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KALE PROIEKTUA

prezio duineko
etxebizitzak

Aurreko urtean gauzatutako parte hartze prozesuan herritar

izango da eraberritze beharrean dauden herriko beste baserri hutsen jabeen egoera ere.
Horregatik, Kale baserrian 5 etxebizitza egiteko asmoa
dago. 5 etxebizitza hauetatik batek Udalarena izaten jarraituko du. Beste lau bizilagun berriei, Udalak, duen propietatea
doainik emango die, Kalen 5 etxebizitzak egiteko obren kostua beren gain hartzeko baldintzapean.

guztiek gehiengoz onartutako proposamenen artean etxebizi-

Hau da, udalak jabegoa doan eskainiko die Kalera etorriko

tza hutsei irtenbidea ematearen proposamena zegoen. Oren-

diren bizilagun berriei beraiek berrikuntza guztiaren gas-

dainen etxe huts mordoa dago. Udalean dauzkagun datuen

tuak or

arabera 42 etxe huts orotara. Hainbat kasutan bertan bizi ahal
izateko berreraikitzea ezinbesteko da. Bizitzeko moduan dauden etxeen kasuetan berriz, oso garesti daude eta hauetakoren bat erosteko ahalmena gutxi batzuen esku dago.

daintzearen truke.

Zertan izan daiteke asmo hau eredugarri? Ziur gaude, baserri jabe asko eta askok soberan dutela baserriaren zatirik
handiena. Ez dutela ezertarako behar. Berau eraberritzeko
behar den dirutza berriz faltan. Behar ez duten baserriaren

Etxebizitza hutsik gehienak jabego pribatua direla kontutan

zati horren truke erabat berria izango den etxebizitza izateko

hartuta, zail suertatzen da Udalarentzat herritarren eskaera

aukera izango lukete. Bizitzeko baldintzarik betetzen ez duen

aurrera ateratzea. Udalak badu bere jabetzan baserri huts

baserri handi eta deseroso bat izatetik, erabat eraberritutako

bat ordea eta jabego pribatuan muturra sartu baino lehen,

etxebizitza bat izatera pasako liratekeelarik.

Udalak hutsik daukan baserri honi irtenbide bat bilatzea
pentsatu dugu.
Zein da bada asmoa? Kale baserria eraberritu eta bertan
hainbat etxebizitza prezio duinean eskaintzea horretarako
interesa agertu lezaketen herritarrei. Aldi berean, eraberritu
beharrean dauzkaten baserri hutsen jabeentzat irtenbide
izan daitekeen eredu bat sortzea.
Gaur egun Kale baserria ia erortzear dago. Berealakoan ez
bazaio irtenbideren bat bilatzen teilatua eroriko da. Bertan
alokatuta dagoen etxebizitzaren egoera ere oso kaskarra da.
Itxuraz ondo dagoela dirudien arren, etengabe arazoak ematen ditu. (Hezetasuna dela, tuberien egoera, ura sartzen da...)
Udalak ez dauka diru nahikorik Kale guztiz eraberritu eta
bertan alokairu soziala sustatzeko. Nahiz eta hori litzatekeen
benetan egin nahiko genukeena. Ziurrenera finantziazio falta

Zer egin da orain arte? Hasteko, herriguneko beste baserri
jabeen adostasunarekin, baserri baten barruan hainbat etxebizitza egin ahal izateko arau subsidiarioak aldatu dira.
Bestetik, arkitektoei begirako konkurtso bat egin ahal izateko baldintzak zehaztu dira arkitektura eskolako hainbat
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irakasleren laguntzarekin. Baldintza hauen artean dago,
proiektuaren gastua bizilagun bakoitzari 90 mila euro inguru kostatzea. Baita inguruarekin errespetotxua izango
den diseinua izatea edota gerora begirako ahalik eta mantenurik onena izango duen etxearen diseinua egitearena
ere. Baldintza guzti hauek udalean daude begiratu nahi di-
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kaini nahiko geniekelarik bertan bizitzeko aukera. Baldintzen
artean egongo dira, Kalekoa lehenengo etxebizitza izatea
edota bere salmentarekin espekulatzeko aukerarik ez izatea.
Hori dela eta, herri batzar bat antolatuko da gai honen ingu-

tuen guztiarentzat.

ran interesa izan dezakezuen guztiontzat. Herri batzar hau

Aldi berean herritarren artean Kale baserrian bizitzeko nahia

azaroak 2, Igandea, eguerdiko 12:00etan izango da Oren-

dutenak identifikatzen hasi nahi dugu. Hasteko herritarrei es-

daingo udaletxeko pleno aretoan.

