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DEKLARATION

•
Undertegnede ejere af matr. nr. 4 ao Mou by og sogn, Berit

Johnsen og Jens Johnsen bestemmer herved med bindende virkning
for os og efterfølgende ejere af ejendommen følgende:

Bebyggelse af ejendommen må ikke ske nærmere end 5 meter
fra ejendommens skel mod Gammel Høstemarkvej. Langs hele skellet
mod Gammel Høstemarkvej skal etableres et 1-2 meter bredt be-
plantet bælte i en højde af mindst 2 meter. Indtil beplantningen
har opnået denne h,jde, skal etableses hegn langs skellet mod
G~~mBl Høstemarkvej i mindst 1,2 meters højde. Dette hegn skal

4t vedligeholdes, indtil beplantningen har nået den foreskrevne
højde og fornødne tæthed.-.. Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på ejen-

~ dommen matr. nr. 4 ao Mou by og sogn med prioritet forud for al
pantegæld og alene respek~erende servitut lyst den 11.12. 1951
angående fredning.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er
Fredningsnævnet fOr Nordjyllands amts sydlige fredningskreds og
Mou Menighedsråd.
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