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Deti p4 1r~e<1e kort Dr_ 19.575 A mM rødt tndhegnede ......
·awKlbJ""t~r.tørpm"'keu"" rnatr.np. 18~ nun4b7vestel" Ol'; do1 at _'r.
nr. 100" ibid •• \lftdertSlftB naturtredntliji 1 ov~ ...... l .....
deft til erthver tid gældende naturfNdnlng41ovglvnmg. ~
k •• dPln& t:'J1"'pl!t-,t·eA'· 6~;.:~ ':;1.1 ai' beVL""G e.realet som ~tt" S'ftIn'
01RI'åcIe og QpTVtholde det eom ~ ..

Der må ikke uden ent;rkke fra Naturf'rednlngsntl'J\llllot tor JCtfbeD-
I "'-w ,. det fl'fJdede ...... 1 .mril1!,es bygntnpr. boder. sk\tN el1n'

andre lndl.*Gtntn~~er at Vftr1gft'G }tarakter. hv1. tl1stcK1e~1 .. tJdftt
t3cmer "aJl'kens tonnll. Udseende O[~ placering ar bVcn1nger til __
tor de ~ØMnde Øf[. fol' parkpel"Sonalet .. 1 godkendes at fred.

e ntftlJØlIM'let. 0.1' IDA ikke uden ~ii'mtYkk6 fra r-.r..ot anbft1nges PeId.-..
øll te eller t"ONtages .-et1t11:s8 Øldrlnger 1 t.~t .11.... tMtt7-
deltgere fjernelse af nu eksl~t31~ eller senere t11kommende be-
Yoktm1Df$.'" •

Det ep kOll'llJW'18ll torbe'holdt at ,..,.•• dl1e ~l'l det nHWI'ld....
areal tIl at udvide IngllmdsveJ til en bredde .t ~5 m. Det •• eø4.
v1"N 1c0l.ll'llWltm tør_Boldt J'derli~.re at tONtage sl.Ctanne.1......
.".srtnger 1 J)U"lwns atg~1ng. øom er nØdVer14f.g.til Ngulenna
at de tl1gøølotm4e ~J'. Bn.'~~l.~sveJ og IrlmdsveJ. Øl1"""" tll
41." aadera evtmt\lltlle udvltielao med afgivelse ør &reel hta de t11

.. I dl ••• flader' f~lWl8end. andre eJeudaOOlB.eller som eZ' utftll3t "veD-
I eu.ae tl1 e~abler1ng at' o~bøne ell ... lignende .,. ~ tll ar.

vlIC111l.Cfm et' døn eV1ngende tratuc.
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REG. NR. 399.2. I:?t
Akt: Skab G nr. ~ 9t:? -III (J

----(udfy/des af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapIr. Til lejekontrakter. servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. J. (vedr.

fast ejendom).

Aflmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I de sønderiydskl' I~nds

dele\ bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ajerlav.

sogn.

" , /

l/t' 7 . )J. t- '

, '.
Stempel: kr. øre.

HoveclJoum.! rø. llfl.n.

DEKLAHA'.::ION
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I ~i;i el" det konmunen f~oldt At fo"t68;' all.
toranetal.ningar, del" ar gartnepls1w grund. tJener t11 op-
reth01delee ar pariI.'en og 4eruJ udb.Y'~ 1ng SOlI nJ.€:rOat1vt ...
rAde.

Alle t:l~t;amll w4r_~e eventuel bel;ysn1ru:;. ~b1'1n-

aellM at dtirtil hørende 17g~.sa1e O!~ eventuelle PlØ.ftte?i', ø&-
.. l som nJtlSter ":11 bel.lenlngø- 011&r> trat1ktormAl t um1ddel-
ben op t1l parken b.l1$;gon~o fi~r~ .~ optltl111ug af lNn~-

...... 1' og anbr1.nplaw At ~J samt stole o.g btu."'de til brus
to!' P\lblikuc1 tlmnt andre 11gnt'trl.defc:t·an8taltnln:~r. del"} ikke
Ø'ldnJ" pantens karakter IJ Ølr de'.; 11g~1~6.e~ rorbe':1.o1r"1t kommu-

nen at .rSdV.e.
I oV.Nnaat(~.,eløe m0darealet li fl"ednlnS iikel paw_

".. Iben ød edgang tor offentligheden. og altaen!~ ad-
lang t1l l'ek1;•• t:1vUdn7ttelee af arealet'" Ikke ~ ....

J(~ kan ~re ellet" fjerne <let parken ~1ven4e
heø8 •

,Atalebørettlpt _tt.r 1liØ'~. doklufttton er Natur-
tre4nlngGn9M'let tor KØbenhavn.

K~.vns ~O[~l~trat$4. afdeling.
den ,mart.:; l'4A6.

A. ' "'l 'J.. G . ~ :;:J ~.. t f l ;I.,}'.; (.J. ~;..~r

JNDFØRT i DMiBOGfN

døo .- ~ .' \96f

KØBENHAVNS BY H~ I

L. " r

{.>nparttn~ , ,J

.'\

I f>I '-- "-

Husum
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ostillings-
ormular

Mtr. nr., ejerlav. sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen.
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: kr.

Matr.nr. 1100,1424 og 1425

Sundbyvester.
Anmelder:

Naturfredningsnævnet for København.

Ifølge skrivelse af "3 marts 1966 til naturfredningsnævnet

for Køber.havn fra Københavns magistrats 4. afdeling - hoved - j.nr. 14.14 -

har kommun;:dbestyrelsen i København til trådt, at der fra magistratens

side <:;ives llævnet tilsaGn om underretning angående eventuelt ophør af

R,nvelldelsen af Sundby IdrætspR,rk til idrætsformål, således at der til

den tid kan optages forhandlinGer med nævnet om de pågældende arealers

overgmlg ti.l andet formål (derunder om bere t tigelsen af a t frede

arealerne).

Under henvisning hertil skal nævnet herved begære det

meddel te tilsapl tinglyst med påtaleret for nævnet på ejendommen

natr.nr. 1100, 1112/; o{: 1425 af Sundbyvester.

Na turfrec1:lingsnævne t for København, den 15 juni 1966.

P.f.v.

sip,n. Jørgen Ilerthelsen.

INDFØRT I DAGBOGEN
den i~JIj~~1966

KØBENHAVNS BYRET
LYST

Genpartens rigtighed bekræftes.

~

C Jensen & Kjeldskov A/S. Køben",vn
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