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PASEO-OTSABIDEA AUZO BATZARRA 

VINCULO ETXEA 20:00etatik  21:30etara 16-04-28 

Foruen pasealekuko, Vicente Bernedo anaiako, Otsabideako eta Felix Huarte 

plazako auzokideak elkartu ostean txosten hau egiten da talde dinamikei esker, 

jarraian aipatzen ditugun kexak, iradokizunak eta hobekuntzak jasoz. Helburua 

da auzokideekin gai orokor batzuk jorratzea, lan taldeetan. Gai orokorrak eta 

gai puntualak lehenetsi eta egiteko aukerak aztertuko dira. 

 

FORUEN PASEALEKUA- FRAY VICENTE 

GAI OROKORRAK 

• Pasealekuko aterpe aldean pisu baten konponketa. 

• Terrazak espaloien gainean. 

• Zabor-ontziak estetika eskasarekin * 

• Zikinkeria aste buruetan * 

• Zeharbidean oinezkoentzako pasabideak (ez dago) * 

• Trafikoaren erregulazioa pasealekuan  

• Osabidearen bihurgunearen sarbidea (espaloirik gabe) 

• Mendigorrirako errepiderako sarbide desegokia (DYA)  

• Pasealekuko zoladura egoera kaskarrean * 

• Tabernen itxierako ordutegia 
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• Zabor-ontzien modeloa  

• Zarata, jaietako saltoki bizigarrietan 

• Ezinduentzako sarbidea  

• Txakur gorotzak 

• Iturri historikoak (Platanito, Esperanza) 

 

GAI ZEHATZAK 

• Teilatuen euri-urak kanalizatu gabe  

• Etxeetako fusibleak taparik gabekoa  

• 4 piloietan aparkatzen diren banatzaileak  

• Iturria begiratu (ur ihesaldiak) 

• Zaindu gabeko lorategiak  

• Zoladuraren zatiren bat egoera kaskarrean (botika parean)  

• Pasealekuaren beheko aparkalekua, guztia baterian? 

• Sakangunea jolas-parkean  

• Kotxeen ibilbide norabide batean (casas baratas) 

• Pasealekuaren itxiera asteburuan  

• Errege abelbidea kaleko bidea  

 

FELIX HUARTE PLAZA 
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GAI OROKORRAK 

• Auzoan sartzeko bihurgunea  

• Jaietan kontrola eta garbiketa (Batez ere asteburuan)  

• Bidegorria  

• Lorezaintza mantenimendua (ez soilik plaza erdikoan)  

• Txakur gorotzak  

 

GAI ZEHATZAK 

• Félix Huarte plazazo atzeko iskailerak  

• Ubide arriskutsua  

• Eserleku eta zaborrontzien eza 

• Plazako seinalizazio eza (afixa izenekin)  

• Ur-hargune arriskutsua (mapan seinalizatuta)  

• Parkea egoera kaskarrean  

• Sarbidean argiztapen eskasa  

• Robon eskubanda jartzea 

• Farolen tapakiak falta dira (Mapan seinalatuak)  

• Teleko etxola kartelez beteta, estetika gutxi  

• Telekomunikazioen etxola:  legaltasunaren inguruko informazioa 

eskuratu 
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OSABIDEA PASEALEKUA 

GAI OROKORRAK 

• Auzorako sarbidea  

• Igerilekuetako parkina  

• Osabideako errekatxoa estaltzea 

• Abelbidea 

 

GAI ZEHATZAK 

• Osabideako ontzi oria   

• Lorezaintza-lanetatik sorturiko hondarrak jasotzeko ontzia paratzea  

• Félix Huarteko jolas parkea egoera kaskarrean   

• Parkeetako lorezaintza (Jasoko Franzisko kalean) 

• Zabortegiko aldabaren farola  

• Osabideako pasealekuan abiadura kontrola  

• Hilerriko parkina margotzea   

• Igerilkuetan musika (futbola) 

• Bidegorrian aparkalekua  

 

 
 


