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AtskIti t t. REG. NR. ~77;Z

D e k l a r a t i o ~
;

Undertegnede tækkemand Niels Chr. Nielsen, Nr.Dalby, bestemmer herJ
ved, at deItpaalægges ejendommen mat~. n~. 1-k af Nr.Dalby by og sogn
følgende se~vitut:

fo~matorstationeIt, master elle~ lignende.

Udove~ den eksiste~ende bebyggelse maa ingensinde paa ejendommen
opfø~es bygningeIt af nogen som helst art, he~unde~ skure, bodeIt, tranS-i

..i

Paatalebe~ettiget eIt menigheds~aadet tor ~by-Ny.Dalby sogne og
f~edningsnævnet tor Roskilde amts~aadskreds m. v.

Nr.Dalby, den 1.1' decembeIt 1951.
Niels Chr. Nielsen.

I~.
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Atskriftens ~igtighed bekpæftes.

FREDNINGSN&VNET J.?ORROSKILDE AMTSRAADSKREDS M. V., den eJ y /? 19J~.f
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A f s k r i f t. REG. NR. /?/?

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

e UndeI"tegnede sogneI"aad for Ejby-NI".Dalby sogne bestemmel' heI"ved,

at delt paalægges ej endommen matI". nI". 2-a af NI".Dalby by og sogn føl-

gende servitut:

Grunden maa ikke ydel"ligel'e beb.ygges udover de fol' skolen nødven- ,:

dige udvidelser, herundeI" en eventuel ombygning af skolen.

Paatalebet»ettiget et» menighedsraadet for Ejb,y-Nr.Dalby sogne og

fredningsnævnet for Roskilde amtsl"aadskreds m. v.

Ejby-Nr.Dalby kommune pr. Lille SkensVed, den 21-1.2-1951.

Aksel Frandsen.

----------oOo--------~
Afskriftens rigtighed bek~æftes.
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A f s k r- i f t.

REG. NR. 9?r

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

tt Unde~tegnede gaardeje~ Jacob Kaj Jørgensen, Nr. Dalby, b~stemme~
herved, at de~ paalægges ejendommen matr. nr. 6-a og 6-b at Nr. Dalby
b y og sogn f Ølg ende servi tut:

Paa ejendo mm en vest for Nr. Dal b1" kirkegaard og ud til sognevej en

l
f

til Regnemark maa ingensinde op! øres bygninger at nogen som helst art, ',;
herunder skure, boder, transto~matorstationer, m.ster eller lignende.

Dog har ej eren I'et til paa det nordlige hjørne af matxa. nr. 6-b
Nr. Dalby at opføre et enkeltfamiliebus, der dog ikke maa lægges kirke-
gaa~dens mur næ~mere end 15 mete~.

Paataleberettiget e~ menigheds~aadet for Ejby-Nr.Dalby sogne og
f~edningsnævnet tor Roskilde amts~aadskreds m. v.

Mørkøjegaard, den 16-12-t95~.

Jakob Jørgensen.
---------.--000 ----..-,-...--

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRAADSKRJiDS M. V., den tZ y /7 19J<"'-

~Pj

-Iltm ..



A f s k z:-i f t.
REG. NR. /111
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D e k l a ~ a t i o n,

Undez:-tegnede sogne~aad for Ejby-Nr.Dalby sogne bestemmer herved,

at der paalægges ej endommenmatr.nl'. 6-d at Nl'. Dalby by og sogn følge·n-

de servitut:
'. ~ I

Paa grunden maa ingensinde optøres bygninger af nogen som helst
,

1-11
dl~' art, hel'under skure, badet', tl'anstol'matol'stationez:-, mastel' eller lig-
t; ~
~~I,

nende.

~ Paataleberettiget el' menighedsraadet foz:- Ejby-Nl'.DalbY sogne og~,
j, ,
;1 : fredningsnævnet fol' Roskilde amtsraadskreds m. v.
\,' fi
i' ;j: Ejby-Nr.Dalby kommunepr. Lille Skensved, den 21-12-1951.
t lI~!e Aksel Frandsen.
• '1.;.'1'

~1)~:
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Afskriftens riztighed bekræftes.

FREDNINGSNÆ~~ET FOR ROSKILDE A!lI~SRAADSKR EDS M~en~" •
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