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MATRI KE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. '2. \ /\ c 19 "9)
r: eel::i: :yo14 omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Gældende matrikulært kortbilag: -/

Se også REG. NR.:



· S_tilling<-
;. ' formular, .

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (j de sønderjydske lands.

dele) bd. og bI. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

7a
Trust by
Tv11um BOp

kr. øre Akt: Skab nr. L.:
(udfyld.. al dommerkontoret) ~
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Stempel:

KøtREG"b~æ~. 5":;' 03
KreditDrsl p .2~
Anmelder: ~ - ~ ,Gade og hus nr.:

120 bH21.0Cl.1~b9R Fredningsplanudvalget for
Velle og Skanderborg Amter

Kobbeltaft 25
7100 Vejle. Tlf. (OS)823369

DEKLARATION-
I anledning af udstykning af min ejendom metre nr. 7& Trust

by. Tv11umsogn, Skanderborg amt, hvorved der agtes afhænd.et en
-----::--:-:-::::------=---parcel til rekreativt formål. pålægger jeg herved for mig og ef-
terfølgende ejere parcellen følgende bestemmelser.

"På den parcel. der agtes fraskilt, må 1ngensinde opføres
bygninger et nogen art, ligeså lidt som der må opstilles oam-
pingvogne."

Deklarationen begæres tinglyst p~ metre nr. 7a Trust byt

Tvl1um sosn, med respekt for eksisterende hæftelser.

tted hensyn til pantegæld. serv! tutter og andre byr~er henvi-
ses til ejendommensblad 1 tingbogen.

Påtaleretten har Fredningsplanudvalget for Vejle og Skander-
borg amter.

Somejer af matr. nr. 7aa Dato. 21-') - tf)

Som køber.
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" D ,en•• n" Kleld.kov A/S, København
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