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REG.NR. Ol~ 38.006)

Fredningstilbud.

Undertegnede gtirdcjvr })oU:L .'Ixe1 ahriatGl'tacn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l ti-
af Yrf'l11gn1i1-u)1 by

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

Arealerne beskrives således: et h:,;ltn r~ 10 ro Om.!i:I" ing '/roDgs"t.'t1!1> 'kir~
~·~·.1~da<lige. ~od nord <108huJ.t 'iiil ..lku~l(i·" m.;J.ll:l:''t l .ll o~ 12 ',bd.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges 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 1)C:.~·:l(lnt'(; hæltet r.:llK 'fYGat for JU.r.:kegårdenea~'8 :'H:W høj .stf~mct'!n treer ar; ti~ f~t gruyv grus .L c1ette bwl te og i 'h-.e'
'l:;et :t~OI'(: ~(.J:r.' ki:.('I.J.;/rc1-::·'l1. ! tIlfuJ.do ri!. ::t jq~ vil kl:-ygge trreale't
f1:111(l'::!fortl~JVnte 10 MeterH bfrJlt~ Oli don o:l::rentli~;\': vej s~~di'or kiJtke-1
".",rdo.:l,!'C'l'pl:tr;t.cr J~g 1I1i;: til a.t ttr..\'loIfttte !.ledetU'~2vnt(;~ t'J$:l(':lfiut4.r
~'\a(i.con mrtneds vErrool.,8~11ft(l(1n ni; clisso m~'nd:i.~hedtlr Jra1 f1.~ loj i.hed
til t..t !m.-hr.ldle t-lcd tp1i? '.l~\ t1e!'1. n~~t~tJl'l1~tc\)obY~l;gl)l~te..Jee st-æJ. dal ikke
Vl.JrGfor fredningen kræver jeg ingen erstatning 'bunden af' nogen hGf~8tiUing ,.. tie

• o • GO nyrtdi8heder ~'TI8lende be..,..l_
Jeg er mdforstaet med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l n. af "~q.4·J;S t:t"~t.f.I by ·/rfl.hgO'trup sogn
nm·~'fori.'lligl'mlde 1Ca mis ar, eftf:l"':røl,ende ojere pr uj eno.omme.n.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående. er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
"IJr~nr~O'tr\tl?nenighedsråd hver for sig,

'1rflnr.Otru~den l~ U195 O

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 21 ~ 95 O

~"o.
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