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MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 2.7/4.. 196CO)
[Fes. :i::Y" omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: /:'
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RER sv. t. WIUFF
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~ e ~ l 8 r a t i o n

Ent:e~s,,;rll~oJ, SVE'rar11;.', .fru .'~lis8bethHykjær, Karlshøj
• T3~feTnøie forpligter ffiig og efterfølgende ejere af anførte

ar under sammenlægning til een ejendom, at respektere
ude aekl.lr8tion

~Jfer som afsecær:r,::::liut: .Le)r den på parcelle!l værende bilophugnings-
~../ ~ladS foretages sn beplantning bestbende af en række syren

~SY~ing8 vulgaris) i en afstand a: 1,5 meter fra skel og med
l.' 1,5 meter t,'ellern de e:lkelte plant~l't

beplantningen etableres omkring hele virksomheden og udføres
snarest belejligt i l~bet af (foråret) 1968, og
beplaIlt~lngen om fornødent efterbedres, li~esom den fremover
stadig sk81 vedligeholdes, så l~nge par~ellen anvenJes til bil-
,.,phugnil":[.<;,og saledes _1t bep13!ltn1nt;en i løbet ijf r.ogh: år danner

tt't tæt, så. vidt muligt uigennemsigtigt hegn omkring parcelJ.en.



~l/~"~:9'I. .,

~ Påtaleberettiget er Naturfredningsnævnet for Præst.
f'.Amt SI' åd skred s •
~f Med hensyn til de e,jendommene påhvilende servi tutt~r og
f
~
(\' bogen.

r,
byrder med eller uden pant henvises til ejendommens blade i tirg-

Medundertegnede ejer a: .jendomm~n matr. nr. 2 a Engelstrup
by, Everdrup sogn erklærer mig herved indforstået
af nærværende de~laration på eJendoffimen matr. nr. 2 a indtil J.d-

er endelig gennemført.
Karlsrøj pr. T8pperm'je, deH ~t' -'fI' 1968,
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