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MATRIKEL FORTEG NEL S E

(ajour pr. ~o/\C) 19,6<0)
i'iIlAiAJGR omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: OE C- \C1. (Q "7 .
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401 ALL.INGE - GUDHJEM KOMMUNE

)
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REPRODUCERET AF
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR

BORNHOLMS AMT
med tilladelse CA.3/69) af

Geodætisk Institut

~--------------_...
KORTBLAD NR. 5034 1\8\2. ~ NV 1: 20000

MATR. NR.:

AREAL:

380b og 381b SOGN: Allinge-Sandvig hiarkjorder

0,5 ha.>

~EJER:

FREDET:

Privat.

Deklaration, l. 30.10.1968.

o
FORMAL: At sikre fri oversigt ved Haslevej/Tejnevej.

I N D H O L D : Forbud mod bebyggelse og oplagring af biler og bil-
dele.

(Jti pÅ T A L E ~ E T: Fredningsvæsenet for Bornholms amtsrådskreds •

REG. NR.: K 22 - 17



• r:' -.:. Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (1 de sønderjydske lands-
dele) bd. og bf. f tingbogen, 380 b og 381 b
art. nr., ejerlav, sogn. Allinge-Sandvig kØbst.marlcj.

Gade og hus nr.:

Købers bopæl:

Anmelder:

Fn~dninqsnævnet
for

Bornholms amtsrådskreds

DEKLARATION

,
Undertegnede A/s Dansk SheII, Kampmannsgade,2, :.>lobenhavnV, der ifIg.

tinglyst adkomster cjjer af ejend.cmnen ma.tr.nr.)8o b og )81 b, Allinge-
Sandvig kØbstaiUl markjorder, beligge...'1deved Hasleve:i/TEi\jnevej, deklarerer
hervPd f·.p· \~ !'-elv og fl~ti..lige e,",e~ Mt 'revnte ejendan pligt tU, Ilt
det på. hoslat: te deLla.rahonsrids med l)'lU 111J.r--amn..i.ng viste areal L'lgensinde
må bebyggell, 'u~n '5lC.'l.J l~,'lant~s og ved.ligenoJaee n'ed en åben lav ~lant-
ning, der ikke hind.rer nottlal overstgt.

På ejendannen opfØres en servicesta.tion for salg af benzi..'l, andre mo-
tordrivmidler og smø:remidler samt for udfØrelse af quickseI"'dce, vask og
smØring og andre funktioner, der til enhver tid er nonnaJ.e for en service-
station.

Der må dog ingensinde på ejendcmnen ske oplagring af biler, bildele
eller bilvrag ro. v.

På taleretten efter nærværende deklaration har Fredningsvæsenet for
Bornholms amtsrådskreds.

N:erværende deklara tion, der vil være at tinglyse på. nævn te matn nr.
respekterer ntmerende tinglyste servitutter samt of'fentlig par.begald., Med hensyn til de på ejendommen påhvilende serv! tutter og andre byx-
der henvises til ejend.amnens blad i tingbogen.

København, den

A/s DA!\TSKSHEtL

~---\,
\
\

.J

I)

GodkendeR ph vilk~r, at ~eby~~els~ns ~dre sider skal frcm-
træde med jordfarver, sort, hvid, eJler blandingsfarver heraf. An-
dre farver tillades anVt'ndt til dere, virduesrammer og lignende min-
dre bygningsdele.. t

Fredrnr1gsnævne /)
ior ~. den 26. oktohGr 1968

Bornho\~ns :::.m~~ . , v-
-/2
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