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ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE
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KORTBLAD NR, 5034 og 5134 1 20000

MATR.NR.: og 10~ SOGN Rø

AREAL

I.EJER
~I FREDET

o
FORMAL

37,0 ha.

Frivate.

Deklaration, l. 7.10.1967.

At bevare arealerne som skov eller landbrugsareal.

INDHOLD Forbud
og

mod bebyggelse r

opstilling af
anvendelse til

eller
ca:npingplads

lignende.c8rlpingvogne

• PÅTALERET Bornholms amtsråd.

REG. NR.: 140 - 05 12
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'I Mtr. nr., ejerlav, sogn: 6a ,6C

: (i København kvarter) Rø.
l • eller (i de s"nderjydske lands-

I f~il)bd. og b/. i tingbogen,
I an nr., ejerlav, sogn.
I
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'~p.og 1085 Stempel: 4 kr. 00 øre

Anmelder;

Deklaration
lANDINSPEKTØR

, AUGUST OLESEN
JERNBANEVEJ 1 • TLF. RØNNE 1878

Undertegnede gal'. Carl Ipseu, Brøddegård, Rø. Gom ejer af matr.l.lr.
6a, 6c og lOegp, Rø sogn, bestemmer herved for mig og efterfølgen-
de ejere af min forann~nte ejendom, at den del. som p~ vedhæftede
deklaratiooskort er bete&Uet med "Afl og fremhævet med rød indr~-
ning, alene må henli6ge som s~ov eller landbrugsareal, og nsynlig
ikke må bebygges eller anvendes til campingplads, opstilling bf
campingvogn ~ller lignende.
Denne deÅlaratioo vil være ,at tioJlyse servitutstiftende p& metre
nr. oa, 6c og lOagp',RØ sogn, idet der med hensyn til pantehæftel-
sez, servitutter 0e andre byrder henvises til ejendommens blad i
tingbogen •
På talere t tilkommer Bol"Oholms amtsråd.

Bø, den 5. Oktober I~(p 7••••••••••••••••••••••

Som ejer af matr.nr. 6a, 6C og lOagp, Rø sogn,

c . ITI S en (s i ,lYn. ,••••••••••• "•••• i •• Ii> •• J •••••••••

§/.t ICr. /CJ
§ "
§14' "
§144

"-.;;.;,,----
lait Kr.
Kroner

Indført , dagbogen for ......
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