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MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 20/ s 1970 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: '
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Gældende matrikulært kortbilag: / .....

Se også REG. NR.:



...

,

,

- ----------- --- - --.----- ~_ ..

REG. NR. S3S1/1 . .l~ ..?() .
Akt: Skab nr.

,
Matr. nr. las og lat

Sønde~by, Grindsted sogn.
Anmelder:

Landinspektør
L. Hjort Gregersens Eftf.
B. KJÆR LAnSEN
Grindsted . Tlf. (053) 20030

Stempel- og
lov nr. 194

3 (' S l .(26. [vi 1-\ J. 197 O
gebyrfri i henhold til
af 16. juni 1961 § 32, stk. 6.

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede smedemester Marinus Jacobsen, ejer af ejen-
dommen matr. nr. las og lat , Sønderby, Grindsted sogn, be-
stemmer herved for mig og efterfølgende ejere af ejendommen
følgende:

l.

Ejendommen må ikke udstykkes yderligere.
2.

Der må ingensinde opføres bygninger på ejendommen.

Henkastning af affald samt etablering af bilkirkegårde
er forbudt. Campering og båltænding er forbudt. Opstilling
af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger er
forbudt.

Nærværende deklaration tinglyses på ejendommen matr.
nr. las oglat , Sønderby, Grindsted sogn, forud for al pante-
gæld.

Påtaleret tilkommer Fredningsnævnet for Ribe amtsråds-
kreds.

Grindsted, den 2z-s-"70
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