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Søren Landsteen
Adv§k4€ (1)

Virtlill@kkAft@t 42 B

1161 København K

Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel :	kr.	 Akt: Skab 67 nr.

(i København kvarter)	
(udfyldes al dommerkontoret)\

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,	
Købers

Kreditors bopæl:
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:
JWV-A4

~tir* nr. 9 2.9
Herstedvester by og 6~4	 262ø Alberte/ond

AmMeldert

Anmelder:

Underskrevne direktør Bøje Nieisen. Xadestedet 1 4700- ~tyet,*
overdrager o endeligt skøder herved til

Gramdejer~en4~ GODTHABSPARKM

det mig tilhørende areal metre nr. 9 59 HerStedvetter by og søgn»

Det samlede areal består af veje. stier., perkeringepladser
gireeler /4 26.466 m2, børst vej 10.143 m2s

Arealet tilskøde* grandeJerføreeilmen i medfør at bestemmelsen i
12 i deklaration at 174 ~et 1971ø der er td,a4Yet Pa *Jen.

~n. i Godtbåbiparken sten** 1II4,•

rdragel dk tinder *evigt stød på følgende

'V • -A k 

§ 1.

11111111111111111111
88311404 9_S_374

A00484630A

Ejendommen overdrage* med de salme rettigheder, byrder og tor.
pligtelver! hvormed des bar tilhørt ~ager eg tidligere ejere.
i hvilken henseende bemærkes. et der på ejendommen, er lyst føls

Bestillings-
formular

C Jensen & Kjeldskov A/S, København



~de aarvitatt•rt
1 * 2/11 1926 • dok. ~r. ~d' på ved afløsning at grundby~

at ~tø dl*. ned ny/ lå*
a. iip/i *ni • dok. vedr. alminastar

23/11	dok. vedr. trønstoraerstation. tibar *.v.

§ 24,

Ejendommen tiltrudes	grunde4ørforaniagen den X* april 4973.
og bon ligger fra denne dato for gtundejortorøningene rerning og

tiløk~gaia og ovartag***en sjendomakin fritager ikke over.
drageren tro, mad44:14 tourdiggørelie	c1~6•~ og athJarapnixig
af ~ler.

434

Alle at «,landosnusi gående udgift** for tiden indtil ~arta
øgedag ~as af anlgeran. bortset fra udgifter. *om grund.
øierforeningørk ifølge inrskilt aftale bar påtaget agtig fra et
tidligere tidapunlit.

Alle udgifter for tiden efter evartagelbeadagen udredøø af grund.*
j* øreatike«" •

alg« opliya.ø tit e jetidoemien vad issomvurdaringan pr* 1. april,
wing ankd ekneteane sig vithaing tre 1. april 1973 atila 1»11.141*rea,'':`,-

at er ~let til kr O.

&reel** ct‘rei~gee ier at viutiriasstri t øg dør ~via** ateri4

liere til den i Indledningen let!~ te 121 deklaration at Il*
aksatu.*

83an4onnon. ovardragas fri for *tid af enhver art*

Ov~iptelPilb, oplyser særligt * at tiar ikke påhviler 41~011~1%

"4. 01 kloakgeld,

§6.

uie ned den» eierdre~ *es ordning og berigtig•lia, at■mt ***gips.

ittki 4) 4~ udgifter, betalea at salgarea*



RT 1 DA1■1

dGenptkr- bekræftes.

Grundeit~ ~gø» arholdst dog udgifts» til. øgs» advokat.

Næs tved, den 28/8-74.

Grundejerforeningen Godthåbsparen
v/dens bestyrelse

• Thyge Petersen
Aase Møller ."* kpber4J. Revall •
P. Dyhl Jensen
L. Hartman Jensen

Soal, asZabort

Bøje Nielsen

vittsrXighød om undørsk~tørmas sgtbsd, tiattlirt•gms "rm
144511ed 0.1 UndereatriVern$1, myndighed/ f. s.v. angår sælger:

thmi
staZ34n$

4, »Digel

MARIANNE DAUGÅRD
sekretær

HEDETOFTEN 34
4700 NÆSTVED

!te"
St411),Liag

%pod.