AURREKONTU

PARTE-HARTZAILEAK:
etxe bakoitzetik bana!!

Duela urtebete pasatxo amaiera eman genion
parte-hartze prozesuaren jarraipena izan nahi
dute aurrekontu parte-hartzaile hauek. Orduan
aukeratu eta lehenetsi ziren proiektu horietatik
hainbat gauzatuta edota gauzatze bidean dago.
Beste hainbat gauzatzeke. Aurreko urtetik gaur
egunera behar berriak ere sortuko ziren.
Guzti honen inguruko hausnarketa eta inbertsioen atalerako datorren urtean zein proposamen aurrera aterako diren erabakitzea izango
da aurrekontu parte-hartzaile hauen helburu nagusietako bat.
Baita auzolanean zer egingo den erabakitzea ere. Izan ere, Udalak dituen diru iturriak
erabiliz herrian gauzak egitea ezinbestekoa
da baina hain geurea dugun usadioari eutsiz,
urtean behin auzolanean elkarrekin zerbait
egitea ere ezinbestekotzat jotzen dugu. Bilera honetan erabakiko genuke, guztion artean,
jasotako auzolan proposamen guztietatik zer

egin dezakegun datorren urtean.
Horretaz gain, urtean behin herritarra udalera
gerturatu eta diru kontuak zertan diren eta herriarentzat garrantzizko diren erabakietan parte
hartzea nahiko genuke. Urtero abendu aldean
egingo den bilera honetara etxe bakoitzetik
bana etortzeko ohitura sortuz. Herriko erabakietan parte izateko beharra eta nahia siustatuz
herritarrengan.
Hiru helburu nagusi hauei erantzuteko diseinatuko dugu Aztiker enpresarekin batera prozesu
hau. Herriko gazte batentzat urte erdiko lana ere
ziurtatu dugu Gipuzkoako Foru Aldundiari esker.
Espero dugu, aurrekoan bezala, herritarren erantzun paregabea jasoko dugula eta guztion artean
hartuko ditugula aurrerantzean ere, herrian egin
beharrekoen erabakiak.
Datozen asteetan etxez etxe pasako gara guzti
honen berri zehatzago emateko.
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Ostatua eta Udaleko lehio eta
sarrerako ateak berritzea
Udaleko lehioak erabat zaharkituta eta izorratuta
daude. Hainbat lehiotatik ura sartzen da. Idazkaritza
berriko lehioetatik esaterako. Hori dela eta, Udaleko
lehio eta sarrerako ateak berritzea erabaki genuen
aurreko urte bukaeran.

guztien irisgarritasuna bermatu eta behar bezalako

Ostatuari dagokionez berriz, 2014ko maiatzean Enkarni eta Paulori kontratua berritu zitzaien 10 urteetarako. 20 urtetan ia berrikuntzarik izan ez eta Ostatuak
berritzeko premia zeukala iruditu zitzaigun. Txukunketez gain, apurtutako kamarak berriztatu, pertsona

bezeroek ere atsegin izango dutela Ostatu berritua

argikuntza sistema jarri zaizkio besteak beste.
Ostatukoen opor garaia aprobetxatuz egin dira berrikuntza lanak eta oso gustura geratu gara emandako
aldaketarekin. Espero dezagun herritar eta bestelako
eta urteetan eutsiko diotela orain arte egin duten lan
on eta arrakastari!
Burutu diren gastuak:

lanak
Udaleko lehio eta ateak aldatzea
Irisgarritasuna betetzea
Jangelako komona aldatzea
Igeltsari lanak eta pintaketak
Argiztaketa
Arotz lanak
Makina berriak
GUZTIRA

kostua
33.000
7.050
8.470
16.520
18.150
18.940
4350
106.480

Finantzabidea: jaso ditugun eta espero ditugun diru laguntzak:

erakundeak
GFA: Ondare Artistiko Saila
GFA:
EJ: EREIN diru laguntzak
Udalak

diru laguntza kopurua
11.000
(lotuta baina erabakitzeko) 25.000
(espero duguna) 42.000
28.480
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ZABOR SISTEMA ALDAKETA:

ezarpen prozesuaren amaiera
Legegintzaldi hasieran hasitako zabor bilketa sistemaren
aldaketa prozesua amaitutzat eman behar dugu. Egia da,
zabor gutxiago sortzeko helburuarekin jarraituko dugula.
Beti dago zer hobetu, beti dago zer ikasi.
Baina aldaketaren ezarpena amaitutzat jotzen dugu hainbat arrazoiengatik: Batetik herritarrengandik jasotako balorazioetan gehiengo zabal batek argi eta garbi adierazi
zuelako oso gustora zegoela Udalean hartutako aldaketa
erabakiekin.

