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Undertegnede

-~erldærer sig villig ti11 sc>mejer af matro XlXo ~ ...;- af
~2-~'~ by, '7 /~~ sogn, at lade

.0t--n~l-~ dette matr .. nr .. frede, for at sikre den fri beliggenhed

a:f kirke ..

FTodrd.E~;en har flHgende omfanc:,
/

.A.xe.:::~lnrnemå ikke bebygges e] ler beplnntes med udsigtsØder~

li..Jggoudc boplnntningl' ligesom der heller ild-::e på arealerne må an.brin=

p;es trcLflsJormntorstationer y telefon~ og teloernfmaster :;.g lignende el
I

lur 0lJfnttos skll.rc~l' urlG::tl!:sstcdor l' isboder l' vogne til beboelse eller

opbevaring 17.:f redskaber eller lignende skØnhedsf'orstyrrende genstan·:>

de" Der mD,i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til

G t;)..nd~ dor lCrol virke ~;lGnlfimCndc ollur hindrondc for udsigten t:"1 eller

.fro.. ;cirku{l u
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fo~ci1ævnte ejendom9 dog uden ur1f,Lft fol' mip;,

Påtaleberet tiget er fretln1ngsmevnet for Aal borr, ar1t srR(131r)"(~c38

og ~e~lehedsTådet for
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Idet fredningsnrevnet modtage::: Of, [;odkend8r .coran3taC'ndc ~yecl-
ningstilbud

9
besteTIillesdet? at fredningen vil være at ~yse på matr.

nr. af

~-@--a.;re.a1 er ind tegnet--på -ve€i-±agte kort 9 af hvilk-e-17--en

.g~~enlagt-~

~dningSnævnet for Aalborg amtsrådskreds, den
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