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Matr.nr. lh og 3u Dyrby by,
Gassum sogn.

F.s.nr. 52/1960

Stempel 2 kr.
5013

.aug.1960.
D e k l t ia r a o n •

Obj. 99.

Anmelder: Fredningsnævnet for
Randers amt, v/dommer A. Fog,
.Mari8ger.

I anledning af, at fredningsnævnet for Randers amt har erklæret at ville

lispensere fra naturfredningslovens § 25, stk. 2, m.h.t. et gulstenshus med
ørtag, nemlig en dambrugsbygning, indeholdende hakkerum, klækkerum, opholds-

stue og garage, som underskrevne prokurist Werner Hvid Hansen, St. Blichers-
gade 2, Randers, i foråret 1960 har ladet opføre på matr.nr. 3u Dyrby by,
Gassum sogn, erklærer jeg, bindende for mig og efterfølgende ejere af nævnte
ejendom og af matr.nr. lh smst., at yderligere bebyggelse eller ændringer i
den eksisterende ikke må finde sted uden nævnets forud indhentede godkendelse.

Nærværende må tinglyses på mine nævnte ejendomme med påtaleret for
fredningsnævnet for Randers amt.

Randers, den 4.8.1960.
w. Hvid Hansen.

Idet nævnet herved modtager forannævnte deklaration, bestemmes,at den
være at tinglyse som foran nævnt, idet den ansøgte dispensation meddeles.

FREDNINGSNÆVNET FOR RANDERS AMT,
dommerkontoret i Mariager, den 5.8.1960.

F o g •

§ 12 10 kr. Indført i dagbogen for retskreds nr. 68
Randers Herredsret
den 6. aug. 1960
Lyst tingbog 3u fol. akt: skab M nr. 625.

§141 4
§ 142 3

17 kr.
sytten kroner
Stempel 2 kr.

Anm.: Forud hæfter pantegæld og servitutter.
Blegvad Jensen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt,
dommerkontoret i Mariager, den / ~

/

1961.
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