
- --~--

03446.00

Afgørelser - Reg. nr.: 03446.00

Fredningen vedrører: Thurø Rev

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer 06-08-1964



DEKLARATIONER>



REG. NR. O '3 ~Lt ~. 000

IN LI9-.(;6 ~EV

\ \te ve E FI~t:::-D ~ ( (\J Gt
IN DHOL DS FORT EG N E L SE fVI'va\

DekL;:z..v02.-+1'6V\. &r- ~!B \Cj G <::t Gc(~"'~Jl
\ Y s1- lO, (6 lO! <O L( I O\;V\. V\l\u l t· o--l0 e cQ. ... ~v-

\(V6tV ovvt -be.VV1."€·Js.~ &t 7 SOlAA"

Vv\tv-ku~e. pI.- ~l/(2 \9,"3.

• 479 SVENDBOR§ 1312 1\ sø

MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. lev co 19h4)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

I

Gældende matrikulært kortbilag: -!-

Se også REG. NR.:



'ft~~' ,..

;'

'~r.~~t-,.
1~,

~.I'
~"T

"',~
.t "d

t· < ... ~'t

~~

"

(e
~
li

REG. NR. ,J 't~~ I~ (,r
A F S K R I F T

Anmelder:
Advokatfirmaet A. L. H. Elmquist's Eftf. Matr. nr. 79 b Thurø by

Bent Wanscher - Ole Gottschau og sogn.
landsretssagførere

Svendborg

Stempel:
2 kr.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Thurø Revejere ved underskrevne samtlige bestyrel-
sesmedlemmer forpligter herved med vore underskrifter os og vore ef-
terfølgere, som ejere af ejendowmen matr. nr.79 b Thurø by og sogn,
til, såfremt de af Fredningsankenævnet for København og Øernes Amter
under 19. november 1963 tilladte 7 sommerhuse opføres, i lejekontrak-
ter der bliver udfærdiget vedrørende disse huse, at indføre bestem-
melser om, at lejemålet maksimalt kan gælde indtil 31. december 1973,
til hvilket tidspunkt det eller de opførte sommerhuse efter påkrav af
Fredningsnævnet for Svendborg ~t, med seks måneders varsel skal fjerT
nes, ligesom vi til det anførte tidspu~t forpligter os til at rydde-
iiggøre grunden uden udgifter for det offentlige.

Vi forpligter ligeledes os og vore efterfølgere, som ejere af
nævnte ejendom, til at lade det eller de sommerhuse som vi mnsker at
opføre indenfor nævnte frist, udføre i træ i mørkebrun farve og med
døre og vinduer ligeså i mørke farver; tagdækningen i det eller de
sommerhuse der bliver opført skal være grå Icopal eller mørkt tagpap.

'\Vi forpligter os til ikke at fjerne eller beskadige den på ejendommen
værende tjørnebevoksning.

Vi forpligter os endelig til ved fornyelsen af lejemål vedrø-
rende grundene for de allerede eksistereBde huse at begrænse lejemå-
lenes varighed således, at de udløber senest den 31. december 1973.
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Ovennævnte deklaration vil være at tinglyse på den os tilhø-
rende ejendom, matr. nr. 79 b Thurø by og sogn. FredningsDævnet for
Svendborg Amt alene er påtaleberettiget.

Thurø, den 6 - 8 - 1964.
Lars Larsen

Raymond Petersen Laurits Olsen

Nærværende deklaration begæres tinglyst på ejendommen matr.
nr. 79 b Thurø b~ og sogn, idet der med hensyn til de ejendommen nu
påhvilende pan~æftelser, servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Svendborg, den 18. august 1964
For vedkommende:
Hans Kirkegård
advokat
Svendborg

Indført i dagbogen for
Svendborg Herredsret
den 19. august 1964

LYST
bd. Thurø III bl. 79 b.
forhandlingsprotekol forevist.

v. Lillelund.
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