
                                             
 

ASPERALUZEKO ATERPE  LIBREAREN ARAUDIA 
  

 Aterpe hau MEKNF-arena da, berezko diruarekin eta boluntarioen ezin baliotsuago lanarekin 

prestatu zen. 

 2015eko uztailaren 12an inauguratu zen eta publikoari abuztuaren 1ean ireki zitzaion. 

 Bere erabilera libre eta doakoa da baina erabiltzaileek berezko har dezatela eta beraz halako 

bezala zain dezatela espero dugu. 

 Ura iturri batetik hartzen da baina ezin dugu edatekoa denik esan.  

 Harraska erraz itsutzen da eta hori gerta ez dadin ongi mantendu behar da. 

 Horregatik eta ingurumen-arrazoiengatik inolako koipeak eta gantzak hartan EZ BOTATZEKO 

ESKATZEN DIZUEGU. 

 Horretarako bidoi bat prestatu dugu, behin hoztuta, olioa eta bazkari guztietako koipeak 

botatzeko. 

 ZABORRA GUZTIA ERAMAN BEHAR DA 

 Aterpe librearen atzean, hain zuzen ere, komuna bat dago. MATERIA ORGANIKO GUZTIAK 

bertan uzten dira, aitzakiarik gabe: pertsonalarenak eta bazkarietako hondar organikoak. 

 Beti baina neguan batez ere, ate itxia eta kisketa jarrita utzi behar da, hautsa eta elurra sar ez 

daitezen. Gauza bera kanpoko hesiarekin, beti itxita abereek egin ditzaten hondatzeak 

saihesteko. Gauza bera kanpoko hesiarekin, beti itxita, abereek egin ahal dituzten astakeriak 

saihesteko. 

 Egindako edozein hobekuntza ontzat hartuko dugu, eta batez ere, helbide honetara egindako 

edozein iradokizuna: refugio.belagua@nafarmendi.org 

 

Araudi “ez publikoa” baizik eta mendiko federazioan elkartuta daudenentzat: 

 

 Giltzez itxita galeria bat dago non lastaira berriak, gas-botilak, pila-faroltxoa, egur pixka bat, 

erremintak eta tresnak eta aterpeko liburua aurkitzen dira. Liburuan dauzkazuen “piadak” edo 

iritziak idazteko aukera izango duzue. Mesedez, gas-botilaren bat bukatzen bada, faltarik gabe,  

abisatu zenbaki honetara 948224683. Gauza bera faroltxoa pileekin. 

 Galerian sartu ahal izateko, derrigorrez erreserba egin beharko da www.nafarmendi.com web 

orriko “Belaguako Aterpea” izeneko atalean. Bertan, erabili ahal izateko aukera ikusteko 

egutegia agertuko da eta erreserbak egiteko sistema. Sistema horren bidez ordainduko da 5€ 

taldeko (gastuak ordaintzeko) eta 1€ taldeko eta eguneko, sistema mantendu ahal izateko. 

 Ordainketa sinboliko horren ostean aterpea eta galeria ASTE BATEZ ERABIL DAITEZKE. 

 Bildutako diruarekin gas-a, pilak eta tresnak hartuko dira. 

 Giltza, Marruzuri gozoki-denda egonen da hartzeko, Izaban, eta erreserba egiteko, Federazioan 

izena eman zuenak berriro inskribatuko du erregistro liburu batean, heltzerakoan eta aterpetik 

joan baino lehen. Giltza jaso ahal izateko, derrigorrezkoa da FEDERATU TXARTELA 

ERAKUSTEA. 

 Aipaturiko liburuan Federadun batek izena ematen badu, ARDURA BEREGANATUKO DU 

ERABAT. ARGI GERA DADILA ATERPE LIBRE HAU EZ DELA BEHIN BETIKOA ATERPE 

NAGUSIA LEHENBAILEHEN IZATEA DESIRATZEN DUGULAKO. GUZTIEN ARTEAN 

LORTUKO DUGU!!! 
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