ANNE-LISE GRUGAARD
Sekretær

Dueve3nget 4
4160 HERLUFMAGLE

og f.s.v.a. køber

Søren Lundsteen
Advokat
Vimmelskaftet 42 B
1161 København K

Forannævnte ejendom er under løbe nr.c, / ?Y? -1 pr. liv 19-73

vurderet til eVndernsv.-e-xdi	 kr. 0, c'E,

hes ,f	 .		 kr. G, az)

Ejenek:mi:-Jel

	

	i.	iJnci.brtigjendom, og er ikke

i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.
Albertslund kommune, den c> -1c,

L. Andersen
•unl~,•••r

CIVILRETTEM 1 OLOSM?

fiDFØRT 0 DAGBOGEN

de	7

9 MIRE-REN 61.031U7

- /9 7Y

E 1

Skødet er endeligt

LYST	r
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:	 Stempel: 25 kr. 00 øre
(l København kvarter)

eller (I de senderjydske lands-

0994	23.M.1971dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr ., ejerlav, sogn. •

9 ca af Herstedvester by og sogn
Gade og hus nr.:

Deklaration
Transformerstation og kabler

Akt: Skab E nr. 3-4-5
(udfyldes af dommerkontoret)

- y

Anmelder:

Advokat H. Tiemroth
Østergade 18
1100 København K

•

•

Direktør Bøje Nielsen,

Erantisvej 38, 4700 Næstved,

meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem sel-
skabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra "" og efterfølgende ejeres side uopsige-
lig tilladelse til på ejendommen :

mtr.nr . 9 cg af Herstedvester by og sogn, 

at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjor-
diske kabler, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang
for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

Endvidere er 12 indgået på:

at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme
disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan,

at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver tid gældende forskrifter angående el-
kabler overholdes.

For tilladelsen gælder løvrigt:

at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen
snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes : 1,j= en erstat-
ning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,

at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring
og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes reg-
ning, og

at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlæg-
get ikke længere agtes benyttet til elforsyning.

Elead ^ aga. •

formular

G ismen ¥18f2dis Riv« KeWij,k11.12.13.14.15.udg.



For denne tilladelse yder selskabet en erstatning (!)n gang for alle på 	1. 000 	kr

Erstatningen udbetales, når anlægget er opført og denne deklaration tinglyst.

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendom-
mens folio i tingbogen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller om-
prioritering.

Næstved 	den 	23.8. 	1971

Som ejer: 	
sign. Bøje Nielsen

I medfør af landsbyggeloven (lov nr. 246 af 10.6.60), § 4,
stk 2, godkendes ovenstående byggeservitut.

Herstedernes kommunalbestyrelse, den 13.10.71
p.k.v.
sign. Sv.Aa. Madsen	sign. C. Høgh
borgmester
	

stadsingeniør

iNDFCPT I CAGBGGEN

den 23	V. 1 9 7 1

FOR UL3STRUP RETSKREDS

Lyst.



Akt: Skab	tir.
(udfyldes af 4a,amakaatataa)

P 8377

Bestillings-

formular

Y- I fløj Jensen & Kjeldskov A,S
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C. Høgh
stadsingeniør

•

Bestilli ng s-

formular

D

„...
Ni.,

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9-1d m. fl.	Stempel:	kr.	øre

(i København kvarter) (udfVdes af dommerkontoret)

dele)bd. og bl. i tingbogen,	 s'ogn.	

.3J:-.„-2	-44%
eller (i de senderjydske lands- Herstedvester by o g

Kreditors
} bopæl:

art. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab E nr. 5

Gade og hus nr.: Anmelder: 
JØRGEN H. NIELSEN

L1dsretasagfører

Næstved

6-7 - :2 .	 '7

Ekstrakt-

udskrif t

m.fl.
af deklaration af 17. august 1971 på matr. nr . 9-1d/ Hersted-

vester by og sogn

_

	  Ejeren af en parcel skal betale de med ejen-
dommens opvarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter,

hvorhos bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til

at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug af varme

og varmt vand fra kommunens fjernvarmecentral.

Til sikkerhed for samtlige foranstående'udgifters betaling

vil nærværende-deklaration tillige være at tinglyse pantstif-

tende til fordel for grundejerforeningen for et beløb ind-
'

til kr. 6.000,00 (hvoraf de kr.-5-.2oo,00 samt renter alm.

kassekreditrente, fra overtagelsesdagen til betalingsdagen

tjener til sikkerhed for det af grundejerforeningen til dæk-

ning af fjernvarmetilslutning optagne lån) i hver af de un-

der udstykningen hørende parceller. Panteretten respekterer

i hver ejendom lån i kreditforening, hypotekforening, real-

lånefond med og/eller uden kaution samt sælgerpantebreve med

tihæg -af eventuelt tilskrevne : enter udstedt'	 orbindelse

med bygherrens salg af ejendommen. 	

