
 

 

AUZO BILERAK 2019 - JARRAIPENA 
 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Orokorra Txakur kaken arazoa. Ordenantza berriak onartu dira eta seinaleak 
eta kartelak jarri dira.  Kanttonttikin zakurrek kaka egiteko toki bat 
prestatuko da 
ORDENANTZA ONARTUA ETA KARTELAK KARRITA. 
EGINA 
 
Jendeak katueri jaten ematen diete. Kaleko katuen koloniak 
kontrolatzeko modua antolatzen ari da udala, ordenantzak zehazten 
duenaren arabera. Legia eta Sigaste ondoan egokitu dira katuentzako 
bi toki, eta udala eta bolondresekin kudeatzen dira.  
 

Igerilekuen egoera kaxkarra. Ostatua 
erderaz, aldagelak, kanpokoek ez dute 
pagatzen, ez araurik betetzen. Bi espazio 
antolatu beharko lirateke. Batean kanpoko 
janaria jateko (goiko terrazan?) 
 

 

Agerra Argiteri berriko (Bidasoa karrikan jarri direnak, baina Begoñaren 
denda inguruan edo) hiru farola 11:30tan itzaltzen omen dira. Hau 
begiratu beharko da. EGINA 
 
Begoñaren denda ondoan eta Aloñaren farmazia aurrean zuloak 
moldatu. EGINA 
 
Harategi inguruan kotxeak gaizki aparkatuak. EGINA 
 
Farolak fundituak. Agerrako futbol zelaira ematen duena eta bloke 
horretan justu bertze aldean ere bai. EGINA 
 
Autobus paradan putzu handia egiten omen da. Sumidero edo 
arketaren bat gaizki omen. EGINA 
 
Txabola barruan argia paratu. EGINA 
 
Hau parkea txukundu. AGERRAKO ESKAEREN TXOSTENA 
UDAL LANGILE ETA APAREJADOREARI PASATUA. EGINA 
 

 
Lesaka aldera doan zubia zabaldu, edo 
espaloiei soluzio bat eman, bat zabalduz eta 
bertzea anulatuz. Lesaka aldeko partea 
bizikleta eta oinezkoentzako egokitu. 
Trenbiderako sarrera eta abar. NAFAR 
GOBERNUARI PLANTEATU ZAIO. 
BIZIKLETA KARRILAKIN BATERA 
EGIN DEZATEN ESKATU ZAIE. 
 
 
 

Espaloiak moldatu beharra: 
Kafetegi aurrean espaloia 
ondoratzen omen doa.  
 
Jardinak kendu eta 
aparkalekuak egin. 
 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Bankuak moldatu, berriak jarri. EGINA. PARE BAT JARRI DIRA 
 
Funverako kutsadura. Azterketa bat egin da. Ze emaitza atera 
dira?ECOLAN-ek aztertu du gaia. Txostenak egin dira. Arau 
hausterik ez dago. EGINA 
 
Frontoi ondoko grabilla tokia moldatu hormigoi pixka batekin. Lan 
zerrendan paratua. AZTERTUA ETA EGINA 
 
Kotxeen abiadura auzoan. Zerbait egin hau moldatzeko. 
Mugikortasun batzordean landu da. Zebrabidea altxatu da. Abiadura 
30era mugatu da. EGINA 
 
 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Altzate 
Uraldea 

3 argi Altzateko kalean ezkerraldean paratu. EGINA 
 
Ekitatiban argia paratu. EGINA 
 
Argia paratu zebrabidean. EGINA 
 
Goian parean arketa batetik usaia ateratzen da. Begiratua eta 
moldatua. EGINA 
 
Kentzeko piboteak paratu, frontoi eta ikastolako erakusketa gelako 
sarreretan. EGINA.  
 
Ostatuen ordutegia. Araudia bete dezatela eskatu. EGINA 
 
Uraldea karrikatik Altzate karrikara, debekuaren seinalean 
“Bizilagunak ezik” paratu. EGINA. 
 
Arratoiak Kataku inguruan. DESINBERARI AIPATUA. EGINA 
 
Belar denda eta Bar Españolen artean garajetik ateratzen diren 
kotxeentzako ispilua jarri. Begiratu da eta ez da beharrik ikusten. 
Kamioi handiei debekatu zirkulazioa. Iruñean galdetua. Ezin da 
debekatu. EGINA 
 
Zia Erreka dragatu. KONFEDERAZIOAN GALDETUA EZIN DA 
EGIN. EGINA 
 
 

Kotxeen abiadura arazoak. Zebra bidean 
badena egin MUGIKORTASUN 
BATZORDEAN ARI GARA NG-k 
onartzen duenaren arabera. 
 

Erreka eta zuhaitz egunak 
antolatu.Zuhaitz eguna 
Manttalek antolatzen du. 
Erreka eguna udala ari da 
planteatzen antolatzeko. 
 
Merkatuko plazan idorpea 
egin. 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Bidasoa 
Xubizabal 

Kanala garbitu. GARBITU DA. EGINA 
 
Espaloi erdian zuhaitzak. Espaloietako arbolak kendu edo 
Txukunagoak jarri. Espaloia zabaltzeko aukera, baina lurra pribatua 
da. ARBOLAK KENDU DIRA. EGINA 
 
Kontenedoreen maldan espaloia ez dago ongi. MOLDATUA. 
EGINA 
 
“Paseo Colón”, garbitu edo desbrozatu. EGINA. 
 
Mendizainak urtean birritan erreka bazterra desbrozatu.EGINA. 
 
