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DEKLARA!ION:===============
•Undersk~evne vognmand Svend L~sen boende Dronningholm, Au-

derød by Kregme sogn, pålægger herved i medfør af ~erfrednings-
nævnets skrivelse af 25/10 1961 (ofn. 532 106) til Kregme-Vinde-
rød kommune denne min ejendom servitut om, at det på vedhæftede
kalke skraverede 'areal skal henligge som naturgrund uden høj be-
voksning, således at udsigten mod seen fra kommunevejen kan for-
blive uhindret. .."~~'l,~~~')\-r:.'J ", _

I så henseende vil nærværende deklaration være at lyse som
servitutstiftende med.Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt
som påtaleberettiget.

Ejendommen er pantebehæftet.
p.t. Frederiksværk, den 22. 4. 1963.

Svend Larsen.
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Deklarationsrids vedr.
mat r. nr. 1211
Auderdd By, Kregme Sogn.
Udf i januar 1963 af ElalsLev og Sbndergaard.
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