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I
Undertegnede sos:;nerad for l!'arsø- 0trandby kOlllII!Une,der er

ejer af oKolelodden lliatr.nr. 2 a, 3 e ~trandby by og sogn , er-
Klærer herved for os og efterfølgende ejere af nævnte ejendo~t at
der in~enoinde pa grunden må opf~r~s andre bygninger end dem, der er
nødvendige for sognets offentlige skolevæsen, og sådanne må ikke
læg6es kirkegaardens norddige nærmere end 15 meter.

Denne deklaration ti!J3lyses,servit\:ltstiftende.
Påtaleretten tilkommer menighedsrådet for Farsø og

fredningsnævnet for Aalborg amt hver for sig.
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!11tre4ea .e4 anbetal1nC af,at deklaraot10nen snarest t1Dg-17····

20-2-1952.
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J Sag 121/69. ~
l Påtegnet bila~ 2, deklaration.).

Underteenede atte8tere~ herved, at ovennævnte deklaration
må aflyses for den del af matr. 2~ Strandby, der er beli~gende øst
forViborc-Køgstør landevej, men ikke for den del af matr. nr. 2!,
der er be11ccende vest tor omtalte landevej og matr. nr. 3!.

Fred~ingsnævnet for AalborC
Amtsrådskred,
Dommerkomtoret, Terndrup, den

, 15. april 1969
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er ejer åf den vest for -...ltI'o..ndbykirke lii.~ende lllark lilatr. nr.

3 av utrandby by Ot; ~o:...n, erklærer Ilerved for liiig ue;;ef terfø1i,ende

ejere af fornævnte 1J ark, at der ingen:;,inde iJ~ bi i ve opf)<.;rt n()~en

byen1ng pa parcellen n:i>rwere ..> tr .11ldbykirke~ vestdige end 40 meter •

Denne deklaration tinglyses som servitutstifte~de.

låtaleretten tilkommer menighedsrådet for ~trandby og

e fr~dningsnævnet tor Aalborg amt hver for sig.

btrandby, den .2 / ... l 194·Z·

cfr~~·,~~·

•

Indført I dagbocen for retskr,eds nr. ~S, LØ9!W,"~ , " - l' HAR"~~l "
..,bS{rld og Ars-:.ll3t reder. den I ,

~:&9'

Noteret som hæftelse på matr. mr.
udgør et nusmandsbrug. ~~..::;:..--'--w_--.:::;;;;:::.:.:=:...:.:.•
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FredniDgsnJeVJJet
for Aalborg Amtsraadskreds

Nørretlundby

REG. NR. ,/? f1"~ G

DeKlaration.

, Undertegnede Niels Heilskov ~edersen af ~trandby, der
ejer den ved Strandby kirkes norddi!e liggende m~rk matr. nr.
3 ad dtrandby by og sogn, erklærer herved for mig og efte~f~leence
ejere af nævnte parcel, at der ingensinde må opf~res. nogen bY8-
ning på parcellen nærrr,ere end 30 nJeter fra kirkeeaardens no~d-
dige.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende.
Fataleretten tilko~mer ~eni~hedsrddet for Jtrandby og

•
frednin:'snævnet for nalborg amt hver for sig.

Jtrandby, den t l ..t... l~

Noteret som hæftelse på matr. nr. 3ad og 4g Strandby, der
1 forening udgør et landbrug kl. III.
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