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(i København kvarter)
eJler (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen.
art. nr., ejerlav. sogn.
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Fjællebrogård
Kværl<:eby sogn

Anmelder:
Lille Fjællebrogårds
Grundejerforening
v. E.Riemer, Rin~sted.

Gade og hus nr.: Fjællebrohuse
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D E K L A R A T ION

for
Udstykninge.n "Fjællebro"

Undertegnede Lille Fjwllobrogårds Grundejerforening, der har påtaleret
for matr.nr. 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 E, 3 3, 3 ~, 3 ~, 3 !' 3 ~, 3 !' 3 ~, 3 y,
3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ~, 3 ak

og 3 ~, pulregger herved nuværende og fremtidige ejere af førnævnte parcel-
ler samt senere udstykkede parceller af matr.nr. 3 ~, følgende servitutter:

I § l

Grundejerforcnin~.e Vi og fremtidige ejere af de pågældende ejendomme og parceller har. ved er-
hvervelse,af parcellen eller retten til denne indtil afståelse pligt ~il
at være medlem af "Lille :F'jællebrogårdsGrundejerforeningII, 0e; er underkas-
tet denne forenings love og eventuelle lovligt vedtagne ændringer, samt har
pligt til at udrede de bidrag, grundejerforeningen pålæGger sine medlemmer

~ til foreningens administration samt til bidrag til fonds, ~er efter fore-
ningens bestemmelser,hensættes til etablering eiler ve~liecholdelse af f~l-
les indretninger.
Skulle grundejerforeningen blive ude af stand til at fungere, træffes de
bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Ringstede kommunalbestyrelse.
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§ 2
Benyttelse.
Ejendommen må kun benyttes til beboe~se. Der må ikke indrettes oplacoplads
eller drives nogen virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser
eller ved sit udseende eller på anden måde efter grundejerforeningens skøn
er til gene for de omboende. _
Alt affald skal bortkøres, idet dog haveaffald tillades oplact i bunker
ikke nærmere naboskel end l m. Ubebyggede arealer skal holdes fri for frø-
bærende ukrudt. Ubebyggede grunde skal renholdes af crundejcrcn. Findor
renholde~se ikke sted,.kan grundejerforenineen lade græsset 010. for ejereno
regning. Der må ikke synligt på parcellerne eller ud for disse parkeres
andet end personbiler og mindre varevogne.
Parcellerne må ikke yderlic;ere udstykkes, og lJammenlægninG mD. ikke finde
sted.

§ 3
Veje
Der mD.ikke etableres adgang eller Udkørsel fra parcellerne til stamvejen.
Ejeren og efterfølgende ejere af hovedparcellen har vederlagsfri færdsels-
ret på de private veje.
Renholdelse, snekastning og gruaning af boligveje og stamvej p&hvilcr grund-
ejerne i fællesskab. Skulle der opstD. problemer hermect, kan g'rundejerforo-
ningen fastsætte nærmere regler for dette arbejde.

§ 4
Bebyc;gelse.
Grundens udnyttelsesgrad må højst være 0,2. på hver parcel må kun opføres
een bolig for een familie. Bygningen skal opfylde bygningsreglementets .
krav til helårsbeboelse og indrettes i een etaGe, eventuelt med udnyttet
tagetaGe.
BebygGelsen skal holdes mindst 5 m fra stamvejen 013 mindst 2,5 m fra de øv-
rige veje og vendepladser.
Facader må kun udføres af røde/gule teglsten eller af hvide sten oc/eller
af træ behandlet med jordfarve. Tage må enten fremtræde som helt flade el-
ler udføres med taghæld~ing 25 - 48° som sadeltag, og skal i så fald dækkes
med røde tegl eller med mørke falstagsten eller 2-fods eternitbølgeplader i
farve rødbrun, brun eller bl&sort eller med blåsort eternitskifer.
Taghøjden i sternlinien (d.v.s. skæring mellem taGflade OG ydermurens plan)
må højst være 3,2 m over højeste oprindelige terrænlløjde ved ydermur.
Kælder tillades. Synlig støbt sokkel må højst være 30 cm over højeste oprin-
doliGe terrænhøjde ved ydermur og i middel højst 45 cm.



Garage/carport (med evt. udhusrum).samt lroskure og skærmtage skal enten op-
føres med facader som boligens eller mad træbeklædning behandlet med jord-
farve. Eventuelle udhuse og lignende skal sammenbygc;es med boligen eller
med garnge/carport.
Efter denne deklarations dato må garage og udhuse tidligst opføres i for-
bindelse med beboelsesbygningens ~pførolse.
Afvigelser fra ovenstående bestemmelser kræver fredningsnævneto godkcndoloo.
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lIc r;n.

Hod veje skal heen dannes af blomstrende bUl3ke. Heen lIlU ilckc dække nOGcn <lel
af vejnrealerne. De etableres og vodligeholdes af crundejeren. Bventuelt
tæt hegn må placeres mindet 1,5 m frn vej og maksimalt være 1,8 m højt. Der
kan doe i vejskel anbringes I3tensætning eller lignende i 0,60 m's højde •
Vedligeholdes hegnene ikke efter nærværende bestemmelser, er c;rUndejerfore-
ningen berettiget til at lade vedligeholdelsen foretage på grundejerens reG-
ning. på den samlede udstyknings vest- Og sydside og på matr.nr. 3 ~'s

og 3 E:2.' s østside må der ikke etableres faste hegn, kun heGn uf busl~e, hæl{ke,
vildthegn eller stendiger.

§ 6
Pnntat:iftcl1(lcbeG LCIllI1l01Gc:r •

,
.I L.il.l'lI'l.do Ilr, nI, l~l'lllld(1jorllo iklco opfyldcr de .L llwrv;l'rClldoc1okJ:u':.lL.i.Oll iJl-

aelloldto bostemmelser, er erundejerforeninccn uden videre berettiaet til for
ejerens reGning at træffe de fornødne forunstaltnincer til deklarationens
opfyldelGe.
Til dækninG af de udeifter, Grundejerforeningen i den anledning m~tte pitaee
sie;, vi],nærværende deklaration være at tinGlyse pantstiftende for kr.3000,-
skriver tre tusinde kroner pu de enkelte parceller.
Pantet rykker uden allJrlieputoeninc; for .størst mulic;e lån i almindelie 0e;
uærlig realkredit eller apareknsee, al t til forhøjet ren te og uanset el<stra-
ordinære aCdruc;ovilkur.

{) 7

l'~~nJorot ifølGe nærvmrende servitutter har c;rundejerforeninc;on, kommunal-
bOlltyroloon ae;fredningsnævnet, uden hvis samtykke deklarationen ikke knn
Glattes. Evt. dispensation kan gives af kommunalbestyrelsen, og for § 4'13
vodkollH110nJol<rrnvootilliGo Ircdninc;onwvnots Godkendelse.

e
Nwrvlurondo cl()klnrn~iono..flønertidligere deklarationer for udGtykninc;cn
"["jtt1110hro" •
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4It generalforsamlingen i Ringsted den 9. april 1975.

ICøben havn, 1976.08.18,
Alle bestyre1sesmedlemmers underskrifter

,e

l' Nærværende deklaration godkendes herved i henhold til
bygge10vens § 4 stk. 2.

Ringsted, den 21. september 1976. ,-------..,
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/ Borgme ster '--
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I \~:J, Poulsen
I 'I ( /'Bygn~ngs~nspektør
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Godkendes.
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