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~ Matr. nr.
v"

8 c Over og Feder
Ustrup byer, Uth sOGn.

REG. NR . .lJ"~"I ~ 'AI &2>

J.Jespersen
Bmanuel Jensen

L2ndsretssa~førc~e
Hors<.ms.

D E K 1 A ~ 0 T I C N.

, Undertegnede gårdejer Aage Vagn ~8dsen, Ustrup, som ejer af
matr. nr. 8 c Over og Neder Ustrup byer, Uth sogn, af hartkorn 3
skp. o fdk. 21 alo. og som ejer af batr. nr. 8 q og 8 r sms~as.
af hartkorn henholdsvis o 3/4 alb. 06 o 3/4 21b. deklarerer her-
ved føle;ende:

pQ nævnte ejendomme mo ikke opføres bygnincer (herunder
so~merboliger) førend tocninger vedrørende diese b~gninger og
belig~enhedsplan med an~ivelse af udvendige farver o~ bye~em8-
terialor er godkendt of frednjn~snævr-et for Vejle 8r~t. - Ud-
vendige ændringer vedrørende disse by~ninger må ikke senere
foretaEes uden nævnetA fo~u~ tnahentpdp cn~kendels2 til s~dan-
ne æn.<'lrir-ge:r.

r~taleber3ttj3et er f~eJnin~snævnet for Vejle amt.
l-Tet'værcmdede~{laration vi l VEJre at tinglyse so:r.J.servi tut

på ovenn~vnte ejendomr,r. led respekt af den Gæld og de eventuel-
le servitll.tter, der i 62[ pe:.hviler disse ejen(:Ol::J.Tle,of, deL' hen-
vit~es til e j end or:Aens blad j tingbog(;r} be.do forstvid t o.nc;t:rpan-
te~æld oG eventuelle 8ervit~ttp:r ob Ji~nende h~ftelcHr. R~r pcr-
c~llerne u3tr. nr. 8 q og 8 r Over o~ He(er Ustrup, Utb soen,
hl-iver f':'ivjo·ctfor panteseJd, bkal ml--~'viJ:O,:::'_'rh:,~ c~p'K:}ar3tionpi\

disse parcelJc:r rykke op og være prJoriteret forud for pante-
gæld.

,

Horsens, den 26. november 1962.
AaGe Vagn Madsen

Til vitterliGhen om rigtjg dato, ægte underskrift ae til vit-
te~lighed o~ underskrivernes myndighed:

Jespersen
1~ndGrctGG~6føre~

Horsens
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Indført i dagbogen
for Horsens Herreds-
ret 26. nov. 1962.

lyst
navn:

Am!:.elde.c:EmcHluel Jensen
landsretssagfører.

Horsens

BesteL~lelscrno i foranståence deklaration udvides til at
gælde for den parcel af matr. nt'. 3 f TIstrup, "C"thsOGn, der af
Fredningsnævnet for Vejle Amt er tilladt udstykket ved nævnets
skrivelse af 22. januar 1962 til lanJinspektør J. Abildtrup,
Horsens.

Nærværende påteening vil være at tinglyse på matr. nr.
3 f Ustrup, Uth sogn af hartkorn 3 s~p. 3 fdk.l elb., som ved-
rørende i marken den ovennævnte til udstykning frieivne parcel
af m~tr. nr. 3 f.

Pt,_ te_lcrstten tilko:n:rr;.crFrednin.:;snævnet for Ve jle Ant.

Horsens, den 38. novenbcr 1963.
AAge Vagn Madsen

Indført i dagbogen
for Horsens Rer~Ad8-
ret 29. nov. 1963.

Lyst
navn:
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