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Bestilling ..
formular

M '!vUj I.JJ'\tr. nr., e erla , sogn:
(I København kvarter)

eller (I de J.nderJydske lands- 31 ea Odder by og sogn. m. fl.
dele) bd. og bl. I tingbogen,

an. nr., ejerlav, sogn. 2 6. SCjl. 6 8 * 05;; i, '.!.
REG. NR. yg 6 Ynmelder:

lfJ r-Akt: Skab .. nr.' /'J1 'I"
(udfyld .. af • .....a;'onlorel

Stempel: kr. 00 øre

Købers } bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.:

P.. NC1~r!.",~!D O. KARLSLUND
LANDSRCT~::;I\GF9'HE~ ItOVOKAT

TORN0[G/.DE 3, ODDER

D e k 1 a r a t i o n
========

Undert~nede chauffør Henning Nielsen, Ki1degaardsparken
r, Odder, der er. ejer af ejendommen matr. nr. 31 ea Odder by og sog
erklærer herved med forpligtende yjrknina For mi~ selv O] eftc~f01-
a~~de ejere af nævnte ejendom, at der paa denne kun maa opføres eet
enfamiliehus uden tagtage og med største højde 4 m fra terræn til
tagkip, d.Y.S. 4 ro over højden af vejmidten ud for ejendommen, og a
huset skal være ensartet i størrelse, form, farve og udseende i for
hold til huse, der opføres paa parceller, der i henhold til bestem-

,mel se fra fredningsankenævnet for Jyllands Amter af 20. ma"l 1964,
26. juni 1965 og 21. juni 1960, er underkastet samme vitxaar for
bebyggelse, og at beliggenhedsplan, tegninger og beskrivelser før
byggeriets paabegyndelse skal godkendes af Fredningsnævnet for Aarh
Amt, samt at ingen del af ejendommen maa benyttes til oplagsplads,
henlæggelse eller hensættelse af maskiner, materialer eller andet.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse paa matr. nr.
31 ~ Odder by og sogn med prioritet næst efter de paa ejendommen
hvilende hæftelser, servitutter og andre byrder, hvorom n~rmere
hepvis'es til 'ejendommens blad i tingbogen.

Paataleber~ttiget er Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt.
Odder, den 3/7 1968

Henning Nielsen
Ligelydende deklaration vil være at tinglyse paa matr. nr

31 eb Odder by og sogn, matr. nr. 31 ec ibd., matr. nr. 31 ed ibd.,
matr. nr. 31 ee ibd., matr. nr. 31 el ibd., matr. nr. 31 ek ibd.,



.. matr. nr. 31 el ibd., matr. nr. 31 em lbd., matr. nr. 31 en

• ibd., matr. nr. 31 eo ibd., matr. nr. 31 ~ ibd., matr. nr .
31 ~ ibd., matr. nr. 31 ~ ibd" matr. nr. 31 es ibd., matr
nr. 31 dx ibd. , matr. nr. 31 .9Y ibd., matr. nr. 31 dæ ibd. ,-
matr. nr. 31 dø ibd. , samt 31 dr. ind.

(t.)

Som ejer af matr. nr. 31 eb og matr. nr. 31 el
Odder by og sogn.

Odder, den 29.6 1960 arbejdsmand
Kaj brock .

• Stampemøllevej 4, Odder.
som ejer af matr. nr. 31 ec Odder by og sogn.
Odder, den 2.7 196~

murersve~d Erik Halvor Jensen
"2andlev.

Som ejer af matr. mr. 31 ed Odder by og sogn. I

Odder, den 29.6 1966
arbejdsmand Frederik Nørregaard
Holsteinsgade 7, Odder.

e
••

Som ejer af matr. nr. 31 ee Odder by og sogn.
Odder, den 3.7 1968

r/s Odder Maskinforretning
vi Astor og Kaj f-':i]cke1sen. i'

Som ejer af matr. nr. 31 ek Odder by og sogn.
Odder, den 29.6 1~6C

arbejdsmand Ernst Koch Jensen
Hørregade 57, Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 el Odder by og sogn.
Odder, den 3.7 1963

overmontør Henry Simonsen
~arkvej 6, Odder .

• Som ejer af matr. nr. 31 em Odder by og sogn.
Odder, den 6.7 1966

maskinarbejder Christia~
B;yria1sen



-- Som ejer af matr. nr. 31 en Odder by og sogn.
Odder, del1 2).6 196v

arbejdsmand Hans Læsø Nielsen
Randlevvej 51, Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 eo Odder by og sogn.
Odder, den 23.6 196d

chauffør Harry Thylstrup
Asylgade 9, Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 ~ Odder by og sogn.

