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Sandby Kirke REG. NR. I~'j 7

5,0 190
1:4000

Suså 393
Sandby
Sandby

Kommune:
Ejerlav
Sogn

"} 02. 7- oq -5"1.

Dekl./Kendelse Tin lyst

1 a og 63 15/11-1950 28/11-1950
3 15/11-1950 28/11-1950
2 a, 2 n,

2m og 50 14/12-1950 8/06-1950

F. P. U. j. nr.: p 12 5 2 Reg. nr.: 393-6
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nr. 140 ?/~ 1937.

\ 1) e ii l o t" C:. t 1 o n.-------------------------
Ur.l.l.~l'tu~rnt:uo I.u(;;r:llih,.usri.l~<.i~foc o..ml,by o~ \ir,:-ngstrup ~orme lnd-

, ,I

gaar C'.,)Tvu,l u!;u-:r fOI'bGholu af kil'i<t::1Il1nl sttlriets approbation pu .. , at

nedE:1Drk"BVIlt"" ilel af d~n U1 prdlstGemblJci~t 1 ~andby h':r'<ln:~ QJ endam
l,

matt'. nr. 2.! ot: 50 b rldby by 0\ ~io~'nfI'.)d~~s SEJ.blEJ(1e.H

fk1~· matt'. nr. 50 06' \Jen Cll af watt'. nr. 2 a, hvorp::.a Pf'Je3t~

g"'~l'l.l~rd by!~ningar, g<.\u.rdsplaus o~ høve, hdrund\.H' Q'Jl s:':~JH;aldte

tlPl',i:st, ...V.llIlLI;;;I1 o{; Pi'Jlstclg ...aT'Us.r01'Pligt(J1'6Pf~ have l1pger, mt:..<:l det· 1ngen-

I1Huulyk*,t; cd neut.:nI1.bvnt\:l t'n:unin@~,ru:vn (~llt'r COT'tltuf(.<15 no!!,,.n for Sund-

by Id r.\l;\l o:' K11,.(Qg'.l.~\ru l;ift\,!l' ir, LIlli nl:'sn,~vrf~ts skøn U<H31 gt.ahl nor,m ..ie

bepl :::"lJtn.lrq dl,. r h<2J.·uinf' ... ;~t. ;' ...llm~ g..elder. unbrlnftl1 :1(- uf :;kure, 00-

uør, bbbo (.1~'~svo gml, ll' ~$10rm~tol' ~jli.d,J.orJ~.'r, t~l d'on- O!t te! q!raflll!:l ster

o ti, .. ml l" , d' tc:!" ~vrietJ o t)1'C. t t 1:.'1::'0 .,H;l>nh,d sfo rstyrr0:-I(l(; f!! ':'n s lli:nd(:.

~ e:J.ænge admllli:3t.r ....tionen il~nl.~rl~r· und.IH'd'.) k1rkel1':e lIynal['lwtJer,

t t·..ll l'r ,H' ld r: ... m1n1.sted "'t 0.0 t 6f[,;,1' l ~Je om nyplac~'l"1 n@" ar præste«,~ta.1"d'.'rl s
bY·IUnt~lr, h'.:l'un\l~:t' t111ii.'e s~lv:::: by,r,eplb.nf:m Shlllt tllbygn1np-er m.v. og

l,;ckl"r"tlonen m,,.Cl.U(1·~n udg1.a ro l' pl'Jlste' :,Ibi'liet o i' men! r.hod staa ..

dt;t t1 nL[ly :oe:, p<.Lalmatr. Dl'. ~ o f So, "';..ndby by o.' $0 gn.

I~,

..
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M.enl~'hedsraaC1bt for Sandby og Vran~strup sogn~ "/~L'~?/

P.Christensen.

Trier And.ersen.
:Niels ar! stens8xa. . iCaren 11elsEln.

EDQek. ,Larsen

Ida .ndersen.

Karen Laustaen.
b.11da "'hri stensen.

Iver fto senblad.

~&.J J ~usen.

i>li ce Hansen.

ti.v .iilllg. V.Sandor!.

Oversende! til t'r,utø eatB tredntngsrøVD .ed t11tøJande,,.
...... "..,

Ci.t klrkeml~l1ster1et 1 's1i:r1velse at 23. maj 1951 - Journal 4.æ.
652 - har pdls:enc1t ~lTcØrel1de deklarations tinglysning aden..
udgift for embedet.

ii&ll1ll1er-fybJerc herreders provstiUdvaig,,'den 30. aeJ 1951

., ,
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Fredningstilbud.

Undertegnede parce~~iBt Erling Andersen
tilbyder herved som ejer af matr. n.a 3

/

I

I
I
I

,~ I
'-1

~ af Sandby by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sandby sogn,

Arealerne beskrives således: haven vest for kirkegården
. -..

