Siam Royal View – umgängeskoder för husägare och deras gäster
1. Vi ber alla som bor på Siam Royal View att vara uppmärksamma mot sina grannar. Du kan mycket
väl ha trevliga fester, men detta är en plats för lugn och ro. Så vänligen spela aldrig musik högt.
2. Om du vill stanna uppe sent vänligen flytta in i huset efter kl 23.00 så att grannar som önskar
sova inte störs.
3. Använd endast offentliga gångvägar att gå till eller från stranden. Det är oartigt att gå igenom
andras trädgårdar.
4. Vänligen ta hand om dina sopor och använd papperskorgarna. Koh Chang är en nationalpark men
skräp förstör snabbt den naturliga skönheten. Lägg ditt dagliga avfall i husets soptunna. På det
viset undviker du att locka myror och andra insekter till huset. Lämna absolut inte avfallspåsar
vid sidan av soptunnan eftersom det lockar till sig hundar som sprider soporna.
5. Vänligen kör långsamt i vår by. Detta är en plats för familjer så det finns många små barn. Ingen
vill heller höra högljudda motorcyklar som kör omkring. På samma sätt som i Sverige är det
förbjudet att köra bil, motorcykel eller vespa berusad.
6. Försök att parkera på gatan närmast utanför din villa. Inte framför andras hus.
7. Det är inte tillåtet att grilla runt poolen och inte heller att elda på stranden. Det är inte trevligt att
känna doften av andras mat för de som solar eller badar.
8. Ockupera inte en solstol genom att lägga ett föremål på den för att du tänker använda solstolen
senare. Antalet solstolar är begränsade och tomma solstolar är ineffektivt.

Tack för att du tar dig tid att läsa dessa punkter. Vi önskar er alla en riktigt trevlig vistelse i vår
underbara by. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla vistas här i harmoni. Ha en härlig tid.
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