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Deres familie og Deres Penge

er godt anbragt i
BAARING SOMMERLAND

Uddids !l servitstter og flgsvilkår:
Parclll€rrcs st rrelse: ca. 2000-3000
m:, Enkelte pa.celler er dog væsent_
l;s større. Parcellerne må ikks yd€r-
li9er6 udstkkes.

land skal respekteres.
Beflytlels€: På
res bygninger
d. v. s. beboels
mel l. april -
for dette tidsru

opføres eller i

else med d€ ti
vanligt tilhør6
Oer må iklc
qndcr 50 mr.
skiktive best

skal ho
lyste plan angivne byggeområde

servitutierne kan amtsrådet godkende

be'ettig
kan Nø

byeninsshøjden
Tåge 5kal udfores af st'å eller tesl oq
sives hældnins mellem 40' og 55'.
Gåraqer oq udhr:se slal have samme
tag 09 taqhældn;ns som hovedbygnin-
qen. Træhuse skål behandles med klar,
s brun eller grå imprægnerings-
v he. e ler må stå ubenandlede ef-
ter trykimpræqnerinq. Til døre, vindues-
kerme skodrli:r o I kan anvendes far-
ver anner af io'dfaryerne okker. tera
de enna. umbra. enqelskrødt, doden-
kop elter hvicjt, sort €ller ved alle
nævnte farvers blandins. Grundmu.ede
huse skal lremstå med hvide ydermure
o9/eile. farver iøvrigt som træhuse.

Beplantning os hegn: Til indhegn;ng
af qrunden nå kun anvendes planle-
hegn, som er anq;vet på den tinglyste
udstyknihqs- oq beplantningsplan, men
hegnet må midlertidist udbyqges med
ståli.ådsiean mellem plantninqen. Høi-
den må ma-ksinå{l være ll0 cn. Ateal-
erne vil af gru.deierne blive beplantel
med eE os lærk, som angrvet på den
t;nqlysie plan. Veiene er anlågi, os
parcellerne lilsået med græs, Helheds-
karakieren af disse anlæg må ikke æn-
dres, liqesom vedligehold, som angi'

'et på planen, skal udføres. Grund-
ejerne må hesne iskel mod vej og

Supplement os ændrinse. tit ldrtykninss- og beplanlningsplan. ansivne .nål os telsten i n;erværend e btochure lorbeholdes

BMAING SOMMEBLAND'S
BELTGGENHED

Arhus .. ......-.-,..,.
V6jle ........-.........
Frcde.|cla ..-..... ..-
Koldin€ -...-.....-....

ca. l2 km

ca 27 kh
ca. 34 km
ca. 60 kn
ca, 1æ kn
cå, l13 kn

ca. B kn

Ldstykning.n or boliEsende dneka
tll Bå6rinq Viq.

na5o, indtil den på den linglyst. plan

hold:arealot. Hvor ingen punkleret li-
nie er anqivet, må der heEnes i hele
skellet. BeplantnioE og tilsåning sksr
eft€rhånden sorn grundsalget finder
sted, idet Erundeja.en er fo.pligtet til
åt tilplante 09 tilså i. h. t. d€n tinglyste
udslyknings- og baplantningspla.', se-
nesi 12 måneder eft€r ovedagelses-
da9-.1.
Privåic lallcaar€alcr: Areal6t udenfor
den punkter€de linie er frit tlgang.ligt
fo. andlc arundejcre eller gæst6r hos
diss.. for qåcnd€ færdsel, boldspil.
leg e. lign., erforsningen
måite godke grunriejerne
f.it tilgænge areå|e., fiå
ilk( ti€n€ til s om natten
for andre en og kan 1!-
drig anvendes til parkering af cam-
pin,tvogn6. motorkøretøi€r eller lignen-
de. Unødiq støiende adfærd er ikke til-
ladr. Oe for grundejerne frit tilgænge-
i!9€ pr;vate ar€aler skal almindeligvis
;kk,. vedliqsholdes nled qræsslånin9,
me. grundejerforeningen kan vedtage
faelles vedligehold, der iså fald afhol-
dei. af qrundeierfo.eninEen 09 for den-
ner; regning.
Udsålgsslld: Ved stuehuset på "Jens-
bierg" kan der indrettes et udsalgssted
til forhandling af beboernes alh. dag-
ligr fornødenheder, 3åmt €t cateteriå.
Olfentligt ar€ål: Elandt andet for at
sil,re parc€leierne fred og rc, er d6r i

