
dommer på totalt 305 år og bøter 
på 71 millioner euro. Den første 
etterforskningen begynte allere-
de på 90-tallet, men det er først 
de siste årene at saken har kom-
met til overflaten.
 
“Det er farlig å ville gape over 
for meget”. Det er et ordtak som 
oppsummerer historien til de 20 
forretningsmennene og de to le-
derne som er involvert i svindel-
saken. De har i årevis laget fal-
ske fakturaer, med bakteppe 
temaparken Terra Mítica i Beni-
dorm. Den første korrupsjonssa-
ken som kom opp i PPs farvann, 
har 11 år senere resultert i 305 
års fengsel for 22 dømte og bøter 
på til sammen 71,2 millioner 
euro - for å ha svindlet staten. 
Noen av selskapene som er in-

volverte i denne saken, gjentok 
samme type svindel flere steder i 
Valencia (både på kommunalt, 
regionalt og provinsielt nivå), 
men foreldelsesloven har forhin-
dret videre etterforskning i man-
ge av disse sakene.
 
I følge dommen som er blitt av-
lagt, var det de tre forretnings-
mennene Vicente Conesa Fer-
nández Vitoria, Antonio Vicente 
Moreno Carpio og José Luis 
Rubio Sánchez som var hjernene 
bak dette skattesvindelsystemet. 
Ingeniøren Conesa var ansvarlig 
for utforming av hagekonstruk-
sjonen i Terra Mítica. Han fikk i 
stand flere millionkontrakter der, 
også via midlertidige selskaper 
og underleverandører. Problemet 
var at Conesa gapte over for 
mye. Hans selskaper utarbeidet 
hageprosjektene i parken, de ut-
førte arbeidet, han kontrollerte 
og godkjente det, etter å ha ut-
nevnt seg selv til “hagedirektør” 

og teknisk leder for arbeidet, 
ifølge dommen.
 
I følge opplysninger som er 
kommet frem gjennom retten, 
laget Conesa sammen med inge-
niøren Antonio Rincón og advo-
katen Justo Valverde, et system 
hvor han gjennom sine selskaper 
ga prisoverslag over markeds-
verdi. Dette ga ham en stor øko-
nomisk gevinst. Samtidig faktu-
rerte han tjenester, leveranser, 
deltakelse i prosjekter og hage-
arbeid som aldri var blitt levert, 
eller som var blitt gjennomført 
av andre selskaper. Utgiftene 
som Conesa la frem og som Rin-
cón og Valverde gikk god for, var 
i mange tilfeller ikke kontrakt-
festet, og fakturaene var påført 
arbeid som ikke var blitt gjen-
nomført, i følge dommer Begoña 
Solaz Roldán.
 
Antonio Vicente Moreno Carpio 
og José Luis Rubio Sánchez fikk 
henholdsvis 46 og 41 års fengsel. 
Conesa kom i kontakt med Car-
pio og Sánchez, som ledet sel-
skaper som ikke hadde noe å 
gjøre med hageprosjekter. De tre 
ble enige om å lage fakturaer 
hvor de to sistnevnte sto som le-
verandører til Terra Mítica. Dette 
oppfinnsomme systemet med fal-
ske fakturaer for å svindle staten, 
resulterte i tre nivåer av selska-
per, noe de involverte ikke hadde 
betenkeligheter med. For å unn-
dra skatt, benyttet de seg av an-
dre virksomheter for å trekke fra 
utgifter som ikke var reelle.

Terra Mítica: Bedrageri og underslag i stor skala

Takket være etterforskningen til påtalemyndighetene, er nå det 
innfløkte nettverket som svindlet statskassen i årevis, oppløst.
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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.

Åpner for bygging av kjøpesentre
Benidorm

Costa Blanca

Den populære feriebyen 
har dermed vært en av få 
spanske kommuner på 

over 50.000 innbyggere som 
ikke hatt et eget kommersielt 
senter i stor skala. Kommunens 
innbyggere har måttet dra til na-
bokommuner som Finestrat for å 
gjøre storinnkjøp, noe som har 
ført til tap av potensielle kunder 
for Benidorms lokale handels-

stand. Etter over 25 år med re-
striksjoner har kommunen nå 
besluttet å endre reguleringspla-
nen og åpne for bygging av kjø-
pesentere.

Å endre den aktuelle artikkelen i 
reguleringsplanen i Benidorm 
ble først foreslått av den forrige 
kommuneledelsen til PSOE og 
CDL i 2014. Den nåværende le-

delsen til Partido Popular har 
deretter gått videre med forslaget 
og fått endringen godkjent av 
regionale myndigheter, skriver 
avisen Información.

Endringen er nå ute til høring, 
men vil etter alt å dømme gå 
igjennom grunnet stor politisk 
enighet om beslutningen.

Firmaene som blant annet 
holder til i Altea, Alfaz del 
Pi og Torrevieja skal ha 

drevet sine forretninger i Alican-
te-provinsen men stått registrert 
i skatteparadiset Panama. Også 
bedrifter fra byene Santa Pola, 
Moraira, Orba, Calpe og Jávea 
står oppført i dokumentene som 
er lekket fra det panamanske ad-
vokatfirmaet Mossac Fonseca.

Avsløringene på Costa Blanca 

utgjør kun en brøkdel av alle fir-
maene som gjennom Panama-
dokumentene er tatt for mulig 
skatteunndragelse i Spania. I 
følge avisen Información dreier 
det seg om totalt rundt 1.200 sel-
skaper. I tillegg kommer 558 ak-
sjeeiere, 166 mellomledd og 89 
andre berikede som står regis-
trert med spansk adresse.

Av personer som er dukket opp 
på listene er det forretningsfolk, 

idrettsutøvere, politikere, banker 
og representanter fra landets 
kunst- og kulturelite. Blant disse 
finner man spanskekongens tante 
Pilar de Borbón, tidligere indus-
triminister José Manuel Soria 
(PP), den peruanske nobelpris-
vinneren i litteratur og Spania-
venn Mario Vargas Llosa, skue-
spiller Bertín Osborne og 
filmskaperen Pedro Almodóvar.

Helt siden reguleringsplanen for utbygging ble vedtatt i 1990 har det 
vært forbud mot å bygge kjøpesentre i Benidorm. 

Altea, Alfaz del Pi og Torrevieja i “Panama”

Til sammen 17 bedrifter på Costa Blanca skal være oppdaget i de såkalte Panama-papers. 

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

restaurant & 
Boutique hotel

Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com
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Implantater og tenner på dagen
Godkjent av HELFO

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

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

hørseLssenTer

2 For 1
på briller

Med  styrke

spesialtilbUd

Helse & Skjønnhet Albir Beauty Center
Avda. del Albir, 34 L’ Albir
L’Alfaz del Pi, Alicante

Tlf: +34 618 35 98 95 
www.albirbeauty.com

info@albirbeauty.com
Facebook.com/AlbirBeautyCenter

i senTrum AV ALBir oVenFor PiZZA4u

100% ORGANIC

Behanding  & 
smertelindrende massasje

Et år på Costa Blanca kan være et utmerket mulighet for norsk ungdom å 
forbedre språkkunnskaper, få venner fra hele verden og øke sin kulturforståelse. 

Det finnes en rekke inter-
nasjonale skoler på Cos-
ta Blanca her er de stør-

ste og eldste:

Costa Blanca International 
College Benidorm
Costa Blanca International Col-
lege Benidorm er en tospråklig 
skole for elever fra tre til 18 år. 
Skolen tilbyr et tradisjonelt bri-

tisk skolepensum, i tillegg til at 
elevene får undervisning i tysk, 
kastiljansk, valenciansk, spansk 
litteratur, historie og geografi fra 
det nasjonale spanske pensumet. 
Hvis elevene ønsker det, kan de 
begynne forberedelsene til opp-
takseksamen til spanske høysko-
ler og universiteter, når de fyller 
16 år. Den tospråklige skolen i 
Benidorm legger vekt på å ta det 
beste fra både spansk og britisk 

pensum, slik at elevene kan for-
berede seg til å studere videre på 
høyere nivå både i engelsk- og 
spansktalende land eller utdan-
ningsinstitusjoner. Staben består 
av både britiske og spanske læ-
rere.      

www.costablancacollege.com
Email: info@costablancacollege.
com
Tlf: 0034 966 803 411

Studere i Spania?



www.SpaniaPosten.es  21. MAI 2016  UTGAVE 11 2016 13

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

Elian´s British school la 
Nucia
Elian´s British School La Nucia 
er en tospråklig privatskole for 
elever fra tre til 18 år drevet etter 
britisk system. Skolen nyter 
svært høy anseelse og har i til-
legg elever med ikke-spansk 
bakgrunn en rekke spanske elev-
er. Elian´s tilbyr nasjonalt britisk 
pensum i tillegg til undervisning 
i Spansk, spansk kultur og valen-
ciansk. Ved Elian´s British 
School La Nucia kan elevene 
forberede seg til både britiske og 
spanske høyskole- eller univer-
sitetsstudier. Skolen har også en 
avdeling i Castellonprovinsen.  

www.elians.com
Email: info@elians.com
Tlf: 0034 962 740 272

Escuela Waldorf Marina
Steinerskoler, eller Waldorf-sko-
ler, som skolen blir kalt de fleste 
steder i verden, med unntak av 
Norge og Danmark, er skoler 
som bygger på steinerpedago-
gikk, en utdannelsesfilosofi 
grunnlagt av den østerrikske fi-
losofen Rudolf Steiner (1861–
1925). Steinerpedagogikken, 
som er en internasjonalt utbredt 
reformpedagogikk, bygger på 
Rudolf Steiners antroposofi, og 
legger særlig vekt på humanis-
tiske dannelsesidealer. Kunst og 
musikk er også integrert i under-
visningen. Denne skolen som 
ligger mellom Albir og Benid-
orm har tilbud helt fra barneha-
genivå til videregående skole. 
Den har flere norske elever.

www.escuela-waldorf.org

Mar Azul Internacional 
school
I likhet med det nordlige Costa 
Blanca, har også Vega Baja-om-
rådet sine tospråklige skoler. En 
av dem er Mar Azul International 
School, beliggende i San Miguel 
de Salinas like syd for Torrevie-
ja. Mar Azul skolen tilbyr nasjo-
nalt britisk pensum i kombinert 
med en solid innføring i kastil-
jansk, spansk historie, litteratur 
og geografi, for elever fra tre til 
16 år. Staben består av både en-
gelsk- og spansktalende lærere. 
Kontaktinformasjon:

www.marazu l schoo l . com 
Email:office@marazulinternatio-
nalschool.com
Tlf: 0034 965 720 785

