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ERABAKIAK

GAIA EKINTZAK
 

ARDURA
DUNA

NOIZKO

ARGITERIA
 Datorren astean daukagu bilera Goimenen, 18 udaletako

ordezkariek

AZTIRIKO TABERNA

 Abenduan jabez aldatuko da eta egokitzapen obraren batzuk
egin beharko dira.

 Oraindik ez dago garbi zer egin beharko den.

HERRIBIDEAK

 Bi baserri bide egin eta ordaindu dira. Orain, diru laguntza
jasotzeko zain gaude. Ordenantza aplikatu da, beti bezala.

 Asfaltos Urretxurekin egin da bilera bat, bide horren jabetza
argitze aldera eta irtenbide bat emateko. Hala ere, aldundia
inbolukratzen saiakera egingo da.

EIT INSPEKZIOA  Abisua pasako zaie inplikatutako etxebizitzei.

OSTATU  Oraindik lan batzuk falta dira egiteko.

 Leader proiektuan sartuko dira eginda dauden eta egiteko
dauden hainbat lan.

 Diru kontuak:

- Margoketa, banizatzea � 9500€

- Igeltseritza  ??

- Argiteria 5800€

- Arotz lanak  3400€

- Altzariak  8300€



- Iturgintza + garbitasuna  3800€

- GUZTIRA: 30900€ (BEZ gabe)

 Eskerrak hainbat lan auzolanean egin diren.

ALEGI AUZOA

 Bidegorria eta oinezkoentzako pasabidea egitea
bideragarria ikusten du aldundiak, autobus geltokia mugituz,
toki egokiago batera.

 Kamioi ugari ibiltzen direla eta, auzo erditik ez pasatzeko
proposamen bat egin zitzaion aldundiari, baina oso zail
ikusten dute.

 Espalioak babesteko aktuazio txiki batzuk egingo dira, bide
ondoko ingurua babestuz.

LANDA GARAPENA

 Esan bezala, txostena ginda dago eta jende aurrean
aurkeztuta.

 Joan den hastean egin zen Gabiriako egoeraren
aurkezpena.

DIRU KONTU
OROKORRAK

(ez ofizialak)

 Tierrako kablea  2700€

 Ostatua  37500€ (BEZ barne)

 Aztiriko obra  26200€ (laguntza 10700€)

 Zirkuitu osasungarria  4000€

 Eskolako obra  8000€ 

 Baserri bideak  42000€ (Laguntza + bizilagunak = %100)

DATOZEN OBRA
POSIBLEAK

 Ostatun aspirazioa jarri beharra dago ondo (lehenetsita).

 Ostatuko igeltseritza ordaindu (oraindik ordaindu gabe).

 Aztiriko erretegia.

 Autobus geltokia Baltsaleku inguruan.

 Orbeldegin trenbide ondoko bide zati bat (herri bidea).

XX.en
RALLYSPRINTA

 Aurten 20.eun urtea dela eta herrigunetik pasa nahi dute
lasterketa. Batzorde guztietan komentatuko da.

 Udalak ezin du horrelako erabakirik hartu eta bilera aparte
bat egingo da gai hau lantzeko bereziki.

OSTATU AURREKO
APARKALEKUAK

 Lehen fase bezala, marra horiak pintatuko dira aparkatzea
debekatuz, eta baita seinaleak ere.

 Lorontzitik lorontzira kateak jartzea baloratuko da.

AUZOLANAK  Ardantza: azaroak 18



 Minatako bidea: abenduak 29

Hurrengo bilera: Abenduak 12, 19:00tan


