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FR2DNINGSDEKLARATION

Som vilkår for fredningsnævnets tilladelse til opførelse
af en ny bygning i henhold til projekt af 12. april 1976 på ejen-
dommen matr. nr. 17 ~ Pedersker sogn pålægger undertegnede Luthersk
Missionsforening, Bornholm, ejendommen følgende servitut, der er
gældende for os og efterfølgende ejere:

Ejendommen fredes således, at ændringer i den bestående
tilstand, bebyggelse,hvortil henregnes skure, kiosker, lysthuse,
badehuse og lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bort-
set fra vedligeholdelse af skovdrift, samt udstykning ikke må fin-
de sted uden fredningsnævnets tilladelse.

Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder må ikke
finde sted.

Der skal langs ejendommens skel mod de offentlige veje
udføres DE stedse opretholdes en slørende tæt beplantning i mindst
5 meters bredde og bestående af de på stedet naturligt forekommende
vækster.

Tagdækningen for bebyggelsen på ejendommen skal stedse væ-
re af mørkegrå farve eller røde eller sorte tegl eller græstørv, og
ydre bygningssider skal stedse fremtræde i farver dannet af jordfar-
verne (okker, terra di siep~a, umbra, engelskrødt, italiensrødt, do- -
denkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til
døre, vinduesrammer og mindre bygningsdele er også andre farver til-
ladt.

Påtaleret i henhold til foranstående bestemmelser tilkom-
mer fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.
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