El limonar International 
school Villamartín
El Limonar International School 
Villamartín tilbyr tospråklig un-
dervisning for elever fra tre til 18 
år. Skolen følger britisk nasjonalt 
pensum kombinert med de vik-
tigste elementene fra spansk pen-
sum, og forbereder elevene til 
videre studier ved både engelsk- 
og spansktalende utdanningsin-
stitusjoner. El Limonar Interna-
tional School har tre avdelinger 
i Murciaregionen i tillegg til 
skolen i Villamartin. 

www.ellimonarinternational.com
Email: villamartin@ellimonarin-
ternational.com
Tlf: 0034 902 999 070

laude lady Elizabeth 
school 
Laude Lady Elizabeth School er 
en tospråklig privatskole for 

elever fra ett til 18 år. Skolen til-
byr nasjonalt britisk pensum i 
tillegg til undervisning med de 
viktigste elementene fra spansk 
pensum, og forbereder elevene 
til videre studier ved både en-
gelsk- og spansktalende utdan-
ningsinstitusjoner. Lady Eliza-
beth School har utviklet 
misunnelsesverdig tradisjoner 
innen sport, musikk, tale, dans 
og drama og tilbyr et bredt spek-
ter av utenomfaglige aktiviteter 
og sportslige konkurranser. Bar-
nehage og barnskole (1 – 11 år) 

ligger i Benitachell. Ungdom-
skole og videregående skole i 
Lliber. 

www.laudeladyelizabeth.com

Barnehage og barnskole
Email: junior@laudeladyeliza-
beth.com
Tlf: 0034  965 790 252

Ungdomskole og videregående 
skole 
Email: info@laudeladyelizabeth 
Tlf: 0034 965 731 960

Altea International school
Altea International School, ble 
grunnlagt i 2012 og følger i bun-
nen britisk system samtidig som 
undervisningen foregår på en-
gelsk. Men skolen skiller seg 
sterkt ut med et fokus på uten-
dørs-aktiviteter. Skolen oriente-
rer seg mot Rudolf Steiner og 
Waldorfskolens filosofi, i Norge 
mer kjent som “Steinerskolen”.

www.altea-international-school.
es/ eller kontakt pr telefon eller 
mail +34 62529563

Summer, Sailing, Mojitos & Tapas… 
Does this sound like the 

perfect day?

Also included: VAT, insurances, fuel, 
tender boat & final cleaning

Summer Special

595€
ALL INCLUDEDfor up to 7 people

Punta Estrella Charters 

offers a whole variety of 

services involving the sea. 

Please check our website 

or call us for any help or 

special event that we can 

help you plan.

PUNTA ESTRELLA CHARTERS DISCOVERING NAUTICAL ADVENTURES 

· Whole day at sea (approx. 8 hours) 
 with private use of our Dufour 385 
 sailing yacht incl. professional skipper

· Selection of tapas

· Regional wines & non-alcohol beverages
· Mojitos

(we speak english)
puntaestrellacharters.com
info@puntaestrellacharters.com

+ 34 647 882 314 

The 38ft Dufour 385 Lady Maïa sets sail daily from Denia or Javea 

where you can indulge in a day of relaxation or simply learn the 

ropes with our professional skipper on a private sailing yacht. After 

anchoring up in one of the stunning bays take a dive in the crystal 

blue sea & enjoy a delicious tapas lunch & mojitos on deck.

THEN CONTACT PUNTA 

ESTRELLA CHARTERS FOR 

AN UNFORGETTABLE 

DAY SAILING ALONG THE 

PICTURESQUE BAYS OF THE 

COSTA BLANCA.
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Castilla y LeónAlicante

Benidorm får endelig en permanent bussforbindelse til og fra AVE-toget i Alicante.

Den mye omtalte byen Castrillo Mota de Judíos i Castilla 
y León er blitt offer for hærverk fra høyreekstreme.

Lyntog får endelig bussforbindelse

Nesten tre år etter at høy-
hastighetstoget ble inn-
viet åpnes det for en 

varig avtale med busselskapet 
Alsa om direktebusser fra den 
nye ankomsthallen i Alicante og 
ut til Benidorm og områdene 
rundt. Til nå har togreisende 
måttet bruke det vanlige rutebus-
stilbudet som ikke har vært knyt-
tet opp mot stasjonen og trikken 
som tar over en time ut til kys-
ten, eller det mindre økonomiske 
alternativet taxi.

Årsaken til at den nye bussfor-
bindelsen har latt vente på seg er 
Alicante kommunes nei til å 
slippe busselskapet Alsa til ved 

AVE-stasjonen i byen.
Det forrige byrådet til Partido 
Popular i Alicante begrunnet 
dette med at trafikken i området 
ville bli for stor for veinettet. 
Mange mente imidlertid at kom-
munen hadde en skjult agenda og 
egentlig bare ønsket å sikre inn-
tekter til den lokale taxinæringen 
og kollektivtransportnæringen i 
byen.

Etter tre år med politisk uengihet 
og kniving mellom kommunene 
ser det nå ut til at problemet er 
løst. Benidorm kommune håper 
den nye bussforbindelsen vil 
være på plass før sommeren.
På grunn av samarbeidsproble-

mene med Partido Popular i Ali-
cante ble det sommeren 2014 
prøvd ut en bussforbindelse fra 
Benidorm til AVE-stasjonen i 
Villena. Denne forbindelsen var 
imidlertid ingen suksess og ble 
avviklet kort tid etter lansering.

AVE Alicante-Madrid
AVE-forbindelsen mellom Ali-
cante og Madrid åpnet i juni 
2013 og inngår i det nye rutenet-
tet for høyhastighetstog i Spania, 
Alta Velocidad Española (AVE). 
Fra Madrid stopper toget i Cu-
enca, Albacete og Villena før 
Alicante. Hele reisen tar rundt to 
timer.

By med jødisk navn vandalisert

Stedet er blitt kjent for om-
verdenen på grunn av sitt 
tidligere navn Matajudíos 

som betyr Drep jøder. Etter at 
innbyggerne i 2014 ble enige om 
å endre navnet til Mota de Ju-
díos, Jødehøyden, har den lille 
kommunen blitt utsatt for gjen-
tatte angrep der blant annet skilt 
og bygninger er blitt tilgriset 
med hakekors og nynazistiske 
symboler. Hærverket skal være 
en protest mot navnebyttet og at 

byen er blitt vennskapsby med 
den israelske byen Kfar Vradim.

Den siste runden med vandalis-
me i Mota de Judios skjedde 2. 
mai, skriver avisen El Mundo. 
Hendelsen skal være anmeldt av 
byens ordfører Lorenzo Rodrí-
guez. Ordføreren bekrefter over-
for media at hærverkene har på-
gått helt siden byens innbyggere 
ble enige om å endre bynavnet.

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

AltA VElOCIdAd EspAñOlA: PromoMadrid, Max Alexander, Wikimedia Commons.

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

Boutique hotel
restaurant m. michelin kokk 

i hjertet av Altea
Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com
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Madrid

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

Alle de største byene del-
tok, ikke minst hoved-
staden Madrid med Pu-

erta del Sol-plassen der det hele 
startet i 2011. 15-M førte til his-
toriske endringer i spansk poli-
tikk og regnes som opphavet til 
det nye partiet Podemos. Beve-
gelsen ønsker imidlertid ikke å 
assosieres med politiske partier 
og har bedt den nye koalisjonen 
Unidos Podemos om ikke å slå 
politisk mynt på jubileet.

15. mai-bevegelsen, også kalt De 
indignerte (Los Indignados), 
startet som en protest mot den 
økonomiske politikken i Spania 
etter finanskrisen. Tusenvis av 

mennesker tok til gatene i protest 
mot et markedsstyrt samfunn 
preget av kutt i velferdstilbude-
ne, høy arbeidsledighet, husut-
kastelser, politisk korrupsjon og 
mangel på demokrati.

Det hele startet ved Puerta del 
Sol-plassen i Madrid der et før-
titalls demonstranter etter marke-
ringen 15. mai 2011 besluttet å 
bli værende ved plassen.

Dagen etter ble demonstrantene 
fjernet av politiet. Den 17. mai 
var imidlertid 10.000 mennesker 
tilbake og befestet plassen med 
telt og stands. Liknende aksjoner 
ble gjennomført i en rekke span-

ske byer der plasser og torg ble 
okkupert i flere uker.

15-M-protestene var en reaksjon 
mot både det spanske arbeider-
partiet PSOE som den gang satt 
i regjering og dagens konserva-
tive regjeringsparti Partido Po-
pular. Det ble protestert mot 
mangelen på demokrati og de-
ling av makten i Spania som 
dette topartisystemet represen-
terte. Demonstrasjonene som ble 
arrangert av plattformen De-
mocracia real YA var også en 
reaksjon på bankenes og det pri-
vate næringslivets sterke innfly-
telsen på den økonomiske poli-
tikken i landet.

5 år siden protestbevegelsen 15-M 

Søndag 15. mai var det fem år siden starten på protestbevegelsen 15-M. 
Dagen ble feiret med store markeringer over hele Spania. 

stARtEN på 15-M: Demonstrasjon i Madrids gater den 15. mai 2011.

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

mirador de los Altos 205, Calle Londres 8

www.dinbolig.com | info@dinbolig.com

03189 orihuela Costa

966 701 233
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SpaniaPosten har snakket 
med 22 åringen som for-
teller om svært spesielle 
forhold i barnehagen 

som omtaler seg selv som «The 
best nursery in Costa Blanca». 22 
åringen var eneste ansatte på bar-
nehagen og hadde ansvar for 
barna sammen med den spanske 
eieren Anabela Granados.

«stengte barna inne på do»
Den norske barnehagetanten for-
teller om harde kår for barna. I 
den opprinnelige saken fra 1. mai 
omtaler Vikingposten en hendel-
sen hvor en femåring skulle irret-
tesettes og trues med fengsel. 
Tonheim forteller til SpaniaPos-
ten:

- Han femåringen fulgte ikkje 
med når vi skulle lese bok, då 
fikk eg beskjed om og si at han  
[på norsk red. anm.] kom i feng-
sel for og ikkje oppføre seg. Når 
eg satt foten ned og sa nei, ble eg 
kastet rett på dør. Har også opp-
levd at barn blir stengt inne på 
do, pga de gråt.

- Var mye kjefting på to barn spe-
sielt. Hon plukket ut sine favorit-
ter, og de som ikkje var favoritter 

fikk skyld for alt. Hon satt hver 
dag og tvang sin egen datter til 
og spise, til hon kastet opp, laget 
drama framfor alle barna. Har og 
sett barna skade seg, og etterpå 
fått kjeft for og ha vondt. 

