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MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. tot ~ 1964)
~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

< ,

Gældende matrikulært kortbilag: Ju VI..-- I.

Se også REG. NR.:



3191 19 M~R. 19å4
H ØtJY'3, 7~lREG. NR :J~ , <i-II'-"~

Ak~:sbb./~II.~/.

Parcel nr. 2 af matr. nr. 4 d
Magtenbølle by, Vis-
senbjerg sogn.-

A'nmelder:

OD

.E. Lumby Rasmussen?~
advokat, Tommerup.

r 7(,) q~~673
TUE

23 A PR, 1964

D E K L Å R Å T ION.

Undertegnede direktør William Holmberg, Coldbjørnsensvej 7, Odense,
der er ejer af parcel nr. 2 af m.tr. nr. 4 ~ Magtenbølle by, Vissen-
bjerg sogn, deklarerer og bestemaer herved følgende:
!1deD nu eksisterende beyoksning pA parcellen stedse akal'b1be-

holdes,
!!parcellen ikke må yderli.:::ereudøtTkkes,
at der kun må opføres eet b.boeLsesbus til een familie på parcel-- len og
at tegninger til bebyggelsen skal forelægges fredningsnævnet til- godkendelse forinden byg~.ri påbegyndes.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på tornæTnte parcel,
idet der med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til
ejendo .. ens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet tor Odense Amtarådskreds.-
(/_. 2::.""1/1"3 J Der henvises til rids udarbejdet a.f landinspektør
H. Jacobsen. Hårb7.- Ode~~963' j

tf~~~.

~ Y/t./1't1hzr-;
OYenltAeD4e t11'r.a •••
Ørat.d, 4.n I~-.n. 1164.

PrednlnQsnævnet t:
tor 20.'

enae amtsr'6dstreda , 11
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laI~ /7- kr .........

Anmelder:
E. Lumby Ra •• ussen ,
advokat. To.-rup.

loranstående deklaration b ;1nglystb egære. på hele matr
elle b7. Vissenbjerg sogn.- •

V~'~I ~ ~/;( ,/9~

~ :1taJtJ()A, J .

j
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nr. 4 d Magten~
- -,

den 16. april 1964.

tf~ j J;l '1 ...._.. tndført f dagbogen for
§141: 1_ _ _ ( ~~nse herreds retskreds,

§14D : ~ _ - _ ~. 2.l.APR. 196~
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Parcel nr.1-2 daf matr.nr. 4=

t
I
t

Parceller at
dMATR. NR. 4=

JlAGTEBBØLLE

SOGN: Vissenbjerg
HERRED: Odense
AMT: Odense

Den med grønt viste parcel af matr
nr. 4~ Magtenbølle by, Vissenbjerg sogn,
der udgør ca. 1,5 ha. er af gårdejer Wil-
liam Hansen solgt til direktør William
Holmberg, der agter at opføre en weekend-
hytte på parcellen.
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Mllforhold 1: 4000

B Y

Udfærdiget i juni 19631 anledning af udstykning
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