
 
 

ERDIGUNEKO BILERA  
(Untzaga Jubiltatu Etxea 2011-12-14) 

 
 
 
1. Hilerria: hilerria bera konpontzea eta baranda berriak jartzea.  
2. Horma-hilobi zibilen gunea. Konponketa puntualak. 
3. Kexa sanjuanetako barrakek sortzen duten kutsadura akustikoarengatik. Ordutegiak eta 

musikaren bolumena adosteko aukera.  
4. Oinezkoentzako pasabideen gutxieneko zabalera errespetatzea. 
5. Toribio Etxeberria kalea. Suposatzen da koesistentzia kalea dela, baina oinezkoen 

bidean traba egiten duten zakarrontziak eta bakuak daude. Birjiñape tabernaren aurrean 
pasoa eragozten duten elementuak daude.  

6. Lanus taberna. Aulkiak espaloian jartzen dituzte.   
7. Lore-dendek, fruta-dendek eta abarrek espaloian kaxak jartzen dituzte. 
8. Untzagako paper eta kartoi edukiontziak: kartoiak edukiontzitik kanpora botatzen dira. 
9. Gauean tabernetako zarata. 
10. Kaleetan kotxeak bi ilaratan aparkatua 
11. San Juan kaleko 7. zenbakia: badirudi behin-behineko geltokia dena behin-betiko egin 

dela. 
12. Asteburuetan arazoak egoten dira San Juaneko geltokian aparkatzen duten ibilgailuekin, 

ez baitute autobusa pasatzeko lekurik lagatzen.  
13. Calbeton, 5 eta 7 zenbakiak. Asteburuetan jendeak pixa egiten du Koxkor tabernaren 

parean eta Txaltxa Zelairako eskaileretan.  
14. Txirio Kale, Bista-Eder, Txikito de Eibar. Kexak pintadengatik, barandak falta direlako eta 

graffitiengatik. Elkartearen aurrean gaizki jarritako baranda.   
15. Edukiontziak Bista-Eder/Txikito kaleetan. Aparkatze desegokiak Bista Eder aurrean.  
16. Bide-seinaleei errespeto gutxi Bista-Ederren.  
17. Txakur kakak Txirio Kalen eta Bista-Ederren. 
18. Alfa-San Andres urbanizazioan errekatik datozen usainak daude.  
19. Julian Etxeberria: taberna bat dago erretzaileentzako mahai bat espaloian duena, eta 

erraz pasatzea eragozten du.   
20. Markeskoa Jauregiaren atzeko aldeko espaloia. Landatuta dauden zuhaitzek oinezkoak 

erraz pasatzea eragozten dute.   
21. Abontzako garageak: jarritako ispilua ez da ikusten.  
22. Bidebarrieta: Espaloietako baldosa gorriak apurtuta. 
23. Birjiñape eta Euskal Bizikleta plaza. Banku bat falta da. 
24. Bandalismo arazoak Euskal Bizikleta plazan eta Birjiñapen. 
25. Birjiñapen eskailera mekanikoak jartzeko eskaera.  
26. Autobus geltokia lekuz aldatzeko eskaera. 
27. Ego-Gain: kexak trenak Ardantzako geralekuan egiten duen zaratarengatik eta Bilbora 

bidean dagoen bihurgunean egiten duen zaratarengatik.  
28. Erdigunea oinezkoentzako izatea. Astegunetan arazoak Calbetoneko garageetara 

sartzen diren kotxeekin . 
29. Sanjuanetako postuak. Arazoak Calbetoneko garageetara sartzeko. Kotxeen eta 

oinezkoen pasabidea errespetatu dezatela eskatzen da.  
30. Zarata arazoak Ametsa tabernarekin. 
31. Bossa tabernako megafono bat kentzeko eskaera.  
32. Arazoak bigarren ilarako aparkatzeekin Isasin. 
33. Beira-jasotze arazoak Ctra Elgetako eta Txaltxa Zelaiko edukiontziekin. 
34. Eskaera egiten da Egigurenetik Astelenako kalexkarako jeitsiera-eskaileraren parean 

aparkatuta duaden kotxeak kentzeko. 
35. Bizilagunen elkarte pribatuen igogailuak (Isasi 18): ez zaie  lizentziarik ematen. 
36. Legez kontrako obra Isasiko  18 zenbakian (teilatupean). 



37. Lanus taberna. Arazoak kalean pilatuta dauden terrazako aulki eta mahaiekin.  
38. Bista-Eder. Arazoak Ifar-Kaleko eta Txirio Kaleko aldapekin. Barandak jartzea. Ifar-

Kaleko bihurguneko baranda margotu. 
39. Ifar- Kalen arrapal mekanikoa jartzea. 
40. Julian Etxeberria / Errebal. Kutxatila fekalen kiratsa. Gipuzkoako urak. 
41. Lurrazpiko edukiontziak BBVA. Hondatuta jarraitzen dute.  
42. Anbulatorioko sarrera arrapalatik. Aukerarik badago San Juan kaletik sartzeko? 
43. Bizikletak Isasiko espaloitik. 
44. Isasin bigarraren ilaran aparkatutakoak. (Tahona, Areto, Farmazia, etab.) 
45. La Salle aurreko abiadura moteltzeko marrak zarata handia egiten du. 
46. Abiadura handiegia San Andres pasealekuan. 
47. Arazoak Calbeton kalean tabernetako edalontzi-beira eta kristalekin.  
48. Eskaera erdiguneko arkupeetako armiarma sareak kentzeko. 
49. Sanjuanetako postuak. Pegoretarako sarrerak errespetatu. 
50. Hilerria: konponketak erregulatzea eta panteoietan handitzea.  
51. Untzagan jartzen den jaietako karpa. Musikaren bolumena zaindu. 
52. Eibarko Txikito. Asteazkenetako azoka. Pegoretara sartzeko arazoak eta anbulantzia 

sartzeko arazoak. 
53. Bigarren ilaran aparkatutakoak San Juan kalean. Ibilgailuak pasatzeko arazoak. 
54. Jardines. Harri-koskorrak zebrabideetan. Hustubideak trabatu egiten dira harri-

koskorrekin. 
55. Urtzaile: eskumako aldean aparkatzen da, debekatuta egon arren. 
56. Ego-Gain: urbanizazioaren ondoko edukiontziak ez dabiltza. 
57. Umeentzako jolas-tokiak: gehiago eta kalitate hobekoak jartzea eskatzen da.  
58. Txoko aurreko kutxatilak zaratz egiten du ibilgailu bat pasatzen den bakoitzean. 
59. Eskailera mekanikoak. Zaratak. Abiatzea eta gelditzea berriro programatu Thyssen 

eskaileretan.  
60. Zuhatzetako adarrak mozteko eskaera, Ipurua Jubilatu etxearen azpiko garageen pareko 

zuhaitzen adarrak. 
61. Zergatik baztertu da Ardatza ingurua autobus geltokia jartzeko gune gisa?  
62. Untzagako jubilatu etxera goiko aldetiko sarrera hobetzea. Atezain automatikoa edo 

antzeko zerbait jartzea.  
63. Otaola Hiribidean radar finkoa jartzeko eskaera. 
64. Calbeton kaleko arkupeetako 22-24 zenbakien pareko sabaiak fumigatzeko edo 

garbitzeko eskaera. 
65. Ego-Gain autobus geltoki inguruan edari eta janari salmentarako makinak jartzeko 

eskaera. 
66. Erdigunean komun publiko gehiago jartzeko eskaera. 
 


