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Brabrand-Årslev Kommune
Område til sportsanlæg samt cykelsti ved
Engdalsvej i Brabrand

KONGSBAK

INFORMATIK

Del ophævet i henhold til Byrådsbeslutning af 21. juni
2006 - tilbageførsel af byzonearealer til landzone Kommuneplantillæg nr. 65 til Kommuneplan 2001

Marts 1948

PA.RT..IE L BY PLAN
FORETOMRAADE

AF BRABRAND BY OG SOGN

I - 1949

AARHUSAMTSTIDENDESBOGTRYKKERI

§ 1.
I medfØr af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner vedtages det herved at palægge det nedenfor beskrevne areal den
i d e efterfØlgende paragraffer nævnte byplan.
Arealet omfatter et areal
beliggende i Brabrand sogn mod
nordbegrænset af denprivatevej,Engdalsvej,
mod vest af
Østskellet af matr. nr. 10 aØ, mod syd af Brabrand sØ ogmod
Østaf vestskellet af matr. nr. 40 e, 40 t og 40 u. Området omfatter den l. januar 1948 fØlgende matr. nr. alle af Brabrand
by og sogn: 11 ay, 16 bf, 16 bn, 40 o og 40 ac.
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2.
Arealet udkgges til fremtidigt sportsanlæg, idet der dog i
en afstand af 100-150 m fra sØen og omtrent parallelt med
denne skal @res en kombineret cykle- og gangsti over arealet.
Stiens beliggenhed en endnu ikke endelig fastlagt.
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3.

P5 arealerne må ikke foretages nogen udstykning eller bebyggelse, ligesom de ej hellerpåandenmådemåanvendes
i strid med planen.

0 4.
Påtaleberettiget medhensyntildennevedtægteralene
Brabrand-Aarslev kommunalbestyrelse.
5.
Kommunalbestyrelsen erberettigettilattillademindre
betydendeafvigelser
fra bestemmelserne i dennevedtægt,
når særlige forhold taler derfor,
og når disse afvigelser efter
kommunalbest.yrelsens skØn ikke vanskeliggØr sikringen af
arealets endeligeudnyttelse.

Foranstående forslag til partiel byplan er vedtaget
rådets m@de den 17. marts 1948.
Brabrand, den 31. marts 1948.
Brabrand-Aarslevsogneråd.
O. A. Nielsen,
formand.

i sogne-

......_

2. k t . j . nr. 33-2-48.
Henl@rer til den af boligministerietden 16. marts 1949 godkendte byplanvedtcegt f o r et areal omfattende matr. nr.ene 11 W,
16 bf, 16 bn, 40 o og 40 ac af Brabrand by og sogn.

Ministeriet f o r byggeri og boligvcesen, den 16. marts 1949.
P. m. v.
R. B.
QuistMoller.
f

I medfØr af lov nr. 181 af29. april 1938 om byplaner godkendesforanstående xf Brabrand-Aarslev sogneråd vedtagne
11 ay,
byplanvedtzegt foretareal
omfattendematr.nr.ene
16 bf, 16 bn, 40 o og 40 ac af Brabrand by og sogn.
Ministeriet for byggeri og boligucesen, den 16. marts 1949.
P. m. v.
E. B.
Quist MØller.
f
IndfØrt i dagbogen for retskreds no. 55 Ning og Hasle m.
flere herreder den 27. april 1949.
Lyst tingbog: Bd. Brabrand bl. omskrevet IV 404 og I 218.
Akt: Skab C. no. 389.
Matr. nr. 40 o er den 24. februar 1949 udgaaet af matriklen
og inddraget under 11 ay.
Fnbritius Tengnagel.

