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.' Anmelder:

Vej1e byråd.
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DEK

Område
6Tr-aA-qt udgør som wist på
teret .L2.L2.?4 matr. nr.
Vil-strup by, Skibet sogn.

$:j
i/eje oJq stier
ireje og stier fastLægges som
tr. l.og nr. 2.

F 180127

Fritid.shaveforeningen 'sandagersårdr , ve jt, lgXU* S?6E|'0S8 0tF'00 ÅSfl

$r,
'i!

vedJ-agte kortbLl-ag nr. 1 da-
3c:Jq, Jaf , JL, 8d, 15d , _9Sr-lis.'-

---- 
*-z{T{s 

t4.orc ieto
$å.

Områdets anvendelse
ffi trr 3o9 frttidshaver i henhold til- de
af VejJ-e kom'runalbestyrelse godkendte planer, kortbilagene
nr. L og nr. 2. (ewt. yderJ-igere 21 traver jvf . $13)

De enkeJ.te haveJ.odder og bebyggelser herpå må ikke under no-
gen form anvendes ti1 ertrvervsformåJ.

De enkelte hawelodder kan ingensinde selwstændigt matriku-
l"eres

Vejle kommunal-bestyrelses tiLladelse til areal-ernes benytteJ--
se til fritidshaver gæLder til år 2o2),

vLst på vedhæftede kortbiJ-ag

Je pal. kortbilagenewiste 2 m brede ga.ng- og cykelstier må
lkke befeerdes nred motorl<øretøjer. Dispensationen kan i sær-
Lige tilfælde gives af Vejle kommunalbestyrelse.

/ej3-e kommunalbestyrelse kan owerdrage bemyndigelsen ti1 at
;ive denne dispensation til Kolonihaveforbundet for Darrmark.

$4.

lye&elipiqr
Sebygg;elsen or overalt J.agt fast i" havel"oddens b1'ggezone på
l1 ffit , se kortbilag nr o 2 , dateret L2.L2.74 .

lyggel"inien er generel-t J-agt 2r5 m fra haveloddens. skel, så*
-edes at bebyggelsens placeringefixpunkt overalt ligger fast,
ie kortbilagene.



2.'

' $r'
FælJgq. arell indeq for Jlrj-tidshaveforeninge}
De på kortbilågc welodderne
skal udlægges til internt grønt areal..

De på kortbilag nr. 1 viste gennemgående grønninger skal
udr-ægges til færles internt grønt areal med adgang for
offent.Ligheden, der har pligt til at overholde haveselska-
bets reglement for benyttelse af disse arealer.

GrØnningerne skal indrettes med græs og beplantn5.ng.

4. vedligeholdelsen af a1le friarealerne på-hviler fritids-
haveforeningen trsandagergård tr .

5, Areal-erne skal ren- og vedligeholdes, såredes at ukrudts-
spredning ikke finder sted.

L.

2.

3.

I.

2.

$e.

Hawel-oddernes benvttelse

På travelodderne må kun opføres friticlshuse.

På trver lod må i byggezonen kun opføres et enkeLt fritids-
hus med tilhørende udhus, som skal. forbindes med howedhuset
ved et plankehegn ført til 1,8m højde. Howedhuset skalplaceres, såLedes at et af husets trjørner anbringes i detpå kortbilagene angivne fixpunkt, s; eksempel på bebyggel-s€, kortbi-lag nr. 2.

Adgang til den enkelte hervelod skal oweralt ske fra denintel-ne sti.

Enhwer fritidshawe skat omgiwes af en hæk af Lrz mrs trøjde.
Husene må kun benyttes til beboel-se i tiden 1. april til
3o. september samt i øwrigt ti1 week-endophold 

"g rignende.
Husene må ikke udlejes. 

;

Husenes ejer skal til enhver tid kunne dokumentere at haveråOigfred over en boJ_ig til he1årsbeboelse.

Ejeren skal være medlem af haweforeningen rrsanclagergård"
og denne skal være tilsluttet Kolonihaweforbundet for
Danmark.

3.

lr.

5.

6.

7.

8,



3.
$2.

1. noruaen ae f $S og $ø næwnte fritidshuse må der på
fæLJ.esarealerne med undtagelse af den nordl_ige lod af
matro nr-, Jc opføres fællesbygnireg eventuel-b lrlubhus o.1:ign,
efter vejle konrmunalbestyr:elses og- fredningsnævnets nær-
mere godkencl.else.

2. De eksisterende bygninger til- gården
ånvendes til formåJ-r der er godkendt
i VeJle kommune.

ItSandagergård'må kun
af kommunalbes tyre lsen

$9.

_ I'riti9shusets uds træk{ring og. ud{ormning.
r.. Det bebyggede areat må højst uagøre 12å /" uf haveloddens

nettoarear. Det bebyggede areal må dog ingensinde owersti-
ge 5o *2. se kortlll"g rrr. z.

