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(ajour pr. \0) /12 19~3)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
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Se også REG.NR.: OD000. 020



ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE

KORTBLAD NR. 5134 1 20000

MATR NR.: d 92, 10Sar, SOGN Rø27-, 91,

AREAL
11c}Q,10~ og 10Seu

L10,3 ha.)

ti EJER Private.

FREDET- Deklaration, l• 18.9.1965.

.e o Status fredning.FORMAL - quo

INDHOLD' Bestemmelser om opførelse af sommerhuse på 10~
og 10Seu, om hegning og beplantning m.m.
Forbud mod udstyknin~ af og bebyggelse, bortset
fra genopbygning og udbygning, på restejendommen.

o
PATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amt.

REG. NR.: 140 - 05 10
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... REG. NR . .1Ul I~ ~!i;

A F S K R I F T.

Matr, nr. 27 i, 91,92, 108 ~ og 110 b Rø sogn.

Anmelder P. Koefoed-Meye~,
landsretssagfører,
Vester Voldgade 14, Kbhn. V.

Stempel 0,00 kr.

D E K L A R A T ION •------------------------
Underskrevne ejer af matr. nr. 108 ar, 91 og 92, 27 d og

110 b Rø sogn, Nørre herred, erklærer herved på nuværende og frem-
tidige ejere af oKennævnte ejendom, at der på hver af de på ud-
st~kningsplanen viste parceller 2 og 3 kun opføres eet sommerhus,
at beliggendhedsplan tegning og beskrivelse af disse huse forin-
den byggeriets påbegyndelse forelægges fredningsnævnet til godken-
delse, ~ grunden ikke hegnee, dog at det tillades, at der ved
skellet sker beplantning af et indtil 5 m bredt bælte med de på
stedet forekommende vækster af løv- og nåletræer, at karakteren
af den eksisterende bevoksning i området stedse bevares, og at
hele restejendommen i ovenensstemmelse med det derom fremsatte
tilbud ståtus quo fredes, således at navnlig yderligere udstyk-
ning og bebyggelse ikke må finde sted, dog bortset fra genopbyg-
ning og udbygning af de nu eksisterende bygninger på ejendommen.

Nærværende bestemmelse vil være at lyse såvel på matr. nr.
108 ar Rø sogn, Nørre herred som på de parceller, der ved udstyk-
ningen er betegnet som 2 og 3.

Nærværende deklaration går forua for alt på ejendommen
hvilende pantegæld, der lyses efter nærværende deklaration.

Påtaleberettiget ved nærværende deklaration er frednings-
nævnet dor Bognholms amt.

;'r~c1' ~;.~:~ ""\{"e~ *3 København, den 15. september 1965.
P. Rodian ..



Til vitterlighed om underskriverens myndighed, dateringens
rigtighed samt underskriftens ægthed.

P. Koefoed-Meyer,
landsretssagfører,
Vester Voldgade 14,
København V,

~ Beh. 0,00
194/16/60,00

". 1961
§ 32 VI.2t...0.Q.
laIt 3,00

Indført i dagbogen for retten i Rønne, den 18/9 1965.
Lyst.
Tingbog. Bd. Rø.
Akt:Skab G. Nr. 1.
skriver fre kroner.

Lyst på matr. nr. 27 d, 91, 92, 108 ar og 17.0b.
På ejendommen hæfter servitutter og pantegæld.

V. T. Bang.
kst.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, den
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