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FREDNINGSNÆVNET>



Mtr.nr. l~, lb, le, 2 m.fl.
Fri hed alu nd, Sæby sogn.

j

REG. t-iRh (-; r~-e r

Naturfredni nesnævnet for Holbæk lUnt"
Uden stempel og gebyr i b.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937; §33,

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T------------------------------_ .._--------
Undertegnede fru Esther Strand

erklærer sig villit til, som ejer af mtr.nr.
Frihedalund by j Sæby

disse mtr,nr.e frede for at sikre det frie udsyn
nr. 14) ud over Tissø,

Arealet beskrives suledes: arealet mellem J.onde7cjen "g søen

la og lb af
sogn at lade et areal af

fra amtsl~ndeyejen (Jandevej

Fredningen har følgende omfang:
arealet må ikke r ebygges eller beplnntes med udsigts,'delæggendG beplantning;

.----.'_;;esomder heller i kke på arealet må anbringes transformatorstationer) tele-
fon- og telegrdfmaster og lignende eller opsættes skure, uQsalgsstader. vogne
tJ.lbebn else eller opbev:..lring af red sk3.ber eller lignende skø.nhcdsforstyrl'er-
de genstande, Der ma i det hele ikke foretages ændringer i den nu best&endc
tilst3nd, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til Tissø,

Denne overenskomst er ik1<e til hinder for, ut den hidtH.ige "ll)plantning
på ejendommen bibeboldes7 ligesom jeg forbeholder mig ret til at udnytte a-o
realet pa landbrugsmæssig måde (dyrkning~ kreQturgræsnlng~ rørskær oølign,)
Jeg forbeholder mig dog ret til på en del af arealet eventuelt at cpføre et
'YlImdvl._rkmed ti lhørende pumpehus.
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Forinden bygningsarbejdernes påtegyndelse forpligter jeg mig til at fo-
relægge tegninger og beliggenhedsplan til godkendelse fo,rnaturfredningsnæv-
net . .oebyggelsen skal udformes som lav i::IUligrrebyggelseog have et sadant ydre ~
at bebyg6elsen bedst muligt passer til omgivelserne og ikke unødigt hindrer

---...dsigten til eller fra søeno ,J;eb;ygeselsen 1llå""""lmn unvendes til 'I e'6eels8 (:;8:d Pr

g en ~e an \1 et:ne ~~!~! MAM.H·;r eIt e11e p·-n;:mre t fa 1111 /lI 1 de!-;e~-;;~-,-~~~.j enTe r
Sifil l~gb ekællliUel lal'las1Wi'f!å;t~det.

Jeg er enig'i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min forn.l:vnte
ejendom dog uden udgift for mig,

M.h.t. pantegæld, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i
tin-5bogen•

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskredso
;,c.;;.~ ~1 den "t/..., 19 Q-

~~
Idet naturfrednlngsnævnet modtager og godkender foranstående

tilbud; bestemmes det, nt fredningen vil være at lyse på
mtr.nr~ /4('? /--6 af' ~;.I'~

~ sogn"
N ~j.'~aturfredningsnævnet for Holbæk~~e~:~ den 7

~~/r~~
I,,~"'-;-"-'-r'-"[" ~~

r'-.,~: '~,,',_,,-,__ ?: hl:"~~'~-1.~
d~~.
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