2015eko Azaroaren 11an, arratsaldeko 18:00tan Jubilauen elkartean, aurrekontu partehartzaileen sektore-batzarrari hasiera eman zaio.
(guztira 18 pertsona - 4 zinegotzi) Lehenengo eta behin alkateak 2013. urtetik hona elkartean egon diren eskaeren berri eta eginda dauden eta
egin gabe gelditu diren gauzen aurkezpena egiten du:
Egin gabe gelditu direnak eta zergatiak
-Elexaldeko argiztapena hobetutea. Gezalako auzobatzarrean be eskatu da.
-Plan orokorra ulergarri azaldu: Plana aurten adostuko dalakoan gagoz, horren ostean azalpenak emongo direz
-Irisgarritasun arazoak: dendatan betetzeko eskaera egin zen, zentzu honetan 105obra egin eta rotondakoa egingo da eta BMko igoerazapateriko zebra biderako diru laguntza eskatu da…
-Herrien komun gehiago ipintea
-txakurren kaken arazoa gutxituteko: bagabiz, rugby zelai barriaren eremuen be galaso da… alternatibak emon behar.
-Futbol zelai ondoan kirol egiteko aparatuak ipintea
-kamioaiak erdigunetik atarata dauz baina industrialdean parking-a egitea pendiente dago.
-Terrazen pasoa errespetau diten… aurten ordenantza bat onartu dogu gai honen gainean.
-Enar dendaren aurreko semaforoa kentzea. Aurrekontue lantzen dabiz teknikoak
-2015ean elkarteak zuzenean egin dauzen eskariek, pendiente gelditu dire hainbat…., euritakoena, kanpoko murala, toldoa etab.
Auzotarrek hartzen dute hitza
-Parkea amaitan dan lekuen ez dago azerarik eta oinezkoak bidetik doaz (lehendakari agirre eta elexalde batzen dauen kalean).
-Elexalden kotxeak arin dabizela
-Fibra optikea Udeara heltzea, oinezkoentzako be udeararteko tramu baten argi falta dago.
-Futbol zelaian sarreran ondoan kontenedore bat dago eta beti beteta dagoela, atea zabalik….
-Lasarte parkeko zuhaitzak uden “resina” antzeko bat botaten daurie. MªAngelesen etxe ondokoak etxeatatik lar hurbil dauzela. Olabarrin
kiroldegitik eskolara doan azerakoak be laban egiten daurie… Aldaketa gradual bat egitea planteau ahalko litike.
-Kulturetxetik rugby tabernara bitartean argi gitxi dauela aipatuten da
-Beheko plazatik olabarrire bidean Galarzan etxean aurretik kotxeak arin joaten dire, peatonalizau ahal dan…
-M. H. Soloeta 11an aurreko badena txarto dau.
-105an atzeko kalean dendatara sartzeko irisgarritasune txarto dau, bi aldean pasuen egin leike
-Kulturetxean sarreran parean aterpe bat egin beharko litike
-Olabarriko baldosak solte dagoz (oin urte bi konpondu ziren eta oin beste batzuk txarto dauz)
-Herriko azerak errebisau beharko litikez…. Bideak eta azerak nibel bardinean dauz herri batzutan…
-Herrien kale nagusien “altavoz”ak ipintea, gauzek iragarriteko, musikea…
-Jaietako eszenatokie Olabarrirantza begire ipintea, zabalagoa dalako espazioa
- Bide gorriek amaitu-hobetu.
-Frontoiari txapela noiz ipini, eskolako aterpearen erabilera, padel-ean ibilteko kantxa bat planteetea.
-Piszina noizko handituko dan…

