Se mer aktiviteter i Las Palmas

LAS PALMAS

Gran Canaria.

Gabriel
driver FastigsSe mer aktiviteter
i Alzola
Sansom
Agustín

SAN AGUSTÍN

hetsbyrån i San Agustin, kommer
att berätta om bostadsmarknaden
just nu på Gran Canaria och prisutveckling mm. Advokat Sonia Cubas
Diaz från Juristfirman Alzola i
Stockholm kommer att tala om
arvsrätt och testamente.
Föredraget hålls på svenska.
Fritt inträde
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Lunchföredrag om vanliga familjer och deras liv i Spanien.
Karin Bertilsson berättar om sociala förmåner, sjukvård, utbildning
och familjeliv.
Det blir en serie om tre fristående
föredrag i omarbetad form med
mer innehåll.
Del 1, 8 december kl. 10.30,
handlar om födelsetal i Spanien,
barnomsorg, skola, namn, dop,
aborträtt och konfirmation m.fl.
teman.
Del 2, 26 januari kl. 10.30
behandlar arbete, olika typer av
anställningar, arbetslöshet och Akassa, högre utbildningar och
sjukvård m.m.

Lunchföredrag om vanliga familjer och deras liv i Spanien.
Karin Bertilsson berättar om sociala förmåner, sjukvård, utbildning
och familjeliv.
Det blir en serie om tre fristående
föredrag i omarbetad form med
mer innehåll.
Del 1, 8 december kl. 10.30,
handlar om födelsetal i Spanien,

Del 3, 16 februari kl. 10.30
behandlar arbete, olika typer av
anställningar, arbetslöshet och Akassa, högre utbildningar och
sjukvård m.m.
Fritt inträde

Lunchföredrag den 15 december
kl. 10.30 med titeln:
Om bostadsmarknaden på
Gran Canaria.
Gabriel Alzola som driver Fastigshetsbyrån i San Agustin, kommer
att berätta om bostadsmarknaden
just nu på Gran Canaria och prisutveckling mm. Advokat Sonia Cubas
Diaz från Juristfirman
Alzola
i
Johan "JW"
Westlund
lever ett dubbelliv
Stockholm kommer
att tala om
som stekare
på de hetaste inneställena på Stureplan.
arvsrätt och testamente.
När han förälskar sig i överklasstjejen Sophie lockas
Föredraget hålls på svenska.
Fritt inträde han in en värld av organiserad brottslighet. Jorge gör

en osannolik rymning från fängelset och är på flykt
från både polisen och den serbiska maffian. Hans
plan är att göra en sista kokainleverans och sedan
lämna landet för gott. Mrado - är en brutal underboss
inom den serbiska maffian och är i konflikt med
huvudbossen Radovan. Han får i uppdrag att hitta
Jorge, men tvingas samtidigt ta hand om sin 8-åriga
dotter, Lovisa.
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