Lillgård Informerar:
Rättsprocessen kring privatbryggorna
En del av Lillgårds aktionärer väckte process i Raseborgs tingsrätt gällande ett beslut Oy Lillgårds
Ab:s extraordinära bolagsstämma den 18.12.2014. I centrum för denna process var bolagets
intension att introducera avtal mellan bolaget och aktionärer som har privatbryggor på Lillgårds
mark och vattenområden. Bolaget skulle på basen av avtalen uppbära vederlag. Dessa aktionärer
krävde att bolagsstämmans beslut skulle deklareras ogiltigt eller förkastas.
Raseborgs tingsrätt förkastade dessa anspråk förra året. Åbo hovrätt har den 28.9.2017 förkastat
den överklagan som gjorts gällande tingsrättens domslut. Därmed har hovrätten genom sitt
domslut bestyrkt tingsrättens domslut. Både tingsrätten och hovrätten har förpliktigat de sökande
att ersätta bolagets rättegångskostnader. Hovrättens domslut får laga kraft först efter det
tidsfristen för att överklaga detta domslut till högsta domstolen gått ut 27.11.2017.
Carunas arbete på Lillgårds område
Renoveringen av Carunas starkströmsnätverk på Lillgårds område har framskjutits och troligen att
inleddas först på våren 2018. De praktiska arrangemangen kring entreprenaden sköts av Relacom.
Relacom har givits rätten att utnyttja Lillgårds lagerområde för upplagring av kabelrullar, annat
material och maskiner.

Södra Skogsreviret
Den lokala skogsvårdsföreningen, Södra Skogsreviret, kommer under hösten och kommande
vinter att i Lillgårds skog att utföra skogsvårdsliga hyggen. De skogsvårdsliga åtgärderna och
avverkningarna baserar sig på Lillgårds långsiktsplan som Södra skogsreviret har utarbetat.
Utgångspunkten för vården av Lillgård skogar är primärt fritidsbruk och förnyelsen av områdena
sker med dessa miljövärden i åtanke. Därtill fästes uppmärksamhet vid att det skall vara tryggt att
röra sig i skogen och i en del där skogen redan är överårig användes skogsmaskiner. Nyplantering
av skog utförs, tidigare planterad skog gallras och i svårtillgängliga områden fälls träden manuellt.
Avfallshantering
Bolaget har fått respons om att Rågövägen avfallskärl konstant missbrukas. Utan om Moloken har
man lämnat säckar med avfall, byggnadsmaterial, brädor och överdimensionerade föremål såsom
byggnadsskivor. Det har bl.a. funnits en stor plastkompost, ackumulatorer och trädgårdsmöbler.
Ursprungligen var antagandet att det var frågan om utomstående som gjorde sig skyldig till detta.
Sedermera har det framgått att det även innanför avfallskärlet funnits föremål som inte hör dit.
Någon av Lillgårds aktionärer, eller någon som givits nyckeln, tex. byggarbetare, har fyllt kärlet
med bl.a. brädor med spik och andra föremål som inte hör hemma där. Ett stort tack till de
Lillgårdare som fiskat upp de värsta föremålen.

Lagerområdet och efterlysning av en grön roddbåt
Det borde vara klart att man inte får föra bort något från lagerområdet utan tillstånd. Det gäller
även material från Lillgårds grus- och stenkrosshögar. Får inte heller föra kompostavfall till
lagerområdet – varken i flishögarna eller annars i små högar på lagerområdet. Risken finns att det
med kompostavfallet sprids invasiva arter som inte hör hemma här. Ifall Ni på Lillgårds område
stöter på dylika arter så försök då självmant att ta kål på dem. Om de skadliga växterna har fått en
omfattande spridning ta då kontakt så sköter bolaget bekämpningen.
Från Lillgårds lagerområde har det försvunnit en grön plastroddbåt av märket Päijän. Om Ni vet
något om, eller har sett, denna båt ta då kontakt med Riku Matilainen eller Leif Sarin. Om du tagit
denna båt i tron att den övergiven så ber vi dig återlämna den så snart som möjligt. Den är en
aktionärs privata egendom.

