
Stempel kr.	 Akt: Skab	 nr.

Y29	 (Udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr. 8 dm, St.Havelse by,
Ølsted sogn.'

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr. Frederikssundsvej Anmelder: Kai Johnsen

Ringtoften 95,3. th.

2740 Skovlunde

å
ro

E,

E
E

ti

•

ENDELIGT SKØDE

Underskrevne, gdr. Helge Hansen,"Haugegård" St.Havelsevej 158, 3310

Ølsted, sælger, overdrager og skøder herved til medunderskrevne,

Andelsvandværket St.Havelse Strand, 3310 Ølsted, den mig tilhørende

parcel 8 dm, St.Havelse by, Ølsted sogn, med opmålt areal på 311 m2,

ifl. foreliggende kort, som parcellen er udstykket ved udstyknings-

approbation af 3. sept. 1985, på følgende vilkår:

§ 1

Det solgte overgår til køber med . de samme rettigheder, byrder og

forpligtelser, hvormed det har tilhørt mig og tidligere ejere, hvor-

ved bemærkes at der ifl. landinspektørens servituterklæring af

06.09.1985 påhviler følgende servituter:

08.05.1944 Besit. om fastsættelser af byggelinier.

25.04.1966 Dekl. ang. boring for andelsvandværket St.Havelse Strand.

23.12.1968 Dekl. om rørledninger, m.v.

01.08.1969 Dok. ang. byggelinier, m.v.

13.08.1969 Dok. om adgangsbegrænsning, m.v.,

13.02.1978 Dekl. ang. råvandsledning, m.v.

§ 2

Parcellen er overtaget af køber 01.10.1985 og henlå fra denne dato

for købers regning og risiko i enhver henseende.

§ 3

Fra 01.10.1985 udreder køberen de på parcellen påhvilende skatter

og afgifter.	
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Købesummen er fastsat til  2.488,00 kr. der er berigtiget kontant,

hvorfor sælgers underskrift på nærværende skøde tillige gælder som

kvittering.

§5

På tro og love erklærer parterne, at parcellens værdi ikke antages

at overstige den aftalte købesum, men køber må respektere fremtidig

værdiansættelse.

§ 6

Opsætning af hegn er sælger uvedkommende. Fremtidig vedligeholdelse

af hegn afgøres efter hegnslovens almindelige regler.

§ 7

Alle omkostninger ved denne handels ordning udredes af køber.

St.Havelse, den . ././Y.1.f.71985

Som sælger:	 Som køber:
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matr.-nr. 8
Vurdering pr. I	 Løbe nr. Ejendomsværd' 	 G	 dværdi

1/V3/ 	 7 
-7 2 ,/ :L:44.Ti

Arealet enfer ikke noteret som en def ef en samlet ejendom

Arealet ~g/udgør ikke en landbrugsejendom eller del af en sådan

Notering i matr i den som
Arealet er vurder ,_;t sam .n
men er ved a;.',-elat-.;rleti	 .

FREDERIKSVÆRK	 LE., dan	 1 7 OKT. 1985

INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND

d.04.11.85 1 86 3 2
AFDKT, I FREDERIKSVÆRK
LYST.

Skødet er endefif

it-e.i■ cze



Kasserer

Olergacobsen

Formand

Stempel kr.

Matr. nr.

( Eljerlejlighedm r.)

Gade og husnr.

Akt: Skab P nr. 5 3- £11
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

Vurdering pr. 1	 Løbe nr:	 Ejendomsværdi I Grundværdi

Arealetirrier ikke noteret som en del al er samlet ejendom

Arealet ~-udgn y ikke en randbrunsejendom eller del af en sådan

Landbrugsmin.
Noterings nr.approbation at	 m2	 ! Her.Jf vej j

Notering i matriklen som landnruo ener	 nr.	 („„
Arealet er vurderet sammen med t annitrunseiendommen matr.-nr.
men er ved aprobationen fraskilt denne ejendom.

FREDFRIKSVÆRK KOMMUNE. den "ø
7-‘)

13G1—d:ë

I enhold til vedlagte vedtægter og kopi af protokol, hvoraf det
fr går, at Andelsvandværket St. Havelse Strand på en ekstraor-
di ær generalforsamling den 14. juni 1987, ændrede navn og status
ti St. Havelse Strand vandværk A.M.B.A., skal bestyrelsen høfligst
a •de Frederiksværk tinglysningskontor om, at lade tinglyse nyt
na t og status for vedlagte skøde.

INDFØRT I DAGBOGEN
RETTEN I FREDERIKSSUND

16,0988 10347
AFOKT. I FREDERIKSVÆRK
LYST
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