T--c,°,4-ca.~-4: VEND.

/??. Næstved, den 17. august 1971
	

Næstved, den 17. august 1971

I/S DANSK ERHVERVSBYGGERI

Jørgen H. Nielsen	 B. T. Nielsen

B. T. Nielsen

I medfør af landsbyggeloven (lov nr. 246 af lo. juni 1960),

§ 4, stk. 2, godkendes ovenstående byggeservitut.

Herstedernes kommunalbestyrelse	16.marts 1972

p.k.v.

S. Aa. Madsen
borgmester

Jensen & Kjeldskov A/S, København



GorvItutstiftend?..

— ,

dehp

V
d bekræftes.

•

-"s

Påtaleret:

13. Nærværende de klaration begæres lyst servitutstiftende 
forud for al pantegæld på ejendommeff7- TT-ligtende for
-ejeren Cg efterfølgende ejere af ejendommen og parcel-

ler udstykker herfra og med påtaleret•alene for Herste-.
detnes kommunalbestyrelse:Iøvrigt henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

Kommunalbestyrelsen kan dog helt eller delvis meddele

grundejerforeningen medpåtaleret, idet foreningen er

pligtig til inden-for det område, hvor medpåtaleret
gives, at påtale krænkelser af servitutterne. Dispen-
sation og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg,
kan meddeles-af Herstedernes kommunalbestyrelse, og

grpndejerforeningen eller ejere af andre parceller kan
ikke gøre indsigelse herimod.
Desuden begæres nærværende deklaration tinglyst pant-

stiftende f.s.y,.angår de i pun k t 12 indeholdte bestem-
melser.

Som s kødehavere på matr.nr .	Som skødehaverepå-matrn.
lo sr - lo sø, lo ta	lo tg	9 ld - 9 lø, 9 ma - 9 mø,
lo tq - lo tø, lo ua - lo uæ	9 na - 9 nø, 9 oa - 9 oø,

9 pa - 9 pø, 9 qa - 9 qk,
Næstved, den . 17. august 1971. lo qi - lo qx, lo tm - lo to

Næstved, den 17. august 1971.
I/S Sansk Erhvervsbyggeri

INDFØRT I DAGBOGEN

den	 2,j

FOR GLOSTRUP RETSKREDS

Lyst.
Interessentskabskontrakt forevist



Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel:	kr.	øre

0 2 7 :;"	*22,11R5.1972

Akt: Skab E nr.,-5
(udfyldes af dommerkontoret)

bopæl:

Anmelder: JØRGEN H. NIELSEN
Landsretssagfører

d1V03,tred

Kreditors

Købers }

•

Matr * nr. 9 id .* 9 Xo. 9 ma 9 mø,
9 na 9 no t 9 oa - 9 0o,
9	pop 9 qa - 9 Ok.

lo tg10 t1a, Io dA~lo l ualQ uæ

lo qi ,749 qx * ??.0 er
( 10 ta -lo t4lo trit -10 to,
alle af Herstedvester by
og sogn*

DEKLARATION

ANMELDER 

Undertegnede ejere af ejendommene matr. nr. 9 ld - . 9 lo. 9ma -
9 mø, 9 rta 9 nø, 9 oa - 9 oø, 9 pø 9 pø, 9 qa —9:4c,19t4,16tr5,

lo um, lo gi - lo qx, lo ar - lo es, lo ta -lo tg,
lo tm - 10 to,,,slle af Rerstedves,teg by og sogn, betegnet Godt-
bAbsparken III, pålægger herved forpligtende for mig og otter-
ro1gendo ejere af den del af nævnte ejendomme og parceller ud-
stykket herfra, der er beregnet til reekkohusbyggeri li følgende
eervitutters

~AM/
1. Når udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer M.014

har fundet sted efter udstykningsplan af landinspektør. må
ingen parcel siden udetykkes eller fraskilles areal til til-
stødende parceller, ligesom veje, stier., fællesarealer m*Ir ■

ej heller må udstykkes yderligere og stedse skal bestå som
matrikulært selvstændige ejendomme*