- Eg fikk og kjeft når eg fant is til 
en jente som hadde fått hoppetau 
rundt halsen, hon hadde rødt 
merke på halsen sin og veldig 
vondt. Då fikk eg kjeft for og 
lage show og fremfor barna, og 
få de til og tro de hadde vondt, 
når det bare var «bagateller».

Andre barnehager 
er «idioter»
Forløpet for etableringen av 
«Little People» skal ha vært Gra-
nados egen misnøye med barne-
hagen hun hadde vært bruker av. 
Tonheim forteller til SpaniaPos-
ten:

- Det har hon sagt mange ganger. 
Hon krevde at de i barnehagen 
skrev bok [om barna red. anm.], 
og skulle gjøre alt hennes vei. 
Når det ikkje ble gjort, var alle 
andre idioter, sier Tonheim.

lurt til å jobbe svart
Møte med arbeidslivet i Spania 

ble lite hyggelig for den norske 
22-åringen. Til SpaniaPosten for-
teller Tonheim:

- Eg har fått en spansk person til 
og lese gjennom kontrakten. Han 
skjønte ingenting og sa at det er 
den verste kontrakten han har 
sett, det står veldig lite informa-
sjon på den, og ingenting om kor
mange timer.

22-åringen utgjorde sammen 
med den spanske bestyreren nor-
malt hele personalet ved barne-
hagen. På spørsmål fra Spania-
Posten om det var flere ansatte 
der forteller hun:

- Hon ville ha folk til og jobbe 
gratis. Ingen signerte taushets-
plikt papirer.

skriver pent om 
konas barnehage
Tre norske elever fra videregå-
ende skole i Norge fikk «praksis-
opphold» ved barnehagen. Over 
en dobbeltside skriver man der 
om «Vellykket praksisopphold i 
Little People Albir Barnehage». 
I artikkelen bruker man ord som 
«innovative utdanningsinstitu-

sjon» og «implementerer det 
siste innen forskning på utdan-
ningsfeltet» i omtalen av barne-
hagen.

Den som har skrevet dette er 
Fredrik Kruse, ektemann til bar-
nehagens bestyrer Anabel Grana-
dos og redaktør i publikasjonen 
«Spania i Dag». Man har i «SI» 
siden åpningen i septemberskre-
vet om barnehagen ved minst fire 
anledninger. Publikasjonen har 
aldri omtalt andre barnehager et-
ter hva SpaniaPosten erfarer.

Fører sI leserne bak lyset?
«Spania i dag» har to ”redaktø-
rer”. Den ansvarlige er Jon Hen-
riksen, som bor i Norge hvor han 
driver et reklamebyrå. Spania-
Posten har spurt Henriksen om 
ikke det er uetisk å la ekteman-
nen skrive om konas bedrift og 
om hvorfor man ikke har opplyst 
leserne om denne åpenbare inte-
ressekonflikten.

Dette er ansvarlig redaktør i SI’s 
Henriksens tilsvar:

Det finnes ingen forbindelser 
mellom Fredrik Kruse og barne-

hagen, verken som eier eller ved 
at han har noen formell rolle i 
driften av barnehagen. Denne 
barnehagen er Fredrik Kruses 
sin kones prosjekt. På denne bak-
grunn fant jeg ingen grunn til å 
opplyse om dette.

Henriksens opplysinger stemmer 
ikke med hva SpaniaPosten har 
fått opplyst fra flere kilder. Det er 
mulig at Kruse ikke har noen for-
mell rolle i barnehagen til kona. 
Men han har delt ut reklame/fly-
ers til norske foreldre, han opp-
daterer Facebook siden, gjør PR-
arbeide for barnehagen, sender ut 
pressemeldinger i tillegg til prak-
tiske oppgaver for barnehagen.

”slu begge to”
Michelle Tonheim har tydelig lite 
til overs for den «pedagogikk» 
som ligger bak driften av barne-
hagen og måten hun sier barna 
behandles på. Hun avslutter in-
tervjuet med SpaniaPosten med 
følgende kommentar.

-Anabel og Fredrik har nok job-
bet hardt for dette og er nok vel-
dig slu begge to.

pOlEMIKK: Barnehagen anklages for å drive svart og behandle barna dårlig. En spansk lokalavis hever barne-
hagen vil bli kommunal. Selv hevder barnehagen seg utsatt for et “politisk spill”.

Albir

Grove anklager mot barnehagen «Little People»
Gråtende barn stengt inne på do eller tvinget 
til å spise til man kaster opp. Dette er noe 
av det Michelle Tonheim (22) hevder var 
forholdenene i barnehagen hvor hun ble 
sparket på dagen når hun nektet å delta i 
dette. Uenigheter mellom henne og spanske 
Anabela Granados som driver barnehagen 
ble først omtalt i Vikingposten 1. mai. 
”Montessori-barnehagen” ble også omtalt av 
den spanske lokalavisen ”SieteDias” 22. april.  
Den norske 22 åringen som arbeidet der sier 
hun heller aldri fikk noen arbeidskontrakt, 
bare et «privat” papir.
Av Kim I. Ammouche

TEL: 966 923 698—693 812 133 Email: info@alltihus.com
Centro Comercial Alameda Local 6,  Avd de la mancha 33, Torrevieja

Fastighetsrenovering
Badrumsrenovering-Köksrenovering

Aluminium-Inglasning-Terasser
Fönster-Dörrar-Tak

Markiser-Soltak-Lamellgardinner
Ventilation-Aircondition

ALLT I HUS
www.alltihus.com
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Fostermor Gro Mikalsen ble 
29. februar skilt fra sin 
fostersønn (15) med 

Downs syndrom og autisme etter 
konflikt med barnevernet i Bydel 
Bjerke i Oslo. 

Vil til Solgården i Villajoyosa
- Solgården i Spania har vært en 
fast tur siden juni 2010. Den er 
tilrettelagt og er en sikker og 
trygg ferie for barnet. Vi bestilte 
turen i juni i fjor for å sikre oss 
plass. Her har vi gjennom alle 
disse åra fått mange gode venner 
og har funnet trygghet og glede. 
Vi har vårt faste rom på casa 1, 
fast bord i matsalen og fast sol-
seng ved bassenget, forteller Gro 
Mikalsen.

Dette bunner i en konflikt som 
har pågått over mange år.

Da fostersønnen var fire år gam-
mel, fikk Mikalsen en akutt pro-
laps i ryggen og måtte opereres.
Barnevernet i Bydel Bjerke ville 
da ta ham ut av hjemmet og plas-
sere ham i en omsorgsbolig i 
påvente av at Mikalsen skulle 
komme seg på beina igjen.

Dette var Mikalsen sterkt imot. 
Hun var av den klare oppfatning 
at det ikke ville være bra for den 
alvorlig utviklingshemmede gut-
ten å bli tatt ut av hjemmet, da 
det var snakk om en sykemel-
dingsperiode på tre eller fire 
måneder.

- taushetsbelagt
Bydel Bjerke ønsker ikke svare 
på hvorfor de finner det nødven-
dig at fostermoras besøk i barne-
boligen skal være under tilsyn. 
Bydelen ønsker heller ikke 
grunngi hvorfor de har avslått 
fostermoras søknader om sam-
vær utenfor boligen, deriblant 
spaniaturen, og de ønsker ikke 
opplyse om hvilke eventuelle 
andre ferieplaner de har for 
15-åringen.

Dagbladet skriver om autisten som har vært i Spania sammen hver sommer siden 2010 
sammen med sin fostermor. Nå sier barnevernet nei. Gro Mikalsen får ikke ta med 
fostersønnen (15) med Downs og autisme på ferieturen som ble bestilt for et år siden.

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

Norge

Barnevernet sier stopp for Spaniaferie

Blir kommunal barnehage
”Siete Dias” 22. april

Vikingposten 1. mai

SpaniaPosten presiserer: Anklagene som fremmes mot «Little People» er fremmet av 
Tonheim som tidligere ansatt i barnehagen. Vi har ikke fått Anabela Granados, som 
eier og driver av barnehagen, til å kommentere anklagene. Ved fremmøte ved barne-
hagen ble vi møtt av en lite imøtekommenda Anabel Granados som, til tross for at 
vi stod ute i gata for å ta et foto av barnehagen ble forsøkt nektet å gjøre dette og  
SpaniaPosten ble bedt om å fjerne oss.

Selv om mange av påstandene er  udokumenterte finner vi de nok troverdige til å 
publisere da vi har flere kilder på mye av det som kommer frem.

Både VikingPosten og lokale spanske medier har vært kritiske til denne nye barneha-
gen. Vi håper å  få Granados tilsvar i neste utgave av SpaniaPosten.

pOlEMIKK: Vikingposten, SpaniaPosten og 
spanske “Siete Dias” har vært lite positive til 
tema knyttet til barnehagen. “Spania i dag” 
har hatt en helt annen tone i omtalen. SI har 
i minst fire store artikler siste halvåret rost 
barnehagen. Redaktør i “Spania i Dag”, Fredrik 
Kruse har skrevet minst flere av sakene. Han 
er gift med eier og driver av barnehagen Ana-
bel Granados. Interessekonflikten har blitt 
skjult for leserne av publikasjonen.
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BiL & mC
som ny, men begagnad
ford ka -02. endast 51000 km. prak-
tisk liten, billig bil. pris 1.450 euro + 
omkostnader för köp. €1 450.00
tlf 606702151
costa blanca nord

god og rimelig bruktbil
god og rimelig bruktbil ønskes 
kjøpt. Må være 4-dørs og ha air con-
dition. kommer til orihuela costa i 
midten av juli.
tlf 90538091
costa blanca syd

nissan QasHQai 2010 selge
vi flytter til norge. 104000 km, topp-
modell 150 hk, diesel. alle service på 
merkeverksted, flott bil, krok, det 

følger med en brenderup tilhenger 
(norske skilt på th) med doble kar-
mer. pen og velholdt. €13 000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

citroen c3, 2004 selges
konebil selges, vi skal flytte til nor-
ge. itv godkjent (eU-kontroll) den 
10/5-16, uten feil og mangler. 97500 
km, alle servicer fulgt, meget god 
bil, pent holdt. Quesada, 10 min 
utenfor torrevieja. €2 900.00
tlf 671399588
costa blanca syd

bobil til salgs.
adria i 700 sl. 2013 mod. 25000 
km. alt av utstyr. totalvekt 3500  
kg. bilen står i ciudad Quesada. tlf: 
0034634325 429 - 004790953124. 
€55 000.00
tlf 634325420
costa blanca syd