ratik esan genuen Zero Zabor politikek zero gasturuntz
eraman behar gintuztela. Ondo egiteak gure poltsikuetan eragina izan behar zuela. Zabor bilketa sistema aldatu aurretik urteko 150 euro ordaintzen zuen Orendaingo
familia bakoitzak. Aurtengo aurrikuspenen arabera 65en
bat euro ordainduko ditu familia bakoitzak. Horrek zabor
tasa ia %60ean merkatu dugula esan nahi du.

Bestetik, hainbatek egindako kritikei erantzuna eman
zaielako.
Hiru ziren kritiko agertzen zirenen iritzirik gehienak barnebiltzen zituen ideia nagusiak:
Batetik, zenbaitek ez zuen ulertzen zergaitik zeuden
etxean konposta egitera behartuak. Eta arrazoi ematen
diegu. Horregatik, aurtendik aurrera, hala nahi ez duenak
konpostagailu komunitarioa erabiltzeko aukera du. Ez du
zertan frakzio organikoa etxean kudeatu. Hala egitea erabakitzen duenak zabor tasa garestiago ordaindu beharko
du ordea. Kexu zenik izango zen baina inork ez du aldatzeko erabakirik hartu.
Bestetik hainbatek etxeko konpostagailua erabiltzearekin
ados egonagatik saguekin arazoak izan zituztela esan zuten. Horregatik beste mota bateko konpostagailuak proposatu ditugu. Konpostagailu hauek ez dute lurrik ukitzen
eta honekin saguen arazoa gainditzea espero dugu. 7 familiek eskatu dute konpostagailua eta udalak konpostagailu hauen kostuaren %75 finantzatuko du. Beste %25a,
familia bakoitzak ordaindu beharko du.
Horretaz gain, txabolei kiratsa zeriela zioenik ere bazen. Horren aurrean txabolei respiradero batzuk jarri zaizkie. Aldi
berean, tartekako garbiketa ere egitea erabaki da. Espero
dezagun honekin arazoaren parte handi bat gainditzea.
Sistema aldaketa prozesua amaitutzat ematen dugu beraz, herritarren gehiengoa oso gustura agertu delako aldaketarekin eta horretaz gain, kritiko zirenei ere behar
bezelako erantzuna eman diegulako.
Ez da hau ordea zaborraren inguruan aurten gertatu den
guztia. Beste birziklagune berri bat jarriko da Ikaztegietaruntz doan bidegurutzean. Birziklagune horri esker,
herri kaskoan gainezka dauden guneak arintzea lortuko
da eta inguru hartako bizilagunak Larretako gunera joan
beharrean, gertuago izango dute zerbitzua aurrerantzean.
Aurtengo zabor tasek ere izan dute jeitsierarik. Hasie-

Datorren urtean are merkeago ordaindu ahal izango
dugu baina horretarako errefusaren edukiontzian birziklagarria den ezerk ezin du agertu. Urte amaieran, errefusaren edukiontzi handia aztertzera etorriko dira hainbat
teknikari eta bertan agertzen denaren arabera penalizazioak edota hobariak izan ditzakegu. Beraz, zaborrak
ondo sailkatzen jarraitu mesedez!
Azkenik aipatu, hainbat herritako bisitak izaten jarraitzen
dugula. Aurten, Euskal Herriko hainbat herriren bisitak
izateaz gain, Ingalaterratik, Kataluiniatik eta Kaliforniar estatuko San Francisco hiritik etorri dira Orendaingo zabor bilketa sistema ikustera. Alor honetan eredugarri garela argi dago eta eredugarri izateari eutsi behar
diogu. Mila esker aldaketa hau hain arrakastatsu egiteagatik!
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2013KO PARTE HARTZE PROZESUA:
Zertan dira herritarrok lehenetsitako
proposamenak?
Denon artean aukeratu eta lehenetsitako proposamenen arabera lan egingo genuela hitz eman genuen eta horrela
izan da. Herritar guztion artean hartutako erabakien arabera ari gara eta proposamen horien gauzatzea zertan den
zehazten saiatuko gara ondoren.