Bebncgelse 

Z. Den af den nuværende ejer projekterede og af Rerstedernes
kommunalbestyrelse godkendte bebyggolee må ikke ved ombyg.

ning ændres, "således at det udseende. som præger den samlede

Bestillings-

formular

C Jensen & Kjeldskov A/S, København



bebyggelse, ændres* Fjheller må facadernes farver ændres',
medmindre tilladelse er indhentet fra den påtaleberettige-
de. * På grUndene må ikke opføres yderligere ti4hygninger,
skure eller lignende-,
hetl til parcellerne ved disses overtagelse etablerede ad-
g	må ikke eenere ændres uden samtykke fra den påtale-
berettigede*

242~1
44 Den i Skellet Mellem rækkehusene opførte fællesmur er i
herihOld til byggemyndighedernes krav opført som brandmur,

og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde dis_
se mure i deres nuværende stand, hvorfor dør ingensinde må

sigDgennelebrydning af disse. Udgifterne til . branømurens ved- Ilp
ligeheldolee påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme 2

medhalvdelen . hver, medmindre opståede skad« udelukkende
~døa den ene part, i hvilket tilfælde velende alene
~afholde udgifterne*

1~4!PI,

5+ Køberen af ejendomMen skal benytte denne såledee, at den
ik;ke ved støjj reg, støv, lugt, rystelser, ved sit udeseen.„e

.d , :eller på anden måde efter ~stedernes kommunalhestYrel
sesalt0n er til gene fer dø omboende, • • .

Specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen * bort-c:
setfra hund , kat og almindelige stuedyr.
6• Ejendemnene må kun benyttes til helårsbebeelse for ,en.
mille øller fer et antal personer, hvor antallet ikke ovsma-
stiger sen persen pr* husrum* Dog er fremleje tilladt4

På ejendommen må ikke Være butik, udsalg, fabrik, værkg- y
sted 	oplagsplads eller drives nogefl er=- 111,
IvevsviriceeMhed, bortset fra privatkontorer, tegnestuer, ate:-:.

lierer eg lignende erhvervsvirksomheder, som ølmindelievi
forefindes i beboelseslejligheder, og kun når det efter	•

Herøtedernee koMMUnalbestyrelseS skøn kan ske* uden at ejen.,,
dom~ licar~r beboelseiejenders forandres, eller kv~---

terets prmisaf boligkvarter brydes* Skiltning Må kran Ske,
med kamrunens godkendelse*

He«N-c"‹.44Ya!t 

7, 	de enkelte parceller og mellem parcellerne og rel,:.--
lesareaXerfte er ejerne pligtig til at vedligeholde de hegn,

som



de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde
sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede, idet dog

hakke kan suppleres med trådhegn* Den største højde af
hegn i Parcellernes skel MÅ ikke overstige 1,80 m. Mod sti-
arealer eller fællesarealer skal hække holdes i - en højde
af 1.60 *4"

84 Hegn og have skal holdes i sømmelig stand, således at nabo.
er ikke generes af ukrudtsfrø o.Z. eller :anden for bebyg.
geleen Skæmmende beplantning.
Der Må ikke på parcellerne findes beplantninger, der efter
den pAtaleberettigedes akøn ved skygge eller uhæmmet veket
kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

~444
9. Al parkering af personautomobiler, minibuseer,:camping..,

last. , flyt te~ eller fragtvogne `eller andet lignende er for-
budt på eller ud for parcellerne, medmindre det = alene sker
for at foretage almindelig df. og pålæsning G inen. Parka"'
ring å alene foregå på de projekterede parkeringspladser.

'f'r'i (3g~4,953,ff(g?F !"!,r,!,t 

10, Ejeren 'skal renholde, snerydde og gruse arealer'Med faet
belægning på et* ud for-paroellens nordlige side, Renhol4ø
4else, vedligeholdelse, 'Snerydning M.v. af Områdets til.
kereeleveJe, ve ,i4P og stlanlff. fællesarealer m.v., udføres
af grundejerforeningen på medlemmerneS vegne. De i bebyg.

