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Banaketa solairuz solairu
5.-S •  Entsegu-gelak (koruak, dantzak, rock,…). • Grabazio eta entzuketa-gelak. • Biltegia.  

4.-S •  Euskaltegia (ikasgelak, zuzendaritzako bulegoak, irakasle-gela, ordenagailu-gela, ...).

3-S
•  Nagusien Etxea (gimnasioa, tb- eta irakurketa- gelak, batzar-aretoak, ile-apaindegia, podologia-kontsultategia, 

masajista, bainugelak, ....) • Erabilera anitzeko aretoak, Nagusien Etxea eta elkarte eta erakunderentzat (bilerak, 
ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak, proiekzioak,…).

2-S •  Bebeteka. *Haur eta Gazte Liburutegia. • Erabilera anitzeko aretoak elkarte eta erakunderentzat (bilerak, ikasta-
roak, tailerrak, hitzaldiak, proiekzioak,…). • Egoteko ororen gunea. • Administrazio-eremua.

1-S •  Liburutegia eta bulegoak. • Hemeroteka. • Ikasketa-gelak.

BEHE -S •  Informazio Gunea. • Erakusketa-gela. • Kafetegia eta jangela. • Gaztelekua.

SOTOA •  Erabilera anitzeko Aretoa (kontzertuak, antzezlan txikiak, proiekzioak, hitzaldiak,  dantzak, …).

•  Zenbait azpiegitura (aldagelak, biltegia, gela teknikoak, ...).

•  Egoera: II. Fasea esleitzeko prozedura zabalik da. Fatxada, estalkiak, trenkada
-multzoa eta era guztietako instalazioak eraikitzeko lanak dira (elektrizitatea, 
iturgintza, elektronikak, eta abar).

•  Lizitazio-aurrekontua: 5,5 milioi euro inguru (BEZ barne).

•  Egikaritze epea: 17 hilabete. Lanak datorren maiatzean hastea aurreikusita 
dago.

•  Hainbat erabilera: zentro soziokultural berriak, sototik hasi eta bosgarren so-
lairuraino, 20 bat erabilera desberdin barne hartuko ditu, aukera emanez jar-
duera-sorta zabal batean parte hartzeko: hala nola, kontzertuak eta antzezlan 
txikiak, proiekzioak, hitzaldiak, bilerak, .... eta zenbait zerbitzuz gozatzeko: bes-
teak beste, Liburutegia, Bebeteka, Gaztelekua, Nagusien Etxea, Euskaltegia, are-
to nagusia, erabilera anitzeko gelak eta koru, dantza, musika,... entsegu-gelak.

II. Fasea: fatxada, estalkiak,  
trenkada-multzoa eta instalazioak

•  Azalera: Nagusien Etxeak beteko du hirugarren solairuko zatirik 
handiena eta, hortaz, gaur egun eraikin zaharrean egiten diren jar-
duera guztiak ez ezik, gerora abiatu daitezkeen ekintza berri guztiak 
ere egin ahal izango dira bertan. Instalazio modernoak eta erabil-
tzaileentzat egokiak direnak izango ditu.

•  Solairuko zerbitzuak: gimnasioa, tb- eta irakurketa-gelak, batzar-are-
toak, ile-apaindegia, podologia-kontsultategia, masajista, bainugelak, ... 

•  Erabilera esklusibo eta lehentasunezkoa: esklusibotasuna eta 
behar duten autonomia izango dute zerbitzua gestionatzeko, eta 
lehentasuna izango dute alboko beste gune batzuk, bai euren solairu-
koak bertakoak baita eraikineko gainontzeko solairuetako zerbitzuak 
erabiltzeko: kafetegia eta jangela (behe solairua), liburutegia eta he-
meroteka (1. solairua), erabilera anitzeko aretoak (2. solairua), ...

•  Sarbideak: 3. solairura iristeko hiru igogailu izango dira, horietako 
batean 21 lagun sartzen dira eta beste bietan 9na lagun, irisgarrita-
suna erabat bermatuz.

Nagusien Etxea
Gazteek, tailerrentzako ge-
lak, kontsola eta ordenagailu
-guneak eta komunak izango 
dituzte. Gaztelekua zabaldu-
ta, harrera oso ona izango du 
zerbitzuak Romo eta Areeta-
ko auzoetako nerabeen ar-
tean, bere potentzialtasun 
handienera iristen baita hura 
erabili ohi dutenen aisialdi
-guneetatik oso gertu egon-
da. Bere kokapenak, eremu 
horretan, nolabait lan egi-
ten duten gazteriaren gai-
nontzeko eragilerekin sarean 
jardutea erraztuko du. Gaz-
telekuak sarbide banandua 
edukiko du.

Gaztelekua Ba al zenekien… 
… Nagusien Etxeak gaur egun oraingo eraikinean eskain-
tzen diren zerbitzu eta jarduera guztiak eskaini ahal izateko 
espazioak izango dituela? Telebista-gela, ikasgela ludikoa 
eta prestakuntzarakoa, gimnasioa, billar-gela, ile-apainde-
gia, podologia, masajista, eskulan-gela, margo-gela eta aba-
rrera bideratutako espazioak izango ditu eta Romoko Kultu-
ra Etxeak izango dituen gainerako erabilera eta espazioez 
ere gozatu ahal izango dute, hala nola, udalerriko liburutegi-
rik handiena, hemeroteka, kafetegia, jangela, erakusketa-a-
retoa, ekitaldi-aretoa, musika-ikasgelak, etab. 

Xehetasunez...
Energiari dagokionez oso eraginkorra izateko helburuare-
kin proiektatu da eraikina, energia kontsumo optimoa ber-
matzeko eta CO2 isuriak murrizteko. Energia eraginkorta-
sunaren bere ziurtagiriak B Mailako sailkapena izango du, 
izan litezkeen seietatik bigarrena dena.. 