Parkinetan topeak jarri. EGINA 
 
Haur parkea hobeto hornitu. EGINA 
 
Bizikleta dendan topeekin arazoak. MOLDATUA. EGINA 
 
Kaxernako maldan ur arazoak brea altxata. Kaxernara igotzeko 
maldan, lehenbiziko 4 metrotan ez dago ur kanaletarik (edo agian 
azken obran zementuarekin tapatu zuten). Hori moldatu. EGINA 
 
Lanen jarraipena egin. Bilerak bukatzean egindako eskaeren 
laburpen bat publiko egin eta nonbait erakusgai jarri. Egin diren 
moldaketen jarraipena egin. WEB ORRIAN PARATUAK LANAK 
EGINA  
 
Xubi xabaleko etxeen gibeleko aldean arbol hagitz altuak (3 pinu 
batez ere). Haizearekin arriskutsuak izan daitezke. “ARIN 
BIZITZAK” da jabea. 9. Poligonoa, 354 eta 355 partzelak. Jabea nor 
zen galdetzen zen. EGINA 
 
 

Semaforoak begiratu. Oinezkoak 
babesgabe. Agian momentu batez 3 
semaforoak gorriak autoentzat eta berde 
oinezkoentzat? Goiko aldeko semaforo 
ondoko zebrabidea kendu. Euskalduna 
pareko zebrabidea Eztagaran gottigo jarri, 
kurbaren hain gainean ez egoteko. Espaloi 
erdian farola. 
MUGIKORTASUN BATZORDEAN 
BEGIRATZEN GAUDE. 
SEMAFOROAK ONGI 
SINKRONIZATUAK DAUDE 

Rotonda bat egiteko aukera 
euskaldunan. 
 
 
Xubi xabalen belarra dagoen 
tokian parkina egin 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Bortziriak Kontenedoreak dauden tokian hesiak paratu.EGINA 
 
Espaloiak gaizki daude. Zuloak. Zebra bideetara irisgarritasun txarra. 
Irristakor ere bai. Katxerra pasatu beharko da. EGINA 
 
Pista eta terreno pribatura arteko lur zatia norena da? Garbitu behar 
da. Jabetza pribatua du. LANDUA 
 
Prohibido seinalea kendu. EGINDA 
 
Farola batzuk fundituak. EGINDA 
 
Auzotik irteeran eskubi aldera ikusteko ispilua paratu. EGINA. 
 
Hiru magnolio moztu eta bi pinu podatu.Magnolioak moztuak. 
EGINA 
 
Kaxernatik ura erortzen da auzora. Errekatxo hau kanalizatu beharko 
litzateke. Rejilla begiratu behar da ere. Hiru etxeetara sartzen omen 
da ura. UREN LANGILEAK BEGIRATUA. EZ OMEN DA 
UDALAN AFERA. LANDUA  
 
Garajeen irteeran ere ispilua eskatzen dute. (Semaforo ondoko 
etxeak) Aztertu da eta ez da beharrik ikusten. LANDUA 
 
Marra horiak margotu: Errepidean kotxe lerroak egiten direnean 
auzotik irteera ez oztopatzeko, eta espaloi ondoetan ere bai kotxeak 
ez aparkatzeko. EGINA 
 
Auzotik irteeran rejilla bat ondoratzen ari da. Aparejadorea abisatua. 
LANDUA  
 
Bi sumidero gaizki: auzora sarreran espaloian ondoan (ezker aldera), 
eta bertzea auzora sartu eta eskubira gelditzen den etxearen ondoan. 

Auzoaren gibeleko aldetik joaki den pista 
asfaltatu. Aurrekontua eskatu da 9.500 
euro. 2021 urtea bukatu aurretik egingo da. 
 
Bera aldera abiadura handian sartzen dira 
kotxeak. Zebra bide baden bat paratu 
beharko litzateke. (auzotik irtetzeko zebra 
bide bat behar da). Mugikortasun 
batzordean lantzen ari da hau. Abiadura 
neurtzeko argidun seinalizazioa paratuko 
da. 
 
 

 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Aspace abisatua. LANDUA 
 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Dornaku Pare bat kontenedore berde nahi dituzte auzoan. Orain ez dute deus. 
Zabor mankomunitatearekin solastu da. Orain pare bat legintzaldi 
erabaki zen baserri auzoetan kolore desberdinetako kontenedoreak 
toki batean zentralizatzea, normalean auzoko sarreran. Horrela egin 
da Dornakun ere, bere garaian bizilagunekin adostua omen. Zabor 
mankomunitatearen irizpidea da kontenedore berdeak beraiek 
bakarrik ez paratzea inon. Mugitzekotan denak batera. Beraz hau 
ikusita orain arte bezala jarraitu beharko du. LANDUA 
 
Lamixene inguruan dauden lur erorketak moldatu. Zuhaitzak ere 
erortzeko arriskuan daude. ESKUTITZA PASA ZAIE LURJABEEI. 
LANDUA. DONATOK MOZTU BEHAR DITU 
 

Bide ondoko zuhaitzak edo zuhaitzen 
adarrak moztu. ESKUTITZAK 
BIDALIAK. Mozketa batzuk egin dira. 
Auzokoekin zein zuhaitz moztu zehazten 
ari gara. DONATOK MOZTU BEHAR 
DITU 
 
 

Lapistako pista, 
Gorospelkobordatik 
Suspelara doana 
hormigonatu.  
 
Argi instalazio zaharkitua 
(posteak eta). Argi 
indarrarekin arazoak. 
Badakite ez dela udalaren 
ardura baina Iberdrolarekin 
solastea eskatzen dute.  
 

Eltzaurdia Auzora sarrera enbreatu. EGINDA.  
 