«eis« .udlagto fællesarealer og fislleeanlme skal vedllgems
holdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udl.

fOrMning,; som kub må 'ændres Med den påtaleberettigedes
sa ^tykke. Arealerne skal være aløent tilepangelige4

,-91r/R--)?$-glø§~-YØ,~."bg4f4P,M
144 Alle tfall",~aYnlnge`.. og aPtabsledninger, det være elg

vand*;, kleakw.a elm,ledninger. herunder vejbelYaningslecl.
ninger og Varittvandeledninger tilhører grundejerforeningen,
med eilludr,ede nævnte anlæg senere overtages at offentlige
Myndigheder, 14,44,-.:A. eller lignende inatitUttener, og 401r_
rigt .uaf t om de er placeret på eller * ve je, stier, fæl..
leearealer eller hes de enkelte pareelejere,,44

Ir



De enkelte parcelejere ejer alle ledninger og installati,-
ener i kælder, idet dog hovedledninger igennem blokkene
betragtes sors-fullesletinlINger.
De ehkelteparcelejere er pligtig-til at give adgang til
reparation sy,v, af den af naboen ejede private k/Oakledn,
nini t der er placeret under •kældergnlvet.,
Vedligeholdelsen af samtlige foran opregnede ledninger
pahViler 'demi der i henhold til-det foran bestemte er
ejere af ledningerne. Større planter eller li gnende må
intetsteds anbringes så nmr ved de ovennævnte ledninger,
at de gennets deres vækst kan befrygtes at ville skade
ledningeanlmggene eller vanskeliggøre og fordyre ~aras,
tresnem af ledningerne.' Såfremt sådan beplantning forete.,

ges ' kan den , af grundejerforeningen fordres fjernet. De
at grundejerforeningen eller af de førnævnte offentlige

myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere

9g hjælpere ekal_tll enhver tid have adgang til_vedll

geboldelse og renholdelse af samtlige lednin ger, uanset

hvem disse	hvor de findes, når det måt•,
te vtere- pavet. Såfremt opgravning eller-lignende af

ledninerne er nødvendig for kontrol eller reparation,
skal forsvarlig efterreparation foretages og bekostes

af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer af
ledningerne..

~isg22.914nfs_
12. Gl'undeieg:~ningen skal s t‘a9M,eier af Områdets tilkør-

seleveje, veje, stier, fællesarealer m.v og er pligtig

til at overtage ethvert vejbldrag, som ved udvidelse
eller lignende af de allerede eksisterende veje måtte

blive Pålignet een eller flere parceller inden for, , fori-

eningens område.

Ejeren af en parcel skal være medlem af grundeierferea*
ni Igen omfattende samtlige Parceller , og ejeren er Pile,.

tig til at betale kontingent til foreningen og herun.

der deltage i udgifterne til Vedligeholdelse, renholdel-.

Se, snerydning m.v. af områdets tilkørselsvejs, veje,
stier, fællesarealer m.v., materiel hertil og andre fæl,*

legiudgifter, herunder udgifter forbundne med ~lige•-
hoidelse, renholdelse og drift af alle fælles forer-



Akt: Skab	nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

n44ngii. og afieheledninger, det vmre sig vand ••, kloak,*
og	 herunder tillige foreningens pligt-
mmssige drift af vej,. eg stibelyening. Veraitvandsled..

ninger, materiel hertil. alt i det omfang udgifterne

ikke hamres af offentlige myndigheder, N.B.S.A. eller.

lignende institutioner4 *lier udgifter hertil ikke

er pålignet eller pålignes den enkelte pareeldjer at

det offentlige, N.E.S A. eller lignende institutio»

mer..

Ejeren af en parøel skal betale de med ejendommens op..

varmnkng og VørmtVandstorsyning for ene udgifter, hvor..

hos beMæres:....at en ejer af,gnparael er berettiget til
at Modtage og forpligtet til at aftage sit forbrUg af varme eg

varmt vailLtra kommunens fjernyarmeeentral.
Til sikkerhed for saMtlige foranstående udgifters betaling

vil timrvmrende deklaration tillige være at tinglyse pant,

stiftende til fordel for grundejerforeningen tot ot

xfish-på indtil Ø. 6.0oo.too, (hvoraf de kr. 5.200,-00 samt
renter, alm. kapsekreditrente, fra overtagelsesdagen til

betclingedegen tjener til sikkerhed for det af grundejer..

tereningen til dækning øf fjernvarmetilel.utning optagne

lån) i hver at de under udstykningen hørende pareeller.

Panteretten respekterer i hver ejendom lån i kreditfor-.•

641111(fi h»otekforening , real lånefond med eg/eller uden

kaution samt sælgerpantebreve med tillæg at eventuelt

tilskrevne renter Udstedt i forbindelse-med bygherrens.

salg at ejendommen.

Poreningens vedtægter • eg ændringer heri Skal godkendes

at Uerstedernes kommunalbeetYrelee.

