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REG. NR. 0.4052.000

ASKELY HUS

IKKE FREDNING:

INDHOLDSFORTEGNELSE

Deklaration af 27/5-1966 (nævn-privat-10/66) lyst den 21/6- 1966
vilkår for bebyggelse

•
409 Aakirkeby kort 1812 III sø

I
MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 27/ 5 19 66 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
matrikelnumre:

117 a Pedersker

Gældende matrikulært kortbilag: .1-

Se også REG. NR.:
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KORTBLAD NR. 200005435 1

MATR,NR l17e SOGN Pedersker

AREAL 0.3 ha

EJER Privat

FREDET Deklaration, lyst 21.6.1966
o Bebyggelsesregulering.FORMAL

INDHOLD Matr.nr. 117e skal bevares i sin
Arealet må ikke begnes
spredt beplantning.
Husmure skal boldes
rødt og tagene skal i tilfælde
med brændte tegl eller strå •

nuværende tilstand.
-dog kan arealet markeres med

kalkede med hvidt eller bornholmsk
af udskiftning lægges

••
oPATALERET Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds og

og fredningsplanudvalget for Bornholms amt.

REG. NR.: 138-03-23
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117 • at
Pederaker.

Lan4sretssagterer
I. Bornemann larlsen
St. ror., 15
Rønne.

D E K L A R A T lOB.

. .

I anledning af påtænkt udstykning af matr. nr. 117 a at Pedersker
bestemmer underskrevne ejer af bemeldte ejendom Børge Bendtsen, Askel"
for m1g og senere ejere, at det udstykkede aredl, Bom fremgår af ved-
bæftede deklarationskort
!! den udst,kkede p~rcel skal bevares i den n~væreDde tilstdnd Iloved-

salgelig lynsareal med apl'edt selvsået bevoksning.
11 pareellens grænser iXKe må negnes, men dog saledes, at der kan mar-

keres med spredt beplantning .ed de på stedet almindeligt forekom-
mende væKster og uden at dette bærer præg d! egentlig hegn.
LÆhegn 1 form at levende hegn af de på stedet n~turligt forekommende
"lI!hstereller al!højet 1.80 Dl nøjt umdlet raftehegn lun dog anbrin-
ges i umiddelbar tilknytning til og indenfor 10 m fra !æetehuset og
sammen mad dette indaluttende et ubebygget areal på højst 100 m2 •

l! husmure skal boldes kalkede med hvidt eller bornholmsk rødt og ~,
at tagene i tilfælde af udakrftning skal lægges med brændte tegl eller

atrA.
lErverende deklaration begmres tinglyst på ejendommen matr. nr.

117 ~ af Pedersker og således at påtaleretten tilkommer n~turtred-
ninganævnet for Bornholms amtrådakreda og fredningsplanudvalget tor
lornholms amt,

Rønne, den 27. maj 1966

Børge Bendtsen
"Askel]"
Pedersker.
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In4t.rt 1 dalbosen for lekse ret.kreds

_eD 21. Juni 1966
tJat. ADa. " ejendommen hæfter .ervi-
tutter og pantegæld, bl.a. dok. oa
overen.komat a.d forsvaret om brug af
.t et areal.

Ole Mitena,
I

I § 12 kr. 10,-

~

kr.
14~ kr. 4,-

§ 1.11 kr. '.-
salt kr. 17,-
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