94 bMW og diverse løsøre
1994 bMW 320i, 221000 km, itov 
godkjent mars -16, åravgift betalt, 
teknisk meget god stand, sat.nav. 
1000 euro, kan overtas 1.juni. alfaz 
del pi €1 000.00
tlf 693770690
costa blanca nord
Mercedes c 200cdi

strøken Mb c-klasse med dieselmo-
tor. bilen er meget velholdt og har 
komplett servicehefte. kM stand 
kun 150000. bilen kan prøves fra 21 
mai.jeg er bilmekaniker og driver 
bilverksted i norge. €7 500.00
tlf 97538338
costa blanca syd
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
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

volvo v-70, 2000 mod
sølvgrå metallic stasjonsvogn, 2 li-
ters turbo motor, 180 hk., klimaan-
legg, hengerfeste, gått 117.486 km, 
og bare en norsk eier, itv godkjent. 
selges rimelig v/hurtig avgjørelse 

for kun € 2.900,- (bil
tlf 695592402
costa blanca nord

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 

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

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)

*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

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjøP oG sALG AV BiLer
ALLe TyPer rePArAsjoner,

oGså KArosseri
10 LåneBiLer

456@123.no. €13 500.00
tlf 671399588
costa blanca syd
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 BoLiG For Leie
3 soveroms leilighet
leies ut 3-soveroms leilighet sentralt i 
albir. to basseng og bra standart. pris: 
750€/mnd ledig fra 1 juni. kun langtids-
leie. €750.00
tlf 965087508
costa blanca nord

garasje / bod for leie
lukket garasje på 3.2 x 5 meter sentralt 
i albir. kan også brukes som bod / lager. 
ligger mellom sabadell banken og 
boulevard de los Musicos. €75 pr mnd. 
€75.00
tlf 627816569
costa blanca nord

leilighet til leie.
sentralt beligende leilighet i albir. 3 so-
verom, 2 bad, 6 sengeplasser. nydelig 
innredet m/ac. stort felles basseng, 2 
min fra stranden. ledig fra uke 19. for 
nærmere info ta kontakt.
tlf 618767838
costa blanca nord

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

bolig søkes leid i alfaz
vi er en voksen og to barn som ser etter 
en bolig som er til langtidsleie i alfaz, i 
gåavstand til den norske skole. Helst 
umøblert og med minst to soverom. vi 
røyker ikke og har fast inntekt.
tlf 99887061
costa blanca syd

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. 
visning 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 
(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

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

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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costa blanca nord
3 roms sydvent i albir
flott leilighet med 3 sov, 2 bad, stue, 
kjøkken, garasje og bod. felles bas-
seng og have. leiligheten er syd-
vent og sentralt beliggende.
€250 000.00
tlf 618574507
costa blanca nord

koselig Hus i la Marina
veldig pen og koselig Quadrohus 
med 2/3 soverum, 1 bad med ba-
dekar og vidue, et kjøk som kan luk-
kes med patio og trappa opp til den 
takterrassen, blikk over det felles 
parkanlegg og den felles basseng 
€99 000.00
tlf 966795389
costa blanca syd

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 nor

BOLIG
SØKES

søker langtids leie
Hei på deg!jeg er en vosen ansvars-
bevist dame,sikker betaler og med 
gode referanser øsker å leie lite hus 
eller gest house har leid i albir i 5år
tlf 693868213
costa blanca nord

ønsker langtidsleie
voksen ansvarsbevist dame edrulig 
sikker betaler god referanse ønsker 
leie lite hus,gest house på coste 
blanca nord har leid på langtid i 
albir i 5 år ,bor fast i spania.Mob 
693868213
tlf 693868213
costa blanca nord 

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 

DIVERSE &
LØSØRE

demonterbar carport selge
carport 2 år gammel,7 meter lang 
x 3m bred x 2m høy . kostet 1500 
euro ,går for halv pris eller nærmes-
te bud €750.00
tlf 689585489
costa blanca syd

diverse kjøkkenutstyr
ny philips kjøkkenmaskin , 70€ - 
nytt kjøleskap (minibar) 50 x 50 - 70 
€ - kraftig ny brød- og påleggsskjæ-
remaskin, 30€ - nordic elektrisk grill, 
lite brukt, 50 €. Mobil 634319706 
torrevieja €220.00
tlf 634319706
costa blanca nord

surfebrett triboard 7,2
Hei jeg selger et triboard surfbrett. 
7,2 fot langt. god kvalitet. 150 euro 
selger to bodyboards. god kvalitet. 
20 euro. et for mann og et for ung-
dom/kvinne. kun illustrasjonsbilde 
€150.00
tlf 92855938
costa blanca syd

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
costa blanca nord

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

BoLiG 
For sALG

HUs for salg
407M2 * 2 etasjer * 4 soverom *3 
bad 4 toaletter open kjøkken-til 
stUe og spiseroM Med peis * stor 
terrasse *3 lagerrom hage uteplass 
*office nedre del kan leies som 
separat leiligHet med bad kjok-
ken
tlf 606456620
costa blanca nord

villa m hybel / Quesada
Huset er totalrest det siste året. Høy 
standard, bla vannbåren gulvvarme 
i hele huset. 4 sov, 3 bad + sep hy-
belleil. Utsikt, tomt 750 m2. 10 min 
utenfor torrevieja. stort priv. bas-
seng, nydelig sted. €399 000.00
tlf 671399588
costa blanca syd

Hus i bello Horizonte
Hus med flott utsikt i bello Horizon-
te 3 sov, 2 bad, stue, kjøkken, privat 
basseng og have. gjesteleilighet 
med egen inngang. €285 000.00
tlf 618574507
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salg av golfutstyr
golfutstyr dame 2 golfbagger, 1 
golftralle med 3 hjul-14 golfkøller.
driver,putter, fairwaykølle etc.peg-
ger og golfballer med mer, selges 
for €300. kontakt på mobil er 0034 
634319706 €300.00
tlf 634319706
costa blanca nord

stoler
2 stk kurvstoler for stue, ny nov-15 
for 340 euro, selges for 200 euro, kan 
overtas umiddelbart €200.00
tlf 693770690
costa blanca nord

dekoder m/abonement
Hd nordic tv abonnement(276 
euro) med dekoder (199 euro), ny 
31/10/15, abonnement betalt ut 
okt. 16, kan overtas umiddelbart. 
€275.00
tlf 693770690
costa blanca nord

router
Hd nordic 4g internettabone-
ment (49euro.pr.mnd) med router 
(249euro), til 29/8/16, kan overtas 
fra 30.juni €150.00
tlf 693770690
costa blanca nord

lyd
jbl cinema sb 350 lydplanke m/
sub, passer til både tv og som ste-
reo, ny 18/12/15 (369 euro), selges 
270 euro, kan overtas 1.juni €270.00
tlf 693770690
costa blanca nord

tv
panasonic tv tX-55 aMs 651, ny 
31/10/15 (899 euro), svært lite brukt, 
kan overtas 1.juni €700.00
tlf 693770690
costa blanca nord

solid takstein til salgs
50 m2 takstein selges. Har vært 
brukt, men samtlige steiner er i ut-
merket stand. selges eUr 800. Må 
hentes (la nucia) obs: telefonnum-
meret er norsk €800.00
tlf 48222213
costa blanca nord

vannrenser til salgs
er du lei av kjøpe drikkevannet på 
plastflasker? jeg har en vannrenser 
til salgs nylig skiftet 2 nye filter en-
kel montering. nypris ca 300eUr 
selges for 150eUr tlf 651886057 
€150.00
tlf 651886057
costa blanca nord 

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

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 

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

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 

TJENESTE 
TILBYS

behov for hushjelp?
rengjøring, matlaging! eg er ei 
dame 65 år har jobbet i norge 3 
år.prater òg forstår nok norsk. Helst 
i torrevieja. kvalitetsgaranti! tlf 
693583426
tlf 693583426
costa blanca syd

peiser - grilling
We are professional offering a wide 
range of gas, wood and electric fires 
as well we have air conditioning of 
diferent makes and of course our 
bbQs are something special. just 
come and visit us €850.00
tlf 966721001
costa blanca syd

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

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!!
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Middelhavsdietten hand-
ler først og fremst om 
en balansert kost. Vik-

tige komponenter er planteba-
serte matvarer, som frukt og 
grønnsaker, hele korn, belgfruk-
ter og nøtter. Smør skiftes ut med 
sunt fett, som olivenolje, og ved 
hjelp av urter og hvitløk reduse-
rer man salt. Meieriprodukter, 
hovedsakelig ost og yoghurt, spi-
ses i små mengder. Fisk og fjær-
fe er på menyen minst to ganger 
i uken. Rødt kjøtt derimot; bare 
et par ganger i måneden. Mode-
rat inntak av rødvin anbefales til 
voksne. Hele familien kan følge 

dietten, og best av alt, råvarene 
er relativt enkle å få tak i.

OlIVENOlJE
Selv om det er påvist at samtlige 
ingredienser i middelhavsdietten 
har god effekt på kroppen vår, 
har forskerene kommet fram til 
at det er selve sammensetningen 
av komponentene som gjør den 
så sunn. Spesielt kombinasjonen 
av olivenolje og grønn salat eller 
grønnsaker. I henhold til PNAS 
journalen (Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
of the United States of America), 
oppstår det en kjemisk reaksjon 

som danner nitrofettsyrer når det 
umettede fettet i olivenoljen slår 
seg sammen med nitrittet i 
grønnsakene, som igjen senker 
blodtrykket ved å blokkere et en-
zym som heterepoksidhydrolase. 
Det samme skjer når man spiser 
nøtter og avokado sammen med 
grønnsaker.

Olivenolje, spesielt jomfruolje, 
er selve basen i middelhavsdiet-
ten. Den brukes til å koke, bake 
og steke, og det finnes knapt noe 
bedre enn å starte dagen med et 
stykke ferskt brød dyppet i oli-
venolje og en klype salt. Men 

olivenoljen er ikke bare rik på 
smak. Forskning på dyr viser at 
en diett som er rik på fett er di-
rekte relatert til forekomsten av 
kreft. Enkelte typer fett kan 
imidlertid spille en beskyttende 
rolle mot utvikling av svulster. 
Dette er tilfellet for olivenolje 
som er rik på oleinsyre, en mo-
no-umettet fettsyre, som innehol-
der flere bioaktive forbindelser 
som antioksidanter. 

