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Deklaration om fredning af stengærder
ang. udstykningsområdet "Hor-
ne Sommerland" (matr. nr. 44-g).

Underskrevne direktør Karl Randrup, adr. A/S. Inventaria, Chr.
Winthersvej 27, Odense, som ejer af ejendommene matr. nr. 44-g, 44-h~
44-m ( parcel U 6), 44-n (parcel U 7-), 44-0 (parcel U 8), 44-p (parce:
U 9), 44-q (parcel U lo), 44-ab (parcel U22), 44-am (parcel U 32),
44-an (parcel U 33), 44-bb (parcel U 48) alle af Horne by og sogn be-
liggende i udstykningsområdet "Horne Sommerlandll (matr. nr. 44-g) på-
lægger herved de anførte ejendomme følgende deklaration om fredning af
stengærder:

De på ovennævnte ejendomme beliggende stengærder fredes. Sten-
gærderne må herefter ikke fjernes eller ødelægges, ligesom der ikke må
borttages sten fra stengærderne. Der må ikke pløjes eller graves så
tæt ind til stengærderne, at de udsættes for ødelæggelse.

Fredningen omfatter også den på stengærderne v.ærende beplant-
ning af træer og buske, der ikke må fjernes eller ødelægges.

Den påtaleberettigede er dog berettiget til at fjerne sådanne
træer og buske på stengærderne, som efter den påtaleberettigedes skøn
er til hinder for udsigten fra andre ejendomme i udstykningsområdet
"Horne Sommerlandll (matr. nr. 44-g).

Vedligeholdelsen af stengærderne påhviler ejeren af den ejen-
dom, på hvilken stengærderne er beliggende.

De fredede stengærders beliggenhed er angivet på vedhæftede
tinglysningsrids udfærdiget af landinspektør Jørgen Andersen, Faaborg.

Påtaleberettiget er direktør Karl Randrup, der er berettiget
til at overdrage påtaleretten til den grundejerforening, der bliver
stiftet for udstykningsområdet lIHorne Sommer land " (matr. nr. 44-g).

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende
på matr. nr. 44-g, 44-h, 44-m, 44-n, 44-0, 44-p, 44-q.,,_lt4:",:,.?-b~,44-am,
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44-an, 44-bb alle af Horne by og S03n, idet der med hensyn
til de på disse ejendomme tinglyste panthæftelser, servitut-
ter og lignende byrder henvises til ejendommenes blade i ting-
bogen.

Odense, den 6/2 19674 ~\'
Karl Randrup
Chr. Winthersvej 27, Odense
Tlf. 13 90 00

Medunderskrevne gårdejer Anna Valborg Ulriksen, Horne
Fyn, som ejer af ejendommene matr. nr. 44-b og 44-e Horne by
og sogn, pålægger herved mine nævnte 2 ejendomme den samme
deklaration som ovenfor anført og beg.ærer denne deklaration
tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 44-b og 44-e, idet der
med hensYn til de på disse ejendomme tinglyste panthæftelser,
servitutter og lignende byrder henvises til ejendommenes blade
i tingbogen.

Påtaleberettiget er direktør Karl Randrup, der er be-
rettiget til at overdrage påtaleretten til den grundejerfore-
ning, der bliver stiftet for udstykningsområdet "Horme·"'1sGmmei::"-:
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Anna Ulriksen Orla Ulriksen

Medunderskrevne gård~r Holger Nielsen, Horne Fyn, som
ejer af ejendommen matr. nr. 44-a Horne by og sogn, pålægger
herved min nævnte ejendom den samme deklaration som ovenfor
anført og begærer denne deklaration tinglyst servitutstiften-
de på matr. nr. 44-a, idet der med hensyn til de på denne ejen-
dom lyste panthæftelser, servitutter og lignende byrder henvi-
ses til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er direktør Karl Randrup, der er beret-
tiget til at overdrage påtaleretten til den grundejerforening,
der bliver stiftet ftr udstykningsområdet "Horne Sommerlandlf

(matr. nr. 44-g)
Horne, den 6/2 1967.
Holger Nielsen

"Højmarksten"
Tlf. (09) 60 13 30 Horne
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