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N~n: Tranderup kirke

I. e

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato
dato

I
lQ 6/12-1955 24/2-1956

e 4~ 22/8-1950 27/1-1951

f\ 4~~>\
:-»

~~~'fj!v~
}jo; &J

'S r~f.,/y
KommUM: Ærøskøbing
Ejerlav: Vindeballe by og Tranderup by
Sogn: Tranderup

42 22/8-1950

22/8-1958

27/1-1951

2'7/1-1951

Reg.nr.: 493-04-
\~G2 ,00

2.

o, 100,5,0
1:4000

Bemærkninger

Hele Id Tranderup bj.
Forbehold om at Sparekassen skal have ( ,
adgang til at udvide sin nuværende byg.....
ning.

Del af 4~ Vindeballe by.
Forbehold ang. opførelse af klubhus
ved sportspladsens sydvestlige hjørne.

Hele 42 Vindeballe by.
Forbehold ang. udvidelse af bygninger
til landbrugsdrift.

Hele 43 Vindeballe by.
Forbehold ang. udvidelse af bygninger
til landbrugsdrift.



•

Statsministeriet. REG. tlR. /J~.tb

~%'~'{)Genpart.

Matr. nro 40 ~ Vindeballe,
Tranderup sOGn.

Stempel- og gebyrfri.
lov nr. 140~1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

Undertegnede formand for Tranderup sogns sogneråd, gårdejer Martin
--~Hansen, Tranderup, erklærer, at rådet er villigt til, som ejer af matr.

nr. 40 ~ af Vindeballe by, Tranderup sogn, at lade et areal af dette
matr. nr. fredep for at sikre den fri beliggenfted af Tranderup kirke.

Arealet beskrives således: hele matro nr ..40 ~G
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der forbeholdes adgang til at anbringe et klubhus ved sportsplad-
·-·sens sydvestre hjørneo

For fredningen kræves inGen ersto.tninb"
Rådet er cnj.c;tip at OVl,,}:';l,:'cc,' ,d., j.'J")lL1ingstilbudtinglyses på dets

~···")jendom,matr. nr. 40 ~ af Vindeballe by, Tranderup sogn, dog uden ud...
gift for rådet.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds og Tranderup menighedsråd.

Tranderup, den 22/8 1950.
MG HansenG

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud best61mrnesdet, at fredningen vil være at lyse på matr. nr.
40 ~ af Vindeballe by, Tranderup sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 22/8 1950.
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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~\tatsministeriet.

Genpart.

Matr. nr. 42 og 43 Vindeballe by,
Tranderup sogn.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

FREDNINGSOVERENSKOMST.

Undertegnede ringer og Braver Richard Jensen, Tranderup, erklærer sig
, .

villig til, som ejer af matr. nr. 42 og 43 af Vindeballe by, Tranderup sogn
at lade et areal af dette matr~ nr. fredep for at sikre den fri beliggenhed
af Tranderup kirke. ~Arealet beskrives således: hele matrø nro 42 og 430

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygees eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der tages forbehold om udvidelse af bygningerne til landbrugsmæssig
drift efter nærmere forhandling med og godl(endelse af fredningsnævnet c.

For fredningen kræves ingen erståtning~
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nro 42 og 43 af Vindeballe byp Tranderup sogn, dog uden udgift fOl
mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
Tranderup menighedsråd.

Tranderupp den 22/8 1950b
Richard Jensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 42 og 43
af Vindeballe byp Tranderup sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskredst den 22/8 1950.
Keiser-Nielseno

Genpartens rigtighed bekræftes.
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frs.78/195o.

i I
REG. ~IR./J~;IlG e n p a r t.

Matr. nr. l d Tranderup by og sogn.

~,.\
FrIEDl'fI1~GSOVEREl~Sl'.O,1ST.

St8mpel- og gebyrfri i
h.t.l.nr. 140-1937.

I

I -
I
l

Undel'tcr~,nede Tranderup sogns Spare- og Lånekasse, Tranderup l~rø
erli:l63rer si[-;' vil1i~ til, som ejer af matr. nr. l ~ af Tranderup by og
sogn, at lade hele dette matr. nr. frede, l'or at sikre den fri beliggenhed
af Trandorup ki dce .

Frednijlr'~en har .følgende omfanr:;:
Arealer. må ikke bebYGges ellor boplantes med udsigtsødelægf,ende

bel)lantnin~"';, li2,csom der heller ikke på arealet må anbrinp,cs transfor--
mators tatioYlor) telef on- og telegrafmas ter og l i'~nende eller opsættes
skure, udsal;jss beder) isboder) voe;no til beboel se eller opbevaring af
redskabor eller li;l;nenc1e slc0nhedsforstyrrende genstande.

Der taBes dog forbehold om at sparekassen skal have adgang tll at
udvide sin nuv 'ronde bYGning enten således at der bygges nord for fron-
tispicen sVJ.rende til den syd for saIlliileværende del af huset eller -
hv.Ls sparekassen måtte f'or~trD*ke dette - således at der bygges en til-
bygning l, m~50re iGodvest, mindst 1;5 meter fra amtsvejens midte og mindst
8 meter fra lCl·ckegårdsmuren.

Fo:r 1'1'oclnin[';(o,1L.c,,)VCSillf~en erstatnint;.,
Vi er enige i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på vor

ejendom mal:;r. nr . .1 cl af Tranderl'p by og so[~n, dog uden udgift for os.
p.~\ta.1ebere t I:; i e;et i henhold til foranstående er fredningsnawnet

for Sven,lborg aJJJtsrådskreds oe; Tranderup menighedsråd.
Tranderup Ærø, den 6. december 1955.

7 navne
Indført i dngbogen for retskreds nr. 35, J~~røskøbing købstad og

1&0 herred, den 2/+.2.1956.
Tin~bo~ Tranderup, Akt. skab. C. nr. 556
Legitimation iorevist .

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredl, inijsn,Bvne t for Svendborl~ nmtsrådskreds, den 20. marts 1956.

··3.AFR.19~6
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