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UndertegneCe e jere, "Kay I'lilhelmsen
kaldet udstykkeren) og Hvidovre Kormnune,

nr. 6 q'n AvedØre by, Avedøre og DarceLler
klarati'on.

Grundejerforenlngens formå1 er
fæl1es lnteresser I forbindelse med

A1S" ( i
på Iægge r
heraf,

det f 9'1l genCe

herved matr
følgende de-

GRUNDEJE RFOR-EN I NG :

s r.

Den til enhver tld værende ejer af arealer indenfor dekla-
rationsområdet skal være medlem af en grundejerforening.

Grundsælgeren er dog ikke nllgtig at være medlem af grund-

ejerforeni-ngen, forsåvidt anqår usolgte parceller.

Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 5ot af grund-

ejerne kræver det, elter når mindst 5ot af de udstykkede'grunde
er solgt og kommunal-bestyrelsen eller udstykkeren kræver det.

s2

at
de

varetage medlemmernes

eJendomme, der hører un-



ier loren)nqenS c,iiråi€r ireruncer ac;ninistratiCn ef' fæilesanlag

gasforsyningsanlæg til opvarmning og varmt vand, Se:nt ved119e-

holdelse af veje, stler og fæltesarealer m'v', i henhold tlI

ved] j.geholdg]gesp,la1, godkendt af Hvidovre kommune.

Det påhviler grundejerforenlngen at vedtage de for denne

nØdvendlge vedtægter, der viI være at godkende af Hvidovre

kommune.

Eventue I 1e

des af Hvldovre
ændringer I vedtægterne skal ligeledes godken-

kommune.

UDSTYKNING OG BEBYGGELSE:

s 3.

Den på kortbilaget viste udstykning og bebyggelse foretages

af den nuværende ejer I overensstemmelse med lokalplan nr' 4o9

tinglyst den 15. november 1979.

Yderllgere udstykning o9 bebyggelse af området må tkke fln-

de sted.

Den af de nuværende ejere oPførte rækkehusbebyggelse' må ikke

ved ombygnlng ændres, således at bygningernes ydre forandres, med

mlndre tllladelse indhentes fra de påtaleberettigede lføIge nær-

værende deklaration.

Overtræder en ejer ovennævnte bestemmelser, kan de påtalebe-

rettlgede kræve ejendommen ti-lbagefdrt tl-t den før forandringen

bestående tllstand, og I tllfæIde af vægrlng herved, kræve ar-

bejdet udført for den nå9ældende ejers regnlng'

EJENDOI'{MENS tsE}ryTTELSE :

Ejendomnen må

navnte lokalPlan.

5 {-

kun benyttes I overensstemmelse meddenlS3



Llbebyg?ecq arealer, son ikke

skal anIægges og veCligehoLdes som

projekt for friarealerne ' godkendt

den 8. december I979'

ÆndringerifriarealernesdisDosltlonkankunskemedkom-
munens samtykke.

Vedllgeholdelse skal ske t henhold tll den r s 2 anførte

ved J igehol de I sesPl an'

Der må ikke på Parcellerne findes beplantning eIler andre

indretninger, der ved skygge eller uhær,rmet vækst, kan blive tj-1

væsentlig ulemPe for naboer'

Ihverejendommålkkeho]-desandrehusdyrendenenkelt
hund og kat samt lignende mindre husdyr, der sedvanlig'vis kan

holdes i beboelsesejendomme'

FÆLLES BRANDMUR:

s s.

Brandmuren mellem to ejendomme er

helt eller delvis fjernes, Iigesom der

bygntngsmæssig ændring ved den'

PARKERING:

5 5.

ben-vtLes son veje elier sLler'
grønne områder i henhold tiI
af Hvidovre korununalbestYre Ise

fæIles og den må hverken

ikke må foretages nogen

Parkering af last-, bus-,
torer o.I. samt camPlngvogne og

det, bortset fra tllfælde hvor

dLggØr sådan Parkerlng'

flytte-, rute-,
både er forbudt

af- og oålæsnLng

fragLbller
overalt På

e1. Itgn.

og trak-
områ-

nØdven-

\IEJE, FÆLLESnnEeLER m'v;

$7
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- t ;a.; I .:luL'rf:, Sller, ggilqajeja_j9r, pa:ierin-CSpiaCSerf

venieplaCser og fællesarealer iøvr1gt overdrages vederlagsfrlt
t1I grundejerforeningen for deklarationsområCet på udstykkerens
anfordring.

