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Formål

Indhold : på ejendommen må kun opføres en mØbeludstilling og fabrik
samt tre funktionærboliger. Et nærmere angivet areal over-
drages til Fyns Amt til rasteplads. Det ubebyggede areal
skal for ejendommens regning udlægges og indrettes som
grønt område i overensstemmelse med haveplanen og iøvrigt
bibeholdes uden væsentlige ændringer af terræn og beplant-
ning. Det grønne område skal være åbent for almenheden for
færdsel til fods ••
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1 035'1 25 AUG. t96't REG. NR. 3Y4'B: skab. N .,..1J3'
,'otokopi fra fredningsnævnet ~ 'Ii"f
for Odense amtsrådskreds.

D e k l a ~ a t i o ne

Underteg~.de møbelhandler S ven d H a n s e n,
la Lahnagade 3~,Ode~8e. deklarerer og bestemmer herved som ejer ar

matr.nr. l !106 21 ~. GaasoØlle og Rold byer. Vl.aenbJerg sogn,
pi -ane 08 freat1d1p ejere. vegne.

J& der på eJendo ...n k~ .. opfØres en ~belud.tl1l1ngshal og ta-
br1k .&at 3 tunkt1onarbo11ger - funkt10nerboligerne eventuelt
på parceller udstykket fra ejendommen,

at bygningerne skal udfØres 1 overensstemmelse med de for Frednlngs--
ankenævnet for KØbenhavn og Øernes Amter (sag j.nr. A.95) fore-
lagte tegninger - og for mØbeludst11lingshallens og fabrikens ved-
kommende tillige 1 overensstemmelse med den foreviste model -
samt med den placering, som er angivet på den forelagte. af ha-
vearkitekt Raaha~ge-Askegaard udarbejdede. haveplan,

!! ejendommen ikke yderligere må bebygges,
'iI' ,-I·

Er ~_ !! der fra ejendommen vederlagsfrit overdrages til Odense amt et .på
bavepl~~en nærmere angivet, til rasteplads bestemt, areal, hvis

•

indretning til rasteplads forestås og bekostes af Odense amt,
!! der i møbeludstillingshallen for ejerens regning indrettes dame-

og herreto11etter til brug for dem, der benytter rastepladsen,
!! de t ubeb~'ggede areal f'OI' ejerens regning udlægges og indrettes

som grøn.t område 1 oveI'ensste~ne15e med haveplanen og 1 Øvrigt



0'

bibeholdes uden væsentlige ændringer af terræn og beplantnin~,
og

!! det grønne område skal være åbent for almenheden for r~rdse~ ~il
fods.

Det for almenheden tilgænge'll,;e oW"aOtE-~~. /led r~\.l !"a-

vering vist på vedhæftede kort over matr.nr.
bØlle og Rold byer, Vissenbjerg sogn.

Ved indgangen eller indgangene til are aj",..·t. .' to '. 'n-
sættes skilte - hvis udseende, placering og teKst 8,{a~ .:c""t'naes

af Fredningsnævnet for Odense Arntsrådskreds - meo 0r lysrli ..rh. om ,l,:,n

Offentligheden tillagte ret •

• Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Odense
Amtsrådskreds.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse som ser-
vitutstiftende på ejendommen med prioritet forud for al pantegæld.

Odense, den 25. aug. 1964.

ee
•••••• ,II

• I~ .' ';'.: ~

ørel<llt l) kr.

Fotokopiens rigtig
Fredn::l;' ""~ævnet 00:- ,~, f-:r-
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