Poreningen skal på kommunens forlangende være pligtig
til som medlemmer at optage ejere af yderligere parcel-

ler, som måtte blive udstykket i kvarteret.

P4taleret1

13. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstittende
forud for al pantegæld på ejendommene, forpligtende for

ejeren og ofterfstlgende ejere 4£ ejendommen eg parcel.
ler ndStykket herfra og med påtaleret alene for Horste,.
dornes kemmunalbestyrelse. løvrigt henvises til ejendeM,...
Mene blad i tingbogen.

BestMings-
formular

X Jensen & Kjeldskov A/S, København





Som Sicedebaver på matr, nr.
le er lo se, 14 ta le tg,
10 tg bo to, b t7 tta lo um,

Næstved, den 17. august 1971

us DANSK ERUVERVSiWGGERI

J. Nielsen

Som skodettsver på matr.nr..
9 ld ,, 9 la, 9 lila .- 9 mø,

9 na	9 nli?› , 9 oa • 9 ee,
9 Pa 9 PØ, 9 qa 9 qk,

10 qi bo gx,10 tø 10 to
Næstved, d&h.--11°17. august 1971

B. T. kielsen

B. T. Nielsen

I medfør af landsbyggeloven (lov nr. 246 af lo. juni 196o)

§ 4, stk. 2, godkendes ovenstående byggeservitut.

Herstedernes kommunalbestyrelse 16/3 1972

S. Aa. Madsen
tc,-»

p.k.v.

borgmester

IrDFØRT ; DAN

C. Høgh
stadsingeniør

d bekræfte912Z.,

Akt: Skab	nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

KoMmUnalbestyrelson kan dog bolt eller delVis meddele
grundojertsx.aningen ~påtaleret, idet foreningen«
pligtig til in4en.for det område, hver medp&taleret
gives, at påtale krænkelser af Servitutterne. Dispen-
sation og lempelser, søm ikke ændrer kvarterets præg,
kan meddeles af Herstedernes koimiunalbee tYrelee, og

grundeierforaninson eller ejsre af andre parceller kan

ikke gøre Indsigelse herimod.
Desuden begæres nærværende deklaration tinglyst pant,e
stiftende f.s.v, angår de * punkt 12 indeholdte bestem..
Meleer.

•

•

den 2 %B. 17 2

Lyst. Interessen t:kabskontrakt forevis' t

2v , • •	
c"C

Genp:

,

Bestillings-
fomtdarx Jensen & Kjeldskov A/S, København



Matr.nr.9 ld-91ø, 9 ma-9mø, 9na-9nø, 9oa-9o0,
Ipa-9p0, 9qa-9qk, 10 tq-10t0, 10d, 10qh, 10ua-

lOuæ, lOqi-10qx, 10sr-10s0,10ta-lOtg,10tm-loto

amt 10 vc - 10 xf samt 10 qy Herstedvester by

og sogn

Akt: Skab	nr
(udfyld af dommerkontoret)

Anmelder:

B.Husted-Andersen_
landsretssagfører
Ryvangs Alle 22
2loo København Ø.

11697 *13.13EC.1974

ALLONGE TIL DEKLARATION

vedrørende udstykning m.m., tinglyst den 22.marts 1972 på matr.

nr . 9 id - 9 lø, 9 ma - 9 mø, 9 na - 9 nø, 9 oa - 9 oø, 9 pa -

9 pø, 9 qa - 9 qk, 10 tq - 10 tø, 10 d, 10 qh, 10 ua - 10 uæ,

10 qi - 10 qx, 10 sr - 10 sø, 10 ta - 10 tg, 10 tm - 10 to, alle

af Herstedvester by og sogn.

•
I anledning af, at de 30 ejendomme, udstykket fra matr.nr .

10 qy Herstedvester by og sogn, nemlig matr.nr . 10 vc - 10 xf Hersted-__

vester by og sogn, optages som medlemmer af Grundejerforeningen "Godt-

håbsparken", vil der være at lyse den for denne bebyggelse gældende de-

klaration, lyst den 22.marts 1972, med ændringer som følger:

§ 12 stk. 4 i ovennævnte deklaration udgår for de 30 ejen-

dommes vedkommende. I stedet for lyses følgende bestemmelse:

Kommunens sikkerhed for betaling af ovennævnte driftsud-

gifter til varmeværket ligestilles med skatter og afgifter til

det offentlige i henhold til tinglysningslovens § 4.