Zubia moldatu edo zabaldu.  2. zubia da, ez sarrerakoa, kurba egiten 
duena, Mitxelenborda parean. Aurten proiektua eginen da, eta heldu 
den urtean obra ejekutatu. LANDUA 
 
Bide ondoko arketak tapatu, parrillak jarri. EGINA 
 
Buzoiak dauden tokian bandoak paratzeko toki bat egokitu. EGINA. 
 
Zaborren kontenedore inguruak garbitu. Boluminosoak daudenean 
mankomunitatera deitu. Zabor mankomunitatea abisatua dago. 
LANDUA  
 
Kloroakin arazoak etxeren batean. Ur arduradunari jakinarazia. 
LANDUA  
 

Antenaren mantenimentua, udalak bere 
gain hartzea. Nafar Gobernuko 
Telecomunicaciones-era deitu  da eta 
Teledistribuzioa eskatu  da. Antena jarri 
toki on batean eta hortik kablea banatu. 
(Igantziko bentan hala omen dute). GAIA 
LANTZEN ARI GARA 
 

Argia jarri auzo sarreran. 
 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Eztegara Eserlekuak moldatu.EGINA. 
 
Etxeen aldeko argiak paratu. EGINA 
 
Espaloiak moldatu. Zebra bideetan argia. MUGIKORTASUN 
BATZORDEAN ARI GARA. 
 
Elbarrientzako parkinak margotu. EGINA 
 
Autobus parada. Enpresa desberdinak ibilbide desberdinak. EGINA 
 
Eztegarako espaloia katxer batekin garbitu. Irristakorra dago. 
EGINA 
 
Etxeen atzekaldeko sasiak moztu. EGINA  
 
Eztegara Kaxerna eskailera garbitu. EGINA. 
 
Zurera Market dendako espaloira igotzen dira. Pibotea paratu. 
Dendan solastua eta ez dute beharrik ikusten. LANDUA 
 

Argi gutti orokorrean. Argi kalitatearen 
inguruko azterketa bat egin. 
Auditoria energetikoa eta argiteriarena 
eginen da 2021ean 

Bestetan barrakeroak ur 
zikinak plubialesetara 
botatzen dituzte. Ferianteei 
erranen zaie eta 
gainbegiratuko da. 
 
 
 

Foruen plaza 
Iparkarrika 

ASPACEkin bilera garbitasunari buruz. Ipar karrikatik ez dira 
pasatzen. ASPACE ri abisatua. LANDUA 
 
Ipar karrika. Goroldioa karrikan katxerra pasa. EGINA. 
 

 
 

Kable guztiak lur azpitik 
sartu. Telefonika argi 
indarra… Aparejadoreari 
galdetu nola dagoen legedia 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Garaitarreta Udaleko makinarekin bide bazterrak garbitu. EGINA 
 
Uxaneko lehenengo kurban bidea errekak jana. EGINA 
 
Kunetak moldatu. Batzueri sakonera eman eta bertze batzueri 
sakonera kendu. EGINA 
 
Kotxeak gurutzatzeko tarte batzuk ireki. LAN ZERRENDAN 
PARATUA. GONZAGARI KOMENTATUA. LANDUA 
 
Urkuxako merenderoa txukundu. Kontenedore bat jartzea eskatzen 
dute. Udal langileek egin dezakete hau. ZABOR 
MANKOMUNITATEAN KONTENEDOREA ESKATUA. EGINA 
 
Zaborrak Uxane ondotik frontoi zaharrera eraman edo Uxanekoa 
moldatu.UXANEKOA MOLDATU DA. EGINA 
 

Urkuxako zubia zabaltzea ongi legoke eta 
barandak paratu. Argia paratzea ere bai. 
GONZAGA APAREJADOREARI 
AIPATUA. ZUBIAK LEGEZ ZEIN 
ZABALERA BEHAR DUEN IKUSI 
BEHARKO DA. 
 
Auzo batetik bertzera doazen mendiko 
bideak errekuperatu eta txukuntzea 
eskatzen dute (Kaule-Garaitarreta). Mendi 
lanen zerrendan jarri da. 
 
 

Errepideko zuloak moldatu. 
Bidea asfaltatu? 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Ibaialde Auzo sarreran farola paratu. Argiteria berria egin denean, Bidasoa 
karrikan kendu egin da. EGINA 
 
Ondoko belagaian azienda. Ordenantzak begiratu. Kexa jarri du 
bizilagun batek. BEGIRATUA ETA AZTERTUA. Belagaiak bi zati 
ditu. Hiri lurra eta ez urbanizagarria. Ez urbanizagarrian egon ahal 
dira poniak. Bi zoru motak itxitura batekin banatu beharko lirateke. 
ORDENANTZA BERRIAK PRESTATU DITUGU. LANDUA 
 
Paseo Colon” ongi legoke urtean pare bat aldiz desbrozatzea.  
EGINA 
 
Arratoiak ibai ertzeetan. Arratoiak ikustean herritarrek Desinberari 
(Patxi Moreno) deitu behar diote zuzenean. Udalak berari 
kontratatua dio desratizazio zerbitzua. LANDUA 
 
Zabor kontenedoreak zikinak. Garbitu edo desinfektatu beharra. 
MANKOMUNITATERA ABISATUA. LANDUA  
 
Saneamendua. Azken portalaren inguruan (erreka aldera) hiru 
arketek usai txarra botatzen omen dute. UREN ARDURADUNAK 
BEGIRATU ZUEN ETA EZ ZUEN DEUS NABARITU. LANDUA 
 

Inguruko baratzeetan sute txikiak edo 
fogatak egin daitezke? Kexa jarri du 
bizilagun batek. IDAZKARIAK 
AZTERTUKO DU GAIA 
 
Euskaldunako semaforoa: eskubira 
doazenentzako naranjan jarri. Badena eta 
zebra bidea Bera aldera.  Mugikortasun 
batzordean lantzen ari da. Neurria 
aplikatzeko oraindik. Abiadura 
kontrolatzeko argi seinaleak paratuko dira.  
 

