
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 C og 8 c - -	 Stempel: •kr 00 øreG— 

(I København kvarter) S.Haverse by
eller (I de sønderjydske lands- Ølsted sogn.
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

1 1 48 6

2 8.SEP.1961

Akt: Skab nr. )66
(udfyldes af ommerkontoret)

Købers

Kreditors
 bopæl:

Anmelder:

PEDER B. BÆKGAARD
Landarertaseg(arer, Auktionsleder

FREDER!KSvfAK
%If. 46 at 446 . Giro 43631

D e k l a r a t i o n.

Vi underskrevne parcellist Bendt Hansen, St. Havelse pr. Ølsted

der er ejer af matr. nr . 90 St. Havelse by, Ølsted sogn,og gårdejer

Thorvald Petersen, boende sammesteds, der er ejer af matr. nr . 8c

St. Havelse by, Ølsted sogn, erklærer os herved indforstået med,at

der fra det på matr. nr. 21, St. Havelse by, Ølsted sogn, beliggen-

de vandværk føres en Hovedledning af fornøden demensiontilangs syd-

skellet af matr. nr . 9c og nordskellet af matr. nr . 8c ned til matr

nr. 9e, altsåledes som aftegnet på vedhæftede kalke.

Fornævnte vandværk skal være berettiget til i fornødent omfang

at vedligeholde og reparere ledningen.

Omkostningerne ved oprettelse af nærværende deklaration,stemp-

ling og tinglysning, betales af fornævnte vandværk.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på bemeldte vore

ejendomme med fornævnte vandværk,"Aridelsvandværket st. Havelse Strand"

v/ dets bestyrelse som påtaleberettiget.

Ejendommene er forud pante—og servitutbehæftet.

St. Havelse, den 26 september 1961	 Som ejer at 8c, St. Havelse by

Som ejer af 9c St. Havelse by,	 Ølsted sogn.

Ølsted sogn.

Bent Hansen	 Thorvald Pedersen.

Afgift:	 Indført i dagbogen for retten
#/t : kkr. - i Frederikssund

den 28 S E P. 19611
Lyst. Tingbog: /d Akt: skab c9g

ø14 1 :	 „ -

ø 14 11 :	 -

141t	 P" kr.:—
Genparteis rigtigh-:1 br.;k*mrtz.,1

i i

nestillinys-
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København.



Bestillings-
formular

Y-1 fløj

r

111111 1111 11 1
Jensen & Kjeldskov A/S

	
300426787S 17_2i- _545
A00732426A 88317095

FEDER B. EÆKGAARD
LANDSRETSSAGFØRER - AUKTIONSLEDER

FREDERIKSVÆRK

TLF. (03345) 46 & 446 GIRO 43635

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

21

ØndØk

a-

1,4000

Oaldarahonsritis vedr.
14;vndiedning over ~r./Vre.9,4:9 91o9 46?Ç'

5/ore Have/se 8.y , Østed s ogn .



Side: 2

Akt.nr.:
Ø 545

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Frederikssund
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 8 C m.fl., St. Havelse By, Ølsted
Ejendomsejer: Børge Balle m.fl.
Lyst første gang den: 27.03.2002 under nr. 16453
Senest	 ændret den	 : 27.03.2002 under nr. 16453

Retten i Frederikssund den 27.03.2002

Bente Juul Nielsen-Fr.værk Afd

•




