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Genpartens rigtighed bekræftes
Dommeren i Slagelse

/)/)	 . Pn/i7	 C/lå /(-

Forannævnte ejendom er under løbe nummer- 033s~ 	pr. //g -/96

vurd:rer til eje domsværdi 	  kr.

heraf grundværdi 	  kr. 	 0 

Areal /05-3- S- m 2 heraf vej /C2.5-5—m2.

Ejendommen udgør ikke en landbrugsejendom, og er ikke

I matriklen noteret som del af en _samlet fast ejendom..

Slagelse kommunes skatteinspektorat, den 2 E , /2--)12 /.97

, cilleis.7	 :/1./SE.4

Indført i dagbogen for retten
I Slagelse

- 5 APR. 1972den
Lyet. Tingbog : Akt: skab

M4‘.

Skødet er endeligt



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

. eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:
	

kr.	 øre

lb Lille Kohgsmark,
Kirke Stillinge sogn m.fl.

Akt: Skab /q nr./
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors
bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:
FINN TOMMERUP
LAirvosRerssAcweRsit

HELGE PETERSFN
LANDSRETSSAGFØRER

SLAGELSE23.DEC 69 7799

°0 	•

( /) Q1, ° 	 • / ?o

Undertegnede', T.K. Invest A/S deklarerer herVed for os

og senere ejere afbejendommen matr. nr . 2t Lille Kongsmark, Kirke

Stillinge sogn, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen

matr. nr.'lb lille Kongsmark, Kirke Stillinge sogn, samt alle parcel-

ler, der udstykkes fra nævnte matr. nr . lb Lille Kongsmark, Kirke

Stillinge sogn, har færdelsret af enhver art såvel gående som køren-

de over den del af matr. nr . 2.t, der er vist på vedlagte tinglys-

ningsrids, og som løvrigt består af et vejareal, hvorover matr. nr .

lb i øjeblikket har færdselret.

Nuværende og kommende ejere af ejendommen matr. nr . lb

Lille Kongsmark, Kirke Stillinge sogn, samt parceller udstykket her-

fra, skal deltage i den fremtidige vedligeholdelse af den del af

matr. nr. ?t, hvorover der tillægges dem færdselsret efter de til

enhver tid værende regler om private vejes vedligeholdelse.

Medundertegnede, gårdejer Herbert Andersen, tiltræder

herved for mig og senere ejere af matr. nr . lb Lille Kongsmark, Kir--

ke Stillinge sogn, samt parceller herfra, at der påhviler de vej-

berettigede pligt til at deltage i vedligeholdelsen af den del

af matr. nr . 2t, hvorover der er tillagt den pågældende ejendom,

samt parceller herfra, færdelsret.

Bestillings-

formular
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Genpartens rigtighed bekræfte

Dommeren i SI- else.

Nærværende bestemmelse begæres tinglyst som servitut-

stiftende dels på matr. nr. lb og dels på matr. nr . 2t Lille

Kongsmark, Kirke Stillinge sogn, med respekt af nu lyste hæf-

telser, byrder og servitutter, og med de til enhver tid værende

ejere dels af matr. n—r. 2t Lille Kongsmark, Kirke Stillinge sogn,

og dels af matr. nr . lb Lille Kongsmark, Kirke Stillinge sogn,,

samt parceller herfra, som påtaleberettiget.

Som vederlag for den færdelsret, der er indrømmet

ejeren af matr. nr . lb Lille Kongsmark, Kirke Stillinge sogn,

og parceller herfra, betales der af gårdejer Herbert Andersen

til T.K. In-vest A/S et beløb stort 6.000,00 kr., skriver seks

tusinde kroner, hvilket beløb betales på anfordring, såsnart

nærværende deklaration er underskrevet og tinglyst.

Kongsmark, den 6/11 1969., 	 •
Herbert Andersen

Tiltrædes:

TK.L. Invest A/S

Th. Kristensen
J. Fyn:

Indført i dagbogen fOr Tettfill

i Slagels&Z 	 EC,. 1969cfim
Lyst. Tingbog:, Alt rom' ap /g/

ffl-cz2 " I

Udkriff af aktieselskabsgisfref forevi:
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Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

/VO/T_P

'ii cis efie7- r-F7	 rie

j7-43 4/ cg/ t/L:.779	 77 Z 77y 0/ 47/Gii. 0 777

(.1677-e 	 C? d 47/e 77 7-77ed 7"- C7/ Jsircz, 	 r 977

Z,L.s-zie de/ 4.7 777c:ir: 777'. 	 72 7-ea•

,Z d/e - / 773s7774,2^,•6/ _2):7/	-..1Z *t/r/7Z 77 e sogn.

Bestillings-
formular

flø; Jensen & Kjeldskov A/S

5002414215 23_A_ 91
A00370443A 88308381


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

