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sohdrhutunÅder aariag san
Phnen et et nes, adhrs|et&t sønenobE.let etuenpet på et amåde, det l
:ikrc bebaehe pax i en ferieb.byEzeke, aledtende sadet. rluenes pkctinE et
bundet til .]e rbdtdale øeab tanss de bthAe |otrslek. Beboune rådq kn Jril
)vs den d21 dl3 nde4 d, knlxs 4 dnekte tit hset a.Eiyet yed ti,E]r,ie
senelinis - heT reien indsåt toh delal de iate t@ne$Ed\et, det ldntida sir0 adsans tit :tande\ Fat d b*kyte onådet t det t@/.sn nad ,{t rd,,?t et
otø1 lat alfennisheden nea pøketins DE ddsane tn hand.

4. B,IARINC SOMMERLÅND

Bading Sonnerlud er namer !å €n privat sommerhusudstykninc lå
rcrdsider ai Fy, ved Bøhg vig tuelem Middelfdt og Bogense. OniA"
det er et tylish ekempet på er somnerhuudstykning !å iidligeE lmd-
brugsdealer i en kysrone, idet ei udstyt<ning$etskab ha! olkobtjolder
fra 2 eårdo, Jensbjeig os øredbæksård, af hvilke stuehuser tit den
fosinæ\nte indeår j udstytdngsptmen som er liue indkøbs- og seNice-

?lmen er udrbejder af dkfteki Akset rienriksen i 1966, os den er
mediaset I denne .atport son et neger bemærketsewærdigr eksenpel
på et pnvat initiativ, der gennenføres ned usædvetig fo.siåets og
onso.g lor tvaliteten af der fremridige sommerhusonrådes bebyeg€lse

GMdene udsiykles tarss e' @kke tukkede botgveje. de! ?eser led
nod stnnden, såtedes at bebyggels€n komner til at tanre dybe .,tom-

met'' af grølt ftiæat, der føer telt ned ril srrdden. Beboehe ko
således cå ned og bade uden at skulle b€rytre køævejen. Etstøft eerl
i lorbindelse ned srroden er helt tritroldi i omåders oidre ned til-
krytning ti1 det næhte seriæænter, de! osså hd caferena I ve$sjden
€. udlagt et berydetigt offentligt æal ned ldkeirusmuligheder og
dnekte tilslutnhg ril srranden, Det er bereg,er tor folt !,å udflugt,
således at det eg€rrlige so merhlsonråde sånidt soiligr væmes mod
uvedkonhende invasion. Der offendige reat he udstytninc$ehkabet
stillet til rådiglied for kommunen, der vaEtage! dritt os vedtjseholdelse
oC har ret til evt. olk.æwine af pekerjngsafgift.
Iøhist er besiemmelseme for områdets b€byggetse og somelhusejer
nes reittheder og folptGretser oærordenflis derzill€rede, men af stor
vejledende værdi, hvorfor de vE*ntlisste pu*ter g€,sives i der folgeF
de. Det st at indskydes, at område! er eklklusivt i den forst&d. ar
erulde-e e|e år'q sto e os tirne d oeptanrrungen op oeDlsspLel
]idtEå.nd., o: som udrryk aor sine arbiiioner hd selskabet tadet opf6
æ el lroveiusj son man fonenter vil kwne virre vejledende os inspiæ-
rende for de fremndice beboer€. Det e. recner af ekjrekreme Haldor
Guilogsor og Jøm Niehen.

Pdrcetkm5 stønetk €r ca. 2000 - 3000 m2. Enleue pareller er doc
væ.'r14 <roF", Pacellpfre ma Me J derjg.F rdqr LJps.

Benrttelse. PA E adene na kun opfors bygringer tjt sonrnedrlsbebc
else. På hver eand nå !u opføres ele! indættes en enkelr beboelse
m"d d. den *ovar "81 nøende udl u* os sdaeer. Der -å .<,ke oorG
es sonmer -s. på u der )0 nz. på \"! odcelsidl de, væF mutdred
for at parkere mindst 2 biter Bebyegetsen ska.t hotd€s indenfor det på
den tinglyste llan areiane byggeområde.

