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ENDELIGT SKØDE

Undertegnede Tueholm Gruppen A/S, Vestagervej 3, 2100 København Ø sælger, skøder

og endeligt overdrager herved til medundertegnede:

Grundejerforeningen Hjertebjærgparken
c/o formand Michael Berthelsen

Hjertebjærgparken 12

4340 Tølløse

den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, matr. nr . 10 cy Kvamløse By,

Soderup, beliggende Hjertebjærgparken 25, 4340 Tølløse benævnt fællesareal.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet.

Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere

VILKÅR:

Til brug for den tinglysningsmæssige registrering begæres tinglysning af følgende:
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<!!, 34038 ONMVill 0 L9Z '9.1103

§ 1.

Ejendommen, hvis areal udgør 11.362 m2 heraf vej 3.774 m2, sælges som den er og

forefindes, og som beset af grundejerforeningen, med de på grunden værende veje,

ledninger og installationer, hegn, træer og beplantninger m.m.

Ejendommen overtages fri for lejemål af enhver art.

§ 2.

Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser,

hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere og der henvises til ejendommens blad i

tingbogen.

§ 3.

Ejendommen overtages den 1. december 2006, fra hvilken dato denne henligger for

købers risiko.

§ 4.

Ejendommen er et ubebygget fællesareal/grønt område / vej/parkeringsareal.

§ 5.

Fællesarealet overdrages til grundejerforeningen til fremtidig drift- og vedligeholdelse,

som beset og i den stand, det foreligger pr. overtagelsesdagen.

Fællesarealet overdrages i øvrigt uden ansvar for sælger, bortset fra vanhjemmel.

Kommende gæld og forpligtelser til at svare bidrag til anlæg af vej, vand, kloak, el, fæl-

lesantenne/hybridnet og lignende ledninger, og anlæg af enhver art, herunder rens-

ningsanlæg er sælger uvedkommende.

•
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§ 6.

Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse.

§ 7.
Sælger oplyser,

at al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov,

fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg er

betalt i forbindelse med handelens afslutning af sælger. Sælger bekendt er der

ikke udført arbejder, afsagt kendelser, eller truffet beslutninger af offentlige

myndigheder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, samt

at

	

	 der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller

forpligtelser.

§ 8.

Købesummen er aftalt til

kr. 0.00

skriver kroner nul 00/100

KØBESUM IALT	 kr.	 0,00

Køber overtager ingen gæld udenfor købesummen.

§ 9.

Sælger erklærer, at ejendommen, der er et fællesareal, ikke kan bebygges og ikke er

særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter mit

bedste skøn kr. 0,00.
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Mic	 Berthelsen

Formand

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Postnr. og by: -

Jørgen Andrsc4.
Regnskab - Administratic!r:

Nairobi AII4 43. —
2770 Kastrup

ejendom.
Fællessekretariatet for ejendomsskat.
Holbæk, Jernløse, Svinninge,
Tornved, Tølløse kommuner

94/ / I 2006
Side 4

§ 10.

Samtlige de mbd nærværende handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder

salær til sælgers advokat, Jan Joensen, Vestagervej 3, 2100 København Ø, samt

stempelomkostninger for såvidt angår skødet betales af sælger.

København, den /

Som køber:

Grundej erforeningen Hj ertebj ærgparken:

v/bestyrelsen

København, den 2/'((

Som sælger:

Tueholm Gruppen A/S

Carsten Arly

Bestyresesmedlem

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens

myndighed, for såvidt angår sælger:

Navn:

Stilling:

Bopæl:

Postnr. og by:

Hanne Hansen
Advokatsekretær

Fruebj	 16, st. tv.
210	 nhavn Ø

Ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af2 /1:Y1.-(... udgør
arealet af matr. nr . 'JO CY kVar rnløseocie.xx.) ) 
	 ejerlav	 1,1A . 36g,  kvm.
Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller
nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet


