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FUl'JDE~ By - ~\USE'

MATRI KE L Fa RTEG N E L S E

(ajour pr. 'LsI \ 19Co7 )

Fr:eaFliF'lgen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: ucJ(.:L t--e. V'--.p d~
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aMatr.nr.3_ 25. JAN.19B7 * . 81 '7 Anmelder: ~~ ~
Landinspektør vf[IY)'/~l
Kaj Jørgensen,
Hostrupsgade 21,
Silkeborg.

Funder py og sogn.

REG. NR. YI sy

D e k l a r a t i o n.

=ta Undertegnede ejer af matr.nr.3~,Funder by' og sogn
deklarerer hermed med bindende virkning for mig og efterfølgende
ejere af nævnte ejendom,

at de på vedhæftede rids angivne parceller nr.2,3 og 4 af
matr.nr.3: ikke må udstykkes til parceller under 2000 ~,
dette skal dog ikke være til hinder for mindre vejudvidel-
ser eller lignende,

at d~n eksisterende løvstræsbevoksning skal bevares og
vedligeholdes,dog må hugst finde sted i det omfang,hvori
det er påkrævet af hensyn til bebyggelserne og indkørsler-
ne til disse,
at beliggenhedsplan og tegning til bygninger skal forelæg-
ges fredningsnævnet for Viborg amt til godkendelse inden
rydning eller bebyggelse af grunden finder sted.
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Nærværende deklaration,der respekterer allerede lyste
pantehæftelser og servitutter begæres herved tinglyst på min ejendom
matr.nr.3~,Funder by og sogn.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Viborg amt,samt
F~nder sogneråd.

aSom ejer af matr.nr.3_

Funder den ..0 ~?~r
f?r:la~~~ j1]dcd~... : (~;~~. B~~~h~~;) .
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som bygningsrnyndjghed:

Funder den • ; .I?/;~":f<ff0...~?~f!. .

.......f.4p.O~-:,:-:~~~.~Funder sogneråd ) ~.. ...•.
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8es:i1iln,s-o

fcrmulilr

ro(OhOj//"
Zad /Trf//77,0/7//79

Akt: $kab nr.
(udfyldes af dommorkontoret)

~! af./ Ja.!7lCL ~ r. 1717 -

lZi7glfjS/lL.l7gsnds ved;: jJarr;:e!!e/'

al mair. 171.' 3q. FLl/7de/" Dy 0.9 $ogl7.

Udarbejdet i dec;:. /966.

I: 1/000

"t"t_ 1{t~i I<Men & Kjeld'kov A/S

.J.nr6h7-7.y/96b.
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