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1. Egoitzaren garajerako sarbidea birmoldatzek proiektuaren inguruko kontsulta. 
2. Arratebide 5-7-9: ur-filtrazioak eta usainak daude.  
3. Legarre aldean zerbait egiteko eskaera.  
4. Idatzizko eskaerei erantzuna ematea eskatzen da. 
5. Umeendako jokoak konpontzea. 
6. Abiadura murriztaileak jartzea.   
7. Legarregaineko farolek argi gutxi ematen dute. 
8. Musika lokalen gaineko aldean dagoen parkearen zorua jasota dago.  
9. Miraflores auzoko pertsona nagusi batek taxibusa handik pasatzea eskatu du. 
10. Kexak Miraflores auzoaren gainean:  esaten dute ez dela inongo mantentze-lanik 

egiten. 
11. Kontsulta, Milafloresetik ibilgailuak ateratzeko bidea hobetzeko proiektuari buruz.  
12. Legarre beheko etxe berrietan ezin herdoilduzko altzairuzko barandak jartzeke 

daude.   
13. Lupiolako garajeetarako sarbidea parkea edo aparkalekua den galdetu dute. 
14. Parkera bidean dagoen aldapan bizikletak eta motoak daude, pasatzen uzten ez 

dutenak. 
15. Legarreko garajearen ondoren aparkatzea debekatua dagoela dioen seinalea 

kentzeko eskatu dute. 
16. Arratebideko asfaltatua. 
17. Egoitzaren osteko iluminazioa hobetzea. 
18. Egoitza bien arteko oinezkoen pasabidea hobetzea. 
19. Trenbidearen gainetik joango litzatekeen pasealekuaren proiektuari buruz galdetu 

dute, baita Amañarekin izango diren konexio berriei buruz ere.  
20. Trenbidea garbitzeko eskaera.   
21. Legarre kaleko 5-7-9: kale-katu larregi daude. 
22. Arratoiak daude Legarren. 
23. Legarregainera emango lukeen igogailu bat eraikitzeko eskaera.  
24. Legarreko garajeetara ematen duen eskumako espaloian piboteak edo gontzak 

jartzea. 
25. Obrako kaxeta erretiratzea.  
26. Bloke berriaren lore-lanak egiteke daude. 
27. Kaleetan txakur kaka dago. 
28. Arazoak daude Legarre kaleko 19.eko ur beltzekin. 
29. Arazoak daude etxe berriaren ur-hartuneekin eta aldi baterako hodiekin. 
30. Zikinkeria dago Ardantzako BOEtako osteko patioan. 
31. Mekola.  Paseoan konponketak egin behar dira. 
32. Mekolan dagoen autoen pasoa estua da. 
33. Legarre beheko igoeran oinezkoen pasabide desnibelatua dago. 
34. Kexak daude, Cristalería Iga-ren parean zamalanak egiten direlako. 
35. Arazoak daude Legarregain aldean errepidea noranzko bikoa bilakatzen denean. 
36. Kaleak ura presioz botatzen duen makinarekin garbitzea eskatu da.  
37. Milaflores 12an izan den lurjausiaren hondakinekin harri-lubeta bat egitea eskatu 

dute. 
38. Argi falta Alfako eskoletako eskaileretatik Milafloreseko sarreraino.   



39. Vildosola-ren txaletaren ostean sareto bat solte dago. 
40. Etxe berrietarako sarreran dagoen arrapalan paper-ontziak jartzea. 
41. Legarre kaleko 4an ur filtrazioak daude, kanpoko igogailuari eragiten diotenak. 
42. Abontzabide aldea garbitzea eta eserlekuak jartzea. 
43. Arratebide 16tik Mekolara bitarteko eskailerak hobetzea. 
44. Arratebide 16ko  eskaileretan farolak ipintzea. 
45. Itzioko eskailerak konpontzea.   
46. Itzioko parkean beste 2 mahai jartzea.   
47. Mekola kalea koexistentzia-kale bilkatzeko proposamena. 
48. Arratebidean belarra moztea eskatu dute. 
49. Nagusien egoitzan hiri-altzariak falta dira.  
 
 


