Lillgård tiedottaa:
Yksityislaitureihin liittyvä oikeusprosessi
Eräät osakkeenomistajat nostivat moitekanteen Raaseporin käräjäoikeudessa Oy Lillgård Ab:n
18.12.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä. Moitekanne koski aikomusta tehdä
eräiden yhtiön osakkeenomistajien yhtiön maa- ja vesialueille rakentamista yksityislaitureista
sopimukset osakkeenomistajien ja yhtiön välillä, jolloin yhtiön maa- ja vesialueen käyttämisestä
alettaisiin periä käypää vastiketta. He vaativat yhtiökokouksen päätöksen julistamista
mitättömäksi tai sen kumoamista.
Raaseporin käräjäoikeus hylkäsi moitekanteen viime vuonna. Turun hovioikeus on hylännyt
kantajien valituksen käräjäoikeuden tuomiosta 28.9.2017 antamallaan tuomiolla ja täten
vahvistanut käräjäoikeuden tuomion. Lisäksi sekä käräjäoikeus että hovioikeus on velvoittanut
kantajat korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut. Hovioikeuden tuomio tulee lainvoimaiseksi kun
tuomion valitusaika korkeimpaan oikeuteen on mennyt umpeen 27.11.2017.
Carunan työt Lillgårdin alueella
Carunan suurjänniteverkoston uudistaminen Lillgårdin alueella viivästyy eli työt eivät
todennäköisesti ala tänä syksynä vaan keväällä 2018. Relacom vastaa Lillgårdin alueella urakoinnin
käytännön asioista. Relacomille on myönnetty oikeus käyttää Lillgårdin varastoaluetta
johtokelojen, muiden tarvikkeiden ja koneiden säilyttämiseen.
Södra Skogsreviret
Paikallinen metsänhoitoyhdistys, Södra Skogsreviret, tulee tänä syksynä ja tulevana talvena
suorittamaan metsänhoidollisia toimenpiteitä Lillgårdin metsissä. Toimenpiteet noudattavat
metsänhoitoyhdistyksen Lillgårdille laatimaa pitkän aikavälin suunnitelmaa. Lillgårdin metsien
hoidon lähtökohta on ensisijaisesti virkistyskäyttö ja alueita pyritään uudistamaan myös
maisemalliset arvot edellä. Myös metsissä kulkemisen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja
joidenkin alueiden yli-ikäinen puusto korjataan koneellisesti. Uutta puustoa istutetaan tilalle.
Aikaisemmin istutettua puustoa karsitaan, vaikeakulkuisilla alueilla puut kaadetaan metsurien
toimesta.
Jätehuolto
Yhtiölle tulleen palautteen mukaan Rågöntien jäteastia on jatkuvasti väärinkäytösten kohteena.
Molokin ulkopuolelle on jätetty jätteitä, rakennustarvikkeita, lautoja ja ylisuuria esineitä kuten
rakennuslevyjä. Siellä on ollut mm. kompostori, akkuja ja puutarhakalusteita. Oletuksena oli
alussa, että Lillgårdin ulkopuoliset henkilöt syyllistyvät tähän. Sittemmin on huomattu, että myös
Molokin sisällä on sinne kuulumatonta tavaraa. Lillgårdin osakas, tai joku jolle on luovutettu avain,
esim. remonttimies, on tunkenut jäteastiaan naulaisia lautoja ja rakennuslevyjä. - Kiitokset
niille valppaille lillgårdilaisille, jotka ovat onkineet pois pahimmat esineet.

Varastoalue ja vihreän soutuveneen etsintäkuulutus
Varastoalueelta ei saa viedä mitään ilman lupaa Tämä koskee myös Lillgårdin soraa, kivituhkaa
ja mursketta. Varastoalueelle ei myöskään saa tuoda kompostijätettä – ei haketettaviin
risukasoihin tai muuten vaan kasoihin. Kompostijätteen mukana luontoon saattaa levitä sinne
kuulumattomia lajeja. Jos huomaa jonkin ns. vieraslajin juurtuneen jonnekin yhtiön yleiselle
alueelle, kannattaa aloittaa hävittäminen omatoimisesti. Laajalle levinneet kasvustot yritetään
tietysti hävittää yhtiön toimesta.
Lillgårdin varastoalueelta on luvatta viety Päijän-merkkinen vihreä soutuvene. Jos jollakin on tästä
jotakin tietoa, niin toivomme, että otatte yhteyttä Riku Matilaiseen tai Leif Sariniin. Jos olet itse
vienyt veneen siinä uskossa, että näin voi toimia, niin toivomme sen palauttamista niin pian kuin
mahdollista. Se on erään osakkaan yksityisomaisuutta.