Eltxo Elkarteko teilatua
Hirigintzan proiektu handien atalean baiezko bozka
gehien eta lehentasunekotzat jo zen proiektua izan zen
Eltxo Elkarteko teilatua berritzearena. Teilatua berritzeaz
gain, kanpoko hormak txukundu eta pintatu dira. Teilatua
berritzeko gastuak erdi bana ordaindu dira Eltxo Elkartea

kontzeptua

gastua

TEILATUA

18.745,11

HORMAK

10.515,80

GUZTIRA

29.280,91

eta Orendaingo Udalaren artean. Kanpoko hormak berritu
eta pintatzea Orendaingo Udalaren gain geratu da. Udalak, Eltxo Elkarteak jarritako diruaz gain, Foru Aldundiak
emandako diru laguntza erabili du egindako lanak ordaintzeko.

ordainketa
Eltxo Elkarteak (datozen hiru urtetan)
9.372,55
Udalak (Foru Aldundiaren diru laguntza erabiliz)
9.372,55
Udalak (Foru Aldundiaren diru laguntza erabiliz)
10.389,62

Baserri hutsei konponbidea bilatu
Hirigintzan proiektu handien atalean bigarren lehenetsitako proposamena da hau. Negoziorako bideratzea ezinezko suertatzen zaigu ez daukagulako nahikoa dirurik etxea
eraberritu eta hor negoziorik martxan jartzeko.

zea geratzen da proposamen hau gauzatzeko baina gaia-

Aldizkari honetan bertan etxebizitzak egiteko asmoen berri zehatzagoa jasoko duzue azken orrian. Oraindik bide lu-

beraz, orain hutsik dauden baserriak egunen batean bizi-

ri heldu diogu eta kale baserrian bizi nahi duenik baldin
bada, proiektu honek aurrera egingo du. Espero dezagun,
baserri hutsak dituztenentzat adibide baliagarri izatea eta
tzaz beterik izatea.
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Kruzeko ikuspena
hobetzea
Hirigintzako proiektu txikien atalean baiezko bozka gehien jaso
eta lehentasunik handiena ezarri
zitzaion proposamen honi. Iraila eta urria bitartean egingo dira
kruzeko ikuspena hobetzeko lanak Orbelo baserriko bizilagunen
eskuzabaltasunari esker. Herri
kaskotik behera zoazela kruzean
eskuinaldean geratzen den muinatxari metro bat kenduko zaio
eta beraz, Abaltzisketa aldetik
datozen ibilgailuak erreztasunez ikusi ahal izango dira aurrerantzean. Egin beharreko lanak
Gipuzkoako Foru Aldundiak hartuko ditu bere gain eta beraz,
Orendaingo Udalak ez du dirurik
gastatu beharrik izango. Eskerrik
beroenak beste behin Orbelo baserriko familiari.

9
dago. Finantziazio bideak bilatzen
ere saiatu gara baina oraingoz ez
dugu diru laguntzarik lortu. Datorren urtean ere saiatuko gara
proiektu hau martxan jartzen.
Hala ere herri bideen gaia dirudiena baino konplexuagoa dela
aitortu behar da. Hainbat bazirela
badakigulako baina desagertuta
daudelako esaterako, edota inongo planotan zehaztuta ez direlako
agertzen.

Hirigintzako proiektu txikien atalean bigarren lehenetsi zen proposamen hau. Urkolamendiko bidea eraberritu da eta horregatik
diogu “eginda” izenburu honen
azpian. Beste hainbat herri bidetan lanak egiteko daude ordea.
Horregatik diogu aldi berean
“gauzatze bidean” dagoela proposamen hau.
Bestalde Abaltzisketako Udalarekin elkarlanean harainoko bide
berde bat egiteko asmoa ere hor
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proiektu hau egin gabe geratuko
da aurten. Instalazio solarrak jarri
baino lehen argi indar kontsumoa murriztea ezinbestekoa da.
Bildu garen teknikari eta enpresa
guztien aholkua da hau. Hortan
ari gara pausuak ematen. LED
bonbilak jartzeko plana eginda
daukagu. Diru laguntzak ez datoz
guk nahiko genukeen erritmoan
ordea. Datozen urte pare batean
LED argiztatze sistema jartzea
lortu ondoren erantzugo diogu
proposamen honi.

Erizain
zerbitzua herrira
ekarri
Plaza txukundu,
arbustoak
kendu…
Hirigintzako proiektu txikien atalean hirugarren lehenetsitako
proiektu hau gauzatuta dago.
Proposamenean zehazten zen
bezala arbustoak kendu egin dira
eta Elkarteko hormak berriztatzearekin eskatutakoa burututa
dago.

