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D e k l a r a t i o n.
Undertegnede

sogneråd for Rold- Vebbestrup

kou:mune erklærer

herved, at der ingensinde må opføres nogen bygning på den vestlige

~,

halvdel af den af sognerådet til sportsplads udlagte parcel metro nr.
2 ~ Rold by og sogn.
Deklarationen
~åtaleretten

lyses som servitutstiftende.
tilkommer Rold menighedsråd

og frednings-

nævnet for Aalborg amt hver for sig.

Allitsr~detgodkender herved for ~lt vedkommende, at Rold-Vebbestrup sogneråd påtager sig den i foranstående deklaration omtalte forpligtelse.
Aalborg amtsråd, den 26' februar 1951.
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for Aaloorg Amtsraadskreds
Dommerkontoret
9575 Temdnlp
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D e k l a r a t i o n.

•
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Undertegnede gaardejer Foul 8ørenaen, Rold, der er ejer

af

landbrugsejendommen matr. nr. 11 Rold by og sogn og l æ HvarreT Vebbestrup sOlD, erklærer herved for mig og efterfølgende ejere af ejendommen, at der ingensinde må opføres bygninger

af

nogen art på den del af

matr. nr. 11 Rold, som ligger mellem Rold kirkegaard med fortov og ~old
præategaards mark

på

den eQe - d en østlige side - og &014 - byaum vej en

på den anden - den vestlige side, indtil en linie 50 meter syd for
kirkegaardens syd~lge dige.
Denne deklaration ml tinglyses soa bættels. pi min fomævnte
landbrugsejendom.
Påtaleretten tilkommer Rold menighedsrid

•

for Aalbo~

fredningsnævnet

og

amt hver for sigRold, den
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Undertegnede menighedsrld tor Rold- og Vebbestrup sogne
80m

bestyrelse for Rold- Vebbestrup præetee.bedes jorder indglr her-

ved pl, at den nordlige del af præategårdens mark _tr.

nr. l ol Rold

by og sOlD frede., sAledes at der ingensinde inden for en afstand

a:f

-

50 • fra det sydlige kirk.&a~d.dige

(skellet .elle. matr. nr. l ab og

matr. nr. l I) .. opføres b~inger,

skure eller lignende.

~ærværende deklaration tinglyses som servitut på matr. nr.
l ~ Rold by og soan.

•

Fltaleretten tilkoamer .~lftsØYrigbeden og fredningsnævnet

for Aalborg aat hver tor slg •
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Herpå er indtegnet beliggenheden af

Rold - Nyeumvejen,-og
de t fredede areal

Grænserne for

er rettet

1 over-

ensstemmeløe hermed.
Aalborg,den 5. april 1957
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