 “Paseo Colon” arriskutsu 
dago. Bidea erortzear. 
 

Ilekueta Arketa garbitu Ilekueta 1. UREN ARDURADUNA ABISATUA. 
LANDUA  
 
3 farola itzaliak  Matzada aldera. ARGIEN ARDURADUNA 
ABISATUA. LANDUA  
 
Gaztetxoak parkean bandalismo kasuak. Ortziral eta larunbatetan. 
FORALAK ABISATUAK. LANDUA  
 

Trafikoa eta abiadura. Eskolan hesiak 
paratzeak eragina du auzoan. Seinaleak 
paratu beharko lirateke. 
MUGIKORTASUN BATZORDEAN 
BEGIRA ARI GARA Abiadura 
kontrolatzeko argi seinaleak paratuko dira. 
 
Astondoa zubian txapa bat dago, soinua 
kotxeak pasatzerakoan. Ondoratzen ari 
omen da. APAREJADOREA ABISATUA.  

Espaloia egin erreka ondoan. 
Marrazkia pasa digute 
proposamenarekin. 
MUGIKORTASUN 
BATZORDEAN 
BEGIRATUKO DA. 
MEMORIA BALORATU 
BAT ESKATU BEHARKO 
LITZATEKE. 
 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Iturlandeta Labaderoko oiloak eskapatzen dire. JABEAREKIN SOLASTUA. 
BARRUAN MANTENTZEKO ESKATU ZAIO. LANDUA 
 
Errekaren bertze aldea, Eztegara aldea Euskaldunarutz zikina. 
Garbitu. EGINDA 
 
Erreka bazterra orokorrean garbitu. EGINA. 
 
Argaiako arbolak sobera haundiak. JAKINARAZIA. ZUHITZEN 
BAT MOZTU DA. LANDUA  
 
Martikorenan jardineko arbolak sobera haundiak. Mozteko eskatu 
zaio. EGINA 
 
Fondoko blokean parkinen marrak gaizki markatuak daude. EGINA 
Bandoak gehiago zabaldu. Agian dendetan jarri. Dokumentazio 
guztia euskaraz eta gazteleraz jarri. EGINA 
 
Konpostagailuak pixka bat abandonatuak, hobe zaindu. KENDU 
DIRA. MARROIA JARRI DA. EGINA 
 
Zaborrontzi gehiago Kanttonttikin. EGINA 
 
Labaderoa garbitu, sasiak eta ura. EGITEN DA 
 

Kanttonttikin argi gehiago. LAN 
ZERRENDAN PARATUA 
 
Errekara ur zikina ateratzen da Kanttonttiki 
aldetik. UREN ARDURADUNAK 
BEGIRATU DU. ZAILA AURKITZEN 
NONDIK HELDU DIREN UR HAUEK 
 
"Zakurrak haundiak libre. Zeinek dute 
muturrekoaren beharra? Arriskutsuak izan 
daitezkeen zakurrak. "Kapitulu honetan 
aipatzen diren txakurrak bi metro baino 
gutxiagoko kate edo uhal luzaezinarekin 
lotuta egon beharko dute, eta dagokien 
arrazari egokitutako muturreko 
homologatua eraman beharko dute bide 
publikoetan, higiezin kolektiboen zati 
komunetan eta erabilera publikoko leku eta 
eremu orokorretan, eta ezingo da txakur 
horietako bat baino gehiago eraman 
pertsona bakoitzeko. Ezin dira inola ere 
adingabeek gidatuta joan"" (udal 
ordenantza)"  
ZAKUR PARKEA JARRIKO DA 
 
 

Eltzaurpeako pareta erortzear. 
 
Estanko pareko azera/zola 
moldatu. 
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Itzea Osteopatan aurreko espaloia moldatu. EGINA 
 
Lixoia parean piboteak jarri. Lixoaia ostatukoekin solastu da beraien 
iritzia eskatzeko. Espaloia moldatuko da. EGINA 
 
Auzoan etxeetara ura marroia iristen da euria egiten duenean. 
Deskargen arazoa omen. Uren arduraduna abisatua. LANDUA 
 
Olioaren kontenedorea espaloian. TOKIZ ALDATU DA. EGINA 
 
Konpostagailuaren ingurua gaizki dago. Pibote bat paratzea ongi 
legoke kotxeak ez aparkatzeko. Loia egiten da…Ura iristen omen da 
parkinetik. Arketa bat omen dago bere lana egiten ez duena. 
ARKETA TXAKAINI MOLDATZEA ESKATUA. Udal langileak 
ere begiratu du. Konpostagailua eta kontenedoreak tokiz mugitu dira. 
EGINA 
 
Zubiko baranda margotu. EGINA 
 
Labaderoan ur sobrantea dago. Iturrian ere moldaketa egin behar da. 
Erlazionatuta omen daude. UREN ARDURADUNAK 
BEGIRATUA. MOLDATUA. EGINA 
 
Arketa berritu Trukenekobordako belagian. Uren arduradunari 
jakinarazia. EGINA 
 
Egurrezko baranda moldatu. EGINA 
 
Itzea ondoan eta zubi txikian bi paperontzi paratu. EGINA 
 

Ibardindik ur zikinak heldu dire. Euritea 
hasi eta erreka hazten denean nabaritzen 
omen da. LAN ZERRENDAN PARATUA, 
UREN ARDURADUNARI 
KOMENTATUA ETA AZTERTUA 
 

Larungo bidea markatu. 
 
