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Matr. ar. 10 a. 10 ~. 12 ~ ol 13 A&
Sk.jby ~nder Arbus køb.tad. Jorder.

An.elder:

DEKLARATION.---_._---~---------~----
Un ••rt•••• d•• J.r at .atr. Dr. 10 a, 10 A, 12 ~ or 13 A&

Sk.Jby ••C.r Ar••• køb.tad. Jord.r. be.t •••• r h.rved bladend. for
nuy.rende OC tr••tldl.e .Jer. at •• y.te .J••do•••• g parceller •• rat:

Det areal .t aav.t. aatr. ar. 10 a, 10 ~, 12 ~ eg 13 A&, ••r
er bella ••nde •• 11•••• t.r•••• n tor Arbu.·Raader. landevej og en
l1ni. parallel .ed og 60 • _at tor den ek.iater ••d. vejmidte af
Arbua-Raader. land.yej skal bolde. tl1.1et .ed era., og arealet .1
beplantes .ed enkelt.tående traer .C rrupper .t lavtvok.ende bu.ke.

P! oven._vat. areal al Ikke opsattes ••CD af nogen art, hv.r·
keD a.l1 •• d•• nkelte paroeller eller dl•••• a'er.nania •• od yeJ•• ,
lig•••• arealet ikke al b••,tt •• tl1 ud•• dør. oplacrla. af aaterl.ler
og .ar.crupper l r.kl ••••••• l.t øjea.d .ll.r ••• opl.,.plada for
affald.produkter.

på .r.alat .1 ikke op ••tte& ._.re, bod.r, h.erke. varica eller
.1dlertldl.e. eller a.bri.ge. r.kl ••• ladr.ta1ncer.

Parkerl.e af aotork_retøJer eller indretning af parkerlas.-
p1ad ••r i are.let .1 kua .ke efter •• raere af Naturtr.d ••la••••••• t

1 de enkelte tilf.lde Clv•• tllladel.er.
Pltalerette. ttIko•• er .at.rfreda1ngsaava.t for Arb.a .. ta-

rådallred••
Marver ••de d.klaratl.n b.gær •• tinglyst på .atr. ar. 10 .f 10 a.

12 & oc 13 ~ Skejby uader lrh •• k_b.tada jorder.
l ris•• , de.
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