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REG.NR. 0177 \ ,0 S o

D e k l a r a t i o n •

Umenegnede gårdejer Aage Christian Laursen Vraa af Store Bør-

blik, der er ej er af landbrugs ej endommenmatr. nr. 10 b Store BørblIk,

Røræk sogn, erklærer herved for mig og efterfølgende ej ere d nævnt.

ejendom, at der ingensinde må opføres bygninger på matr. nr. lOb

syd for kirken nærmere kirkens sydlige dige eJ1d 5~ meter og vest for

kirken. nærmere kirkens vestlige dige end 15 meter.

Denne deklaration tinglyses som s ervitutstiftende på matr. nr.

10 b.

Påtaleretten tilkommer Børbæk menighedsråd og FredD1ng8DBVnet

for Aalborg Amt hver for sig •

Indført i dayboyen Id,. retskreds nr. 63, Hohro køb.~/tJ.,m. tf.
d#m , I!ui I~ rI
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REG. HR. 0\7 7 ~,C>"3 O

D e k 1 a r a t i o n.

Undertegnede JQhanne 1iarie Andersen, Rø rb::ak, der er ejer a:t

landbrugs ej endomrnenmatr. nr. 11 d, 11 c, ,0 a Store Røræk by, Rør-

bæk sogn, forpligter herved mig og e~terfølgtnde ejere af fornævnte'

e ej endom til ikke på den nord for Rørtæk kirke liggende del af matr.

• nr. 11 d at op~øre nogen bygning nærmere end 15 m fra midten af den

langs parcellens sydSkel løbende vej.

Denne dekJa. ration tinglyses san servitustiftende pi! fornævnte

ejendom.

Påtaleretten tilkommer Rør'b:ek menighedsråd og Fredning:n ævnet

for ÅlborG Amt hver for si g.

Rø rtæk , den It .tI- S~.
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