VedIlgehoIdeIse af dj.sse områCer oÅhviler førnævnte grund-
ejerforeninq, der endvidere skal draqe omsorg for vejens renhol-
delse r grusnS.ng og snekastnlng.

Fællesarealerne skal anvendes tlI park, legeolads e1. l1gn.,
jfr. den i S 4 ornhandlede beolantninqsgle11_:

fnterne belysningsanlæg for veje og andre fæI1esarealer over-
drages llqeledes til fdrnæwnte grundejerforenlng, der herefter er
ansvarlig for vedlioeholdelsen af anlægget samt afholder de med

driften forbundne omkostnincer 
)J-- 

)

LEDNINGER m.v.:

s 8.

Samtltge de i forbindelse med udstykningen fremførte fælles-
lednlnger skal 1 det omfang ledningerne ikke vedllgeholdes af vand-

værk, el-værk, telefonselskab, offentlige eller koncessionerede
myndigheder, vedligeholdes af grundejerforeningen, medens de regn-
vandsstik, der fører fra fællesledninger tlI forsyning af mere end

€n ejendom, vedllqeholdes af de respektlve brugere. Øvrice stik-.)
ledninger, der kun betjener €n ejendom, vedligeholdes af den re-'
spektive grundejer.

Fremfprtng af og vedlleeholdelse af lednlnoer og kabler af
enhver art kan foretaoes uden samtykke fra de berørte gnrndejere.
Dlsse skal dog såvldt rnuligt gives et passende varsel, ind'en arbej-
dets lværksættelse.

UIe:nper sorn fgslge af Iednlngsførlnger og andre foranstaltnin-
9€r, f. eks. skrånlngsanlag e1. llgn. fra veje, stler, parkerlngs-
pladser rn.m., der foretagee I forblndelse med udstyknlngen og om-

rådets grund.modnlngr €r grundejerne pltgtlge at tåle Og kan lkke
kræve erstattet.



s..ikleininoer t1l Lloak og vani ucI<'res r henhold l:'i r,oo-

ninqsaftale med koru'nunen -

VANDFOC.SYNlNG:

5 e.

Deklaratlonsområdet forsynes med vand fra Hvldovre konunune'

ANTENNEANI.ÆG OG GAS TAN}(ANLÆG:

5 ro.

Et fæIles antenneanlæg for alIe de af nærværende deklara-

tion o:rrfattede ejendonune etableres af udstykkeren.

OpsætninO af udvendig antenneanlæq for de enkelte ejendorune

er ikke tilladt.

Antenneanlægget samt forsyningsledningerne fra det på om-

rådet etablerede gas-tankanlæg overdrages efter færdiggØreIse

t1I grundejerforenlngenr soID skal forestå den frerntidige vedllge-

holdelse og afholde de dermed forbundne udglfter.

Der skal til enhver tid tåles adgang til reparation og ved-

ligeholdelse af fæIlesantennekabler og gas-ledninger, bellggende

1 vej-, sti- og fælJesarealer samt 1 parcellerne o9 husene.

trEGN, BEPLAIITNTNG r.. TERR.trNREGULERrNG :

s rl.

omkring den enkelte parcel må der kun viPre levende hegn,

bortset fra forhaver og I skellet ud for terrasser på haveslden'

Det levende hegn må eventuelt stØttes af et trådhegn' højst

I,8 m høJt oq uden overllgger.

Hav.ke ornkrlng den enkelte parcel veCllgeholCes efter heEns-

1 ove ns bes'-exi:.e I s er "



: --,

Den ubebycgede deI af grunden skal være vel vedligeholdt'

s 13.