Itzean piboteak moztuta. 
Arriskua eztropozu egiteko. 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Kanttonberri Laboral kutxa ondoko txoko hori kotxeei itxi, bankuak paratu 
jendeak probestu dezan. Ezin da itxi, ondoko lur eremura pasabidea 
utzi behar delako. Ordenatu da eta plaza urdinak jarri dira. 
LANDUA  
 
Laboral kutxaren parean espaloian zemento petatxoa gaizki egina. 
MOLDATUA. EGINA  
 
Zubi inguruko zuhaitzak moztu. Uholdeentzat arrisku handia. 
EGINA 
 
Espaloietatik arbolak kendu (zubian). EGINA 
 
Aspacekoei plazoleta garbitu dezatela eskatu, espaloi ondoak eta 
abar, gehienbat Global akademia aldera. ASPACERI ABISATUA. 
LANDUA  
 

Trafiko eta aparkalekuekin arazoak. 
Mugikortasun batzordetik landu da. 
Hainbat neurri hartu dira aparkaleku plazak 
ordenatzeko. 
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Kaule Maleteneatik gora mendia garbitu. Landagaita eta Iesola aldera ere 
bai. EGINA 
 
Udaberri eta uda aldera bidaxka eta pistak ere garbitu. Udarako 
hartzen diren langileekin eginen da. LANDUA 
 
Hainbat bide bazterretan leherkurak eta erortzak daude. Auzo 
sarreran bat moldatu da. EGINA 
 
Morkotzen bordako kurban “quita miedos”-a jarri. Uste dugu ez dela 
beharrezkoa. Kurba horretako zola moldatu da. LANDUA 
 
“Paso canadiense” baten eskaera ere eginen da. Azkenean bi jarriko 
dira 2020ko udazkenean, 2021ean lau. EGINA 
 
Larungo kaxkoan “Santiñaz” aldera nondik joaten den seinalizatu. 
EGINA Lizuniagako bideko bidegurutzean jarri da 
 
Landabordara doan pista itxia dago. Eskoilera moldatzean garbituko 
da. EGINA 
 
Larungo pistan gora (“quita miedos”-a dagoen inguruan) hormigoian 
zulo handia dago. Urak kaltea egiten du. Balastroakin tapatu da 
zuloa. Larungo pistan martxoan egin dira hobekuntzak.EGINA 
 
Zizkuitzetik behera Iesola aldera bidea garbitu. EGINA 
 
Jose Mari Remiroren etxera doan pistan, bide bazterrak garbitu. 
Udarako hartzen diren langileekin eginen da. LANDUA 
 
 

Zabor kontenedoreak tokiz aldatu. 
Txominek baloratuko du. Hormigoizko 
explanada koxkorra egin behar da. Metro 
pila daude. Zelaitu beharko zen eta gero 
hormigoi aunitz bota. Gastu haundia izanen 
zen eta seguraski zerbitzua ez zen anitz 
hobetuko. Kotxeek ondoko bidean aparkatu 
dezakete. 
 
Bide ondoan dauden arketak seinalizatu 
egin behar dira. GONZAGA ABISATUA, 
LAN ZERRENDAN JARRIA. 
 
Kotxe, moto eta bizikleten abiadura 
jeisteko seinalizazioa paratu. GONZAGA 
ABISATUA, LAN ZERRENDAN 
JARRIA. 
 
Ibardindik erreka aldera, Iesola aldera, 
garbitu “muganteekin” mugako bertze 
herriekin batera alegia. Erre eginen da. 
Baimena eskatu behar da. Agian eskuz 
desbrozatuko da. 
 
 

 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Legarbidea Ranpan garajetan sartzerakoan kotxeen bajoak jotzen dute. 
Kontratistarekin solastu zen. EGINA 
 
Iturria paratu. Bankuak paratu. BANKUAK JARRIAK. EGINA 
 
Tuboa bidasoan barna. Nilsa, konfederazioa. Begiratu 
aparejadorearekin. APAREJADOREAREKIN SOLASTUA. 
KOLEKTOREA BABESTEKO OBRA EGINEN DUTE NILSAK 
ETA INGURUGIRO DEPARTAMENTUAK. CHNk EGINA 
ESKOILERAKIN BATERA 
 
Konposta kutxak Lekuonan terrenora pasa. 
MANKOMUNITATEAN ABISATUA. KONTENEDORE 
MARROIA JARRI DA 
 
Sigaste ondoko parkinean graba bota. PRIBATUA DA. DAGOEN 
BEZALA UTZI BEHARKO DA.  
 
 

Zetoak mozteko baimena eskatu da.  
 
 
 
 

Zubi bat egiteko proiektu bat 
ba omen zegoen aspaldi. Gai 
hau aztertu.  
 
Arbolak kimatzerik bada? 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Legia Bizikletan kontrako norabidean ibiltzen dire. Arriskutsua, batez ere 
Rudiren kurba aldean. GPS-ak Legiatik bidaltzen du Eztegaratik 
beharrean. Mugikortasun planaren barruan Bolardoa jarri da kale 
sarreran. Kotxeen trafikoa murriztuko da. Lehentasuan oinezkoak eta 
bizikletak izanen dute, nahiz eta kontrako norabidean joan. 
LANDUA  
 
Kartoiak eta zaborra oro har kontenedoreetatik kanpo. Monjekin 
bilera bat egin behar da. Hor kanpaldiak izaten dira eta zabor aunitz 
sortzen dute eta edonola utzi kontenedoretan. DABID APEZARI 
KOMENTATUA. LANDUA  
 
Bankoak  moldatu RUDI PAREKOAK MOLDATUAK DAUDE. 
 
