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NOIZKO

LURPE ZABORTEGIA

 Mutiloako udalak baimena eman behar izan du, beraz,
denbora asko baino lehen hasiko dira zaborra ekartzen.

 Joan den igandean martxa bat egin zen zabortegiaren
kontra, eta plataformak martxan jarraitzen du honen kontra.

 3 urterako da, urtean 100.000 tona zabor.

UDAL ASEGURUA

 3 aseguru etxetan galdetu da eta horietako aukera onena
aukeratu da.

 4000€ inguru jaitsi da ordaindu beharrekoa.

ARGITERIA

 Tierrako kablea jarri da, martxo hasieran.

 Aluminiozkoa da eta 2500€ inguru ordaindu da.

 Herriko argiteriari lotuta, herriko farolen erregulazioa
errebisatu da, aspaldi erregulatu gabe zeudelako, enpresa
berri batekin.

 Enpresa honek aholkatuta, udaletxea eta kulturetxean eguzki
plaka batzuen errentagarritasuna aztertuko da.

APARKALEKUA

 Baltsaleku ondoan autobus geltokia egokitzeko asmoa dago
aurtengo urtean.

 Irail aldera helduko zaio gai honi eta ziurrenik egin egingo
da.

AZTIRKO SARRERA  Irisgarritasun departamentutik diru laguntza eman dute,
beraz, onartu egingo da obra hau 3 urtetan zehar egiteko.



 Aztiriko festetarako egiten saiatuko gara nahiz eta zaila
izango den.

HERRIBIDEAK
 Nahiz eta komentatu proposamenak batzordean landuko

zirela, 4 eskari zeudenez guztiak sartu dira lehiaketan.

MINAKO BIDEA
 Ez dago berririk gai honen inguruan.

URKIOLA GAINEKO
ZABORTEGIA

 Ezkioko udalarekin hitz da eta langa bat jartzekotan dira.

 Udalak Uraken notifikazio bat jaso zuen esanaz nola zaborra
errekara erortzen ari zela.

ZUAZOLA
INGURUKO ZABOR

GUNEA

 Sasietari kontsulta bat egin zitzaion baina ez da erantzunik
jaso.

EIT INSPEKZIOA

 Arkitektoaren esku utzi da gaia, berak landu dezan
aldundiarekin.

 Akzeso/gune publikoen ondo-ondoan dauden etxebizitzei
egin behar zaie oraingoan, dirudienez.

RED ELECTRICA
ESPAÑOLA

 Ordezkari bat etorri zen esplikatzera zein zen terreno zati
bakoitzaren jabea eta behar dituzten bideena.

 Gabirian 7 poste jarriko dituzte.

 Herriko lurjabe bakoitzari komentatuko zaio egoera.

 Dicastillotik Ezkiora zetorren linea momentuz atzera bota
dute, baina berriro etorriko da laster.

OSTATU

 Auzolanean oso ondo ari gara, beste 3 larunbatetako lana
geratzen da gutxi gora behera. Hala ere, edonor ongietorria
izango da!

 Momentuz 2 lagun daude lehiaketan izena emanda, eta
dokumentazioa entregatzeko epean daude.



  

Hurrengo bilera: uztaila 4, 19:00tan


