
r .6tr. nr. 11 b, ·11di, 11 elk, -11dl,
·11 drn, -11 an, -11 do, 11 dp, 'll dq,
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DEK LARAT'I ON

5 DKT. 1987

Ejendommene matr. nr , 11 E, 11 di - 11 d0 oq 11 ea (20 ejendomme) I

samt ejendommen matr.

melse:

nr , 11 eb palregges f01gende ser-vitutbestern-
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Ingen af de af deklarationen omfattede ejendomme rna yderligere ud-

stykkes. Ejendommen matr . nr. 11 eb rna ikke s eer skllt frascelges,
,

men skal altid tl lh e re grundejerforeningen .

:

2.
Bebyggelse og benyttelse

Ejendommene rna kun anvendes til bollqforrnal . Der rna ikke indrettes

butik eller veerksted af nogen art, ligesom det ikke er tilladt at drive

vognmandsforretning, bcrnehjem, plejehjem, pensionat beveer-tnlnq ,

danselokale el. Jign. Dog er det tilladt j beboelsesbygningen at ind-

rette kontor el.lign. for sadanne erhverv, der er almindeligt knyttet -

til beboelsesejendomme, nar dette kan ske,uden at bygningens beboel-

seskarakter derved eeridres , og uden at det rnedfe rer ulemper for de

omkringboende. Det skal pa de enkelte parcener vte re muligt at opf'er-e

udhuse, drivhuse samt overdrekkede terrasser i h. t. greldende byg-

ningsreglement. Endvidere skal det pa matr. nr , 11 eb vrel-e tilladt at

opfer e udhuse 09 carporte, nar disse opfer es mindst som dobbelt car-

porte og med en udformning (materialevalg, farver m. v.), som holdes

inden for rammer, udstukket af grundejerforeningen. Hvor det pa de

enkelte parceller af hensyn til afstandsforhold, byggelovgivning m. v.

er muligt, skal det vzare lovligt at opf e re udhus/carport ved at for-
I

lrenge husets tag ud over gavl.
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3.
Bebyggelsens ydre fremtrceden

Husenes y dre fremtrceden ma i hovedideen ikke cendres. D.v.s., at

Farver og materlaler pa vcegge, gavltrekanter, vinduespartier, de re

og tagbeklcedning skal bibeholdes. Mindre afvigelser af d0r- 09 vin-

dueskonstruktioner kan tillades, nar disse hal des inden far samme gea-

metriske mal.

4.
Hegn

I skel mellem de enkelte ejendamme rna der, ud over naturligt buskads,

kun opscettes hegnstyper, som holdes inden far rammer, udstukket af

grundejerforeningen.

5. -

Veje, stier 09 fceilesarealer

Ejendommen matr. nr. 11 eb Helsing0r kebs tads markjorder omfatter

ve], parkeringspladser og fdareal. Vedligehaldelsen pahviler parcel-

ejerne i feelless kab , og udgifterne her-til fardeles med 1/20 pa hver af

ejendommene.

6.
Ledninger

Ejerne af de af ncervcerende deklaratian omfattede ejendomme skal tale

tilstedevcerelsen af. vand, kloa k , el og fjernvarmeledninger. Ledninger

og br e nde skal henligge ufor styr r-et , ·og der skal gives de til enhver

tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage re-

paration, savel som vedligeholdelsesarbejder i det omfang, Hels iriq e r

byrad s ke nrier det ne dvendiqt . Der rna til enhver tid tales de ulemper,

der kan v eere for bundet med even: uelle fr emtldlqe eftersyns og repara-

tionsarbejder.
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Ve dllqeholdel sen af ledninger og br eride, i det omfang vedligeholdelsen ikke

pahvller det offentlige eller i det omfang en ledning udelukkende tjener

en seer s kl lt ejendom, for es tas af og bekostes af grundejerforeningen.

7.
Grundejerforening

I

Enhver ejer af de af servitutten omfattede ejendomme, skal vrere medlem

af grundejerforeningen matr. nr. 11 eb Hels lnq e r kebstads markjorder.

Foreningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfdt at tage sk e de

pa matr. nr. 11 eb Helslnqcr kebstads mar kjor der . Videresalg rna· ikke

.finde sted. Foreningens opgave er hovedsageligt at varetage grundejer-

nes interesser i vedligeholdelsen af de fcelles anlzeq , herunder ledninger,

veje, stier og 0vrige frelles anlceg. Til bestridelse af de hermed forbund-

ne omkostninger opkrrever foreningen kontingent hos de enkelte grund-

ejere afen sadan starr-else. at foreningen altid er i stand til at bestride

foreningens opgaver og afholde de dermed forbundne udgifter.

8.
Pant

Ncervcerende servitutbestemmelse begieres pa hver af ejendommene matr .

nr _ 11 E, 11 di - 11 d00g 11 ~ Helsinqcr kebs tads markjorder Iyst

pantstiftende for kr. 2.000,00 til sikkerhed for grundejernes forplig-

telser i henhold til neerveerende deklaration, herunder forpligtelserne

over for grundejerforeningen.

9.
.Pataleret

Pataler etten i henhold til ncervrerende deklaration tilkommer Hef sinqe r

byrad, der er berettiget til at indr ernme sadanne lempelser og afvigelser,

sam b y radet finder foreneligt med kvarter ets karakter af villakvarter, og

sam ikke kan veare til vcesentlig gene for de omboende.

Patalaret tl lkommer endvidere g,-undejerforeningen.
/



Aile sp0rgsmal vedr0rende servitutternes for staelse afq e res af Helstnqe r
byrad, hvis fortolkning parcelejerne er .pligtige at underkaste sig.

Ncervrerende deklaration respekterer uden; szer s kllt pategning Ian i kredit-
,_, :

og hypotekforening og Ian af enhver aLt i trediepl"iol"itetsinstitut. Be-

stemmelsen angaende pant respekterer foruden larl i "kredit- .09 hypotek-
;. ...:.. ; ..

forening samt aile Ian i tredieprioritetsinstitut yderligere pantebreve ud-

stedt til lIS af 13.8.1964.

Med hensyn til de ejendommen nu pahvilende servitutter og panthreftelser

henvises til ejendommens blad i tingbogen .

.tVfL. Lt,'V" Z%_ /117/ ~.5 .$#_T/~/c;.. ;9.c~V>J" ,?N" .$#/Ut'.TUCU£
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Grundejerforeningen Cyvelhe]

~$'G-?"~-
Kenno Flintrup

~ Eriksen~__'
sekretcer

~~~~~\~.
kasserer

Ncervcerende deklaratlon begreres foruden i sin hovedegenskab af deklara-

tion tilIige Iyst pantstiftende for kr. 2.000,00 pa hver af ejendommene

matr. nr. II E, 11 di - 11 d0 og 11 ea Helsinqar keb stads markjorder.

'.

Til vitterlighed'am underskrif-
ternes a:gthed I underskrivemes
rnyndighed og dateringens rigtig-
hed:
Navn: 'hJ&IJJ-itlttdt-
~~~g~: &. t("U'. ~ /

. .' ;.;
.Na;m: . r- tt.'.L.O

Sblhng: ~;?4 ...ftt14~ c~
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Helainqcr , den 3. juni 1987

GODKENDES som pataleber-ettlqet.
J fr. Kommuneplan lovens § 36 skal oplyses,
at lokalplan ikke er pakrcevet.

HELSING0R BYRAD,

~B~

t I~xelsen

den - 7 AUG. 1987
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