FOREBYggER BRYstKREFt
Et moderat og regelmessig inn-
tak av jomfruolivenolje er satt i 
sammenheng med lav forekomst 

av bestemte typer kreft, samtidig 
som den spiller en beskyttende 
rolle mot hjertesykdommer og 
andre helseproblemer. Ifølge en 
studie utført ved Universitat Au-
tonoma i Barcelona, virker oli-
venoljen forebyggende mot 
brystkreft, som er den vanligste 
krefttypen i vestlige land. Oli-
venolje demper framveksten av 
brystkreftceller, da den deaktive-
rer proteinet kreftcellene trenger 
for å holde seg i live. Forskeren 
som ledet studiet, Dr Eduard Es-
crich, mener at det er bruken 
over tid som er avgjørende, og 
han anbefaler et daglig inntak på 

Forskning viser at middelhavsdietten, sammen med et moderat forbruk av rødvin under måltider, er en 
effektiv måte å forebygge sykdommer på. Ifølge en ny studie, er den også oppskriften på et lengre liv.

Middelhavsdietten forlenger livet

Vi också är costa Blancas kitesurf, suP & surf skola med uthyrning 
och material samt material till salu nytt och Begangnat. 

naish, north, dasilVa, sic maui, coreBan, QuatrosuP etc. Vi kan också 
hjälPa dig med kayak, WakeBoard och andra aktiViteter. 

calle pintor sorolla 18, calpe | WWW.gravitycartelsUrfsHop.coM 

“allt för sjön! gillar du Beach liVet? 
söker du dem senaste mode collektioner ifrån toP märker inom surf, 

kitesurf och suP? letar du efter Bikinis, BeachtoPs, Boardshorts och 
T-shirTs från hurley, losT, ProTesT, religion eTc? 

costa Blancas storsta sortiment aV Beach, lifestyle och surf mode. 
Passa På !!! sommaren är här!!!

 679 037 902
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Du kan også spørre oss i Facebook gruppen “Norsk i Spania”

10 teskjeer eller 50ml jomfruoli-
venolje.

Listen over sykdommer som 
middelhavsdietten forebygger er 
lang: Alzheimer, demens, depre-
sjon, diabetes, kreft og Parkin-
sons. Men den er spesielt effek-
tiv mot hjerte- og karsykdommer, 
og i henhold til mange forskere, 
mye bedre enn medisiner.

REdUsERER HJERtEINFARKt
«Dietten kommer til å ha en inn-
virkning på personens helse 
svært raskt,» hevder kardiolog 
Dr Aseem Malhotra i en artikkel 
publisert i Postgraduate Medical 
Journal. «Vi vet gjennom for-
skjellige studier at det tradisjo-
nelle middelhavskostholdet, til 
tross for at det har et høyere fett-
innhold, reduserer risikoen for 
hjerteinfarkt og hjerneslag selv 
innenfor de første månedene av 
inntaket. I artikkelen står det 
også at virkningen av dietten et-
ter et hjerteinfarkt er tre ganger 
så effektiv som kolesterolsen-
kende medisiner når det gjelder 
å redusere dødsfall.
  
EFFEKtIV MOt OVERVEKt
Mange forskere og leger under-
streker også hvor viktig middel-
havsdietten er for de som sliter 
med overvekt, og at den er bedre 
enn lav-fett dietter når det gjel-
der varig vekttap. Middelhavsdi-
etten er rik på matvarer som 
kommer fra planter og innehol-
der derfor mye kostfiber, både 
løselige og uløselige. Ikke bare 
krever fiberrik mat at man må 
tygge mer og dermed bremses 

hastigheten på matinntaket, den 
gir også en følelse av metthet. 
Når fiberen er en del av et måltid, 
utskiller tynntarmen peptider, 
slik som cholecystokinin, som 
signaliserer metthet til hjernen. 
Belgfrukter og nøtter, to fiberrike 
elementer i middelhavsdietten, er 
et godt eksempel på denne effek-
ten.

YNgRE UtsEENdE
I henhold til en ny studie, publi-
sert i British Medical Journal, 
forebygger ikke bare dietten syk-
dommer, men er også oppskrif-
ten på et yngre utseende og len-
gre liv.

I over et tiår har forskere ved 
Harvard University i Boston ob-
servert helsen til 4676 middelal-
drende sykepleiere for å analy-
sere effekten av kostholdet på en 
del av DNA-et som kalles telo-
mer; bittesmå strukturer som iva-
retar endene av kromosomer og 
lagrer vår DNA-kode. De sam-
menlignes ofte med plasttuppene 
på skolissene da de holder kro-
mosomene sammen og forhin-
drer dem fra å ‘revne’. 

Når vi blir eldre, blir telomere-
rene kortere og deres strukturelle 
integritet svekket når cellene 
våre deler seg, noe som kan føre 
til at de slutter å dele seg og dør. 
Korte telomerer er blitt koblet 
med et bredt spekter av aldersre-
laterte sykdommer; blant annet 
hjerte- og karsykdommer og 
flere typer kreft. Forskerne, som 
ble ledet av Dr Immaculata De 
Vivo, fant ut at sykepleierne som 

i stor grad fulgte middelhavsdiet-
ten viste færre tegn på aldring i 
cellene. Telomerene deres var 
lengre og sunnere, og det syntes 
ikke bare innvendig, men også 
utenpå, da sykepleierne hadde et 
mer ungdommelig utseende og 
sunnere hud.

EN lIVsstIl 
Uavhengige eksperter sier fun-
nene er interessante, men på in-
gen måte avgjørende. Dr David 
Llewellyn, senior stipendiat i 
klinisk epidemiologi ved Univer-
sity of Exeter, påpeker: 
«Alle observasjonsstudier kan gi 
misvisende estimater, og vi bør 
ikke anta at forskningen på telo-
merer og middelhavsdietten er 
riktig før det foreligger funn fra 
flere studier.»

Men han legger til:
«Når det er sagt; dette er et viktig 
og godt gjennomført studium, og 
det er i samsvar med hypotesen 
om at middelhavsdietten kan 
føre til betydelige forbedringer i 
helse.»

Det forskerne imidlertid er enige 
om, er at middelhavsdietten er 
mye mer en livsstil enn et kost-
hold. Like viktig som det å spise 
gode og velbalanserte måltider, 
er å nyte maten i hyggelig sel-
skap med familie og venner -- 
uten stress og dårlig tid. Og man 
må ikke glemme å trimme litt 
mellom måltidene, da daglig fy-
sisk aktivitet er en viktig brikke 
for livsstilen i middelhavslan-
dene. 

restaurant & Boutique hotel
med michelin kokk 

i hjertet av Altea
Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
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 How I Met Your Mother
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
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
00:10 Teenage Boss Sverige

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 Team Ingebrigtsen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 44
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 Eventyrjenter
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Tyskland - Da folket 
mistet frykten
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 Det store symesterskapet
20:45 Billedbrev: Jan Eggum i Rio
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Jeg mot meg
22:05 Nytt liv i East End
23:05 Kveldsnytt
23:20 Miss Marple: Den sovende 
morderen
00:55 Film: Flukt

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
14:50 The Big Bang Theory
15:15 Cougar Town
15:45 America’s Funniest Home Videos
16:15 Friends
16:40 Friends
17:10 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 America’s Funniest Home Videos
19:30 Brille
20:30 Ullared
21:30 Special Victims Unit
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 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 Håndballeventyret - Premiere!
22:45 Gåsmamman
23:45 Dicte
00:45 Criminal Minds

MANDAG 23.05

TIRSDAG 24.05

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 Team Ingebrigtsen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 45
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 Eventyrjenter
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Brasil - Fra skopusser til 
president
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Mainatt på Mjøsa
18:00 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 De siste elvene
20:25 Det gode bondeliv
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Siste tango i Halifax
22:20 Arkitektens hjem
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt
23:45 Tidsbonanza
00:25 Det store symesterskapet

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 The Odd Couple - Sesongpremi-
ere!
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 Eventyrlige nordmenn 
00:40 Criminal Minds

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
13:20 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
17:15 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 Brille
20:30 Ullared: Den neste salgssuk-
sessen
21:30 Costa del Kongsvik
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
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 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Lukket visning
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:00 Teenage Boss Sverige
00:55 Luksusfellen Sverige

Kanariøyene, de spanske hundeøyene

Kanariøyene har fire hunderaser som er 
anerkjent av det spanske rasehundforbundet, 
og tre til som er på vei mot å bli anerkjent.

21 hunderaser er aner-
kjent som spanske ra-
sehunder i dag, skri-

ver avisa Canarias 7. Det 
innebærer at en relativt stor 
andel av de spanske rase-
hundene er kanariske.

Kanariske rasehunder
De kanariske hunderasene 
som er anerkjent av den 
spanske rasehundforenin-
gen i dag:
- Podenco canario (alle Ka-
nariøyene), en kanarisk 
jakthund som stammer fra 
en av verdens eldste hunde-
raser i Egypt.
- Presa canario (Gran Cana-
ria og Tenerife) er opprin-
nelig en gårdshund som i 
dag er mest brukt til vakt-
hund. 
- Pastor garafiano, en gje-
terhund fra La Palma.
- Perro majorero, en gjete- 
og vakthund fra Fuerteven-
tura som på folkemunne 
kalles Perro bardino.

Flere raser på gang
I tillegg vil gjeterhunden 
lobo herreño (El Hierro) bli 
anerkjent som egen rase i 
2020.
På La Palma jobbes det 
med å gjenoppbygge rasen 
ratonero palmero, og på El 
Hierro er podenco enano i 
ferd med å bli gjenopp-
bygd.
På verdensbasis er 475 hun-
deraser i dag internasjonalt 
anerkjent. De fleste har ek-
sistert færre enn 50 år.

lang hundehistorie
Kanariske rasehunder har 
trolig eksistert lenge. Da de 
spanske erobrerne kom til 
Kanariøyene på 1400-tallet, 
ble de møtt av et stort antall 
hunder.

Det fins teorier om at Kana-
riøyene fikk sitt navn på 
grunn av alle hundene. 
“Cane” betyr “hund” på la-
tinsk, og “Islas Canarias” 
blir da “Hundeøyene”.
En nyere teori antyder at 
ikke var hunder, men store 
seler som møtte romere 
som kom til Kanariøyene 
før de spanske eroberne 
som er opphavet til navnet. 
Det latinske navnet for sel 
er “canis marinus”, det vil 
si “sjøhund”.
Andre, nyere teorier hevder 
at navnet er etter en berbe-
risk folkegruppe kalt cana-
rii, eller fra det afrikanske 
folket Gannaria, som befol-
ket fastlandet øst for Kana-
riøyene.

slik blir hunderaser 
anerkjent
For å fastslå om hunder til-
hører en etnisk gruppe, blir 
det først tatt DNA-prøver 
for å fastslå renheten.
Etter tre generasjoner blir 
rasen anerkjent av den 
spanske rasehundforenin-
gen som spansk rase.
Åtte til ti år senere får rasen 
status som internasjonal 
rase.

