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KORTBLAD NR. 5135 1: 20000

181b SOGN: 0stermarie

0,9 ha.

Privat.

Deklaration, l. 23.7.1956 •

Æstetisk fredning.

Ejere~ forpligtes til at fjerne 4 skure og til
at vedligeholde beplantningen på ejendomzen.

o
(. PATALERET

REG. NR.:

Natu~fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds.

139 - 04 - 14
.1 ~~- _



REG. NR. o 2. ~ l~.o 2.o
1':3.tr. nr. 181 b Anmelder: Naturfredningsnævnet_I lvstermarie soen.
stempel- oe gebyrfri i
h.t. lov nr. 140-19J7.

for ;lornll01ms amt.

D E K L A R A T ION.

ae Underskrevne civilingeniør J. H. Hoffmanll, København, forplie-
ter herved mig og efterfølgende ejere af ejennommen matr. nr. 181b
0stermarie sogn i anledning af, at statsministeriet ved skrivelse af

• :5. marts 1956 har meddel t dispensation fra na turfrednine;slovens § 25
e stk. l, til at fjerne 4 på ejendommen vCDrende bye;ninger (skure), og
e til stedse at ve::Hieeholde beplantnineen på eruncJen, som den er i da,~.

Påtaleberettieet er naturfredningsnævnet for Bornholms amts -
rådskreds.

Med hensyn til panteheftelser, byrder og servitutter henvises til
ejendommens blad i tin~boeen.

.~
Koben avn, den 20. - 7. - 1956 •

J. H. Hoffmann.

,'er
Underskrevne bevidner herved, at ovenstående undemcrift a.f debitor

ægte , at unders:\:riftens da to er ]-iGtie;, og at underskriveren er myndig.

Vitus Beringsal1e 8,
Hans Petersen, bogholder,
0rhaeevej 17, Vanløse.

Henry Jeppesen, bOGholder,

Klampenborg.
Indført i dagbo~en for retskreds nr. 26, Neksø købstad m.v., den

23. juli 1956. Lyst. Tingbog: Bd. IV akt: skab F nr. 559.

..w.§~14-,-l~I_kr.1...z..::.- S. Hassing •

laIt kr. 2,-

Afskriftens rietighed bekr~ftes.
Dommeren i Neksø købstad m. v., den 11 II.!J~ t9S9

o. III \~.
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