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Anmelders J.F.SkJelbo,

landiaspektØr

Løgstør.

DEKLARATION.

a bUndertegnede Kai Back somejer af aatr. nr. lo- 0i 11- ErtbØlle by,
Strandby sop, deklarere r herved på egne og efterfØlgende ejeres vegne, at på
disse mat"r. nr. må ikke findes andre bygninger end nedenanfØrte. Disse byg-
ninger må ikke ændres uden tilladålse fra nedennævnte fredningsnævn og byg-
ningerne skal forsåvidt angår det udvendiiØ stedse vedligeholdes på en ef-
ter nævnets skØn sØmmeligmåde.

Jeg forbeholder lIig at frasælge det areal af grunden, somligger syd
for den Øs~est gående private vej til bebyggelse. Dette areal udgØr
25200 m2, ligeledes forbeholder jeg mig at frasælge ca. 1,4 ha dyrket are-
al, der ligger nord for omtalte vej.

På det syd for vejen Olltalte areal må kun opfØres een beboelsesbygning med til-
hØrendeudhus, og på det oa. 1,4 ha store opdyrkede areal må ikke opjøres nogen
bygminger.

På den nordlige del af grunden er beliggende mit nuværendebeboelseshus
med tilhØrende gara,e.

Jeg forbeholder mig ret til at ombyggedette beboelseshus, samt garagen,
idet disse eygninger er af eD.så dårlig beskaffenhed, at en ombygninJ indeD.

længe vil væl'e pikrævet.
Yderligere bebyggelse må ikke finde sted. Tegning og beliggenhedspilan

vedrØrende bebyggelsen på den sydlige gl'\1Ddskal godkendes af! tre<lningenæv-
net, hos hvemnævnte tegninger og planer opbevares af hensyn til kontrol.

\j,' ~~fremt forholdene senere skulle fG't"andresig således, at en ændring
af t~stående skulle være påk rsve t , kan dette dog ske efter godkendelse
af freGlI'dRgsnævneteg DanmarksPlaturfreining.

Denn'j~laration tiJl,fYses på o~npæmte ejendom, idet der medhensyn
til hæftelser og servitut~ henvises ~ ejeniommensblad i tingbogen. Jeg
er bekendt med, at grunden er omfattet af en igangværende fredningsplan.

Påtaleret tillæg~s FredniDgsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds.

Kai Back, Strandvej 423, Klempenborg.

Gebyrberegn.
IndfØrt i dagbogenfor retten i LØgstØr, den 2. jan. 1962.
Lyst, tillgbog bimd: Strandby I. Skab B nr. 54-

Hintze.
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