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l\1atr.nr. 4 .2.2. Pindstrup by,
Marie Magdalene sogn.

H. Jochimsen
advokat
Hanne Jochimsen
advokat
Sct. Clemensstræde 9
8000 Aarhus C
Telefon (06) 12 41 66

• A 318

D E K L A R A T ION

• 20. MRJ. 1973 - 004812

I anledning af, at fredninGsnævnet for Århus a~,nordlige
fredningskreds meddeler tilsagn om dispensation fra skovbyggelinien
til opførelse af et cafeteria p3 mCltr. nr. 4 .2.2. Pindstrup ty, Barie
Nagdalene sogn, pulægger undertegnede fru Gerda Jespersen, Hingsø
pr. Pindstrup herved sig selv som ejer af ejendommen matr. nr. 4 ~
Pindstrup by, r'brie rIi3.gdalenesogn og senere ejere af denne eJendom
følgende forpligtelse:

, l.
BYGgeriet skal udføres som lavt bygGeri i en etage med fladt

tag (built-up tag), og byggeriet skal i det hele udføres med diskre-
te farver.

2.
:.) På pladsen mellem bygningen og landevejen må ikke henstille

biler, og pladsen skal anlægges med græs og buske.
3.

Parcellen bag bygningen erhverves, således at al parkering
og henstilling af vogne til salg og reparation sker på dette areal.

4.
Nævnet skal godkende de reklamer, der skal opsættes, hvorved

bemærkes, at der IDH forventes stillet krav om en ikke særlig domi-
nerende reklamering.

5.
Påtaleberettiget efter nærv~rende deklaration er fredningsnævnet

for Aarhus amts nordlige fredningskreds.



6.
Nærvæ~ende deklaration tinglyses med prioritet forud for al

:v".antegæld, men med respekt af allerede tinglyste servit~.~.ter.
7. ,.,\-,"<'

Til deklarationen er vedhæftet et rids, der viser dels be-
liggenheden af den pågældende ejendom, dels byggeriets beliggen-
hed på ejendommen.

Pindstrup, den 5. marts 1973.

Svend Jespersen
(sign.)

Gerda Jespersen
(sign. )

•
• Indfart i daDbof;en for Randers Herredsret ,

'l'IIJGLY:J'I' 30. ILrt. 1973
4 co akt. L 114

Forevist rids, hvoraf genpart er
henlagt på akt.

Vagn hede skov
fm.

'dskriftens ritltighed bekræftes.
Fredningsnævnet for A.lrhus amts nordlige frednin~skretis.

4tCivildommeren i Randers byret, den 26.
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