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DEKLARATION

I anledning af en foretagen udstylming og bebyggelse af ejen-
dommenmatr. nr. 12 a~ Ølstykke by og sogn. kaldet tlKILDEHOLMtI.•
pålægger underskrevne ejer "Aktieselskabet af 25/4 1962" herved føl-
gende parceller:

matr. numrene 12 ei3 ek, el. em, en.eo, ep". eq. er. es, et. eu, ev,
ex. ey. ez, eæ, eø, fa. fb, fe, fd, fe, ff, fg.• fh, fi, fk, fl, fm.• fn, fo, fp.•
fq. fr. fs, ft, fu, fv, fx. fy, fz, fæ.• fø, ga, gb, gc.• gd, ge, gf, gg, gh,
gi, gk, gl, grn, gn, gos gp" gq. gr$ gs, gt. Ølstykke by og sogn,

. servitutter af nedenstående indhold, der vil være at respektere af enhver
fremtidig ejer:

1. Bebyggelse og benyttelse:

a, Beboelsesbygningen skal udvendig vedligeholdes således, at
den fremtræder i pæn og ordentlig stand. Hver parcelejer
skal have adgang til naboparcellen i det omfang" sådan ad-
gang er fornøden for at udføre nødvendige vedligeholdelses-
arbejder.

Bygningens karakter må ikke ændres ved tilbygninger eller
ændring af de oprindelige farver. der fremgår af træ- og
murværk.

Vinduer eller døre må ikke etableres mod nabo eller vej.

b. Der må ikke på nogen parcel drives nogen form for nærings-
drift. der ved r-øg, støj. ilde lugt eller på anden måde kan
være til gene for naboerne.

Husdyrhold - bortset fra hunde, katte og stuefugle - er ikke
tilladt.
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c. Penaionata-; hotel- samt beværtningsvirksomhed er ikke
tilladt.

d. Enhver form for oplagr-ing, der frembyder ubehageligt skue
eller på anden måde er til gene for naboerne. er ikke tilladt.

e. Skiltning i forbindelse med erhvervsvirksomhed skal i hvert
enkelt tilfælde godkendes af Ølstykke kommune.

f. Hver parcel skal, i det omfang den ikke er bebygget, anlæg-
ges og vedligeholdes som have.

E.. Opførelse af udhus e, herunder redskabs- og Legehuse, er ikke
tilladt uden kommunens godkendelse"

h. Etablering af særlig belysning på den enkelte parcel over ve j,

indkørsel og parcellens parkeringsplads er ikke tilladt.

2. Hegn:

a. Hver parcelejer har over for naboen krav på opstilling af hegn
i fællesskeL

b. Mod veje og stier har den enkelte parcelejer fuld hegnspligt.

f'
I c. For så vidt angår usolgte parceller har grundsælgeren dog

ingen hegnapl igt,

d. Hegn skal opføres som levende hegn og skal vedligeholdes som
sådant.

Intet hegn må være højere end 1~80 m.

3. Grundejerforening~

a. Enhver parcelejer er pligtig at være medlem af en grundejer-
forening.

Grundsælgerne indkalder på passende tidspunkt til stiftende
generalforsamling og forelægger på denne udkast til vedtæg-

ter og forslag til valg af bestyrelse.
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b. Grundejerforeningen administrerer alle forhold af fælles
interesse for parcelejerne, herunder blandt andet renova-
tion, for så vidt denne ikke varetages af kommunen, vedli-
geholdelse og renholdelse af fællesarealer, veje, kloak- og
rensningsanlæg i det omfang, disse anlæg ikke ren- og ved-
ligeholdes af det offentlige.

c. Grundejerforeningens medlemmer er pligtige at betale bi-
drag og medlemskontingent, således som foreningens gene-
ralforsamling med simpelt flertal måtte bestemme til bestri-
delse af de udgifter, som foreningens virksomhed medfører.

d. Grundejerforeningen er endvidere forpligtet til på anfordring
at tage skøde på de til udstykningen hørende fællesarealer,
herunder de private veje, i det omfang sådanne arealer ikke
overtages af det offentlige.

e. Grundsælgerne har ret til at meddele andre færdselsret på
de private veje.

f. Grundejerforeningens vedtægter skal indeholde en bestem-
melse, hvorefter en lovlig vedtagen beslutning, der ikke re-
spekteres af den enkelte parcelejer, kan iværksættes af for-
eningen for den pågældende parcelejers regning.

4. Foranstaltninger vedrørende byggemodning:
Enhver parcelejer er pligtig til på anfordring som led i den

byggemodning, som grundsælgerne foranstalter

a. at medvirke til oprettelse samt tinglysning af deklaration
med eller uden pant, ,som af grundsælger, kommune, vand-
værk, grundejerforening eller andre institutioner eller myn-
digheder måtte blive forlangt som betingelse for udstedelsen
af bygningsattest eller i anledning af anlæg og vedligeholdelse
af vandværk, kloak, rensningsanlæg, veje samt de enkelte
parcellers forsyning med vand samt el.
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b. at. tåle de opgravninger og andre foranstaltninger. som er
fornødne til disse anlægs og forsyningers etablering og
vedligeholdelse.

c. at tål.e, at der pålægges oversigtsservitutter uden erstat-
ning.

d. at tilslutte sig eksisterende eller kommende vandvær-k, at
betale indskud og forbrugsafgifter til dette vandværk ifølge
dettes regler samt til at tåle tinglysning forud for anden
gæld af dokument til sikkerhed for disse ydelser.

5. Påtaleret:

Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er "Aktie-
selskabet af 25/4 1962"" så længe dette selskab har ejendoms-
ret over parceller af ejendommen. Påtaleberettiget er i øvrigt
Ølstykke kommune samt grundejerforertingen. når denne er kon-
stitueret.

Ølstykke kommune kan dispensere fra deklarationens be-
stemmelser.

r Hvor man oven for har anført gr-undsæl.ger-ne, er disse iden-
tiske med "Aktieselskabet af 25/4 1962".

Nærværende deklaration respekterer alle på ejendommen nu
tinglyste servitutter og andre byrder" hvorom henvises til ejendommens
blad i tingbogen

København" den 1964.

for""Aktieselskabet af 25/4 1962"
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