Herri bideak
asfaltatu

10. alea

Hala ere, badago zer txukundu
eta zer hobetu. Ondorengo urteetan ere zehaztu beharko da
zer gehiago egin. Plaza peatonalizatzea jendearen gehiengoak
egitea nahi zuen eta gai horri ere
heldu beharko diogu.

Herriko eraikin
publikoetan
instalazio
solarrak jarri…
Ingurugiroa atalean lehenetsitako

Zerbitzuen atalean baiezko bozka
gehien eta lehenespen handiena
jaso zuen proposamen hau egin
gabe dago. Eraikin berriko lehen
solairuan erizainak edota bestelako zerbitzuak eskaintzeko egin
beharko litzatekeen obra proiektua eginda daukagu ordea. Lanei
ekiteko diru laguntzak falta dira.
Atera diren diru laguntzak uste
baino murritzagoak dira eta beste
hainbat ez dira aterako.

Eraikin berrian
wifia jartzea
Zerbitzuen atalean bigarren lehenetsitako proiektu hau aurtengo
urtea bukatu baino lehen martxan
jarriko dela hitz eman digute. Gauza da, lehenago ere beste data batzuetarako bukatuta egongo zela
hitz eman zigutela eta beraien hitzak behin eta berriz bete gabe
jarraitzen dutela. Espero dezagun
oraingoan esandakoa egi bihurtzea
eta datorren urtean wifiaz gain elkarbanatutako internet zerbitzua
gure etxeetara iristea.
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Inguruko
herriekin
ikastaroak
antolatu
Hezkuntzako atalean lehenetsitako
proiektu hau gauzatu da dagoeneko. Aurreko ikasurtean Alegia eta
beste herri batzuetako jendeak
parte hartu izan du. Aurtengo ikastaroak ere eskainiko dira inguruko
herrietan.

Idazkaritzako
langileak
langabetuei
lagundu
Galdetegian enplegua atalean
lehenetsitako proposamen hau
gauzatuta dago. Idazkaritzako administrariari ordu bete luzatu zaio
eguneko jarduna. Ordubete horretan liburutegiko ardura emateaz
gain, langabetuei arreta eta laguntza eskaintzen dizkie. Baita Udalera
iristen diren lan eskaintzen berri
eman ere. Gaur arte herritar bati lanaldi mugatuko lanpostu bat lortu
zaio eta beste hainbat ikastaro eta
entrebistetara bideratu dira. Aurrerantzean ere arazo honi erantzuna
bilatzen jarraituko dugu. Orendainen Zero Langabezia!

Pixen inguruko
araudi bat sortu
herri mailan
1. sektoreko proposamenen artean
gehien bozkatua eta lehenetsitakoa izan arren, Diputazio nahiz Europatik datorren araudia gainditu
edota aldatuko duen beste araudi
bat herri mailan sortzea legez kan-
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pokoa da. Horregatik proposamen
hau gauzatzea ezinezko izango da.
Hala ere, ez diogu pixen gaiari
beste alde batera begiratu. Tolomenditik datozen laguntza batzuk
baliatuz, Orendaingo baserrietara
Lurgintzako teknikari bat ekartzea
lortu da. Baserri bakoitzaren baliabide eta purin kopuruen inguruko
diagnosi bat egingo da hasteko.
Ondoren beharrei erantzun eta
bestelako baliabideen inguruko
azterketa bat egingo da. Datozen
urteetan baliabide hauek baserritarren eskura jartzen saiatuko garelarik. Azkenik, herritarrak, gure
paisaia bere horretan eutsi nahiz 1.
sektorea bizirik mantentzeko pixak
duen garrantziaren inguruan informatuko dira, horretarako antolatuko den hitzaldi baten bidez. Baita
etxeetara banatuko liratekeen eskuorrien bidez ere.
Gaia gatazkatsua izanagatik, bestea ulertzean datza gakoak. Ia martxan jarri nahi dugun prozesu honek horretan laguntzen duen.
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Elizari Erretoretxe
ondoko terrenoa
eskatzea
Udalari zegokion atalean bigarren
bozka gehien eta bigarren lehenetsitako proposamen hau gauzatze
bidean dago. Elizako obren hipotekari buelta emateko urtero 9000
euro jartzen ditu Udalak. Guztira
70 mila euro jarriko ditugu, aurrez
hitzartutako epe eta kopuruak ordaintzez bukatzen dugunean. Honen ordainetan Elizari, Erretoretxe
ondoko terrenoa eskatuko zaio.
Eskaera hau egiteko txostena prestatzen ari gara eta beraz, denbora
gutxi barru jarriko gara Elizarekin
harremanetan herritarren gehiengoak aukeratutako proposamen
honi erantzuna emateko. Elizak
kontrako jarrerarik hartu ezean,
urte honen amaierarako gauzatzea
lortu beharko genuke proposamen
hau.

