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Zerbitzuak Arratebide 7 zenbakiko auzokide batek eskatu du gorago jar dadila inguru horretako pasabidearen ostean sortu den jardina, 
lurra bota eta loreak landatu ahal izateko.  
 

Zerbitzuak Auzokide batek eskatu du konpon dadila Arratebide 7 zenbaki ondoko parkean dagoen baranda. 
 

Udaltzaingoa Legarre 9 zenbakiko auzokide batek eskatu du ken dadila goialdean dagoen autobus-geralekua, ez omen duelako inork 
erabiltzen.  
 

Zerbitzuak Auzokide batek kexa adierazi du zaborraren kamioia Legarre 9 zenbaki inguruan dagoen espaloira igotzen delako, eta 
espaloia hondoratzen ari delako.  Beldur da espaloi azpian dagoen asfaltozko geruza hautsiko ote den.  
 
 

Zerbitzuak Auzokide batek eskatu du ken dadila Legarre 9 inguruan dagoen okindegi pareko zamalanetarako tokia. Dioenez, ez da 
erabiltzen. 
 

Obrak Auzokide batek dio Legarregain 1 zenbakian urte batzuetara arte zegoen karkaba kendu zenetik hezetasunak dituela etxean.  
 

Obrak Ardantzako auzokide batek kexa adierazi du zulo sakonak daudelako San Juan kale osteko espaloian.  Dioenez, jendeak 
estropezu egiten du, eta, batez ere, gurpil-aulkian edo umeen aulkian edo erosketa-orgarekin doazenek arazoak dituzte.  
 

Zerbitzuak Miraflores kaleko bizilagunek salatu dute kalea egoera txarrean dagoela.  Eskatu dute kutxatilak garbitzeko, zeren eta, 
diotenez, lur eta hostoz beteta daude, eta, gainera, sasitza dago. 
 

Udaltzaingoa Mirafloreseko auzokide batek eskatu du berriz egiteko Udaltzaingoaren zaintza-errondak auzotik. 
 

Zerbitzuak Eskatu dute Miraflores auzoa txukuntzeko; batez ere, orain, pandemiarekin jende gehiago pasatzen delako bertatik. 
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Obrak Auzokide batek proposatu du espazioak gaitu daitezela Mirafloresera igotzeko errepidearen alboetan, ibilgailuak han sartu 

ahal izateko eta errazteko kontrako noranzkoan dabiltzan ibilgailuen pasabidea. Dioenez, errepidea, orain konfiguratuta 
dagoen bezala, estuegia da ibilgailuak igotzeko eta jaisteko.  
 

Zerbitzuak/ Udaltzaingoa Herritar batek salatu du pinuak bota ondoren kamioek lurrean eta errepideko asfaltoan eragiten dituzten kalteak. 
 
 

Hirigintza Legarre-behea 2 zenbakiko auzokide batek galdetu du ea komunitateak alda ditzakeen fatxadaren zorrotenak, igogailu bat 
eraikitzeko egin behar diren obrak aprobetxatuz.  
 

Obrak Auzokide batek galdetu du ea noiz egingo diren Mekolako igogailuak.  
 

Zerbitzuak Kexa adierazi du Ardantzako igogailuak sarritan izaten zituela matxurak eta zikin dagoela beti.  
 

Hirigintza Auzokide batek informazioa eskatu du Mirabasoko proiektuari buruz.  
 

Zerbitzuak Kexa adierazi du Mirafloreserako bide ofizialeko argiteria arbolek estaltzen dutela.  Eskatu du inauste-lan sakona egitea. 
 

Alkatetza Auzokide batek eskatu du bilera bat egitea Mirafloreseko auzotarrekin, auzoari eragiten dizkioten kontua guztiak aztertu ahal 
izateko.  
 

Zerbitzuak Legarregaineko auzokide batek kexa adierazi du inguru horretako arrapala hezetasuna dela-eta goroldioz eta belarrez beteta 
dagoelako.  
 

Zerbitzuak Eskatu du garbitzea Legarregain 2 zenbakiaren inguruan dauden garajeetako eskailera-alboak.  
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Zerbitzuak Salatu du labezomorroak daudela Legarregain 2 zenbakiko pegora inguruan.  

