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Undertegnede ejer af matr. nr. 2 ug Nærum, der af Fre~nin6s-
nævnet for Københavns'amtsrådskreds har fået tilladelse til at opføre
tilbygning på ovennævnte ejendom, erklærer herved på egne og efterføl-
gende ejeres vegne:
at .,der ikke på matr. nr. 2 ug Nærum vil blive opført bygninger 8-fno-

gen art, herunder skure eller opsættes hønsegårde eller anQ~'e ind-
retninger, såsom affaldsdynger og lignende, nærmere skellet til ~'~:-
gersborg Hegn end 6 meter, idet bemærkes, at sidstnævn'te skel el' ';)2-

liggende 1,26 meter. (2 alen) fra eærdets ydre fod,

I
§1 den til enhver tid værende ejer af matr •.nr. 2 ug Nærum forpliGtes

til ikke uden skovvæsenets tilladelse at foretage opkapning eller
fældning af skovbrynet.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på min ovennævnte
ejendom mat!. nr. 2 ug Nærum, og vil ikk~ kunne udslettes af tinc::bc.=.en
uden tilladelse af Fredningsnævnet for Københavns amtsrQds~reds, ~~,~e-

rød kommunalbestyrelse og Jægersborg ,Skovdistrikt,.der alle h~r påt: ~-
ret ved nærværende deklaration.
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Med hensyn til de ejendommen påhvilende se~tutt~~nvise3 ~il

ejendommens blad i tingbogen.
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IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 4
lyngby Civilret

den 20. 06. 69
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