Eguzki pareko garajeak parking bihurtuak. Aparkatzen ez utzi. 
EGINA. OINEZKOENTZAKO PASABIDEA MARGOTUA 
 
Multak jarri aurretik abisuak eman. HORRELA ARI DA 
ALBINTEA. EGINA  
 
Blokeen gibeleko aldea sasiz betea. Garbitu. ASPACE ABISATUA 
EGINA 
 
Zaborrontzia jarri iturrian. EGINA 
 
Pilen kontenedorea berriz jarri. Kontenedore erreak moldatu. 
Kontenedoreen txokoa bertze modu batera antolatu. Zabor 
mankomunitatean abisatu da eta bertze aukeraren bat aztertuko da. 
EGINA. Hausnarketa: kontenedoreak beti ixkinetan jartzen ditugu, 
eta toki zikinak bihurtzen dire. Erdian, toki zentrikoetan jarriz gero, 
denek gehiago zainduko genuke. 
 
Udalak zerbitzu bat izatea jendeak gaizki ikusten dituen gauzen 
argazkiak bidaltzeko. Mobilez adibidez. EGINA 

Argi gutti. Zein da argiteria minimoa? 
Legeak arautzen du. Auditoria bat eginen 
da 2021ean. 
 

 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

 
Legia karrikako garbiketa ASPACEkin egon. Bloke tarteetan 
sartzeko. EGINA 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Matzada Rotonda ondoko parketxoan, aulkiak xehetuak daude eta iturriak ez 
du urik ematen. EGINA 
 
Udalakin harremanak izateko aplikazioa. EGINA 
 
Hegoalde karrikan argiteria falta. LAN ZERRENDAN PARATUA. 
EGINA 
 
 
Margotu horiz karreteren bi aldeak futbol zelai eremuan. LAN 
ZERRENDAN PARATUA 
 
Futbol zelaian sare bat paratu baloiak etxeetara ez joateko. Baloi 
biltzera joan diren gaztetxoekin errespetu faltak etxe jabeekin. LAN 
ZERRENDAN PARATUA. FUTBOL ZELAIKO 
ARDURADUNEK EZ DUTE BEHARRIK IKUSTEN. 

Eskolako atakak. Trafikoan duen eragina. 
Mugikortasun batzordean tratatzen ari da. 
 
Kotxeen abiadura mugatzeko neurriak 
hartu. Mugikortasun batzordean tratatzen 
ari da. 
 
Lurraren egunean, bestetan sahiesbideak 
ongi seinalizatu. Frantzia aldera batez ere. 
Udal agenteari jakinarazi zaio. 
 
Matxakon etxe inguruan farolak falta. LAN 
ZERRENDAN PARATUA 
 
 
 

Xugako etxeetan kableatua 
kanpotik doa.  
 
Futbol zelaian aldageletako 
ate urdina itxi, horrela 
jendeak bere inguruan ez luke 
aparkatuko. 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Plaza Zaharra  Plaza zaharreko transformadorea itxi. EGINA 
 
Frontoi zaharreko pareta erortzen ari da. Moldatu. Gottitik jausten 
den erreka garbitu, paretara joaten da zuzenean. EGINA 
 
Larunbetik ateratzeko ispilua jarri. Begiratu da eta ez da beharrik 
ikusten. LANDUTA 
 
Ezkilak. Dezibelioak neurtu. Bolumen apalagoan jarri, gauez ixildu, 
igande goizeko 9.30tako  kendu…12:00takoa ere bai APEZAKIN 
SOLASTU GARA ETA ELEKTRIZISTA BAT ARI DA KONTUA 
LANTZEN. LANDUA  
 
Plazan aparkaleku batzuk ireki. Piboteak bertze modu batera jarriz. 
Udaletxeko fatxada libre eta bertze aldera parkinak? USTE DUGU 
ORAIN BEZALA ONGI DAGOELA. LANDUTA 
 
Plaza zaharreko parkinera erortzen diren sasiak garbitu. Arbolak 
kimatu. Plaza zaharretik gotti joaki den bideko arbolak kimatu, 
ikusgarritasuna kentzen dute. Aspace abisatua. EGINA 
 
Igande goizetan, funeraletan… auzoa kotxez betetzen da eta desastre 
bat da. Hori antolatu. MOLDATUA. EHORZTETXEEK 
IREKITZEN DUTE PLAZA APARKATZEKO. LANDUA. Arazoa 
plaza gutti daudela eta jendeak bertan aparkatu nahi duela. 
 
Larunbeko teilatua erortzen, arriskutsua. Abisua pasa zaie jabeei. 
LANDUTA  
 

Udaletxe gibeleko maldan kotxeak gaizki 
aparkatuak. Bertze modu batera antolatu. 
Eskuin aldean aparkatu? 
Lekuona pareko aparkalekuetan ipurdia 
kanpora gelditzen da, marrak pixkat 
okertuago margotu? 
Mugikortasun batzordean landuko da gaia 
 
 

 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Suspela Kuneta handiegiak bete beharko lirateke balastroakin. EGINA.  
 
Zigardiberea parean egurrezko baranda moldatu. EGINA 
 
 
Ilekunbordatik eskuinera doan errepidea egoera txarrean. Asfaltatu. 
BEGIRATZEKO. GONZAGARI AIPATUA 
 
Altza bat erreka erdian begiratu moztu beharko litzateke. 
MENDIZAINA ABISATUA.  
 
Argia eraman Ilekunbordaraino. EGINA. 
 

Herri kanpokaldeak ere kontutan izan. ARI 
GARA 
Abiadura 30era paratu. 
APAREJADOREARI ABISATUA. 
 

Karrobideak eta bide 
generalak garbitu. 
 
