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m QriMatr.nr. 8 o~ 2c Anmelder:
Bakkebølle ~y under
Vordingborg Købstads Jorder

Landinspektørerne
L. & E. Olivarius Hansen
Algade 12, Vordingborg

D E K L A R A T ION
=====================

Underskrevne Vekselerer Bent Wågensen, ejer af matr.nr. Sm og 2Sd Bakkebølle
under Vordingborg Købstads Jorder, forpligter herved i henhold til byplan
mig og efterfølgende ejere af nævnte matr.nr. til stedse at holde det på ved-
hæftede rids viste beplantningsareal, der er 15,00 m bredt, beplantet med dan-
ske planter som eg, tjørn, slåen og vilde roser og de på samme rids viste fri-
arealer langs periferien beplantet med eg og tjørn.
Denne deklaration tinglyses på ejerens regning som servitutstiftende på oven-
nævnte matr.nr.SIDog 2Sd • Bakkebølle under Vordingborg Købstads Jorder.
Med hensyn til servitutter og andre hæftelser henvises til ejendommenes blad
i tingbogen.
Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds er påtaleberettiget og såfremt
forholdene på stedet ikke efter påtale inden for en nærmere angivet frist
bringes i overensstemmelse med nærværende deklarations bestemmelser, er na-
turfredningsnævnet berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre på
ejerens regning.

Godkendes, den 12-7-67.
N atll rfrcdningsnævnet for

Præsw Amtsrådsk~ds
~-- 0/.J.

Bakkebølle, den ••••••~!?.~'!.~?.
........~.l!.~ .

Underskrevne bevidner herved, at underskriften er rigtig, at underskriveren
er myndig og at underskriftens dato er rigtig.
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