Kanariøyene

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
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
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 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
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 Teenage Boss Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Norskekysten
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 Team Ingebrigtsen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 46
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 Eventyrjenter
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Spania - På marked 
i Sevilla
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 Det gode bondeliv
20:45 Vikinglotto
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 Verdens Rikeste Land på TV
22:05 Veien til Ullevaal
22:50 
23:00 Kveldsnytt
23:15 På bortebane
00:05 Det gode bondeliv
00:35 Siste tango i Halifax

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
14:55 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 Brille
20:30 Sveriges verste kjendis-
sjåfør
21:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:00 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Eventyrlige nordmenn 
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid med 
Else
22:15 Meglerne
22:45 Petter Uteligger - Tiden etter
23:45 Alle tiders måltid
00:40 Criminal Minds

ONSDAG 25.05

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Modern Family
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Jakten på kjærligheten - Pre-
sentasjon
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

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
14:55 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 Brille
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
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 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
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 Teenage Boss Sverige

TORSDAG 26.05

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 Team Ingebrigtsen
12:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 47
14:00 NRK nyheter
14:10 Dialektriket
14:50 Det søte liv
15:00 NRK nyheter
15:10 Eit kenguruliv
16:00 NRK nyheter
16:15 Eventyrjenter
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Tyskland - Øst og vest 
i Berlin
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: Blir vi friskere 
av helsetester?
20:35 Glimt av Norge: Fuglefolket på 
Utsira
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Debatten
22:30 I Larsens leilighet: Agnes Kittelsen
23:00 Kveldsnytt
23:15 Når livet vender
23:45 Arkitektens hjem
00:15 Det gode bondeliv
00:45 Schrödinger spesial: Blir vi friskere 
av helsetester?

Det kan ikke sam-
menliknes med el-
dre samfunnsstraf-

fer som å bli rullet i tjære 
og fjær, men nå risikerer 
altså late hundeeiere som 
ikke plukker opp ekskre-
mentene til kjæledyrene 
sine fra gaten, å måtte ryd-
de gatene i den spanske ho-
vedstaden som straff. 

Politiet har tydeligvis blitt 
lei av å høre på opprørte 
innbyggere som klager over 
dette problemet, og de har 
iverksatt et nytt system som 
kommer til å ramme sleipe 
hundeeiere som prøver å 
lure seg unna, med saftige 
bøter eller samfunnstjenes-
te.

Politikere i rådhuset har 

klaget over manglende re-
spekt ovenfor politiet og 
hevder at ”det er fremdeles 
ekskrementer i gatene, par-
kene og andre steder” til 
tross for ”gjentatte offent-
lige holdningskampanjer”.

Man vil prøve ut tiltaket i 
to av bydelene hvor det har 
vist seg å være spesielt stor 
”hundeaktivitet”. 

Loven trår nå i kraft, også 
som et resultat av at krea-
tive innbyggere i Brunete 
tok loven i sin egen hånd. 
Innbyggerne laget kreative 
”motstandsgrupper” for å 
avsløre de uansvarlige hun-
deeierne, og leverte ekskre-
mentene tilbake til sine re-
spektive eiere i bokser med 
påskriften ”tapt eiendom”. 

Dømmer late hundeeiere 
til samfunnstjeneste

Madrid
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Råskap
19:00 Life in Pieces
19:30 Life in Pieces
20:00 Lukket visning
21:00 My Super Ex-Girlfriend
22:45 Babel

09:00 NRK nyheter
09:10 Norskekysten
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Glimt av Norge: 180 meter med 
Svelvikferja
10:50 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 48
14:00 NRK nyheter
14:10 Dialektriket
15:00 NRK nyheter
15:10 Eit kenguruliv
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Brasil - VM i gatefotball
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 DDE 20 års jubileumskonsert
20:55 Tidsbonanza
21:35 Hinterland
23:05 Kveldsnytt
23:20 Dolly Parton live fra Glastonbury
00:30 Big Bang

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
18:35 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 America’s Funniest Home 
Videos
20:00 America’s Funniest Home 
Videos
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 Terminalen
23:55 The Graham Norton Show
00:55 CSI

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Kirstie
17:30 The Odd Couple
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
22:20 Senkveld med Thomas og 
Harald - Høydepunkter
23:20 Det er lov å være blid med 
Else
23:50 Eurojackpot
00:05 Meglerne
00:35 Film:  Første oppdrag

FREDAG 27.05

LØRDAG 28.05

09:15 Hagekampen
10:15 Annicken+Morten=sant
13:40 Big Bang
14:40 På bortebane: Genteknologi
15:15 Det gode bondeliv
15:45 Solgt
16:15 Eventyrlige hus
16:45 Toppserien: LSK Kvinner - Avald-
snes
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Bjørnov - 2012 Ouverturen: 2012 
Ouverturen - Ingrid Bjørnov
20:55 Grantchester
21:40 Andrea Bocelli - Cinema
23:05 Kveldsnytt
23:20 Helt katastrofe
23:50 Nattkino: Taken 2

08:00 Modern Family
08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:30 Haiangrep - Premiere!
14:30 Håndballeventyret
15:30 Robinsonekspedisjonen
17:00 Idol
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Sommer i Dyreparken
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:45 Dokument 2: Mannen fra 
Snåsa
23:40 Senkveld med Thomas og 
Harald - Høydepunkter
00:40 Film:  The Other Man

06:45 Dyreflyplassen
07:10 Dyreflyplassen
07:35 Dyreflyplassen
08:00 Alt for Norge
09:15 Endelig ferie
10:05 Friends
10:30 Friends
10:55 Friends
11:25 Friends
11:55 Friends
12:25 Two and a Half Men
12:55 Two and a Half Men
13:20 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
18:45 Kung Fu Panda 2
20:30 Harry Potter og mysteriekam-
meret
23:30 Beowulf

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Marry Me
08:00 Dr. Phil
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
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
17:00 Real Housewives of Beverly Hills
18:00 Real Housewives of Beverly Hills
19:00 The Grinder
19:35 Det kunne hende deg
21:30 Hitch
23:45 The Ides of March

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

Det skjer etter at det i be-
gynnelsen av mai ble 
klart at ingen av partiene 

i Kongressen har fått parlamen-
tarisk støtte til å danne regjering 
og at Spania derfor må skrive ut 
nyvalg. Den nye koalisjonen 
som har fått navnet Unidos Po-
demos (Sammen kan vi) innebæ-
rer en utfordring ikke bare for 
motstanderne i det konservative 
regjeringspartiet Partido Popular 
men også for det spanske arbei-
derpartiet PSOE som frem til nå 
har vært alene om å dominere 
venstresiden i spansk politikk.

Spanias kong Felipe VI oppløste 
formelt landets nasjonalforsam-
ling den 2. mai i år og erklærte 
nyvalg 26. juni.

Det er første gang i spansk de-
mokratis historie at landets par-
lament oppløses på grunn av 
mislykkede forsøk på regjerings-
dannelse.

Den uvanlige situasjonen har 
oppstått etter at representantene 
fra landets fire største partier 
(Partido Popular, PSOE, Pode-
mos og Ciudadanos) på bak-
grunn av oppslutningen fra par-
lamentsvalget 20. desember i 
fjor ikke har klart å komme til 
enighet om en regjering.

generasjonsskifte i spansk 
politikk
Spania er i ferd med å gjennom-
gå et generasjonsskifte i politik-
ken. Ferske meningsmålinger 

presentert i avisen El País viser 
at den nye sosialdemokratiske 
koalisjonen Podemos/ IU og det 
nye sentrum-høyrepartiet Ciuda-
danos får mesteparten av sin 
støtte hos yngre velgere. Eldre 
generasjoner tenderer på sin side 
mot det gamle arbeiderpartiet 
Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) og det konserva-
tive Partido Popular (PP).
De to sistnvente partiene, PP og 
PSOE, har siden begynnelsen av 
1980-tallet vært alene om å do-
minere politikken på nasjonalt 
nivå og har byttet på å ha regje-
ringsmakten. Etter parlaments-
valget 20. desember i fjor fikk 
imidlertid de nye partiene Pode-
mos og Ciudadanos nær 40 pro-
sent av stemmene.

Meningsmålingene har etter det 
vist enkelte svingninger i opp-
slutningen til partiene, men uten 
å endre hovedtendensene. Foran 
valget 26. juni vil Podemos og 
Ciudadanos derfor igjen være 
reelle utfordrere til regjeringspo-
sisjonen. Dette er den nye gene-

rasjonen politikere som har vokst 
frem i takt med de gamle makt-
haverne PSOEs og PPs manglen-
de evne til å sikre landet en stabil 
økonomi og bekjempe proble-
mene med korrupsjon og sosial 
ulikhet.

Det nye spanske partiet Podemos har gått sammen med 
Izquierda Unida (IU) foran parlamentsvalget 26. juni. 

Valgsamarbeid på venstresiden
Madrid
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Marry Me
08:00 Dr. Phil
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 Superoppusserne
13:30 Superoppusserne
14:30 Superoppusserne
15:30 Superoppusserne
16:35 Hellstrøm rydder opp
17:35 Luksusfellen Sverige
18:45 We Bought a Zoo
21:00 The Secret Life of Walter Mitty
23:00 The Blacklist
00:00 Odyssey

09:20 Verdens Rikeste Land på TV
09:50 Det søte sommerliv
10:20 Eventyrlige hoteller
10:50 Antikkduellen
11:20 De siste elvene
12:00 Mesternes mester
13:00 Lenket
14:00 Hvem tror du at du er?
15:00 VM rallycross
17:00 Tidsbonanza
17:40 Hygge i hagen
18:10 David Attenboroughs drøm-
mereise
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Sportsrevyen
20:05 Dronning Margrethes slott: 
Fredensborg
20:50 Den gåtefulle haien
21:40 Indiske somre
22:25 Indiske somre
23:15 Kveldsnytt
23:35 Den fjerde mannen
00:35 Grantchester

06:00 The Tom and Jerry Show
06:20 The Tom and Jerry Show
06:40 Boligkrise
07:30 Alt for Norge
08:45 Hårete hevn
10:15 Kung Fu Panda 2
11:50 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 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 kjendis-
sjåfør
18:30 Ullared: Den neste sal-
gssuksessen
19:30 Ullared
20:30 Boligkrise
21:30 Åndenes makt
22:30 Quantico
23:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
00:25 Castle

SØNDAG 29.05

MANDAG 30.05

09:00 NRK nyheter
09:10 Fjellfolk
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Team Ingebrigtsen
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 49
14:00 NRK nyheter
14:10 Dialektriket
15:00 NRK nyheter
15:10 Drama i smådyras rike
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Romfolkets 
holocaust
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 Program ikke fastsatt
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Indiske somre
22:15 Indiske somre
23:05 Kveldsnytt
23:20 Miss Marple: Mord pr. kor-
respondanse
00:55 David Attenboroughs drøm-
mereise

06:00 Kirstie
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Modern Family - Sesong-
avslutning!
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Fisken som bygde landet
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Håndballeventyret
22:45 Gåsmamman
23:45 Dicte
00:45 Criminal Minds

06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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 Endelig ferie
13:25 Sinnasnekker’n
01:00 The Big Bang Theory
01:00 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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 Brille
20:30 Ullared
21:30 Special Victims Unit
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New 
York
14:00 How I Met Your Mother
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
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
00:10 Teenage Boss Sverige

06:00 TV 2 Junior
06:01 Thomas Toget og vennene 
hans
06:11 Vennebyen
06:21 Ninjago
06:45 Mot i brøstet
07:15 Mot i brøstet
07:50 Mot i brøstet
08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:30 Sommer i Dyreparken
14:30 Jaget
15:30 Aksjon Stine Sofies 
Stiftelse
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Mr. Bean
19:30 Robinsonekspedisjonen 
- Finale!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Beck: Spillet
22:45 Beck: Spillet
23:50 Chosen

Tarifa

To kitesurfere omkom ved Tarifa

To kitesurfere ble mandag 9. mai bekreftet 
omkommet ved Tarifa på sydspissen av Spania.

