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Deklaration.
Undertegnede rentierrMorten Federsen, ~oulum, forpligter

herved af hensyn til den frie udsigt fra landevejen til Foulum kirke
mig og efterfølgende ejere af den mig tilkommende ejendom matr. nr •
l æ Foulum by og sogn, hvorpå i 1949 er opført et beboelseshus, til
ikke på lodden at lade foretage nogen yderligere bebyggelse.

••
lJenne deklaration tinglyses som servitut på !Da tr. nr. "

l æ Foulum.
På taleretten tilkommer Foulum menighedsråd oS frednings-

D1Ivnet for Aalborg amt hver for sig.
:roulu., den ~ //t-'. lffl .

• uItnJ~ df,~jWY1-.
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. en for relSkreds nr. 63, Hobro købstad m. ",
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Undertegnede garde.jer Henning .buua Nielsen, lt'oulum,der

er ejer af landbrugsejendommen matr. nr. l r, l f, l g Foulum, l b
Dollerup, 2 l Qtistrup, Foulum sogn, erklærer herved for mig o~
efterfølgende ejere af fornævnte ejendom, at der df hensyn til •
Foulum kirkes frie belie;genhed ingensinde pa matr. nr. l r b'oulum
må bygges Foulum kirkegaards nordlige dige nærli.ereend 70 meter

•

•

og det øåtlige dige 40 meter.
l dette bælte ma ikke opføres huse, åKure, h0nsegårde

eller lignende.
Denne deklaration tinglyses som servi tut på fornævn te

landbrugsejendom •
Påtaleretten tilkommer menig~edsrådet og fredningsnævnet

for Aalborg amt byer for sig •
Foulum, den , P.J,l~ I'1J-/

•

~ 1411 2.
~ kroner.

løv~"
'aflift.frl. 1h

,(1"10-1"3').

kr.

Indført i da~bo!j('n fnr rpl."kreds nr. 63, Hobro købstad m. "-
den ~ I~ /lfs-/
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Deklaration.

• Undertegnede sogneråd for Ullits Foulua komm~ •• der er
ejer af skolelodden matr. nr. l ! Foulum, erklærer herv.cJ, at 4er

ingensinde på lege~ladsen på matr. nr. l 1må optøres nogen b7g-
ning nærmere Foulum kirkes østlige dige end 40 meter.

Denne deklaration ttnglyses som serv1tut8tiftende på matr.

••
nr. l t.

~åtaleretten tilkommer menighedsrådet øg fredningsnævnet
hver for sig.

I
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Ullils ruulum Sogneraad cl. /3 #.i.e. /967
/'

30 1952
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Fra amtsradets side viaes intet at erindre imod, at Ul-
11ts-Foulum sogneråa patager sig de i foranstående deklaration an-
rørte forpligtelser.

Aalborg amtsråd, den 21' april 195~ •

• 14/ ~ kr.
H krener.

IøvrigtIKift8frL/h"
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Jfldtørt i dayboyen tor retskreds nr. 63, Hobro køb"'lad m. «.l.
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Rigtig kopi af matrikel kortet.
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