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(ajour pr. B /\2. 1959)
Fredningen omfatter (helt eJler delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: OkT \0, IS9
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A f s k r i f t.~------------------

Undertegnede Silkeborg kommune som ejer af matr.nr. 1336 ~ Silke-
borg købstads markjerder deklarer herved, at hele den del af r!Jatr.nr.
1336 k, som ligger uden om "Bredhøj·, fredes, således at arealet ikke
må bebygges eller beplantea, men skal henligge som græsareal, hvori

la gravning efter grus eller lignende }kk~ må foretages. Der må ikke på

arealet anbringes transformatortårne, telefoa- eller lysmaster, skure,
~ udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrend.

genstande.
Kommunen fo:r:pligter sig til at anbringe et hegn omkring matr. nr.

1336 k i parcellens ydre grænse bortset fra den del, der
til tlRingvejen", således at hegnets art
fredningsnævnet.

Påtaleberettiget er Fredningsbævnet for Skanderborg amt.
Silkeborg, den 30. noveIDber 1959.

Silkeborg Byråd
Aage Chris tensen •

I Ingvartsen.
Foranstående deklaration kan tinglyses.

Fredningsnævnet for SkanderbOrg~tJ den 7. december 1959.
H. Hilden.

Tinglyst den 8 december 1959.
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