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• o Bebyggelsesregulering.FORMAL:

INDHOLD Bestemmelser vedrørende beboelseshusets ydre bygnings-
sider og tagdækning.
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""PATALERET Fre~~ingsnævnet for Bornholms amtsrådskreds.
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Deklaration
Undertegnede Vilhelm Olsen, Nybro, 0sterlars, som ejer af matr.nr.
3 ~, 0sterlarsker sogn, pålægger herved en parcel, stor 1009 m2, be-
liggende ud til landevej 8 og nord for matr.nr. 3 ac, smst., af oven-
nævnte ejendom følgende' servitutter: --
at beboelseshusets ydre bygningssider skal fremtræde i farver dannet
af jordfarver eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding,
at tagdækning skal være af røde eller sorte teglsten eller fremtræde
i mørkegrå farve,
og at bygningstegninger i øvrigt skal forelægges fredningsnævnet for
Bornholms amtsrådskreds til godkendelse.
Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 3 c, 0sterlars sogn,
med påtaleret for fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds. ~~ .
Med hensyn til pan!ehæftelser, servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.
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