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MATRIKE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. \Lif \e> 196'?)
E.I.1I i::y.:: omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

:

Gældende matrikulært kortbilag: /

Se også REG. NR.:
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B.stilllng ..
formular

.... -(u,jj~id;.af dommerkontoret)(i København 'kvarter)
eller (i dernderjrdske lands-
dele) bd. ~gbl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gem byGern sogn KøberRiG .MR. S.2 /0.
Kreditors't "

.,.t9/
Anmelder: /~-~9rGade og hus nr.:

1 4 DeT.19 (19 ~ 1 1 7 4 3 Fredningsplanudvalget for
Veile og Skanderborg Amter

Kobbeltofl 25
7100 Vejle. Tlf. (OS)823369DErJ ....f\.RATION-. .

I anledning af udstykl11ng af ID.in ejendom matr. nr'. 11a m.fl.
Horn by, Tv1lum sogn og metra nr. 9d Garn by og sogn, hvorved
matr. nr. 9d agtes afhændet til rela-eativt formål, pålægger jeg
herved for mig og efterføleende ejere matr. nr. 9d Gem by og

_:;:5 :sogn, Skanderborg amt, ~ølgende bestemmelser:

"På metre nr. 9d, der agtes fraskilt, m~ ingensinde op~øres
bygninger at nogen art, li69så lidt som der ruå opstilles camping-
vogne. t1

Deklarationen begæres tinglyst på matr. nr. 9d G,ern by og
sogn, Skanderborg amt, med respekt for eksisterende bæitelser.

Med hensyn til pantegæld. servitutter og andre byrder henvi-
ses til ejendommens blad i ~ulgbogen.

Påtaloretten l~r FredninSsplmludvalget for Vejle og Skander-
borg amter.

Som ejer af matr. nr. 9d:

Som køber
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