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for Aalborg Amuraadskredl

NIIftIlIIUlb,

Deklaration •

Undertegnede ~rdejer Jens reter ~artinus LaBsen af
I I t Irlostrup, der er ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 3 a, 2 a, 5 g, 9 e

Iog lo d Rostrup by og sogn erklærer herved for mig og efterfølgende
ejere af fornævnte ejendom, at der ingensinde må opføres bygninger,
huse, skure eller lignende på et bælte af 35 meters bredde_ langs
Rostrup kirkegaards østlige dige og langs skellet til matr. nr. 4 a
Rostrup pl en strækning af 35 meter fra kirkegaardens nordøstlige
hjørne.

~ndvidere forpligter jeg mig til at respektere kirkens ret
til fortov på matr. nr. 3 a Rostrup mellem kirkegaardens sydlige
d'le og den offentlige vej, således at der ikke henlægges affald eller
materiel af nogen art på dette areal.

Denne deklaration tinglyses som servitut på ulinfornævnte
landbr~.ejendom.

~åtaleretten ~ilkoaw,er Rostrup meni~nedsråd og frednings-
~et tor Aalborg amt hver for sig.

Rostrup, den ~,. "'1''Z.-~ /'1)1,

/~L~
fredningsnævnet

for Aalborg Amtsraadskreds
Dommerkontoret
9575 Terndrup
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Deklaration.

Undertegned~ gårdejer Hans Ernst La~3en af Rostrup, der
er ejer af lan~brugsejendommen matr. nr. 4 a Rostrup by og sogn og
matr. n~. 9 h Borup, Astrup sogn, erklærer herved for mig og eftertølgt
de ejere af fornævnt. ejendom, at der iogeniinde på utro nr. 4 a
R06t~up må opføres nogen bygning nærmere Rostrup kirkegaards nord dige
end 35 meter.

Denne deklaration tinglyses som servitut på fornævnte
ejendom.

Påtaleretten tilkommer.Rostrup menighedsråd og frednings-
nævnet tor ~"alborl aat hver for sig.

Ro.trup, den Jc.. ~ •• '- t~11"

fredningsaevnet
for Mlbol' Amtscaadskred.

Dommerkontoret
9575 Temdrup
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Deklaration •

Undertegnede gårdejer Søren Marinus Foulsen, Hostrup, der
er ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 9 a Hostrup by og sogn og
8 f nrøndbjerg, erklærer herved for mig og efterfølgende eje['e af
fornævnte ejendom, at der af hensyn til Rostrup kirkes frie be-
liggewled ingensinde ~ opføres bygninger af nogen art i den vest-
lige ende af ejendomrr:enshave .få matr. nr. 9 a L{ostrup n'1~rmere•
kirkegaardens vest dige end 30 meter.

Denne deklaration tinglyses Qom servitut på fornævnte
landbrugsejendom.

~åtaleretten tilkommer Rostrup menighedsråd og frednings-
nævnet for Aalvorg amt hver for sig.

Rostrup, den ,2(,. ~ """ 11- i(.

Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsraadskreds

Donunerkontoret
9575 Temdrup
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Undertegnede snedker L ~U R. l T j O L. e j E"N·Ir af Rostrup, der er ejer af den ved Rostrup kirkegaards sydlige dige

liggende husejendom matr. nr. 4 c Hostrup by oe sogn,erklærer her-
ved for mig og efterfølgende ejere af denne ejendom, hvoraf et
ubebygget smalt areal ligger mellem byvejen og kirkediget, at ville
respektere kirkens fortovsret på dette areal, saledes at det ikke
benyttes til oplægning af materiel eller aflæsning af affald.

~enne deklaration mk tinglyses som oervitut pa matr. nr.

I
4 c Hostrup.

~åtaleretten tilkommer Rostrup menighedsråd og frednings-
nævnet for ~alborg amt hver for sig.

Rostrup, den

•

Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsraadskreds

Dorrunerkontoret
9575 Terndrup
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