
LAPITZE AUZOKO BEHARRAK

1.- Lapitze kaleko proiektua.

Alkateak azkeneko batzar nagusian Rataplan kaleko proiektuaren lehen fasea –

zehazki azken bizitegi-eraikinarekin muga egiten duen gunea- gauzatzeko 

hartutako konpromisoa gogoratzea.

2.-  Olaketa-Alarde aparkaleku-eremua, Elizatxo hiribidean “Olibondoen” 

biribilgunearen ondokoa, behin-behinean txukuntzea. Arazoak daude sastraka eta 

sasiekin,  toki batzuetan espaloia hartzen dute eta.

3.- Ciudad Jardín2-ko argikuntza hobetzea; horretarako, luminariak aldatzea, eta 

farola eredu zaharraren ordez, berriagoa bat jartzea. Modernoagoa eta 

eraginkorragoa.

4.- Fagina kaleko atari batzuetan argikuntza hobetzea (eskaera hau egin da beste 

batzuetan ere);  argi horiek egoera benetan kaxkarrean daude.

5.- Joló kaleko atari batzuetara sartzeko arrapalak egokitzea (eskaera jada 

bideratua, ebazpenaren zain)

6.- Flor de Olivo tabernaren ondoko ingurua (Rataplan, 13) desratizatzea. 

Atzealdea oso urbanizazio egoera kaxkarrean dagoenez gero, arazo larria sortu da 

arratoiekin, orain etxebizitzetara ere sartzen hasiak baitira.

7.- Serapio Mujika kalearen urbanizazioa Elizatxo hiribidetik hurbilen dagoen den 

zatian oro har hobetu beharra, hiriko Ekintzailetza Zentroaren Plana deitzen dena 

bultzatzeko asmoz.

8.- Topoaren trenbideko hegalak txukundu beharra López de Becerra kalearekin 

paraleloan doan zatian.

9.- Alei kalearen ondoko lorategi eremua konpontzea eta hobeto jartzea, egindako 

obren ondorioz erabat hondatu baita. 

10.-Biltegi berria elkartearentzat, bertan gordetzeko egiten diren jardueretan –

ohizkoetan nahiz aldian aldikoetan- erabiltzen den material guztia gorde ahal 

izateko. Biltegi hori Elizatxotarra Jai-antolatzaileak ere erabiliko luke.

11.- Trenbide-pasagunea topoaren trenbidearen gainean, Lopez de Becerran. 

12.- Eskailera mekanikoak Lopez de Becerra eta Colon Ibilbidearen artean.

13.- Bide berria Karmeldarren ondoan. Nolabaiteko babesa jarri behar da inguru 

horretan  erorketak saihesteko, espaloiaren eta errepidearen artean dagoen malda 

dela eta arriskutsuak izan litezke-eta espaloiko oinezkoentzat. 

14.- Baratzeak Alei kaleko Lorategiaren ondoan. Leku horretako osasungaiztasun-

egoerak kontrolatu behar dira. Animaliak hazten dira eta arratoiak dabiltza nonahi.

15.-Bentas- Elitxu konexioa Irunerako noranzkoan.



16.- Argiztapena Serapio Mujikan. Argiztapen berria berrikusi behar da, auzoan 

kexa asko dago-eta.

17.- Txakurrak Olaketan eta Alai-Txoko parkean. Leku horietan zainketa behar da, 

auzoko asko joaten da bertara eta.

18.-Zainketa, inguruan irakaskuntza ertaineko ikastetxeak daudelako, drogaren, 

zikinkeriaren kontua eta gazteen eta auzotarren arteko bizikidetzaren kontua 

kontrolatzeko.

19.- Trafikoaren eta semaforodun igarobideen kontrola, batez ere gazte ikasle 

gehien mugitzen den orduetan.

OHARRA:

Gune batzuk erabat hondatuta daude, eta titularitate arazoak dauzkate; horietan 

ahaleginak egin behar lirateke auzoaren hiri-hobekuntzari begira akordioak eta 

konpromisoak lortzeko. Adibideak: Aduana kalearen atzealdea eta Joló kalearen 

inguruak.


