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Mtr. nr., ejerlay, sogn::I ..2 at Vl1hol ti ol
(I Ksbenhavn kvarter) XeClenskovpar4e.

eller li de sønderjydske lands- Sd1-. ylsslna SO gn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt; Skab nr.
1ø4/114M øf lløtat8l1l&onJørd;

Ksbers }
K d·t bopæl;re I ors

REGt. NR. O\"J~~.O\ O

Gade og hus nr.:
(bvor ddaol Rodes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Prodnlng8nævne~ tOl!' SkaDderbo~g amt.

Stempel: kr. øre.

P li li J) • I • Q S D E X Ir A a A 11 I o I.-~-----~------~---_._------------------_._-
undertegnede godaeJer, olvlllDgenl~ Ole 3bbe Andersen og hustr~1

Gertrud And~r8eD, født Scho~. tllbyder berved med bindende vlrknlng
tOl!' oe og senere ejere at tredd nedennævnte undel!'vor ejendom
Vls8Inggaard værende obJekterl

l. Se REG.NR. 01958.000

2. 3D trægrupp. bestående at 5 ansellge 60-lrlg. Douglasgran.r pi
matr. nr. 23 a at fræden bJ" og sogn. Gruppen sth- 1'oeSveJga!'len

oa. 150 • nord tor akovtogedhuaet 1 Træden skoy. bvor en YeJ
drejer ø.tpl ne4 tl1 Gud.alena gamle løb. Træerne .1 lngenslnde
t~ldee. topskære. eller ~ds~tt.a tor en banaDdllnc. 4er kan
t~ tll .delæggela •• Der .1 Ikke optøre. bebyggela. lnden
tor en at.tand at mIndst 50 • tra trægruppen.
Mitte det pi grund at træerne. ælde eller ITSdom bllye
~1'endlgt at teleS.dem, bør dette kun akø etter toryd lnd-
hentet .rkl~rlng tra statens tll-matørenda skoyrider .ed•
prlvate akoye l Skanderborg amt.
Yedrørende de pi ejendommen hvllende _ervltutter hen~18e.
tll ejendommens tolle l tIngbogen. De omhandlede trednInga-
obJektera piacarlDS tlndes Indtegnet pi det nærværende
deklaratIon vedhæftede udanlt at .ll.bo~blad.
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Denne 4.k1.r ..~loD y11 yære .~ -'Inal, •• pi ejendommen.

lltaleret har ejeren, Prednlngsnønet tor Skan4erbo~

0l Danmark. naturtrednlng.torenlng hver tor .1S eller l

torenlng.

Vl.elnggaard, den ~ november 1;52.
O.E.Ander ••n. Gertr~d Andereen

.t. Sohou.

~ll vltterllghed:
}laml BRYn.: Am. Peder .en,

Stilling: Skoytog.d, Stllllngs Bogholder,
Adresse: træden pr. ~ønnlDg.Adres.e: !ræden akoY.

PoranøtAende deklara~lon godkende ••
Prednlngenævnet tor Skanderborg amt, den 15/11 1;52.

Jobs. Pedereen • Bane Mlkkel.en.

.lohD Bolekay.
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