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• A F S K R I F T

Fredningsnævnet for
Aalborg Amtsrådskreds

nr. 9
Haubro kirkes omgivelser
Aars Herred

Deklaration.

•
Undertegnede fru Henny Hansen af Haubro, der er ejer af den
ved Haubro kirkes vestlige dige liggende ejendom matr. nr.
l~ og 16~ Sdr.Haubro, Haubro sogn, erklærer herved for sig og
efterfølgende ejere af denne ejendom, at der ikke nogensinde
vil blive opført nye bygninger på disse matrikelnumre nærmere
end 9 meter fra kirkegårdsdiget. Dog skal der i tilfælde af
at de nuværende bygninger måtte gå til grunde eller måtte blive
nedrevne kunne ske genopførelse af disse. Jeg forpligter mig i
så fald til at drøfte evt. byggeplaner med fredningsnævnet.

Nærværende deklaration må tinglyses på matr. nr. l~ og 16~.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ålborg amt og Haubro
menighedsråd hver for sig.

• Haubro, den 20"2-1952

Henny Hansen

•

Tinglyst i retskreds nr. 65, Løgstør Købstad m.v. d. 1/3 1952.
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A F S K R I F T

Fredningsnævnet for
Aalborg Amtsrådskreds

nr. 9
Haubro kirkes omgivelser
Aars herred

Deklaration

I
Underskrevne gårdejer Christian Poulsen, Haubro, der er ejer
af landbrugsejendommen matr. nr 9~, 9~, l3~ og 4~ Sdr.Haubro
by, Haubro sogn, erklærer herved for mig og efæerfølgende
ejere af fornævnte ejendom, at der ikke fremtidig må opføres
nogen bygning på matr. nr 4~ nærmere Haubro kirkegårds nord-
lige og østlige dige end 20 meter. Dog skal jeg og efterføl-
gende ejere have ret til genopførelse af nuværende bygninger,
der ligger nærmere, såfremt disse måtte gå til grunde eller
blive nedrevet.

Denne deklaration tinglyses som servitutstiftende på fornævnte
landbrugsejendom. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for
Aalborg amt og Haubro menighedsråd hver for sig.

I Haubro, den 20. februar 1952

Kristian Poulsen•

Tinglyst i retskreds nr. 65, Løgstør købstad m.v.~. 1/3 1952.
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Fredningsnævnet for
Aalborg Amtsraadskreds

nr. 9
Haubro kirkes

omgivelser
Aars herred

Deklaration

• Undertegnede hotelejer Martin Mark af Haubro, der er ejer af
matr. nr. l6~ Sdr.Haubro sogn, erklærer herved for mig og
fremtidige ejere af den pågældende ejendom, at der ingensinde
må bygges Haubro kirkegårds vestlige dige nærmere endd15 meter.
Dog skal jeg og efterfølgende ejere have ret til genopførelse
af nuværende bygninger, der ligger nærmere, såfremt disse måt-
te gå til grunde eller blive nedrevet.

Denne deklaration tinglyses som servmtutstiftende på fornævnte
landbrugsejendom. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for
Aalborg amt og Haubro menighedsråd hver for sig •

• Haubro, den 25. 6. 54.

Martin Mark

Tinglyst i retskreds nr. 65, Løgstør købstad m.v. d. 1/7 1954.
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Undertesr..ec1e hot'3l~j er ~;artin Mark af Haubro t der er ej er
a. f !!',atr. nr. 15 b Sdr. n:lub::.'o s egn, ery.lærer herved for mig os fremtidiSd

ejere af den pågældenda ejer..doo, at dor ingensL~Ge må by~ges Haubro

kirkeS:lrda vestlige dige r..ærmerc end 15 meter. Dog skal jeb og efter-
følgende ej~re have ret til genopfØrelse af nuv~enda bygninger, der
lig1e~ n~~meref- såfremt disse m;~te GU loil grunde eller blive nedrevet.

Denne deklaration. tin31y,ses--30ffi--servitutstiftende p& fornævnte
\

lal1dbrug:::e,:enr~cm. I'G.to.lerett:en tilkoærr.er fredningsnævnet for i~alborg amt

og haubro menishedsr:1d hysr fer sig •
Haubro, d. 25. 6. 54.

r.t""rtink.:lrK.

Tinglyst i retslcreds nr. 55, Løgstør kJbstad m.v. den 1. juli
1954.
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