Erreka ondoko eskonbroa 
dela eta eskutitza bidali lur 
jabeari. 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Suspelttiki Iribarrengo bordaren parean. Zulo handi bat ubidean. Arketa 
moldatu. URTZI MENDIZAINAKIN BEGIRATUA. 
 
Depositotik betti kunetak eskuz garbitu. Kontuz kableekin. LAN 
ZERRENDAN PARATUA. APAREJADOREA ABISATUA 
 
Gaztetxe aurreko arbolak moztu. Mendizainakin begiratua 
 
Euskaldunatik gaztetxera arteko ubideak garbitu. ASPACE 
ABISATUA  
 
 
Gaztetxea itxi. Itxia dago. 2021ean botako da 
 
Ensenen bordan, Hormigoizko bidea oso labankorra dago. Soluzio 
bat eskatzen da. Arketa handi bat ere bada. Rejillarekin tapatu 
beharko da. ZOLA BERRITUA. PARRILLAK JARTZEA FALTA 
 
Auzotik ikastola aldera doan bidean  kamioei pasatzen utzi. 
Lehentasun betik heldu dena. EGINA 
 
 
 

Gaztetxeko tenis pistari zein irtenbide 
eman ahal zaio. 2022ko udaberrirako 
moldatuko da 
 

Ikastolako sarrera-irteera 
ordutan eta Toki Onatik 
irteera ordutan Euskaldunatik 
gora pasatzen utzi. 
 
Euskaldunatik gottiko 
pasabide debekatua, nork 
kontrolatzen du? 
 
Igerilekutik gora bidea 
zabaldu kamioiak eta 
pasatzeko. 
 
Argia ekarri deposito aldera 
eta handik gora. 
 
Kuneta eta ubideen ardura  
norena da. 
 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

Zalain Auzolanean aska eta labaderoa moldatu. BIZILAGUN 
ZINEGOTZIARI AIPATUA  
 
-. Berrotegia etxea. Inguruak txukundu ditzala eskatu. EGINA 
- Entierroak direnean herriko etxeko plaza irekitzea. Hau 
ehozrtetxeak egin dezakete. MOLDATUA 
- Zebra-marra bideak: Puy/Alco parean eta Irun-Berako sarreran 
Stop ondoan.EGINA 
 
121 errepidearen zabaltzea hasten denean, Arren beharrean Zalainen 
hasteko istripu gehien hemen izan direlako. Pantaila akustikoak 
jartzeko eskatu. Proiektua aurkeztu zenean udalak plenoan onartu 
zituen puntu hauek alegazio gisa.  Ikusi behar kasurik egin zaion 
gobernuan  edo zer. NAFAR GOBERNUAN ESKAERA EGINA 
DA. LANDUA  
 
VERKOLen isurien txosten bat udalara bidalia da. Hilabetean behin 
produktu baten ondorioz usai txarra egoten da auzoan. Aztertu 
beharko da eta fabrikak arduraren bat baduen eta honek ondoriorik 
izan ditzakeen begiratu. IDAZKARIA ABISATUA. EKOLANEK 
ERE BEGIRATU DU GAIA. AZKEN EMAITZEN ZAI. Ekolanek 
idatzi bat prestatuko du hizkuntza ulerterraz batean bizilagunei 
azaltzeko egoera zein den. EGINA 
 
Zubian oinezkoen pasabidea hobeto markatu behar da. Ustez ongi 
dago. EGINA 
 
Poligonoan argi sobera omen dago. Hemendik bi farola Hierros 
Bidasoa eta Arrondo aldera ekarri. Farolak tokiz aldatzea ez da 
erraxa, gehienez ere fokoa probesten ahal da, postea berria jarri 
beharko litzateke.  Aipatzen den bideetako bat hagitz estua da eta 
oinezkoentzat agian ez da egokia (aztertu beharko da). EGINA 
 
Zalain 1 eta 2. Kotxeak gaizki aparkatuak. “Paso canadiensea” 
dagoen tokian ere gaizki aparkatzen dute ataka bateko pasabidea 

Autobusa gelditzeko tokia egokitu. 
2021eko aurrekontutan 30.000€ dira 
honetarako. NGrekin lanean. 
Auzoko trafikoa bideratu. Aska dagoen 
bidegurutzea da arriskutsuena. Norabide 
bakarra paratu, edo stop seinaleak eta 
ispilua. BIZILAGUNEK ZINEGOTZIARI 
AIPATUA BERAK EGINEN DU 
PROPOSAMEN BAT MUGIKORTASUN 
BATZORDEAN 
 
Igandetan kamioiekin arazoak. Gaizki 
aparkatuak. Bizilagunak kontrako 
norabidean bide bat hartzera behartuak 
daude. Igande ilunabarrean kamioiak 
martxan jartzen direnean sahiesbidea hartu 
dezatela, ez karretera zaharra. Zaborra non 
nahi uzten dute kamioilariek. Zabor hau 
kontrolatu beharko litzateke. Kartelak 
paratu ahal dira. Albintea eta foralekin 
solastu gara gai honetaz. Aspaceri 
garbiketa indartzeko eskatu zaio. 
 
 
Postastik behera ubideak garbitu. Eginak 
daude, falta direnak dire parrillatik uran 
depositora joaki diren bidekoak dira. LAN 
ZERRENDAN PARATUA. 
 

 



 

 

AUZOA EGINA/LANDUA LANTZEN EGIN GABE 

oztopatuz. Kartela paratu parrilla ondoko atakan. EGINA 
 
Villanuevako bidea. Mendizainak garbitzea eskatzen da. EGINA 
 
Zabor mankomunitateari kartelak paratzeko eskatu boluminosoak 
uztea debekatua dagoela adieraziz, eta garbigunera eraman behar 
direla aipatuz. MANKOMUNITATERA PASA DA ABISUA.  
 