Uraren kudeaketa
ur partzuergoari
eman
Galdetegian udalari zegokion
atalean herritarren geheingoak
lehenetsi zuen proposamena
gauzatuta dago jada. Apirilaz
geroztik, Ur Partzergoaren gain
datza Orendaingo ur sarearen
kudeaketa osoa. Horrela izango
da datozen 10 urteetan. Erabaki honi esker, hainbat abantaila
lortu da: besteak beste, Ur Partzuergoak Orendaingo ur sarean
hamar urtetan 195 mila eurotako
inbertsioa egitea. Beraz, Orendaingo ur sare osoan hobekuntza nabariak izango dira. Gure
esku jarraituko balu nekez egin
ahal izango genuke halako inbertsiorik.

Orendaingo
Udalak Guztion
Onerako Ekonomia
mugimenduarekin
bat egitea
Udalerako proposamenen artean
agertu zen honek jaso zituen sail
horretan bozka kopuru gehien. 3.
lehenetsitako proposamena izan
zen ordea. Orendaingo Udaletik
oso modu aktiboan ari gara parte hartzen mugimendu honetan.
Euskadiko sarearen zuzendaritzan
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gaude eta Espainia nahiz Europan
gauzatzen diren mintegi eta bileretan izan gara.
Tolosaldea Garatzenen datorren
martxorako jardunaldi bat antolatuko dugu inguruko enpresaburu,
sindikatu, eragile, udal ordezkari
eta teknikariak bilduko ditugularik.
Bertan Christian Felber mugimendu honen sustatzaile nagusia izango da eta bera hona etorriko dela
aprobetxatuz, Orendainera gonbidatuko dugu. Egun horretan egingo dugu bat ofizialki mugimendu honekin eta Orendain Guztion
Onerako Herri bilakatuko da.

10. alea

EKONOMIA
Etorkizuneko eredu ekonomikoa

Galdetegian
atera ez
ziren beste
proposamenak

ORENDAINGOberrie

Galdetegian sartu ez genituen
arren kontuan izan ditugu ordea
eta ahal zen heinean betetzen
saiatu gara. Hona hemen gauzatu ditugun proposamenetako batzuk:
1.- Eraikin berriko terraza alaitu
zen.

2.- Auzolana berreskuratu: galdetegiko emaitzak auzolanean
kontatu genituen eta Alegiatik
Orendainerako bideko zaborrak
garbitzea.

GUZTION ONERAKO

|

3.- Aurrekontu parte-hartzaileak
antolatu.

7.- Frontoiaren erabileran herritarren lehentasuna bermatu.

8.- Elkartean sukaldaritza ikastaroak egin.
9.- Ikastaro proposamenak egitea eta herritarren nahien arabera
ikastaroak antolatzea.
10.- Liburutegia sarean sartzea.
11.- Haurrak txingoan jolasteko
laukiak marraztea.

4.- Eraikin berriko atea konpondu.

2013ko parte hartze prozesuan galdetegian sartu genituen hainbat
proposamen baina beste hainbat ez.

5.- Luiziak dauden bideak konpondu.
6.- “Kontuz animaliak!” jartzen
duen seinaleak ipini.

AURTENGO IKASTAROAK

matrikulatu ta bizi herria!!
Pilates
Spinning
Josteko ikastaroa
Adinekoen topalekua
Umeen ludoteka (3 urtetik gora)

Umeen ingelesa
Informatika
Umeen hezkuntza eta adimen emozionala
Argazkigintza(3 hilabeteko iraupena)

Udaleko telefonoa: 943 65 40 64

ORENDAINGOberrie | 2014 Urria
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Zaborra
karretera?!

baino baino....Ze ikusi behar deu ordea!!

ZERO ZABOR LURRERA!!!

Auzolanen Oindaindik Alegiako bidea garbitu genun

Bi zakuka zabor bete genittun goiz baten.

Orendaingo Udal Aldizkaria

