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• DEKLARATION •

Undertegnede mekaniker A s g e r R u b re k, Bredal, der 'I

ifØlge tinglyst adkomst er ejer af matr.nr. l bb Bredal by, Engom
sogn, deklarerer for mig selv og fremtidige ejere af matr.nr.
l bb eller parceller, udstykket af de~e ejendom, pligt til til
enhver tid at opretholde det på nærværende'~eklaration vedhæfte-
de rids med rØdt viste areal beplantet og ti~at opretholde be-
plantning på arealet og/eller at tilså dette med græs og opret-
holde arealet som græsplæne.

Jeg forpligter samtidig den til enhver tid værende ejer af
ejendommen til ikke at have automobiler henstående mellem det o-
venfor nævnte areal og de på ejendommen opfØrte bygninger, bort-
set fra ganske kortvarig henstillen af sådanne i reparationsØje-
med.

Påtaleret efter nærværende deklaration har Fredningsnævnet
,,'

for Vejle Amt.

Forpligtelsen efter nærværende deklaration om etablering af
plantebed respektive græsplæne og forbud mod parkering indtræder
først, når en af A/S Dansk Shell på matr.nr. l ~ Bredal by, Eng-
om sogn, projekteret servicestation er opført og salg af benzin
fra denne er påbegyndt.eF '
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Deklarationen respekterer de på ejendommen den l/lo 1967
tinglyste servitutter og hæftelser.

Bredal, den I i
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_';'mtsriide t medd81er herved samtyli:lce til 101''-11:::: tilonde clcl~lQrQ tion

for sC, v l~it anZ~cr ele i den indehold Lc; serv l tu tter ,[lod bebygGolse, jeavn-

f0r ~ '-. l lov nr. 2)15 ~1_flo. juni 19t)0 (bYEe:elov for lqJbstædcrnc og

landet).
Vi:;JLJ~ AJ,lTSHJI.U, den 5. mart s 1960
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