.-----

Fredningen har følgende omfan~:
Arealerne må ikke bebJ.lgges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at oprotho~dø haven Bom sftdån, også. Ilecl hel'),
ayn til D-øjstammede tr8JØr. I 'l;ilflIllde u:r at jeg ønsker At tilbygge •.
ler ombygge ejendommene nmrærende bygn111ger, forpligter jeg mig til a'
underrette nedennalvnte If~ndig.heder med een llånede varMl, slled.ø aot
disse myndigheder inden påbegyndelsend Dti bebyggelsen ~BIl 1:4 1.3 lig·
hed til at fmrhandle med mig o~ den p~tænkte bebyggelse, Jeg 6r dog 1:
ke bunden n! ~~ nogen henstilling fra disse myndigheder a~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. gående bebyggelsen.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

3 af Sandby by ~andby . sogn,
Bom bindende for mig og efterfælgende ejere afe ejendommen.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
menighedsråd hver for sig.Sandby

;)andby • den l~ 111950

Erling ~der8en.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 27/ 11 1950

Hay-Schll14'.

'.'1
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Stempelfri i h. t. § 33
i lov nr. 1407/5-1937 ••

Matr. nr. l ~ Sandby by og sogn.

Anmelder: ~1tturf'rednillgsnævnet lbr
fInestø Amtsraadskreds

Fredningstilbud.

Undertegnede god sejerinde Charlotte Kathrine Adelaide Andersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l

.§

af Sandby by Sandby
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

. "

Arealernt:, beskrives således:l• arealet øst for Sandby kirkegård t underhvilken ogsa hører matr. nr. 59 Sandby by og sogn, mellem aJ bygaden,
b) en ret linie fra det sydøstli~e hjørne af metto nr. 47 ibd. til
Glumsøvejens fikspunkt 27-09-037, og c) en ret linie fra sidstnævnte
punkt til det sydøstl~ge hjørne ef matr. nr. 59
2. arealet syd for kirkegården ( herunder matr. nr.~5~ ) og syd for
matro nr. 3 ibd. i en bredde af 60 m.

Fredningen har følgende omfang:·

Arealerne må ikke be~ygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på
arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isbåder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at beplante det under 20mhåndlede areal
med højstammede træer.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg"er indforstået med, at ovenstående fredningstilhud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l ~ af Sandby ~: Sandby sogn,

med forpligtende virkning for mig og efterfølgende ejere af ejendommer
dog uden udgift for mig.

P:italeberellig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Sandby menighedsråd hver for sig.

Sandbygård ,den 15/11 ' 195 O

Adelaide Andersen
Til vitterlighed:~V. londorf, sognepræstog ,
B. Hansen l inspektø~Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 27/11 1950

Hay-Schmidt.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 21, Næstved købstad m.~.

den 28. november 1950
Lyst. Realregister Nr. 9~ -207 AktlSkab B. nr. 233

På ejenIDmm en hæfter:
Panteobl. til Overformynderiet 1.540.000 kr.
Pantebrev til øst. Kreditf~ 109.215 kr.

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. 10/#/'17 .vend.



Do. om ret for S.E.A.S. til lednin~er m.v.
'Do. om do. for do.

Diverse byggelinier,
Dekl. om bopælsret ror ~eter ~ans~n.

A •.Unsgård.

Det ovenfor under 2 nævnte areal omfatter også markarealet.mellem parken og den under areal l Q nævnte linie, således at/hele
d~t under matr. nr. l ~ fredede areal omfatter det på yedhæftede kort
med rød skravering viste areal.

Desuden fredes matr. nr. 63 Sandby by og sogn efter samme regler
som gælder for det under l omhandlede areal.

Sandbygård, den 27. oktober 1953.

Ida Andersen
t \ .... l

Som be skikket lav.v;~rge

for Adelaide kaldet Ida Andersen: Johan H. Clausen
sagfører

-Næstved.
,

Fredningstilbudet som det er udvidet ved foranstående påteg-
ning af 27/10 1953 modtages og godkende~.

Naturfredningsnævnet fbr den 8 december 1953 ~
'PræStø AmtsrR Rcisk1'eds ' o

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen
Indført 1 dagbogen for ~etskreds nr. 21, Næstved
kØbstad m.v. den 10. dec. 1953 -,
Lyst. Tingbog nrA Reg. 9. Akt:Skab B. nr. 233nich. Jessen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet fqT den to lP ,fY.
PræstB A~~dS .

, ,? HBY-c.._~~~~~
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Servitutgrænserne kan kun
fastsættes p~ stedet ud fra de
herp~ angivne skel, veje m.v.
samt angivne m~l i forhold her-
til, men ikke ved mål optaget på
kor"tet •


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