2. AJ.1e bygninger skal opføres med saddeltag.

3. rngen bygning,må opføres med mere end zrT m bygningshøjd.e,
hvormed forstås højden fra terræn til den liniå hvor yder-
væg og tagflarJe mødes. (bortset fra gavlkanter)

4. Bygningens højde ti1 tagry6ningen må ikke være ower 4 rr.

5. r området skal a]-le bygninger opføres paralJ_elt med eller'vinkeJ.ret på haveloddens begrænsning.

6.'nagtehegn e1ler lignende må.kun anwendes som. læhegn i u-middelbar forbindelse med bebyggersen (tnaen for byggezo-nen/.

$q.

_ PgFv$gelsqn-s. vdre freqtræden
1. Til fritidshusene må Eei kun anvendes nye materialer.
2. Blanke e1ler reflekterende tagmateri-aler må ikke anven-

des.

udwendige bygningsdele, heru'der tage og sokrer må kunfremtræde i naturtræ eller i farver-dannet af hvidt, sorteJ-ler jorclfarverne (okker, terre de siene, umbra reng.elskrødt ,dodenkop) elrer disse sidstnævnte farvers blanåing
med hvidt el-ler sort. Ti1 døre, winduesrammer, sl<oddero.1ign. rnindre ydre byg;ringsdele nrå ligeleds kun anvendes'de nærrnte farver el. ler. deres blanding.

r_øvrigt sltal bebyggclsen i sine væsentlige træk hawe ensådan ydre udforrnning og fremtræden, at cler i forbindelsetgd clen ravrige bebyggclse pf. stedet opnås en goc.l helheds-vj-rkrri irg.

3,

4.
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1.

t
Jo

l.

2.

1.

$1o.

Tekniske installationer
1. nsordning og aflØbsforhold m.n.

skal godkendes af komrnunall:estyrelsen i Vejle kornmune,

Parkgrinct
Der skal indrettes

s1r.

mindst I parkeringsplads pr. havelod.

Parkering nå kr:n finde ste<l på de på kortbilaget anviste
parkeringsplaclser.

Herudover skal der vecl klublokale eller andet fællesan-
1æg etableres et efter kornmunalbestyrelsens skØn tilstræk-
keligt parkeringsareal,

s12.

Deklarationens overhol-de lse
s, skal der til giodkendelse af

dets overensstenrnelse med deklarationen og bygningsrecrle-
mentets kapitel 13, forelægges Veile hommune tegrninger,
der viser bygninqrernes beliggenherl, størrelse, form,
farve og indretning.
Såfremt den enkelte haveejer overtræder bestemrnelserne i
deklarationen kan kom:nunalbestyrelsen kræve lejeren eks-
kluderet af haveforeninqen "Sancla,cJergård" og det udlejede
inddraget evt. ved hjælp af kongens foged.

$r3.
Påtal.eret
Få*åIEret ifØlqe nærværende cleklaration har kommunalbe-
styrelsen i \zeile. Endvj.<lere har byuclvikLingsudvalget for
Vejle-eqnen påtaleret, far så v.iC! angår besternmelserne
1 deklarationens 56, punkt 5 og '7 , samt for så vidt anqår
ændring af udlodningsplan, der indebærer, åt vejarealer,
stlarealer, parkeringsarealer og friarealer: beblrgges el1er
overgår til anden anvendelse, heruntler til anvenclel.se af
kolonihavearealer, jfr. deklarationens $3, punkt 1 og Z,
55, punkt 1-3 , sarxt $11. Ilndvidere har fredningsnævnet
påtaleret vedrØrende besternrnelserne i deklarationens 55stk. 2 og 57, st.k. L, hvorhos nåtvnet skal goclkende planer
hvorved de i S?, stk. 1. orntalte fælresareaLer indskræn-
kes' ligesom nævnets tilladerse sk:rl i-ndhentes til for-
læn-qelse af lejenrålet uCover år 2o23. - Foranstående skal
ikke være til hinder for at der uden forelæclgelse for
nævnet på de i $7, stk. l-r omtalte fæ1lesarealer lzder-
Ii-etere placeres indtil 2l huse med haver, svarencle til de
ikke tilladte htrse og haver: på den nordøstl-i-cre del" af
matr. nr. 3c.

s14.

?:!5}ens.a-tiongr fj:e oct æqdJ*gqer i deklara-tionen
Mindre l:å.ty-denEe - ærværende
dekraration kan efter ansEJgninq fra Kolonihaveforhundet
for Danmark indrømmes af kåremunalbestyrelsen,' såfremt
karakteren af det kvarter, som deklarationen spger aL ska-
be ikke derved ændres.

1.
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SIGNATURFORKLARING :

O fixpunkt for hovedhus (placering I n.ø. hlørne al byggezone)

byggezone 81 m2 (ptacering i s.ø. hJørne af have)

lllllllllll hovedhus

ffi redskabshus // - .

UDFÆRDIGET TIL BRUG VED:
TINGLYSNING AF DEKLARATION

TIL FRITIDSHAVEFORENINGE N
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