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.

www.SpaniaJournalen.no
PC | MOBIL | PAD

I følge nyhetsbyrået Europa 
Press er de avdøde en tysk 
man og en tsjekkisk kvin-

ne. Etter å ha kitet i området 
ved Jara elven skal vinden ha 
lagt seg. Kiterne forsøkte å 
vasse tilbake over elveutløpet 
bærende på utstyret. Utløpet 
hadde sterkere strøm og mere 
vannføring enn vanlig pga mye 
nedbør tidligere. Vitneutsagn 
tyder på at de to ble tatt av 
strømninger og ført utover, lin-
jene fra kitene skal ha rotet seg 
inn i hverandre og de ble ført 
utover i et område hvor bøl-
gene kan komme opp i to me-
ter.

De to skal være fraktet til ob-
duksjon i håp om å si mer om 
dødsårsaken.

Tarifa som ligger i havgapet 
helt syd i Spania er svært po-
pulært blant surfere og kitesur-
fere. Møtet mellom fra Atlan-
terhavet, Middelhavet og 
fastlandet gir sterke vinder 
som egner seg for surfing. Ta-
rifa kommune advarer imidler-
tid mot farene forbundet med 
strømninger i havet og ber folk 
være spesielt forsiktige ved ut-
løpet av Jara.
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres 
Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres 
Show
13:00 Million Dollar Listing New 
York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Luksusfellen Sverige
18:30 Boligjakten
19:30 Superoppusserne
20:30 Lukket visning
21:30 Shades of Blue
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:10 Teenage Boss Sverige

09:00 NRK nyheter
09:10 Fjellfolk
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Alene over Nordsjøen
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 50
14:00 NRK nyheter
14:10 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:10 Drama i smådyras rike
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: En sangfugl fra Chile
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 Glimt av Norge: Gjeterhunden
18:00 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu
18:30 Extra
18:45 Distriktsnyheter
19:00 Dagsrevyen
19:45 Ut i naturen: Sherpa, dei som byggjer 
stiane våre
20:45 En dag i mai ‘93
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Siste tango i Halifax
22:25 Arkitektens hjem
23:00 Kveldsnytt
23:15 Solgt
23:45 Tidsbonanza

06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 Brille
20:30 Ullared: Den neste salgssuk-
sessen
21:30 Costa del Kongsvik
22:00 Costa del Kongsvik
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Modern Family
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
10:00 God morgen Norge
12:00 Masterchef
12:35 Food Discovery
13:05 Bolighjelpen
14:00 Mitt drømmehjem
15:00 Oppgrader!
15:30 Modern Family
16:00 Home and Away 
16:30 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Best av de beste
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Grey’s Anatomy
22:40 Madam Secretary
23:40 Eventyrlige nordmenn 
00:40 Criminal Minds

TIRSDAG 31.05

ONSDAG 01.06

06:00 Solsidan
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar
19:30 Hotel Cæsar - Episode 
3000!
20:00 Eventyrlige nordmenn 
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Det er lov å være blid 
med Else
22:15 Meglerne - Siste episode!
22:45 Maria Wern
23:40 Maria Wern
00:40 Criminal Minds

06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 Brille
20:30 Sveriges verste kjendissjåfør
21:30 Criminal Minds: Beyond 
Borders
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 How I Met Your Mother
17:55 Håndball: EM-kvalik: Hviteruss-
land-Norge
19:30 Superoppusserne
20:30 Luksusfellen Sverige
21:30 Heartbeat
22:30 Paradise Hotel
23:30 Sex og singelliv
00:05 Boligjakten

09:00 NRK nyheter
09:10 Fjellfolk
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 Arkitektens hjem
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 51
14:00 NRK nyheter
14:10 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:10 Drama i smådyras rike
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Mannen bak Lambda
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 Det gode bondeliv
20:45 Vikinglotto
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:35 Verdens Rikeste Land på TV
22:05 Eit enklare liv
23:00 Kveldsnytt
23:19 På bortebane
00:00 Det gode bondeliv
00:30 Siste tango i Halifax
09:00 NRK nyheter

I Spania og Hellas ser det 
ut til å bli helt fullt, me-
ner en dansk ekspert.

Avisen The Guardian skrev 
nylig at turistenes endrede 
planer gjør at de som velger 
Spania i sommer, bør være 
forberedt på smekkfulle 
strender og stillestående 
køer. Det er en spådom den 
danske reiseeksperten Stig 
Elling stiller seg bak.

– Det blir et meget vanskelig 
år for mange destinasjoner, 
men en ekstrem suksess for 
spesielt Hellas og Spania. 
Men de har ikke kapasitet til 
å fylle etterspørselen. Plutse-
lig blir verden for liten for 
alle oss som gjerne vil på 

ferie. Jeg er redd mange 
sommerturister vil få proble-
mer dersom de bare hopper 
på et fly, for det vil ikke være 
senger å oppdrive, sier han 
til nyhetsbyrået Ritzau.

Han venter at trykket vil spre 
seg fra populære reisemål 
som Mallorca, Menorca og 
Ibiza og over på fastlandet, 
der han venter press på om-
rådet rundt Málaga. Men det 
er ikke bare hotellkapasite-
ten som kan bli sprengt når 
øygruppen i Middelhavet 
stålsetter seg for 20 prosent 
økning i antall tilreisende, 
sammenlignet med fjorårets 
13 millioner.

NTB

Spania blir fylt til randen

Uro i Nord-Afrika og terrorangrepene i Tyrkia 
gjør at sommerturistene søker til andre steder. 

Spania

søKER tIl spANIA: Fra stranden i Valencia.

Studenter må lære djevelutdrivelse
Studenter ved skolen Colegio Mayor Universitario Barberán i 
Madrid må lære seg djevelutdrivelse som en del av undervisningen.

I forbindelse med en konfe-
ranse den 5. mai ble læreste-
dets 196 elever pålagt å høre 

teolog og spesialist i eksorsisme 
José Antonio Fortea Cucurull 
snakke om «demoner, djevelut-
drivelse, besettelser og helvete». 

Det reageres på at slik undervis-
ning gis ved en skole som er un-
derlagt det spanske luftforsvaret 
og mottar offentlig støtte. Titte-
len på forelseningen var El Mal 
(Det onde), skriver avisen El 
Diario.

Djevelutdrivelse er svært kontro-
versielt i Spania men er fremde-
les en anerkjent praksis i Den 
katolske kirke. Retten til å prak-
tisere utdrivelse kontrolleres av 
kirken og hver enkelt eksorsisme 
må på forhånd godkjennes av et 
eget eksorsisme-råd som igjen er 
godkjent av et bispedømme. For 
å bli eksorsist må man være prest 
og ha gjennomgått spesiell opp-
læring. Den eneste offisielle tit-
telen i «faget» gis av Vatikanet.
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06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 MasterChef Danmark
16:30 Teenage Boss Sverige
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 Teenage Boss Sverige

09:10 Fjellfolk
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 Eit enklare liv
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960: Ukerevy 52, 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:10 Brasils ville natur
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Rio - for fattig og rik
17:25 Ut i naturen seervideo
17:30 Oddasat - nyheter på samisk
17:45 Tegnspråknytt
17:50 EM-kvalifisering fotball, kvinner: Norge 
- Østerrike
19:00 Dagsrevyen
19:45 Distriktsnyheter
20:00 Friidrett: Diamond League fra Roma
20:55 Distriktsnyheter
21:00 Dagsrevyen 21
21:30 Debatten
22:30 I Larsens leilighet: Sverre Anker Ousdal
23:00 Kveldsnytt
23:15 Når livet vender
23:45 Arkitektens hjem
00:15 Eit enklare liv

06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
15:15 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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 Brille
20:30 Sinnasnekker’n
21:30 Castle
22:30 Brille
23:30 CSI
00:25 Castle

06:00 Solsidan
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Solsidan
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Hotel Cæsar - Episode 
3000!
19:30 Hotel Cæsar
20:00 Fisken som bygde landet
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Criminal Minds
22:40 Blindspot
23:35 King & Maxwell
00:35 Criminal Minds

TORSDAG 02.06

FREDAG 03.06
09:00 NRK nyheter
09:10 Fjellfolk
09:50 Filmavisen 1962
10:00 NRK nyheter
10:10 Skattejegerne
10:40 Motorsøstre
10:55 Øyeblikk fra Norge Rundt
11:00 NRK nyheter
11:10 Med hjartet på rette staden
12:00 NRK nyheter
12:15 I Larsens leilighet: Sverre Anker Ousdal
13:00 NRK nyheter
13:10 Hygge i Strömsö
13:50 Filmavisen 1960
14:00 NRK nyheter
14:10 Hjelp, jeg skal bli bonde
15:00 NRK nyheter
15:08 Brasils ville natur
16:00 NRK nyheter
16:15 Smæsj
16:55 
17:00 NRK nyheter
17:15 Billedbrev: Picassos Málaga
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 Andreas Diesen portretter: Vazelinas 
elleville verden
20:55 Tidsbonanza
21:35 Hinterland
23:06 Kveldsnytt
23:20 Shania Twains gedigne comeback
00:55 Big Bang
08:30 Debatten
09:30 Hagekampen
10:30 Midt i naturen

