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[J Akt: Skal? 15 nr. ~!".i/,_,
(udfyldes af dommorkontoret)

M tr. nr.
CRtA IJ/j ..
'7'REG. NR.

D e k l a r a t i o n

Undertegnede ejer af matr. nr. 1~ Saksild by, Saksild
bestemmer herved bindende Cor mig og fremtidige ejere af ejen-
dommen og evt. parceller herfra,at den del af ejendomnlen, som

ere~ vist på vedhæftede rids og der betegnet som parcel 1, stedse
skal være til brug som fælles opholdsareal for ejere og brugere
af de fra ejendommene matr. nre. lI' og 19 Saksild by, udstykkede
eller udlejede parceller, at det på parcel 1 viste sommerhus ved
ejerens foranstaltning skal være fjernet inden udgangen af året
1989 og at den på matr. nr. 19 udlagte private fællesvej "Sand-
marken~ der er forbindelse til "Plantagevej" skal væ're til·fri og
uhindret færdsel til fods eller·med cykle for de der ae;terat
benytte ovenfor omhandlede fællesareal, og som er berettiget hertil.

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr.
19 Saksild by, Saksild med prioritet forud for evt. pantegæld på
ejendommen, m~n med respekt af de tinglyste servitutter, som frem-
går af tingbogen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet fpr Århus amts syd-
lige fredningskreds og Odder byråd hver for sig.

Som ejer af matr. nr. 19 Saksild : •• •• ~.J.'1{v)-{y:o.tA/l.~ .. ,....-..••
/ { ----::::::::::~---

I henhold til lo~ nr. 287 af 25. juni 1975 (ko~uneplanloven) 5 36
godke~jer Gider byråd f:r...·: :~~00cklaration. Tilvejebringelse
af lOKalplan er ikke ; i.;cc;::vs',.

r---'~-----'----
NATURFRED:-!INGSNÆVIlH rOR

!RHUS MUS SYDLIGE fREDNINGSKReDS

Sog nr. 2J g / 19.t ()



Indfcrt i dJgi:1::;~~nfer retten l

r~~Tl1~{~~'~·~~~JAN.81-0 O O 277, .

• '~ ,', . r'~,.·'r·-·"" ,'~, ,. "-
f I .... : I IV 'l t '"" \...;';..L' oJ ~ ....:!! f {." i: r\.. \ l. '':' rt !

Skand8i"borg, den 2 O OKT.8 1-0 1 9 4 1 6
l"~~lrIlN'rIKnjn "'r=.(' '"'nl"lIII"IClI":::'C'r\' I c.:::: \1 ,~; ...... l ("l. I l~ i·,., 1.... 1\.',

~~~.

/k~
Poul Her.ri k Pedersen

fm



'I•
s
"r..
'"."··~
i:

~.',...,

I (:)

OJe~
e~
e .~~l

.... .:J "ti "

,J~r'·~q.,;
~ ," t

;) I ••

.'o'.

, ..

j/Y--

Terrcerc af
SaJ----.sLLcl o!J',
Oc.lJ:J~ jG_J r)7../-~ (.L L~!..(:J

SaJcstld

c-:..x/:"~~."-"._;:'j'~:f~C L a..:" jL __S'!:" ,"9/3:; t..t-L or{UJ

(.!c-c (..J.J~:L:: S""--!.Jr~ CL/{ se./,t./liL<.L C_' YL /'<:l:.>.i.Le.s

o,c" ".l..-J<:: .:_Ls -..-1.-,'" ~::..~ oy ,o; ...<.;- ..... 1.:...· <...l- n.,-r<..g "-J....,r ...'5 :'jr--~

.. " • ...:::-1 !(--'-~-S Fj~~ rr-u...-A-t...r r""'<.J'"' / '7 ......;l u__-~~,eLi... 1:)(..."
-'

c... __

Akt: Skab nr.

ø

)
I
/

\
\
\

'-- -

.Jens Hdastrup

\
\

\
\
l,

o ~,",.""\ r \ J


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