Terrænregulerlnger må kun foretages efter skriftllq t1]Ia-

delse fra kommunalbestYrelsen.

s ]4.

Ttl sikkerhed for grundejerforeningens eventuelle t119ode-

havende hos det enkelte medJem vlI nærværende deklaratl0n ti1I19e

være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundeJerforenlngen

for et beløn stort kr. 5.ooor- i hver af de under udstyknlngen

hørende parcel Ier.

Foreningen kan, efter reglerne I vedtægternes S 9 vedtage' åt

sikkerhedsstillelsen forhØjes i det omfang udgifterne til forenin-

gens 1øbende drlft, herunder varmeforsynl-n9€n, gØr det påkrævet'

Nævnt€ panteret skal tkke være Præjudicerende for ejendommens

prloritering med realkreditinstltutrnldler, herunder kontantlån sant

tilsvarende sparekasselån, a1le eventuelt tit forhøjet rente og med

forsikrlngsgaranti o.I., ILgesom private tinglyste panterettigheder

I ejendommen stiftet af eller tlI den oprlndelige sæIger eller oE'- ,

dre, skal resPekteres.

Panteretten skal stedse resoektere tlnglyste servltutter' For

ningen kan tlllade, at panteretten respekterer andre midler end de

her nævnte.

5 15.

påtaleberettlget lf6}ge næ.rværende deklaration er Hvldorrre

xommune samt lndtll parcellerne er so),gL og grundejerforenlngen

stlfter "l(AY WILHEL],ISEN A/S' q derefter grundejerforenlngen'



Hvi dovr e

gere påtalere
tilbagekalde

s t6.

korr,,nunal.bestYrelse kan helt

'"ten tt I grunde jer f oreni ng og

en sådan delegation.

eller delvist oele-

kan t1I enhver tid

s 17.

Vedovertræcelseafdeklarationenkangruncejerforeningen
alene udØve påtaleretten, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest

3 måneder efter at være blevet opfordret hertir, har udøvet på-

taleretten eller tilkendegivet' åt den agter at qøre det'

De Påtalebere
fra deklarationens

s r8.

ttigede kan 1 forening meddele dispensation

bestemmelser.

s re.

Grundejerforeningenerplictlgudennogenformforveder}ag
at tå}e, åt restparcellen af matr' nr' 6 c Avedøre' beliggende

nord for bebyggefsen, kan blive tilsluttet samtllge grundejerfor

ningens fæIlesanlæg, herunder fæIJes antenne' 9as-anI-g' kloak-'

vand-,t€lefon-,el-forsynlng,fæltesbelysninqsamtstlogvej-
anIæg

omkostningerne I forblndelse med tilslutnlngen er qrundejer

forenlngen uvedkommende'

Herudover er grundejerforeninoen pltgtlg tll uden oog'eni f'or

for vederlag at tåIe opføreIse af carport' Darkerlngsanlarg etc'

Iangsekslsterendestamvejvestforrestparcellenafmalr.nr.S
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$ 2o.

Nærværende deklaration tlnglyses servitutstiftende på sant
rige e jendon'crre, der udstykkes f ra matr . nr . G g! af Avedøre by,
Avedøre.

s 2l

Med hensyn til byrder og servitutter henvises
blad 1 tingbogen.

tll ejendomme

Nærværende deklaration

5 22.

respekterer al nuværende pantegæId.

VÆRNETTNG:

5 23.

Eventuelle sager vedrØrende nærværende deklaratlon skal an_
Iægges ved den ret, hvorunder hvilken ejendommen er bellggende.

I medfør af lokalp]an nr.4o9 tlngtyst den 15. november 1929'
meddeles herved samtykke tll tinglysnlng af nærvarende derk'lara,t1or

Hvidovre kommune godkender ovennærrnte deklaratlon:

hvldovre, den ts /2 1960

LEMvI 7C .OLESENuschcfInge
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Son eler af maLr ' nr. 6 9n

KAY }IILHELqSEN

Lynge, den

v/

A/s
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