För att trygga trivseln för invånarna i Lillgårds semesterby ha Oy Lillgård Ab:s bolagsstämma den 27
maj 2000 med stöd av 6 § 1 mom. i bolagsordningen fastställts följande ordningsstadga för
semesterbyns område:

1§

Sommarbyns område är reserverat uteslutande för tomtägarna. De för jordbruksändamål utarrenderade
områdena är dock i arrendatorernas bruk. På dessa områden är tillåtet att färdas endast längs särskilt
utmärkta stigarna.

2§

Offentliga sammankomster får på semesterbyns område anordnas endast med tillstånd av bolagets ledning.

3§

Semesterbyns vägnät är avsett endast till för nödvändigt nyttjande. Onödig körning med moped eller andra
motorfordon är förbjudet överallt på byns vägar och stigar
Parkering av motorfordon är tillåtet på särskilt utmärkta parkeringsplatser och även på tomterna, och på
vägar som leder till tomterna, om detta inte förorsakar olägenhet för grannarna eller Lillgårds trafik.

4§

Camping och tältning på semesterbyns samfällda områden är förbjudet.

5§

Semesterbyns samfällda områden får inte utan tillstånd av bolagets ledning användas för upplagring av gods
eller för annat dylikt ändamål.

6§

Sommarbyns samområdens naturs skadande är förbjudet. Till att förstöra naturen ses även att taga material
till bastukvast. Att fälla trän på de gemensamma områdena får ej idkas utan bolaget styrelses lov.

7§

Vattnet i de gemensamma brunnarna får inte utsättas för fara att förorenas. Tvättning av bilar i närheten av
dessa brunnar är förbjudet. Då bruksvattnet minskar vid torka får det inte användas för vattning av trädgård
eller för annat dylikt ändamål.

8§

Uppgörande av eld på semesterbyns samfällda områden är tillåtet endast med tillstånd av bolagets ledning
och under erforderlig bevakning.

9§

Jakt och utnyttjande av skjutvapen samt skjutande med luftgevär eller annat dylikt vapen är förbjudet på
semesterbyns område.

10 §

Ägare för husdjur ansvarar för, att djuren inte skadar naturen, stör grannarna eller rör sig ensamma på de
samfällda områdena. För eventuella skador är djurens ägare ersättningsskyldiga.

11 §

På strandområden, som har inrättats till badstränder, är det förbjudet att förvara båtar, tvätta byke eller låta
husdjur simma.

12 §

Vid färd på semesterbyns vatten skall lagen om båttrafik följas och i synnerhet åstadkommande av oljud och
vågsvall undvikas.

13 §

Fiske på semesterbyns vattenområden, med undantag för mete, är tillåtet endast inom ramen för fiskargillet.

14 §

Envar är skyldig att se till att hans tomt och dess närmaste omgivning hålls snygga. Avfallet skall
undanskaffas eller föras till bolagets avfallskärl. Återanvändbart metallskrot och dylikt avfall och skrot skall
föras till bolaget beställda avfallsflakar. Ledningen för bolaget ger information och direktiv om var dessa
flakar finns placerade och under vilka datum de är till förfogande, samt direktiv om problemavfallshantering.

15 §

Diken för ledning av ytvatten eller för dränering av tomterna skall grävas så, att det vatten de leder inte
förorsakar skada för grannen.

16 §

Häck eller växande träd får inte planteras så, att de skuggar grannens tomt.

17 §

Bensin och andra lättantändliga ämnen får uppbevaras på tomterna endast i enlighet med vad därom är
stadgat i förordning.

18 §

Grannarnas nattro får icke störas mellan klockan 23.00 - 7.00.

19 §

Förutom denna ordningsstadga skall på semesterbyns område iakttagas allmänna lagar och ordningar samt
anpassade delar av Ekenäs stads i kraft varande ordningsstadga, speciellt dessa ordningsstadga 2:n 1.-2
mom. samt 3:n. Även bolagsordningens bestämmelser och bolagsstämman beslut. För begagnande av
idrotts- och spelplaner samt övriga områden och anläggningar, som är avsedda för gemensamt bruk,
fastställer bolagets styrelse vid behov särskilda ordningsregler.

20 §

Om tomtägare arrenderar sin tomt till annan, ansvarar arrendegivaren för, att arrendatorn iakttar
semesterbyns ordningsstadga och uppfyller de förpliktelser bolagets ledning uppställer.

21 §

Efterlevnaden av denna ordningsstadga övervakas av bolagets styrelse och disponent.