udstykninEens vestside stiilet et areål
på ca.90.000 mltil rådished for ofl€nt-
liqhed€d. Arealet lnod vest åfgræns€s
mod sommerhusbebyggelsen ål €l jord-
di.re. Strandareal€rn€ er offentligt til-
g6?ng€ligt rekreativt oft.åde til skrænt.
overkanten, På det offentlige areal er
d. r toiletbygning
h€d opsæltes af-
falds 'skritter med
bl. a. støi, ovehat-
nils samt henkastnino af affald. Kom-
mrnen vedliqeholder oq renhold.!
sr.mt fører tilsyn m€d det oifentl;-oe
areal, herunder strandarealei. Komn,ii-
n,'n er berettigel trl at opkræve afgifi
kr parkering p del offentliqe område.
Dei vil bl;ve illadl at elåblere en
k osk ved del offentlige areal, hvilken
k osk må forhandle biåde, tobak, is,
prlser og alkoholfrae dnkke, men den
nå ikke drives som caieteria eller re-

Tennisbaner: Umiddelbart ved det før.
nævnie udsalgssled ved "Jensbie.E"!.1 srundejer{o.eningen have mulished
f)r indretning åf 2 tennisbaner.
Vejene: Vejene;området er udlaqt i

ildtil 12 m bredde med 6 lrl befæstelse
rg brede sræsrabatter. Vejede er lær.
(:iSt elableredy o9 rilskodet grundeier-
lo.eninq€n. der ha. ansvårei fo, veje.
res vedligeholcjelse. rdei det doq på-
Lviler enhver parcelejer dagligt at ved-
. qeholde vejene. der støde.op til håns
't'und. Samrlige veje e. frie og oflent-

lig tilgængelige.

Elcktricit.t: Ellorsyningen i området
sker gennem io?dkablcr.
Telelon: Telefonfo.syningen i området
sker gennem iordkabler.
Spildevand

kloake16s,
at tilsluhe
måtte oprettes.

plis-
er aI

sty_
alle

f:6llesanliggender.
Byogedoddingsbid.ag: I grundprisen
v;l være includ€ret areåludlag til veje,
samt vejenes anlæg og hovedledningst
lor elektr;cilet.
Byggetilladelse: Før noget Syggeri på-
beqvndes. skal der ihenhold til gæl-
dende lov indhentes sædvanlig bygg€'

forud to. bestemmelsen iden til en-
hver tid gældende bygningsvedtægt

Påtaleret: Påtalerei vedrøre'de tinglv'
sie servitutter har amtsrådet og for om-
rådets byplanvedtægl Nørre Aaby kom-

Udstykn;ng. Den erd€l;9e udstvknins
elter planer, forelåges først elter købet
og io. købers regning
Skøde: Skøde udstedes og tinslYses
for købe.s regning.

Salqsvilkår: Opg vne købes.:mmet et
ber--qnel Ior iontant betal,ng. Ved be-
trlirg over indr;l 10 år s!al det konta.
udbetales mindst 10 pct., og til resi_
kobes,.rmmen lægses et finansi€rings-
oq adn,n,stralionsgebyr på 12'l: pc!'
Rente ef panteb.ev og sælgers even_
tuelle udlæo er een procenl over høie_
sie indlåns;enle r Spa.ekassen FYN
doq mindst seks procent. Re g:€lden
efdråoes med 1Æ0 hver ll iu oq 11

oeceiber te,mi". hvis deÅ amlede
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