I anledning af, at der er ydet garanti af Albertslund

kommune for lån hos De københavnske Forstæders Bank A/S til be-

taling af indskud til fjernvarmeværk kr.6.900,00 pr. parcel,

tinglyses nærværende deklarationsallonges bestemmelser pantstif-

tende for kr.8.000,00. Panteretten tjener til sikkerhed for kom-

munens eventuelle krav som indfriende kautionist.

Nærværende bestemmelse, der begæres tinglyst på matr.nr .

10 vc - 10 xf Herstedvester by og sogn, respekterer i hver ejen-__

Jensen Er Kjeldskov A/S, København

Besti llings
formular

x



Herstedves r by	sogn.

B • Hustec±1::Mdersen

Albertslund kommune', d.	j 6 JILL 197k

p. k. v.

•

stadsingeni r

dom lån af offentlige midler, almindelig og særlig realkredit.

Endvidere begæres nærværende deklaråtionsallonge ting-

lyst pantstiftende for kr.1.000,00, skriver kroner eet tusinde,

til sikkerhed for ethvert krav som Grundejerforeningen "Godthåbs-

parken" måtte få overfor ejerne af de nævnte ejendomme for for-

pligtelser i henhold til nærværende deklaration med allonge.

Denne bestemmelse begæres tinglyst med respekt af al-

mindelig og særlig realkredit samt sælgerpantebreve a 91/2 % p.a.

udstedt til direktør Bøje Nielsen i forbindelse med dennes salg

af ejendommene.

Bortset fra § 12 stk. 4 skal , deklarationen iøvrigt for-

blive uændret.

København, d. 1 .juli 1974. .

På vegne ejere a-f-'atr.nr.10vc-10xf

Til vitterlighed om underskriverens myndighed, dateringen

rigtighed og underskriftens ægthed:

Acv0.:AT

H. H.
RYVANGS ALLE 22

2100 KØBENHAVN Ø
XLF-RYVANG (01:68) 592* & 69V

Godkendes i henhold til landsbyggelovens § 4 stk.2.



?J 0 E. :1

- 3: C:T

r.'22 2F,';`F.'17"1 I

m-Ineldeten forind»
tiu&oola,

TILLÆG.

.Akt; Skab	nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Foranstående deklaration af 17/8 1971, lyst 22/3 1972, samt

allonge til deklaration af 1/7 1974 udvides til også at omfatte matr.

nr . 10 qy Herstedvester by og sogn, således at alle i deklarationen

og allongen fastsatte bestemmelser fremtidig også gælder for matr.nr .

10 qy Herstedvester by og sogn.

'Endvidere skal de pantstiftende bestemmelser i foranståendE

allonge til deklaration af 1/7.1974 respektere følgende:

forsåvidt angår ;k : 0.0.0,00 respekteres. følgende lån:

1. kr.120.000,00 Forenede Kreditforeninger a 10 %, alm.realkredit
2. kr.100.000,00 Forenede Kreditforeninger, kontantlån, særlig real-

kredit

i ejendommene: 10 vc, 10 ve, 10 vf, 10 vh, 10 vk, 10 vn, 10 vy,
10 vz, 10 væ, 10 vø, 10 xa, 10 xb, 10 xc, 10 xd -
alle af Herstedvester by og sogn,

og for ejendommene: matr.nr . 10 vd, 10 vg, 10 vi, 10 vi, 10 vm,
10 vo, 10 vp, 10 vo, 10 vr, 10 vs, 10 vt,
10 vu, 10 vv, 10 vx, 10 xe, 10 xf - alle af
Herstedvester by og sogn - respekteres:

1. kr.142.000,00 Forenede Kreditforeninger a 10 %, alm.realkredit
2. kr.100.000,00 Forenede Kreditforeninger, kontantlån, særlig real-

kredit.

forsåvidt angår kr.1.000,00  respekteres foruden ovennævnte lån i al-

mindelig og særlig realkredit sælgerpantebreve a 91/2 % p.a., udstedt

til direktør Bøje Nielsen, således:

sælgerpantebreve på'ialt kr.97.000,00 i ejendommene:

matr.nr . 10 vd, 10 vg, 10 vl, 10 vm, 10 vo, 10 vp, 10 va,
10 vt, 10 vu, 10 vv, 10 xe - ibd.

sælgerpantebreve på . ialt kr.110.571,00 i ejendommene:

matr.nr . 10 ve, 10 vf, 10 vh, 10 vn, 10 vy, 10 vø, 10 xd,
10 xc, 10 xb, 10 xa - lbd.

sælgerpantebreve på ialt kr.115.571,00 i ejendommene:

matr.nr . 10 vk og 10 vz - ibd.

