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Underskrevne b~,rdejG-:- IJ~n~:::;Lade?,ao::-d,l"tirnmerslund,Rr;d.ensbed,
deklarerer nerved for nic ae efterføl~ende ejere af ejendomnen
matr.nr. 4 a Riw~erslund, liedensted sOGn,
at der inden for yarcellen og vest for en linie, der på vedh:reftede

skitse er vist omtrentligt med rød stiplet streg, er pligt til
at sørge for, at terrænet (grusgravsbunden) reguleres således,
at jorddynger og -volde (i den udstrækning de ikke medgår til
opfyldning af huller inden for parcellen) sl;:ubbesøst for den
røde linie for her at danne fod for en opfyldning, der fore-
tages fra oven,

at den pu skitsen omtrentliGt viste dynge af tT8rødder skal fjer-
nes, eventuelt flyttes øst for den røde linie, hvor stubbene
kon gøre gavn som fyld,

at bevoksninsen lanGS ko~mULnevejen udtynues betydeliGt, idet al
gran og det meste af hylden f81ues og fjernes, oG at kvaset
styrtes ned i hullet øs t for den røde streg oG ter afbrcendes,
således at der ved udtyndingen skal til::::trJ2besen åben, arts-
rig buskb,evoksning, med forplic;telse til, at dennes åbne
karakter skal bevares fremtidigt,

.,'
at affald vest for den røde linie henlægges pu lossepladsen øst

for linien,
at fem telefonpæle mellem huset oG den ga~le skydeskiveopstilling

skal fjernes (telefonpælene er ikke læn;ere ledningsbærende),
at der tillæcges det offentlige ret til ved frednincsmyndicheder-

nes foranstaltning og uden udGift for ejeren at foretage op-
fyldning øst for den røde linie, herunue~ ret for frednings-
myndiGhederne til kørsel i fornødent omfang til at foretage
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opfyldninf';, - scunt <.ll;bevok~3nin[~, oer m::tto vv,::re i

vejen for korslen,borthu(;Gec, oG
at der, s~fremt der til opfyldninGen bru~es o.n~cl; materiole

end jordmateriale , sluttelic skal :Di::.b::l;::r;cset 10.['; ,jord.

Nærvc?rende deklaration bO[J];res tinGlyst pi) e,j r;nr]oIDmr;n

-_-1-.,.., nr 4"" .....,l·mmer~",." 'T:] ~ ...,--I-ed sorrTI l'deL (lr-.[' 1T'0() hpnr'~rY)
.l1 ...u..vJ... • ~ol\. u..LI.A..-1..,J,.\.,.4" .L-l'-'''-A. .........l...l.l,JU l.J' u ~_v ....... J- ........L,o-

til ~:;ld, byrder 05 servitutter henvises til ejendommens blad

i tingbogen. - Påtaleretten tilkommer :B'rednLnc:SI10.:vnet for
Vej le amt~:;r0.dskreds oe; Nationalmuseet, hver .for sie;.

Hedensted, den 25. o!<:tobo:::'19G2,
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