Odder, den 1.7 1962; Z;tf/YV ~A/Vl/~ .'

~ærerinde Inga Rasmussen,
Vestermarken pr. Odder.

Som ejer af matr. flr. 31 eq Odder by og sogn.
Odder, deD 2S.6 1960

sfiedker Erik Møller
Husmandsvej 6, Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 er Odder by og sogn.
Odder, den 21.7 1963

fabrikant Freddy Bunde
Fi~lerup pr. Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 es Odder by og sogn.
Odder, den 29.6 1960

radiotekniker Vagn Simonsen
Rørthvej, Odder.

Som ejer af matr. nr. 31 dx Odder by og sogn.
Odder, den 29.6 1962

chauffør Anker Hadsen
Kjærsgaard pr. Hundslund.

Som ejer af matr. nr. 31 .Q.z Odder by og sogn.
Odder, den 29.6 1968

• svejser Hans Graversen

Kildegade 21, Odder.



• Som ejer af m-atT. nr. 31 dæ Odder by og s~gn.
Odder, den 3.7 1960

murerarbejdsmand Johannes Jo-
hansen

Skolegade 46, Odder.
Som ejer åf matr. nr. 31 dø Odder by og sogn.
Odder, den 29.6 1963

arbejdsmand Tage Laursen
Rosensgade 120, Odder ..

Som ejer af matr. nr. 31 dr Odder by og sogn.
Odder, den 4.7 1968

arbejdsmand Ejnar Simonsen
Boulevarden 3, Odder.

BC/SL
Det erklæres herved, at nærværende deklaration

er l overensstemmelse med de af Fredningsankenævnet for
Jyllands amter fastsatte vilkår.

Det bemærkes, at påtaleberettiget er Naturfred-
ningsnævnet for~arhus Amt.

e
e
e

ODDER KOHMUHES BYGNINGSINSPEKTORAT, den 24. sep-
tember 196(,.

Søren Aagaard
sognerådsformand / Bang Clausen

bygningsinspektør.
·~egæres indført med frist til opfy1de19c af de-

af Fredning9ankcflævne~-G-p-Jyl-laoo5-A-mter--iøvri.gt stille-

Odde!, deL 26. ~ep't-ember1-963.

x)

o. Karlslund
~-~at

I
- I



.:>.'
II

.l

e-

"

:~~. Indført I dagbogen for retten
§ '" I Odder den Z G S f ;: C e * (I [) ;; l; :!.
§ 14:1 " /. l' i
(alt Ier-. --- LYST ~'1vtc;~ LI h-t ,J

UtU~· -'''/ /Uvvuld ./'.II:J. 1&1U5~'

Y)
Det bemærkea. at de i fredninOø.nk99ævnat. besteamelser af

20.5,1964. 26.6.1965 og 21.6 .l9() 8 olllb-.ndlede pucellu vedr0l'er for ..,

g,M;.evntømatrikelnl.lmre samt matr. nr. 31 U 04de~ Qy 09 sogl1.

DQklarati~Qn aeQær~s tingly.t ~t~~8\ ., Ai g~i~~~\ien.
hvis indhold er i overensstemmelse med d&k1Atat1o ..~ka$t tre~l&gt

1l<J
i borgerlig ~ag B. s. nr. 608/68 ved retten i 04~4. \1nQly.~ p••
matr. nr. 3l eh Odder by og sogn.-

Odd.er. den 16. oktobfæ 1968
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øre Akt: Sbb 8 nr.l So
(udfyld .. af dorn ...... konCOteI)
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter) -

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI.l tingbogen.

art. nr., ejerlav, sogn.

kr.Stempel:

31 ea Odde~ by o; sogn m.fl. Købers }
bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.: Anmelder:

P.• NORMAND O. KARLSLUND
LANOSRETSSAGr~~ER A~vO~AT

TORNØE.GADE 3, ODDE.R- 2. APR. ( 9

:i.l< Faategnlng
~~~,dek1 ~ra t ion vedr. 31 ea Odder by og sogn .. "":~./. af .d.1""'~ )1HJ'FPff J i
(7f,tt,t~H) e. . .ft/t} ;:)/:/'. I :

Da der nu tinglyses deklaration paa matr. nr. 31 eh ;
•
l

l,
l
l

Odder by og sogn i overensste~~else med det i borgerlig sag
B.S. nr. 608/68 ved retten i Odder fremlagte udkast, begæres
nærværende dek1aratlon endelis tiaglyst.

Odder, den 2. april 1969
O. Karlslund, advokaL, Odder.

Indf;'Jd i dagbODen for retten

I C :~.::r den -Z.APR. 69 U22!t 1

lYST JYd"/~.
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