 
Udaltzaingoa Ardantza 11 zenbakiko bizilagun batek kexa azaldu du arkupeetan gazte asko biltzen direlako eta musika oso altu jartzen 

dutelako.  Udaltzaingoak gehiago kontrolatzea eskatu du.  
 

Zerbitzuak Auzokide batek eskatu du gehiago zaintzeko eta ongarritzeko Ardantza 1 eta 3 zenbakien parean dauden jardinerak. 
 

Udaltzaingoa  Ardantzako auzokide batek eskatu du Udaltzaingoak zorrotzagoa izateko grafitigileak zigortzeko orduan.  
 

Udaltzaingoa Kexa adierazi du Toribio Etxebarria kalean ibilgailuak oso gertutik igarotzen direlako eta, terraza asko daudenez, ezin direlako 
bankuak erabili.  
 

Hirigintza Auzokide batek proposatu du panel bat jartzea uneoro airearen kalitatea eta hezetasuna erakutsiko dituena.  
 

Alkatetza Galdetu du ea zergatik joaten diren Eibartik azalera handiak. 
  
Obrak Mekolako auzokide batek galdetu du ea kontsultatu daitezkeen Mekolako igogailuen proiektua, eta baita ere ea bileran 

erabaki zen baldintzetan jaso den.  
 

  
Obrak 
 

Auzokide batek galdetu du ea nola eragingo dioten etxebizitzaren obrek eta Mekolako igogailuek oinezkoen pasabideari eta 
ibilgailuen zirkulazioari.   

Obrak 
 
Zerbitzuak 

Kexa adierazi du ez dagoelako zebra-biderik Itzioko parkera sartzeko. 
 
Eskatu du Itzioko parkeko arbolak inaustea.  
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Zerbitzuak Auzokide batek proposatu du gehiago zaintzeko jardinaren espazioa Tarte kafetegiaren terraza aurrean. Dioenez, zikina dago 

eta txakurrek han egiten dute txiza eta kaka.  Proposatu du hesi bat jartzeko, edo, bestela, jardina kentzeko.  
  
Zerbitzuak 
 
 
Zerbitzuak 
 
 
Zerbitzuak/ Udaltzaingoa 
 
Hirigintza 
 
 
Zerbitzuak 
 
 
Hirigintza  
 
 
Hirigintza  
 
Hirigintza  
 
Zerbitzuak 

Auzokide batek eskatu du Mankomunitateko presiozko uraren furgoneta sarriago pasatzeko Tarte kafetegiko terrazetatik eta 
jolasgunetik.   
 
Auzokide batek proposatu du Ibilixan ibilbide bat sortzea Miraflores, Arrajola eta Sosola artean.  Eskatu du bidea zaintzeko 
eta garbitzeko eta bide bat sortzeko esfortzu fisiko gutxiago eskatuko duena. 
 
Auzokide batek salatu du ibilgailuak abiada bizian pasatzen direla Itzio eta Miraflores sarrera artean. Eskatu dute bazterbide 
bat eraikitzeko oinezkoak babesteko eta baita banku batzuk jartzeko ere. 
 
Herritar batek eskatu du berreskuratzea Pitxargaineko bide zaharra, hala Arratebide eta Eibarko erdialdeko lotura 
berreskuratu ahal izateko.  
 
Kexa adierazi du Arratebide kaleko 20 A eta 20 B zenbakien artean dauden eskailerak zartatuta eta goroldioarekin daudelako, 
bereziki, bigarren eskailera-zatitik aurrera. 
 
Iradoki du lursail gehiago eros daitezkeela arbolak eta landare autoktonoak landatzeko, eta, hala, eukaliptoa landatzea 
eragozteko.  
 
Salatu du 2021ean tiro-pitxoi edo uso-tiroketa lehiaketa egin dela Arraten.  
 
Eskatu dute plater-tiroketan geratzen diren kartutxo-hondarrak jasotzeko.  
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Obrak 
 
Zerbitzuak 
 
Alkatetza 

Eskatu dut begiratoki bat eta banku batzuk jartzeko Arrateko gurutzean. 
 
Eskatu dute begiratoki bat jartzeko 5 Km-aren eta Arrateren arteko zatian.  
 
Eskatu dute pagoak hobeto zaintzeko.  
 
Eskatu dute Torrekuan autobus-geltoki intermodala egitea.  

  
 


