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REG. NR~ /VJ'7~ /~~,'~,-/Pf;{t--:"/'> ~
, .;;-f.. 1"Afskrift. ,9P

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

tt Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.23/50-1.

~:•
'"

Mtr. nr.; ejerlavr sogn: la Haslund
(I København kvarter) b

eller (i de sønderjvdske lands- y Og sogn.
dele) bd. og bl. j ting-

~bogen, art. nr., ejerlav,
sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyld •• øf donunerko.tnr.t)

Købera }
Kreditors bopæl,

li v\." li

Gade og hus nr.;
• (hvor sAdønt Rndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

Fr~dning;snævnet for Rano.ers f;;llIltsrådl'>-
") kreds.

5244 - 8/1 1951.
Stempel: -- kr. -- øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd for Haslund sogn, Gal ten herred,
by. Haslundaf Haslundtilbyder herved som ejer af matr. nr. la sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

l. Trekanten nord for kirken mellem kirkegårdsdiget og vejen,
2. præstegårdshaven
3. præstegårdsjorden rundt om kirken, mod syd ned til vejen og mod

ø,st ud til den række lysmaster, der på skrå skærer over præste-
gårdsmarken
- idet menighedsrådet tager følgende forbehold: man betinger sig
ret til ved præstegården at opføre de bygninger, som kirkemini-
steriet godkender og giver tilladelse til bygning af •

. J

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt .eller v'edvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må '8.nbril1'ges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder," Isboder, vogne "til beboeise 'eller opbevaring af r~d-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende ge'nstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til
-se ovenstående forbehold om ret til ved præsteg~rden at opføre de

bygninger, som kirkeministeriet godkender og giver tilladelse til
bygning af.



..I ~ ft, l.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud Jtinglyses på min ejendom matt.

nr. la af Haslund by, Haslund sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Ha slund ,Ølst pastorat pr. Randers
hver for sig.

, den 6 /12 19 50 .

HOlg'er C.æhl.
Olaf Andersen.

Hans Sørensen. ~Egon Nielsen. N.Ginnerup Pedersen.
Jakob Munk. .Niels Boje.

, I

idet' fredningsn\Cvnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\ _ _ L ,_ .. _

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på .matr. ~r. l.§:. . aJ Haslund' by;
....J lo.) , ~ ~ -.J L

• <. 'o g sogn, ~kkæ:bkxl.FJ1i(xxxxX:x:t<JXXXKXX::i(SqxXXxxx :KtlocxxxxxookJcmnlDtxmaitX]QX;

kior~~:xm:OOX:}ffi[kX!'IOC.xDC~XXxxxxxxbrlc2Wdgørxetxb;rmNixugxJDeKmdexl~JEl:rexkJ.eKxlXdtegmttx
. ~" "

}1åcx~p':akil~DclmC:gerepmXæ<tex:Jobx\~:xpåx;xl«oox:

Fredningsnævnet for Randers amt, den 6 /1 19 51•.
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 RougSØ
af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og
den 8' jan.1951.
Lyst. Tingbog Fol :..
Ejd.er servitut- og

herred og en del
Galten herreder

Akt:Skab L nr. 582.
pantebehæftet.

J.Hansen.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes •
..)

.' l' ..,"'" r ~

• 7: SEP. '\955
~

112c.
l
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tn udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.23/50-1.

35a Haslund by
og sogn.

Mtr. flr.; ejerlavr sogn:
(i København kvarter)

eller li de sønderjvdske lands·
dele} bd. og b!. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyldes aliWmme,konlo,øt)

-.)

Købers }
. bo ælKredltors p.

~I

Gade og hus nr.;
(bvor .ådant lind •• )

.Anmelderen, navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

_ c

_ -l.-.5431 - 20/1 1951
Stempelfri.

Stempel: - - kr. - - øre.

FredIlingstilbud

Unciertegnede gdr. NieIs Bøje, Haslund,
af Haslundtilbyder herved som ejer af matI. nr. 35a by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

-----~
Den trekant af 35a, der er beliggende nord for det nordre

kirkegårdsdige og imod nord og vest begrænset af byvejene.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må' ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,
l

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
( ~ _ () ,) \. .. L

o. lign., derpå ej opsættes skure, ~ds~lgs~teder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende _g~nstande.



• v

For'fredningen fræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående frednihgstilbud tinglyses på min ejendom matT.

nr, 35a af Haslund og sogn, dog uden udgift for mig.by,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og menigheds-
rådet for Haslund sogn samt pro~stiudv.

hvef for SIg.

. c

Haslund ,den l /8 19 50
Niels Bøj e.

TilfØjelsen tiltrædes.
Haslund 15-1-1951.

Niels Bøje.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
I

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 35a, af Haslund by,

Fredningsnævnet for Randers amt, den 19/1 19 51
Riis.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.59 RougsØ herred og en del
af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 20' jan.1951.
Lyst. Tingbogen Fol: Akt:Skab F nr.375.

J.Hansen.
-:- -:- .-.-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

FndniBgSJlævnet for _ 7' SEP 1955
Rand .... A"". ~

f;~

ee
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