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~ Undertegnede Has'seris kommune som ejer at ejendommen, matr.

m:ene 6 ~," 7 ll, 7 ~ og 17 E, Gl. Hasseris, Haeseris sogn,

pålægger herved det på vedhæftede rids med gult fremhævede areal af

nævnte ejendom, som agtes udstykket 1 parceller med salg for øje til

individuel bebyggelse med åben og lav bebyggelse, følgende bestemmel-

ser til. supplering af de bestemmelser, der er 1ndehol~t i deklaration

af 2. maj 1960, tinglyst den 11. maj og 17. juni 1960. .

A. Porhold til vej.

1..
En del af det som offentlig vej udlagte areal bliver af

Hasseris kommune anlagt som tilplantede bede. .

Vedligeholdelsen og renholdelsen af disse bede påhviler

ejerne af de parceller, ud for hvilke bedene er ~lagt, i4:e't flugten af

parcelskellet udgør grænsen mellem de forskellige ejeres ved11ge-

holdelsesområde. Bedene skal stedse holde's på en sådan mAde, at de er

en pr~d for omgivelserne, lige som de stedse skal holdes tilpJ.anteds

således, at den plantemæss1ge karakter efter sognerådets skøn ikke

ændres ved vedligeholdelse eller nyplantning.

Såfremt Hass~ris sogneråd finder anledning t~l klage ,over

arealernes vedligeholdelse, er sognerådet berettiget til, hvis skrift-

lig'anmodning om udbedring ikke efterkommes, at lade kommunen ud~øre

arbejdet på vedkommende parcelejers regning.

2.

.Forinden.havernes anlæg skal eventuelt hegn mod vej godkendes

af sognerådet. Udføres dette som hæk, skal denne plantes mindst

50 cm tilbage fra vejskelog skal stedse holdes 1ndklippet, således

at den ingen sinde går ud over vejare~et, herunder de grønne bede.



3.
Såfremt udkørsel fra grundene ønskes etableret, hvor de

tilplant~de bede er anlagt eller planlagt, kan det~e kun ske efter

sognerådets ~dtryY~elige tilladelse, og den pågældende grundejer må

på egen bekostning og efter kommunens forskrifter etablere den for-

nødne belægning (brolægning) af udkørslen over bedet.

, 4.

Tøjtørring må ikke finde sted i forhaverne

B. Etablerin~ af stik m.v..

. Ved kommunens foranstaltning bliver der til grundene ført

stik til kloakr og vand, samt eventuel fjernvarme, hvorhos der neq-

lægges rørgennemføring til brug for elstik. De til enhver tid væ~ende

ejere af de enkelte parceller er uberettiget til på anden måde end q.
gennem disse stik og gennemføringer at tilslutte eksisterende hoved-

ledninger . . , ,-

Vedligeholdelsen s.åve:laf de af parcelejerne selv lagte stik

som af ovennævnte af kommunen etablerede forbindelser påhviler de

til enhver tid værende ejere af parcellerne.

C. Påtaleret.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration er

Hasseris sogneråd.

l å Hasseris sogneråds vegne og efter
dettes sserlige bemyndigelse.
Xasse- & regnskabsudvalget, den 17. t~
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