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:
MATAlKE L FOATEG N EL S E

(ajour pr. 3 \/ \2 1959)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

•

-
Gældende matrikulært kortbilag: Nov ,q osC7

Se også REG. NR.:



'.' .. '.

~~tr.nr. 5 a og 3 h Lundby by,
Gunderup sogn.

REG.Nl 02SS~ ..0~o

Anmelder:
Fredningsnævnet for Aalborg
Amtsrådskreds.

"~o

l
Undertegnede gårde~.r Andrea. ~øgh af Lundb" der .r

. ,
ejer af ejendommen matr. nr. 51 a m. tl. Lundby, Gund.rup 80IR, p&-

I,
lægger herved efter attale aed \rr.4ning.~et tor Aalborg ~terl4e-

I:
;'kreds den sydlige del ~ matr.,"nr. 5 a og 3 h LUD4'b)"b7. hTOrpt. l1gger

I

de to oldtidshøje Kongehøj og fKobbelhøj, lndD.1.D&. dl.... at 4et Irq-

t1411 ikke skal være tillad' PI 4e' D8Ynteareal. ... er viet .e4
I

gren tarve på det hosheEtede rid., at optere nogen b.J.. l~ eller &n-
I>rinp nogen indretnillB. der kan ~e 4e to højeø ~"'l1uenhed.

Fredningen akal ikke vare til b±n4er tor .~~.ln4elige
landbrug....si,. udnyttelse at areal.t, dog" der lkke .a pleje.

høJene. tod llItrmere end een Ileter.Arealet skal dl" •• ikke kwm.

beplan~•• - bort.et fra h.ga ved .,4111* og v••tll.. ek.l.
Under le8dri.tt 8ka1 hejene hold •• atapuorede .framarken •
Deklaratio... 'ri1 ....re at tingl1' •• eoa ••nttutatlt"e.e

pi. tonuevnte Jlatnk.lnumre. PAtaleb.rettiget er ?'rednS........ t og
.,aat1onalmuseet.

Lundby, 4en 20. december 1959.

Indført i dagbogen 31. decb. 1959.
Aalborg Civilret. Lyst.

Afgift 3 kr. Linde.

---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådakreds, de 15 j 196n • an. o.
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