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rHEONINGSPLtJNUDV,\LGET f'on Amms AMT
MJrsclt~ [,nukvJrd l, Hl (/v Arhlli C.
1/1 (1),,) l:! 1)4) 55.

Deklaration

I anledning af skelforandring mellem ejendommen matr. nr.
29~ og 29~ Lillering by, Framlev sogn, hvorved lod nr. l af matr.
nr. 29~ overfØres til matr. nr. 29~; pålægger jeg som ejer af lod
nr. l af matr. nr. 29~ herved bindende for mig og efterfØlgende
eJere af den omhandlede lod fØlgende bestemmelser.

På lodden ~~ der ikke opfØres beboelsesbY2ninger eller som-
merhuse af nogen art, ligeså lidt sam der mJ opstilles camping-
vogne eller jagthytter. på den del af lodden, der på vedlagte
rids er skraveret, må der ingensinde foretages beplantning eller
andre foranstaltninger, der kan medvirke til at forrykke den nu-
værende tilstand.

Deklarationen begæres tinglyst som byrde på lod nr. l af-matr. nr. 29~ Lillering by, Framlev sogn, med respekt for eksi-
sterende hæftelser.

Ned llcns~'ntil panteeæld, servitutter og andr~ byrder hen-
vises ti] cjendoDmens blad i tingbogen.

PåtalebereLtiget i henhold tjl nærværende deklaration er
fredningsplanudvalget for Arhus amt.

Arhus, den

Som eJer af lod nr. l af matr. nr. 29~
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R/ds / /:4000 vedr

Udor6f!;c:lef I on/edn,n.9 ol" -/-,n.9/ysn,n9 o/
dek/orof,on mod =ndr,':9 ol" den nuvæ-
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Fredn,n9sp/onudvolgef- for Rrhus Om I-

Akt:. Sk;tb nr.
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Oversigtsrids i 1:20000 vedr.
matr. nr. 29. a og 29 b
Lillering by, Framlev sogn

MODTAGET

1 5 OKT. 1971
i oktober 1971 r vdnlngsplanudvalget

for Årh us amt
Joumal nr. sijo 3- ~-'7/ 7.

Lzm~:~~:'(!~~fm~rr.e
Svend NlelsM, Kold & Hougmann Andersen

RYHAV€VI.J 7, T2HJ ARHUS V
TELEF<"N (COft 1S!)O 11
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