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Anmelder:
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Købers }

Kreditors
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88317054 17_V-II 482

A00746533A
Jensen & Kjeldskov AIS, København	 -

for købers regning og risiko i enhver henseende. '
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Stempel : j9,7 kr.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.:

parcel af matr.nr . 8 a, St. Havelse by,

Ølsted sogn.

BETINGET SKØDE•
Underskrevne, gdr. Helge Hanse4i i llaugegård, St. Havelse, pr. Ølsted,

sælger, overdrager og skøder herved til medunderskrevne, Andelsvand-

værket St. Havelse Strand pr. Ølsted, betinget af udstykningens ap-

probation, en mig tilhørende under udstykning værende parcel af

matr.nr . 8 a, St. Havelse by, Ølsted sogn, med opmålt areal 9oo d,

på følgende nedennævnte vilkår:

§ 1.

Parcellen, med areal som anført, er solgt, som den var og forefand-

tes 1.4.1973 med de på parcellen værende hegn, træer og planter,

og parcellens øvrige rette tilliggende og tilhørende, og iøvrigt

med de samme rettigheder, byrder og hæftelser, hvormed parcellen

har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorom henvises til hoved-

ejendommens blad i tingbogen og servituterklæring ved dennes frem-

komst.

§ 2.

Parcellen er overtaget af køber 1.4.1973 og henlå fra denne dato
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§ 3.

Fra 1.4.1973 udreder køberen de parcellen påhvilende skatter og

afgifter.

§ 4.,

Købesummen er fastsat til 9.000,- kr., skriver nitusinde kroner,

der er berigtiget kontant, hvorfor sælgers underskrift på nærvæ-

rende skøde tillige gælder som kvittering.

Købesum ialt: 	  9.000,00 kr.

§ 5.

På tro og love erklærer parterne, at parcellens værdi ikke-anta-

ges at overstige den aftalte købesum, men køber må respektere

fremtidig værdiansættelse.

§ 6.

Opsætning af hegn er sælger uvedkommende. Fremtidig vedligehol-

delse af hegn afgøres efter hegnslovens almindelige regler.

§ 7.

Alle omkostningerne ved denne handels ordning, herunder salær

til lrs. Bent E. Voltelen, Godthåbsvej 1, Fr.værk, der berigti-

ger handelen, udredes af køber, der tillige betaler særlig

statsafgift. Mæglersalær skal ikke betales.

Den 17. september 1977

Som sælger:	 Som køber:

Helge Hansen	 /sign.	 Chr. Olsen	 /sign.
formand

Vilh. Mortensen /sign.
kasserer

Til vitterlighed om rigtige data, ægte underskrifter og myndige

underskrivere:
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Stilling:

Bopæl:

Navn: c3,
Stilling:

Bopæl:

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Navn:

Stilling: 
•IG 0—x);!--"€ 

Bopæl:

Navn:

Pg)FØRT I DAGUOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND

d. 0 3. IP, 77 1 6 2 B 3

AFDKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.

foreløbig indført i h. t. tgi.ån. § 17 in fine.
Frist til 9/ — /971 • , hvorefter dokumentt:'
udslettes, såfremt endelig indførelse ikke er sket, elle.
heg' æring om fristens forlængelse ikke er freinspt.
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Akt: Skab 17 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Ane Davidsen
advokat

Godthåbsvej 1
3300 Fr. værk

Natr. nr. .8. dl Store Havelse by, Ølsted sogn. 	 Anm:

Da parcellens udstykning ved lim-skrivelse af 6/6 198o er
endeligt approberet, så overdrager og endelig skøder gdr.
Helge Hansen, Haugegård, St. Havelse pr. 3310 Ølsted, herved
til Andelwvandvarket St. Havelse Strand pr. 3310 Ølsted, matg.
nr. 8 dl Store Bavelse by, Ølsted sogn, med areal iflg. matri-
kelkort af ¥artm d98o 9oo m2 på de i det betingede skøde
anførte vilkår, idet der med hensyn til parcellens byrder og
hæftelser henvises til ejendommene blad i tingbogen og ser-
eituterklæring af 9. juni 198o, hvoraf fremgår, at der den
fi/1 1955 er lyst vandledningsforretning på 6 a, 6 c, 7 a og 8 a,
19/12 1962 er lyst arvandingsketdelse.

.13/8 1969 dok. dm adgangsbegrænsning til landevej i h.t. lov 95/1957
35.	 Ølsted, den 2o juni 198o

Helge Hansen. sign •  •••• ****** • • • • • • • • • • • • • e ••• • •

Til vitterlighed om rigtige d
skriver*
Navn: Dorthe Hansen.sign.
Stilling: lærerstuderende
Bopæls København SV.

ato, ægte underskrift og myndig	 er-

Navns Jakob Heje Petersen. sign..
Stillings gårdejer
80~ Valeshøj, Ølsted.

Jydsk Papirvare A/S, Viby J.
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Highlight



Matr.-nr. g t)1,...rt
Vurdering pr. Løbe nr.	 I Ejendomsværdi Grundværdi

Arealet ittrier ikke noteret som en det af en samlet ejendom

Arealet udgeriudgor ikke en landbrugsejendom eller del af en sådan

Landbrugsmin.
approbation af

Areal
Noterings nr.

m= I Heraf vej
Q,	 – — -

Notering i matriklen som landbrug eller lign. om atter matr.-nr.
Arealet er vurderet sammen med landbrugsejendommen matr.-nr.
men er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.

FREDERIKSVÆRK KOMMUNE, den 26
	

I 1980

INDFØRT I DAGROGEN

RETTEN I FREDERIKSSUND

d.02.7.80 10 166
AFDKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST.-

Skødet e( endetiZ
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Jørge. Krogh

g//(

I henhold til vedlagte vedtægter og kopi af protokol, hvoraf det
fremgår, at Andelsvandværket St. Havelse Strand på en ekstraor-
dinær generalforsamling den 14. juni 1987, ændrede navn og status
til St. Havelse Strand vandværk A.M.B.A., skal bestyrelsen høfligst
anmode Frederiksværk tinglysningskontor om, at lade tinglyse nyt
navn og status for vedlagte skøde.

Formand
	

Kasserer

(f d 
Vurdering pr.	 Lobe nr.	 Ejendomsværdi	 Grundværdi

///--/W1 /32 2-3	 oda	 a 
Arealet-gier ikke noteret som en del af en samlet ejendom

Arealet udgor ikke en landb r ugsejendom e ler del al en sådan

Landbrugsmin.
a p probation af

Areal •
Noterings nr.

m 2 I Heraf vej

I 9,-&'

Notering i matriklen som landbrug eller lign. omfarter mat:.-nr.
Arealet er vurderet sammen med lancibiugsejendornrnen matr.-nr.

sien er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.

FREDERlKSVÆRK KOMMUNE, den /V'9—/cf,

INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND

16.09.88 10346

AFOKT. 1 FREDERIKSVÆRK

LYST


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7