Bestillings-
. formular

x Jensen Kjeldskov A/S, København



stedfbtræ-d'er for stadsingeniør

DØRT DA6iDGEW:-

3 SEC. u-M

rOR CIVI	1•GLOSTRUr

Lyst

424k5v›,L,W":2..

p.k.v.

borg s

• r-

sælgerpantebreve på ialt kr.108.000,00 i matr.nr . 10 vr ibd.

-sælgerpantebreve på ialt kr.102.000,00 i matr.nr . 10 vs og
matr.nr . 10 xf ibd.

sælgerpantebreve på ialt kr.92.000,00 i matr.nr . 10 vc og
•matr.nr. 10 væ ibd.

	 sælgdrpantebreve på ialt kr.87.714,00 i matr.nr . 10 vi ibd.

sælgerpantebrev på kr.47.000,00 i matr.nr . 10 vx ibd.

København, d. 13.november 1974.
På vegne ejern- f matr.nr . 10 qy, 10 vc
10 xf Herstedv ter by/o ogn:

Til vitterlighed om underskriverens
og underskriftens ægthed:

RWNWALD
'ftskIrngtig

Sku1a!odden 13
Ure!se

3550 Slangenip

myndighed, dateringens rigtighE

TOVE BRØNDUM
Sekretr.	̀ ..; •	. .

Peter Bangsvej 62
2000 Kbhvn. F	•

I medfør al tandsbyggeloven (lov

nr. 246 af 10. juni 1960), § 4,;
stk. .2, godkendes . ovenstående
byggeservitut.

-	-	 •

-ko-i-nrn_unz;:i.lbs Tlyrolse
27 Nu. 1974



Nord.

lonz
Akt: Skab	nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

lowe

5.0o m.br. sti .

1

g

e

4r3-..00 m.br. sti.

3 oo m.br.sti
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3.00 m.br.sti
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BeitIiling-
tormular Stensmosevej .	/ 520

Y- 1 fløj Jensen & Kleldskov



lotm

lonø
lotm

(udfyldes af dommerkontoret)

K. BOHN-JESPERSEN
LANDINSPEKTØR

Havrevænget 7
4220 Korsør

Telf. (03) 5718 66

loqh

0	

loto

0	

logi

log

Rids .vedr. matr.nr.loqhm.f

Herstedvester by og sogn

udfærdiget i 1972 i an-

ledning af tinglysning.

spektør .

0	

loqk

logl

loqq

loqp

loqr

logs

loqt

0	

loqx

0	

0
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formular

Y- I fløj

Nord. Akt: Skab	nr.

S00296353S 9_S_374

A00484630A 88311404

ti
01

M

0



Akt: Skab	nr.
Nord.

(udfyldes af dommerkontoret)

3.00m.br .sti

o r	lo	lo lo lo
ss	st su sy sx

25,00 m.br. vej .

cr,

VI a)
c* 

co
es-o 

< Q
CD in
in cl-
c+ a)
CD

Cr' e<

0
0 01; loa

spektør .

BOHNNIESPERSEN
LAIXDINSPEKIWt

Havreva ^eet 7
-4220 Korsør

r4f. (03) 571866

lo lo Tlo lo lo
rd re rf rg rh

1 r lo I lo
rb re

loa

3,00
	 Vejareal

lorr

t w
0

tx0

7:1
C

0

1-.
5-
M

C
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0)
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0)
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Bestillings-
formular

Y- I fløj

3,00 m.sti
Rids vedr. matr. nr losø
m.fl Herstedvester by og lbsa

sogn.

udfærdiget i febr. 1972.

lonz

Jensen & Kjeldskov A/S
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Y-2 fløj Jens & K/nidsk°. A/5
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Bestillings-
formular

K. BOHN-JESPERSEN
LANDINSPEKTØR

Havrevænget 7
4220 Korsør

Tefif. (03) 571866 bg
9 -

-7>
• ..9,9

•

cs
g 

Rids yedr, g ç.. 9 /77./7

Herstedvester by og sogr7

udfterdig.el i anledning af/•/7,57<ysnl".-A7 mar4.5 1972

pektør

Akt: Skab	nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

S00296355S 9_S_374

A00484630A 88311404

11010

E


