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Beliggenhed:

Købers bopæl:

DEKLARATIO/T

Undertegnede murermester Har a 1 d Bar-

r i t, Bottrup pr. Løsning, entreprenør Thor kild Je ra-

sen og gårdejer Alfred Hjer r il d, Ølsted pr.

Løsning, pålægger herved i forbindelse med udstylming af ejen-

dommen malm. nr. 1C z Ølsted by og sogn, udstyk~området

følgende servitutbestemmelee-a

1.

^øberne er forpligtet til inden 2 år fra over-
tagelsesdagen at hegne grunden og hegnet skal anbringes i skel,

dog 50 cm indenfor skel mod vejen. Der må ikke til hegnet anven-

des affaldsmaterialer, så som skaller eg lignende.

Køberne er forpligtet til at renholde grunden,

der ikke må henligge med Ukrudt. Parcellen Ø. ikke anvendes til

oplagsplads, losseplads eller lignende, og der må ikke derpå
drives nogen form for virksomhed eller foretages ~et, der kan.
virke generende for naboerne.

Der må, ikke holdes husdyr, bortset fra kæledyr

som hund og kat.
2.

Parcellerne skal bebygges som en-familieshuse

til helårsbeboelse i højestet plan med. udnyttet tagetage fora..

estillings.
ormMar

Jensen & Kjeldskov A/S, København.



den.kælder.

Zygninge.rnes ydervægge skal fremtræde i tegl-

sten eller kalksandsten. Garager cazport ra5, dog opføres i

træ.

Det er et mindetelav til tagbeklædningen, at

~udføres i nyfarvet eternitbølgeplader.

3.

Men til enhver tid værende ejer eller brtger
af parceller i området skal tåle, at der fores kloakledninger,
el-led~ og vandledninger eller andre forsyn.tmgeledningav
over parcellen og skal endvidere tillade eftersyn og ved/ige-
holdelee af eådanne ledninger.

Parcelkeberne skal tale at der udføres akrrnt
eller dkraning ved syel, mod vej, således at den pågældende
eknænt eller urring bliver beliggende på. den mod vejen oho
~de parcel.

4.
Køberne og de til enhver tid værende ejere af•

parceller i udetyLmingeemrådet er forpligtet til at være med-
lem af en grundeierfermiye•

Grundejerfereningen er forpligtet til at tage

skøde på vej, sti og fælles arealer løvrigt, nar udstykkerne

forlanger det.

Grundejerferenir.gen skal indigt varetage fæl-
lee opgaver for området, herunder anlegge og vedligeholde fæl-
les arealer og opkræve bidrag til private vejes vedligeholdel-
SO Dit V»

5.

samtlige parcelejere i området er forpligtet
til t betale for den endelige færdiggørelee af vej og fortov,
mår enten et flertal af lodsejerne eller kommunen ønsker det.

6.
Købere af parcellerne er forp244,tet til inden

2 år fra overtagelsesdagen at påbegynde opførelse af en beboel.-



sesbygning på ejendommen. Byggeriet skal være afsluttet eenest

3 år efter overtagelsesdagen.

7.

pen til enhver tid vinrende ejer af ejendamaen
matr. nr. 10 a Ølsted by: og sogn skal 4-længe der drives land-

brugsdrift på denne ejendas-have fri og uændret ret til gæld-

sel ned mareredskaber eg. lignende på de over udstylmingsområ

det gående veje.

8.

l f1~0eriax. af den foreløbige byggemodning

i området er der optaget et 16i. Enesparekassen, Horsens. hvil-

ket 16 amortiseres over t  8 årilt periode. Hver enkel grund-

ejer er forpligte. bil Solidarisk hmftelse for dette 16 emmen
med de øvrige grtuidejere denfor udst~igsoMrådet. 3)et samle-

de un fordeles.zed,-lik,a,.stpre beløb pr. par cd..

9.

Nærværende deklaration bewres lyst servitut

stiftende på matr. nr. 10 v Ølsted by pg-...raggn med prioritet for-

ud for pantegmld, idet om servitutter og lignende byrder henvis-

es til paroellens blad i tingbogen.

Servitutten skal dog for så vidt angår den CQ-

lidaziake, hæftelse for byggemodnings16et ikke være »bil hinder

for parodiens prioritering med alm. og særlig realla .editfjnds-

16.

Påtaleretten tilkommer Hedensted Kommune samt
de 3 sælgere af parcellerne. Påtaleretten. kan. helt eller•del-
vis overdrages til grunde&rfOreningen,

Ølsted, den	 22.2.1973

Harald Barrit	 Alf. Hjerrild
	

Thorkild Jensen

Godkendt. 7.2.1973 ,

Hedensted Byråd
8722 Hedensted

Hans Axelsen / H. Rytter Hansen
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Alf. Hjerrild

INDFØR-11, DAGBOGEN
FOR HORSENS BY- OP:HERREDSRET

3. AFDELING',	 r

sEp, 1973

14 /79. S-4-0,-

W.AA. 6- ~-4-m)

Erik.Th^ 'sen ›.;
be<ktæites
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