Botxoko rotondan Bera-Irungo norabidean kamioiak ez sartzeko 
seinalea paratu. Nafar Gobernuko errepideetakoei egin zaie eskaera 
ez digute onartu. 
 
Argiak: Xokoa etxetik frontoira joaki den bidaxkan farolak jarri, 
arketak eta tuboa pasatua dago. JUANTXOK BEGIRATUA ETA 
EGINA. 
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Zia Errepide ondoko kunetak eta ubideak hormigoiakin bete (Eredu 
bezala Maletetik gora egindako lana hartu ahal da) 
APAREJADOREA ABISATUA. NAFAR GOBERNUAREKIN 
SOLASTU DA. 2022RAKO EGINEN DA ESKAERA 
(AZAROAN) 
 
Angulerotik Lamixenera zubia egin.APAREJADOREA 
ABISATUA. JABEEKIN SOLASTU GARA. 2021ean zubia egiteko 
asmoa dugu. 
 
Kontenedoreak dauden tokian zulo handi bat dago. EGINA. 
 
Lamixene aldeko bidean argia jarri. APAREJADOREA 
ABISATUA. 
 
Legarreko bordan ispilua xehetua dago. Landaretzak tapatzen du ere. 
EGINA 
 
 
Zumalkuko bidean, Maleusteko bordatik aurrera erortza bat omen 
dago. EGINA. 
 
 
Zaborrak. Peñan almazen inguruan kontenedore berde gehiago jarri 
eta olioa biltzeko ontzia ere bai. Mankomunitatean komentatu da. 
LANDUA  
 
Maleuste. Azienda arrisku seinalea jarri bidean. Nafar Gobernuari 
eskatuak. EGINA 
 

Kotxeek abiadura murrizteko neurriak 
hartu. Mugikortasun batzordean lantzen ari 
da gaia. 
 
Peñaborda eta Telletxeko bordatik ur aunitz 
etortzen da goitik behera errepide aldera. 
APAREJADOREA ABISATUA. 
 
Legarreko malda. Zola irristakor dago. 
GONZAGA ABISATUA. 
 

Lamixeneko bidea asfaltatu. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
ESKAERA OROKORRAK HERRIRA BEGIRA. 
 
Espaloiak moldatu. Zebra bideetan irisgarritasuna bermatu. Zebra bideetan argiak paratu. 
 
Eskola inguruan trafiko arazoak goizetan. Eskola-Haur Eskola sarrera hori hagitz arriskutsua. Kanttonberritik haurrak eskolara joatea arriskutsua omen da.  
 
Zakur kakak eta katueri jaten ematea. Zakur handiak eta arriskutsuak lotu gabe eramaten dituzte. 
Kale katuen koloniak kontrolatzeko bidean gara, udala eta bolondresen elkar lanarekin. Zakur arriskutsuen kasuan hoberena udalan parte eman edo zuzenean Foralei 
deitzea da. 
 
Bandoak gehiago zabaldu. Agian dendetan paratu. Dokumentazio guztia euskaraz eta gazteleraz jarri.  
Hau egiten da. 
 
Argi gutti. Zein da argiteria minimoa? Legeak arautzen du 
Argiteriaren auditoria bat eginen da 2021ean. 
 
Kontenedoreak hobe garbitu. Usaia...batez ere Lixoiako kontenedoreetan. Zaborren kudeaketa. Kontenedoreak txipakin paratu. Konposta hobe antolatu. Utzia dago, 
ez da jarraipen egokia egiten. Zabor bilketa hobetu (kontenedoreak beteak, zikinak...). Garbiguneko ordutegia desegokia. Eskonbrera edo zabortegi bat beharko 
litzateke herrian.  
Garbiguneko ordutegia zabaldu da. Hilabeteko azken larunbatean goizez ere irekitzen da. Eskonbreraik ez dago. Horren Zerbitzua behar denean Transtxain enpresak 
ematen du. 
 
Aspacek garbiketa hobetzea. Arratoiak konpostagailuen inguruan. Arratoiak Matzada errekan. 
Arratoiak ikusiz gero, Desinbera enpresari (Patxi Moreno) deitu behar zaio zuzenean. Berak darama herriko desratizazioa. Aspacekin etengabe aztertzen da garbiketa 
zerbitzua. Jarraipena egiten da. 
 
Eskola aurrean putzuak. Ura errekara bideratzeko zuloak errepidearen gainetik daude. 
Hau ez dugu aztertu. 
 
Igerilekuen egoera kaxkarra. Ostatua erderaz, aldagelak...Kanpoko herrietakoek ez dute pagatzen, ez araurik betetzen. Bi espazio antolatu beharko lirateke. Batean 
kanpoko janaria jateko (goiko terrazan?). Igerilekuko tenis pista moldatu. 
Egia da igerilekuan badela zer hobetu. Urtero egiten dira mantentze lanak. 2023-24 urteetarako araudira egokitu beharko dira. Inbertsioak egin beharko dira. Tenis 
pista ea 2022ko udaberrirako moldatzen dugun. 
 
Usategieta-Intzola / Usategieta-Ibardin ubideak garbitu beharra.  
Ubideen garbiketa eta moldaketak, urteroko mendi proiektuetan sartzen dira. 



 

 

 
Polikiroldegi atzeko estoldak begiratu. 
Uren arduradunari aipatuko zaio aztertu dezan. 
 
Zalainen garbiketa (Alco, Ganix, Savera ingurua). Nahiko utzia dago.  Aspaceri komentatu. 
Eskaera hau egina dago. Garbiketa lanak burutuak. 
 


