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Stpl. 2 kr. REG. N R. Iv79 S
HatI' • nr. l.r. og ~ Has.
levgaarde, Als sogn.

Anmeldv. landinspektør
L.BØgeholt-Laur.en,

Terndrup.

DEKLARATION.----_._~~~--~-----~~-
Underskrevne P.N.Knudsen, Aalborg, og Sil4renLybye, Suldrup,

som ejere af ejendommen matr. nr. l.r. og 5l! Haslevgaarde, Als
sogn, pålægger herved vor nævnte ejendom følgende serYitutbe.
stemmelse, der udover de i Als kommunes bygningsvedtægt lands-
bygningsreglemente. værende b~stemmels.r, skal være gældende
for alle nuværende og fremtidige parceller af ejendommen, hvør-
på der agtes opfØrt sommerhuse,

§ l.

Der aå ikke uden fredninganævnets skriftlige godkendel.e an-
vendes brugte materialer til brug ved ydervægge og tac. Opstil-
ling at rutebiler og lignende '1' forbudt •

• 2.
Plankeværker, raftehegn og lignende må kun benrtte. 1 for-

bindelse med bebyggelsen f. eks. for at skabe læ eller forbin-
delse med ."'I&BXSKR et udhus. Komm~bestyrelsen kan etter
sit sk~ fastsætte bestemmelse om højde og længde samt mat.ri-
alets art.

I 3.
Ydre bygningssider, sokler og tage skal fremtræde 1 far-

ver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker,
terre d1 s1enna, umbra, engel skrØdt , 1talienskrødt, dodenkop)
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eller disse farven blanding med hvidt, gråt eller sort. Til dØ-
re, vinduesrammer og lignende miadre bygningsdele er også andre
farver tilladt. Der må ikke på grunden afsættes nogen form for
reklameskilt. uden særlig skriftlig tilladelse fra frednings-
nævnet. løvrigt henvises til bygningsvedtægtens §§ 21 og 22.

§ ~.

På det areal at matr. nr. 1,:. og ;.ll Haslevgaarde, Als soan.
der på vedhæftede rids er vedlagt grøn farve, nemlig engarealet,
ml der ikke opfØres bygninger, og arealet skal friholdes tor

beplantning af enhver art, således at det henligger som et aræa-
areal.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på vor eJeodoa matr.
nr. ~ øg ;l Haslevgaarde, Als SOlO, idet der med hensyn til ser-
vitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i ting~o-
gen.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Aalborg amt.-
rådakreds og Als sogneråd, hver tor sig eller i forening.

Aalborg, den 21/12 1963.
Som.ejere at matr. nr. lZ øg ;Rl P.N.KI1udsen Søren Lybye

.....-....._---- ...-----_ ....-.--
Tinglyst ved retten 1 Terndru.p den 27. ~an. 196-...

Sch1ez-beck.

-------------~~~--~
a.npartens rigtighed bekræftes.

den 27.feb. 1964.
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