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Matr* IMP t 3 H by og

for Vejle amt*

St«Btp«l~ o>g l til
§ 33 i lor »r« 14o af 7/5 193?.

L* slødstøågaaMrl
f

ved på at af tllhøre&de matr«

ur« 3 a af toy og, for at til og kirke*

fri« beliggenhed*
å^e^Lat ©n på

35 m i bredden og iøwigt 60 m i brøaåe».*

På dette må akur^i

og telefon«- ©Iler telef^ybaaøter eller

foxmatomtationer*

må tinglyøee på øjønåcm og de

nre»* A forbittdelee- hvilke n̂ landbrugøejenaoiiit med på*

talarat for for og for

ITejle as t*

êm 29« maj 1951*

Leurits

•• ; i til § 11 i lov n^« 14o af 7* maj 1937.
:; føl* Ve^le åen 2?« 1952*

C, Kudbeok*

BH/*



REG. NR.

latr* ar* 3 n Øjfcted fey øg
for Vøjl© ait*

L- og gebyrfrl i henhøM til
33 l lov ar, 14o af 7. maJ

on*
Ileli Ju*l øå®t@df lier-*

på for at til og fris

at af å®a tiUiørande matr» nrt
3 a af by og t

Arealet delf ånr ligger Indenfor mn af 60 m
det
På dette må opføre© f ©kure, boaer eller lig

Band© øller telefon«* eller aller tranafoma**

torstatiûQert
Däone må lysee på ejendom og i matr» iir̂ *

i forbindelae hvilke den udgør -an landbrû psejenacxa med påtaleret
for for og for Vejle sat«

den 29 « naj 1951*
I» J.

l heiiholå til § 11 i lov »r* 14o af 7* maj 1937*

for Vejle 27» deøimb^r 1952*

O* Rudbeok«
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Æz'ds vedr,
Katr. Jt/! 3 l}
tids ted ..Eg 0.1 Sogn

~': Jerleu lIerred.'
ZI Vffjle A171-t.

!/df'ærdlset til ..Bru,g ued Tl'nglgsnr:ng
af Frednh''/;,jsdek la.ratton .

Fredericia i Januar /9S'f.
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