06:00 Solsidan
06:30 Nyhetene
06:55 God morgen Norge
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 Home and Away 
17:00 Kirstie
17:30 The Odd Couple
18:00 Oppgrader!
18:30 Nyhetene
18:45 Været
18:50 Sportsnyhetene
19:00 Smartere enn en 5. 
klassing 
20:00 Idol - Finale!
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Idol - Finale!
22:15 Adele - Live in New York 
City
23:15 Det er lov å være blid 
med Else
23:45 Eurojackpot 
00:00 Meglerne
00:30 Film:  Robocop

06:20 Dyreflyplassen
06:45 Christine
07:10 Cougar Town
07:35 Top 20 Funniest
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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 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
01:00 The Big Bang Theory
01:00 The Big Bang Theory
19:00 America’s Funniest Home 
Videos
19:30 America’s Funniest Home 
Videos
20:00 America’s Funniest Home 
Videos
20:30 Costa del Kongsvik
21:00 Costa del Kongsvik
21:30 The Expendables
23:25 The Graham Norton Show
00:25 CSI

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Alle elsker Raymond
08:00 Alle elsker Raymond
08:30 The Ellen DeGeneres Show
09:15 Dr. Phil
10:15 NCIS: Los Angeles
11:10 NCIS
12:05 The Ellen DeGeneres Show
13:00 Million Dollar Listing New York
14:00 Sex og singelliv
14:30 MasterChef USA
15:30 Gordon Ramsay rydder opp
16:30 Teenage Boss Sverige
17:30 Råskap
19:00 Life in Pieces
19:30 Life in Pieces
20:00 Lukket visning
21:00 Bad Boys
23:05 Bad Boys 2

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

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

Alfaz del Pi

UNdER OppUssINg: El aquaducto de Soler (foto: L’Alfàs ayto)

Den 15.5 meter lange 
strukturen er listet 
som av historisk in-

teresse.

Etter restaureringen vil man 
inkludere strukturen i byens 
«grønne rute» Rådhuset sier 
i en pressemelding at pro-

sjektet skal kunne la seg 
gjennomføre uten å skade 
den gamle strukturen i pro-
sessen. Og at den gamle 
akvedukten er viktig for å 
bevare de få restene man nå 
har etter byens gamle identi-
tet som jordbrukskommune.

I Alfaz del Pi vil rådhuset restaurere en akvedukt fra 
det 17. århundre, kjent som «El aquaducto de Soler». 

Vil restaurere akvedukt

Boutique hotel
restaurant m. michelin kokk 

i hjertet av Altea
Calle Alba, 10, 03590 Altea | 966 88 58 49 | www.hoteleslaserena.com



www.SpaniaPosten.es  21. MAI 2016  UTGAVE 11 201630

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Marry Me
08:00 Dr. Phil
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
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
17:00 Vanderpump Rules
18:00 Real Housewives of Beverly Hills
19:00 The Middle
19:25 The Middle
19:55 Head Over Heels
21:30 Notting Hill
23:50 A Good Year

11:30 Antikkduellen
12:00 Mesternes mester
13:00 Arkitektens hjem
13:30 Jeg er
14:50 Norge Rundt
15:15 På bortebane
16:05 Hvordan kom vi hit?
17:00 Ut i naturen: Sherpa, dei som byggjer 
stiane våre
18:00 Big Bang
19:00 Lørdagsrevyen
19:45 Lotto
19:55 Oslo Skishow
20:55 Grantchester
21:40 Halvdan - helt akustisk
23:00 Kveldsnytt
23:15 Nattkino: Bridget Jones: På randen
01:00 Tidsbonanza
08:20 Gull på Godset
09:20 Verdens Rikeste Land på TV
09:50 Det søte sommerliv

06:00 The Tom and Jerry 
Show
06:20 The Tom and Jerry Show
06:40 Dyreflyplassen
07:05 Dyreflyplassen
07:30 Alt for Norge
08:50 Endelig ferie
09:40 Friends
10:10 Friends
10:40 Friends
11:10 Friends
11:40 Friends
12:05 Two and a Half Men
12:35 Two and a Half Men
13:00 Two and a Half Men
13:30 Two and a Half Men
14:00 Two and a Half Men
14:30 4-stjerners middag
15:30 4-stjerners middag
16:30 4-stjerners middag
17:30 4-stjerners middag
18:30 Toy Story 3

08:00 Modern Family
08:30 Modern Family
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske talenter
13:30 Haiangrep
14:30 Håndballeventyret
15:30 Robinsonekspedisjonen
17:00 Idol
18:30 Nyhetene
18:50 Lørdagsmagasinet
19:10 Sportsnyhetene
19:20 Været
19:30 Akvariet
20:00 Sommer i Dyreparken
21:00 Nyhetene
21:15 Været
21:20 Sportsnyhetene
21:40 Film:  Inception
00:30 Film:  Last Chance Harvey

LØRDAG 04.06

SØNDAG 05.06

08:20 Boligkrise
09:10 Alt for Norge
10:25 America’s Funniest Home Videos
10:50 America’s Funniest Home Videos
11:20 America’s Funniest Home Videos
11:50 Friends
12:15 Friends
12:45 Friends
13:15 Friends
13:45 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
23:30 Criminal Minds: Beyond Borders

06:00 Dr. Phil
07:00 TV Shop
07:30 Marry Me
08:00 Dr. Phil
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 Superoppusserne
13:30 Superoppusserne
14:30 Superoppusserne
15:30 Superoppusserne
16:35 Hellstrøm rydder opp
17:35 Luksusfellen Sverige
18:40 Notting Hill
21:00 Now You See Me
23:00 The Blacklist
00:00 Odyssey

07:15 Mot i brøstet
07:50 Mot i brøstet
08:25 Mot i brøstet
09:00 Bonanza
10:00 Bonanza
11:00 Globe Trekker
12:00 Norske Talenter
13:30 Sommer i Dyreparken
14:30 Jaget
15:30 Deep Sea
16:30 Smartere enn en 5. 
klassing 
17:30 Best av de beste
18:30 Nyhetene og Sporten
18:50 Været
19:00 Film:  Bruce Almighty
21:00 Nyhetene
21:20 Været
21:25 Sportsnyhetene
21:45 Beck: Advokaten
22:45 Beck: Advokaten
23:50 Chosen
00:20 Chosen

10:20 Eventyrlige hoteller
10:50 Tidsbonanza
11:30 Antikkduellen
12:00 Mesternes mester
13:00 Lenket
13:59 Hvem tror du at du er?
15:00 Friidrett: Diamond League fra 
Birmingham
17:01 Bislett Games - 50 år med verden-
srekorder
18:00 Tidsbonanza
18:45 Glimt av Norge: Fuglefolket på Utsira
19:00 Søndagsrevyen
19:45 Sportsrevyen
20:05 Dronning Margrethes slott: Gråsten
20:50 Den gåtefulle haien
21:40 Indiske somre
22:25 Indiske somre
23:15 Kveldsnytt
23:35 Den fjerde mannen
00:34 Grantchester

sudoku enkel sudoku medium sudoku Vanskelig
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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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8
3

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...

Pda. El Planet, Local 156-L, Ctra Nacional 332
03590 Altea - Alicante

Tel : (+34) 965 845 401
Email: info@garageeddykramer.com

www.garageeddykramer.com

KjøP oG sALG AV BiLer
ALLe TyPer rePArAsjoner,

oGså KArosseri
10 LåneBiLer
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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!

REdAKtøRENs “HEMMElIgHEtER”: 
Denne gangen er det SpaniaPostens redaktør som har 
tatt med seg kamera for å vise frem noen av Costa 
Blancas perler, de fleste lite kjent blant nordmenn på 
kysten.

El Portet, 
Moraira

El Portet, Moraira

El Portet, Moraira

Calpeklippen i det 
fjerne sett nordfra.

En va mange “hemmelige” strender 
mellom Calpe og Moraira.
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FASTLANDET  ·  ALICANTE  ·  BARCELONA  ·  BENIDORM  ·  MURCIA  ·  MALAGA  ·  TORREVIEJA
KANARIØYENE  ·  LANZAROTE  ·  LAS PALMAS  ·  TENERIFE

BALEARENE  ·  IBIZA  ·  MALLORCA  ·  MENORCA

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

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

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

Telefonen er betjent hverdager 10.00-14.00

E-Post: leiebil@spaniaguiden.no

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

som mest brukte
 norske utleier i Spania

2001-2016

15år

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

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

     Ingen depositum/ingen blokkering på kort*
     Ingen egendel ved skade**
     Ingen egendel ved behov for veihjelp
*Standard depositum er 950-1200€ for små og mellomstore biler. 
**Utvidet forsikring dekker ikke tap av nøkler, antenne, bøter, skader som gjelder uforsiktighet, 
skader fra terrengkjøring etc. Se websiden for komplette betingelser.
Utvidet forsikring koster fra 11€ pr døgn opptil et maksbeløp pr leiekontrakt. Se websiden vår for detaljer.

Se websiden vår for pris på din dato/hentested

Alicante

Madrid

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Murcia

Malaga

Palma de Mallorca

Ibiza

BarcelonaDu kan hente og 
levere over hele 

kysten.

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

Ford FocusFiat Panda Plus Ford FiestaFiat 500 Nissan Juke

Ford Focus stv Ford Focus CmaxCitroen C4 PicassoFiat Fiorino TDIVW Caddy

Levere på annet sted?
Ja du kan hente og levere bilen på 
forskjellige destinasjoner. Dette 
koster litt avhengig av avstand etc, 
dette da bilene ofte må transporteres 
tilbake til hentestedet. 

Betale i NOK eller EUR
Ved bruk av utenlandske får du ofte 
spørsmål om du vil bli trukket i lokal 
valuta (EUR) eller i egen valuta (NOK). 
For mest gunstig valutakurs, velg lokal 
valuta. Velger du NOK vil kortselskapet 
ditt og/eller banken din ta et påslag.

Har levert bilen men ser ikke depositum på konto? 
Refusjon skjer automatisk. Merk at depositum normalt ikke trekkes fra konto. 
Beløpet “reserveres” kun på kortet og denne autorisasjonen kansellerer når bilen 
leveres. Dersom du skal refunderes et beløp, merk at det kan ta opptil 15 dager før 
penger refundert et kredittkort faktisk vises på konto. Hverken SpaniaGuiden eller 
leverandøren av leiebilen kan påvirke denne prosessen. Det er banken din banken/
kortselskap som  forårsaker forsinkelsen og kun de kan påvirke prosessen.

Reserver din leiebil på 
www.SpaniaGuiden.no

SpaniaGuiden.no
DIN SPANSKE OPPLEVELSE STARTER HER

ü
ü
ü


