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REG. NR. ~ '2.3AAKIRKEBY KOMMUNE

Ret for offentligheden til fods at færdes på de på
deklarationskortet viste vandrestier.
Bestemmelser angående toiletbygning
Bestemmelser angående 5 m bredt beplantningsbælte.

bestemt areal (matr.nr. lcb) overdrages
anlæg af p-plads.

Bestemmelser angående p-plads.
o Bestemmelser angående tilkørselsvej.

PATALE RET ejer af 101c,

MATR NR

AREAL
e.' EJER

e FREDET- o

FORMAL

INDHOLD

REG. NR.:

KORTBLAD NR. 5234/ \8l2. ]]I 1 20000NV

IC og lcb SOGN Aaker

(0.7 ha)
Privat

Deklaration, lyst 22.10.1968.

Rekreativ fredning.

Et nærmere
staten til

til

fredningsplanudvalget Aakirkeby kommune.og

138-01-8
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1C, Mer. Akt: Skab F nr • .5",z?
(udfyldes af dommerkontore.)

Købers bopæl:

Ga'de og hus nr.; Anmelder:
h, ...JNINGSPLANUDVALGET FOR

60RNHOL/v\S AMT .

O".r .101.()
\\1. I·.;""\)

Undertegnede direktør Oluf MUller, som ejer af matr.nr. 1C,
Åker sogn, pålægger herved for mig og efterfølgende ejere min
Iornævnte ejendom følgende servitutter:
1. De på vedhæftede kort viste eksisterende vandrestier skal

stedse være tilgængelige i mindst 2 meters bredde for al-
menheden for færdsel til fods. Såfremt drift~n af tilgræn-
sende arealer nødvendiggør hegning tværs over stierne skal
almenhedens frie fænsel til fods sikres ved etablering af

.møller eller lignende •
Vedligeholdelsesarbejder på stierne påhviler den til enhver
tid værende ejer i det omfang, der vedrører ejerens brug af
stierne, og påhviler iøvrigt det offentlige.

2. Den på vedhæftede kort viste. eksisterende toiletbygning skal
bevares og være til vederlagsfri benyttelse for almenheden
:f. tiden kl. 800 til kl. 2000 i''pe'rioden°'1.' juni til 1. sep-
tember.

" ..VedligehoidBlsBn 'påhviler den til enhver tid værende ejer
af gæstgiveriet "Ekkodalshuset".Reparations.arbejde~ på.afløbsleqningen mod nord skal uanset flg. bestemmelser kunne udførep af s~e ejer.3. Det på vedhæftede-kort viste 5-m brede bepl~ntnlngsbæ~te
skal tilplantes tæt TIledhasselbuske og enkelte træer og
vedligeholdes som sådant.

4. Det på vedhæftede kort med rød begrænsning viste areal over-
drages vederlagsfrit til de~'offen~Llge'tlL'anlæg af en par-
keringsplads for person- og turistbiler, til anlæg af til-

, o , hørende ve'j'anlæg,til "grøh"t" areal m'ed'græs' og spredt træ-
og buskbevoksning, gen~embrugt af enkelte gangstier, og til
eventuelt' ~en~re anlæg af parkerihgsplaas'pa" arealets øst-lige del.
Renholdelse af arealet efter etableringen af anlæggene på-
hviler den til enhver tid værende ejer af gæstgiveriet "Ek_kodalhuset" •
Arealet skal matrikuleres særskilt. Arealet må ingen sinde
afhændes af det offentlige og må ikke anvendes til andel
e~d de foran nævnte formål. ner må f:eks. ikke opsættes byg-
nlnger eller etab~eres kioskyirksomhed eller lignende på .'
arealet, ligesom der f. eks. ikke må op,sættes faste bordepå arealet.

I,5. Fornødent areal til den på vedhæftede kort viste tilkørsels- I
yej til parkeringspladserne afstås vederlagsfrit til det of- li,"".fentlige •..,." """"" ..

6. Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 1c, !ker sogn, /'~nder forudsætning af, '
~ det offentlige påtager sig delvis vedligeholdelse af van- )
drestierne, såledessom beskrevet under punkt 1, ,!

~ det offentlige uden u~gif~er for mi~ anlægger parkerings- II'

.,_.pla~s ~or ~~~~?~:,og tur~~tb~+e~.med.t+lhørende vejanlæg, .
som beskrevet under punkt 4 og som projekteret i februar 1968 i

I
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Jensen & Kjoldskov AfS. København
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af Bornholms amts vejinspektorat. (Det offentlige påtager sig
ikke,hermed eventuel t senere at anJ,.æggeparkeringsplads ,på
de~,unaer punkt 4 beskrevne areals østlige del.
at~de~ ~den anden Udgi~~~'1000 kr. ~n gang for alle fore-

~tages istandsættelse af den under, punkt 5 nævnte tilkørsels-
vej, SQm projekteret i februar 19bB 'af Bornholms amts vejin-
spektorat , ,
at det offentlige, evt. Aker kommune, overtager nævnte parke-
ringsplads med tilhørende vejanlæg~ ,
det.me,llemliggende "grønp.ell. areal, det for evt.• fremtidig par-

.kering reserverede areal' og tilkørselsvejen,d,et 'at/offentlige vedligeholder parkeringspladsen med tilhørende
vejanlæg og tilkørselsvejen, " ""'I -"" ,-/. !//

. .' ''pQ;, a:r<:o/e , q~r V4l'$Æ:///Ø'1

og at det offentllge ved sklltnlng markerer, at parkeri~un
må finde sted på parkeringspladsen.
Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder
henvises .til ejendommens blad i tingbogen •
Påtaleret,tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.
nr. ,1 ~, ~er sogn, fredningsplanudvalget for Bornholms amt
og Aker sQgneråd.

?liker, den ...............
, ,,). c . ':

Som ejer af matr.nr. 1 , AKer ·sogn:

Til vittthe,'aned om dateringens rigtighed og underskriftens
ægthed: '. 1..)

~-_. ./ ,;1~/Jftttlt/IJI~Navn\ •••X· flr· . · . · . . . .. ... N ~vn: ••.•••.•.•.••.•.•••••••
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Foranstående deklaration godkendes med bemærkning, at sogne-
rådet er indforstået med at påtage sig de under punkt 6 nævn-
te forpligtelser, idet sogner~det forudsætter, at frednings-
planudvalget for Borrillolmsamt tilvejebringer et statstilskud
på kr. 30000 til anlæggenes etableringo

....f~4~. t '~~;2..
sognerådsformand

Foranstående deklaration godkendes med bemærlmj.ng, at der her-
ved alene er taget stilling i den verserende fredningssag ved-
,rørendeejendommen ~or så vidt angår s~e:---

~, ~"t0
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