BÆningen* udfatmking Ingen by9jng må udfoæs med mere end 3
n byedncshøjde, hvoned fo$rås hojder fra re@r dt den tini€, hvo.
yd€ æg os tagllåde modes (der ses bort tra gaytt@kalter). Antråd€t,
der e! bygoincmyndished, kan sodkende oveskid€lser, trvis reEænfnr-
sj\J dnin8 berelose dPl.
Taee slal udføres af srrå eller t€st og sires hætdni4 melen 40 os 55o_
Gdager og udhue skal tav€ salm€ iag og lagrEjdning son hovedbyg-
dncen. Træhuse stal beledles med Kr. sorr, brutr elle! srå imprægne
rirgwædske, tn *oddei o.lisr. kan oven{ies fder damet afjordtd,
veme okker, tera de sj€ma, unbra, ensersk odt, dodentop elrer hidr
oe rcr| Gmndnurde luse skal fiemrå neii trvjde ydemute oei/e|er
fåNer i ovn$ som t@husen€.

Beplthtrtus os hesn Til indhegrins af ssnd€n nå jrun dv.rdesDlån-
re' esr. $r er Mgi\er ot dpn rinA.jsre udr.J rin$- o8 beo,.n.trings
pld. fløjden må na.ksinått @re I I 0 cin. Arealeme skal af sudejeme
beplanæs ned es og tærk som dgivet på den ringlyste !1å!. vejere vil
bLive aliast og ldcelleqe i øuist ritsået ned græs. Helhedrkarattere.
af disse u]æs nå ikke ændrcs, tig€son vedligeholdets€ skår udfoRs son
ægiyet !å plden_ crundejehe må heene i skel nod vej os nabo ved
plutnine ned buskosr, indtit den pe de! tinglysie pld egivne p!.t-



teFde linie. Kun plmtni]rg af de^ne tv?e må tillise ldføres Yed den

.. 'r."*a. r,ti. t- Xe* tnrg "orop-oldq'dler H'or nse' p_^k

EEr hnie er dFr'c , nåderhelre'ihPl skellel B'pan dns og lil'å-

nins sker efterlånden som eluldsåigel finder sted' idet s!$dejeGn er
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t[pt-t" og titså i henlold tn den titslvste udstvkninge

oe Ueptartningspto, se"esl t2 månede! elter overtågelsesdasen'

Pdate f@ltesarcakr. Arealet udcnlor den puakterede linie e! liii d'

ed"eeic' o ra'e guceiee eile sFs'er ho' dis'e or cåer de krd-
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grodejedolcningen for denn$ regning'

I/c'er4 i om!ådet udlagses i inddl 12 m bredde med 6 nbclæstelse og
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n" ;e,er er rærdisr e sblerde i(ødc' d' oru-d-

.,-"å**,. *, , ** *$u"r ror veie.e. v"dLice, o o.lse .del del

doE otnnle. e-q.e' pdce,e "- i eo eeho 'ie 
\eiPne F' crødPr oD ri
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rdnd. Der er tndeået kontFLt med Bærirg_Asperup vddværk vedro

-'u" *"it"."tt**. * uer et ahaet oifentlig kendelse vedrørende

'-it*"Ua"., "",*skåb 
af læhte vedværk eller et tvetable

.i'"-ut"^"t*""** ei obligatorisk Bronde og vandbonnser tnl

ikke etableies På Pdc€lteme-

EtfuByninsen as tetefoftfosrninsen i onrådet sker ccmen iordkable!

.t ilde,anrt Mvnd'chedeme har tilladt dvendelsen 'f 
sitebrønde men

iln. u., ,"r"* fdldses, at området skåI klodk€Es' 'r sundejeme

plielige til at tilsluttes d€! fæUes lednilg, der eft nåti€ oprettes'

GrundeierfateninE Grundejeme er plgtige tI åt indnFnP sdn medlen-
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der etableres' og hvis stvrclse vil vdetåge

os ådministrere ale fællesanliggender'
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