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•
MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. L\/ '-t 1973)
~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

DvE by

Gældende matrikulært kortbilag: F ~ B \C1/:,

Se også REG. NR.: O \ 8J "3 \ . e \O



Bestilhng ..
lormular

n

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

eller (, de sønderjydske lands-

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

25kr. 00 øre Akt: Skab.' nr. " :
(udlyIdes al c1Dnm.rkonto"

Stempel:

KJb:!s lREG. N R. 5h~K5d/tors J bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder:

Matr. nr. 4bk Handrup By,
Dråby Sogn.

D e k l a r a , i o D •

l anledning af at Heudrup menighedsråd har erhvervet det på
vedhEftede rids)ijvistematr. ur. 4bk Handrup Dy, Dråby Sogn, er-
klærer menighedsrådet herved bindende for nuv~rende og eventuel1
fremtidige ejere af det pågældende areal, at matr. nr. 4bk 1 ove
enasteI!l~e1semed en e.f ]'redningsnævnet for Aarhus amts nordlige
fredninsskreds (tidligere Fredningsnævnet for Randers amt) den 2
november 1967 truffet afgørelse skal friholdes for bebyg~else.

iåtaleretten tilkommer Fredning&nævnet for Aarhus amts nord
lige fredningskreds.

r.ledhensyn til do arealet nu påhvilende servitutter henvise
til ejendommens blad i tingbogen.

Handrup monii~hejDrå.dtden 17/3 1973.
Erik Ågård
Svend Aa. Tvi1umRichard Niessen

Edith Rønde
Karl J. Westergaard

Marie Rasmussen
Regitze Skee1

I meifør af byggelovenø ~ 4, sek. 2, meddeles herved samtyk
ke til stiftelse af toranst!ende servitut.

Ebeltort. den 30. marts 1973.

Jens Aage Rasmussen



.'1 :Indført i fin(l'?f,(i11inrJRif~r'!ho{fen
fol' Gr('J.rt Jft.~/;;'(·'::, 'jtl(;,l~ugs •
.kontoret 'i E&eltvll, den -' r, APR 1973
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Bestilling ..
formular-

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

Akt: Skab\./ nr. 6.)'
(udfyld.. i.(fdommerkon-'I)

\

Stempel: 25 kr. OOøre

Matr. nr. 4bo og 4bp
Handrup By, Dråby Sogn.

Købers }REG. NR. Q~~-Kreditors bopæl:

/%~J,}7.3
S. B R A T l'

SAGF0RER, CAND.JU~
EBELTOFT .

Gade og hus nr.: Anmelder:

Q~{21 :
r 8 t·\.:;j 19711

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

Underskrevne ejer aE matr. ar. 4bo og 4bp Handrup B1'. UrAb)
30gnt deklarerer herved - 1 overeBsstemmelse aed en at FredDingt
nævnet for Aarhus amts nordlige fredning.kreda (tidligere Fred-
ningsnævnet tor Randers .. 1:) den 2. november 1967 truffen arg.r.
se - at matr. nr. 4bo og 4DP, der er viet på vedhæftede ride. k\...må anvendes til lav og lben bebyggelse med enfamiliehuse.

~Tedningsnævnet8 godkendelse skal indhentes forud sAvel mel
hensyn til byggeriets udformning og plaoering på arealet som ael

hensyn tll farver og ma.terialer.
råtaleretten ttlkommer Fredningsnævnet for Aarhus amts nor

lige fredning.kreds.
i\ied hensyn til aervitutter, byrder og pantegæld henvises

til ejendommene. blade i tingbogen.

Ebeltoft ,den 1/3 1973•
Som eJer af matr. nr. 4bo og 4bpt

Per Lund Jensen• • • • • •• •• • •• • • • • • •• • • • • • ••

I medfør at byggelovena ~ 4, atk. 2, meddeles herved sam-
tykke til stiftel •• at loran. tiende servitut.

Ebeltoft, den 15. marts 1973.

Jens AalZe RasmuRRp.Tl•••••••• ~ ••••••• "1""-1 ••••••
72-U-2-o6
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Akt: Skab M.
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