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Eredningsnæv~t -)
for

Svendb org amt srihkreds
Nyborg.

Genpart.
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FREDNINGSOVER~HSKOMST.
Stempel- og gebyrfri
lov nro 140- 1937.

Und1l!!'tegned-eformand for Haastrup sogneråd Magnus Bjergegaard, Haa-
st:rup, erklærer at rådet er '.li. lligt til, som ejer a:f et umatrikuleret
areal af Haastrup by og sogn, at lade dette frede, for at ,sikre den~fri beliggenhed af Haastrup kirke.

Arealet beskrives således: Gadearealet udenom kirken, herund0~
vejtrekanten nordøst for kirken samt parkeringspladseq øst for'kirke-

'.. , t

gården. "
Fr edningen har fø 1gende ortIfang: . ,
Arealerne må ik~e bebygges eller beplantes med udsig~sødelæggen-

de beplantning" liges om der heller :i,.kkepå ~ealerne må anb,Iiuges trans-
farmatorstationerr telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsæt-

"tea skure, udsalgssteder~ isboder. vogne til beboelse elle~,opbevaring, .
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande:~ Der må i

det hele ikke foret8ges ændringer i den nu bestående talstand,'der kan
virke skwmmende fo:r udsigten til eller fra kirken. !

, 1For fredningen kræves ingen erstatning. ' , ~
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud, tinglyses på,~ets fornævnte ejendom, d.g uden udgift for kommunen. ~
Påtaleberettiget er fredningsnwvnet far.Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Haastrup.
Haastrup, den 13/11 1950.

P.s. v. .
MoBjergegaard. ~.i

Idet fredningsnævnet modtager og godkender fo :ranstående'fiedni ngs-
tilbud, bestemmes det, at frednin[J3n vil være at lyse på IIQ tr.mo

af blf 0f%vsogn•
Det,fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket 'en genpar~

I'bedes h('nlagt på akten. .'" ,(
Fredningsnævnet for Sveni borg amtsrådskreds, den

Kais er-Ni elsen •
.... -------
~enpartens rigtighed bekræftes •.
I F d' ~- "', I" .' ,. re \d l. i .. ,,~,1.0.
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G e n p a r t.
29 d af Haastrup

~-J'Gby og sogn.
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Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds, Nyborg.

Stempel- og gebyrfri i h.t.
lov nr. 140 - 1937.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T

Underte~nede for.m~d for menigaedsrådet for Haastrup erklærer,
at rådet er villig til, som ejer af matr. nr. 29 d af Haastrup by,
Haastrup sogn, at lade ~t areal af dette matr. nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Haastrup kirke.

Arealet besLrives således: hele matr. nr. 29 d.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigt søde læggende

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

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsi~ten til eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.,
Rådet er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets

ejendom matr. nr. 29 d af Haastrup by, Haastrup sogn, dog uden udgift fo
rådet.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
provstiudvalget for Salling herreds provsti.

Haastrup, den 27 - 2 1956. lll,

E. Kjeldsen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 29 d
af Haastrup by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 5. marts 1956 •
.K.eiser-Nielsen.

frs. 138/50

Det tiltrædes, at n~rværende fredningsoverenskomst tinglyses SOll

servitutstiftende på matr. nr. 29 ~, Haastrup by o~ so~n, uden ud~ift
.z t? /
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for kirken,. dog med følgende forbehold:
Så længe arealet administreres af de kirkelige myndigheder, træffer

kirke~inisteriet uanset nærværende deklaration afgørelse med hensyn til
eventuel opførelse af bygninger på arealet, for så vidt disse skal tjelle
kirkelige formål.

Fredningsbestemmelserne bortfalder i det omfang, de af deklaratinn~
omfattede arealer serleremåtte blive inddraget under kirkegården.

Kirkeministeriet, den l. juni 1956.
P. M. V.

E. B.
Aug. Roesen.

F.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 5. Juli 1956•
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