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Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
?g an~re påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ej~rlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderiydske I.nds.

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

7a. Sahl by m.m.,
Sahl.

Akt: Skab nr.
(udfyldes dl dommerkontoret)

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
Ihvor s.Idaat findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Et jordstykke på 40 m. bredde syd-øst for kirkegården begrænset mod
vest af vejen langs købmandens have og til matr.nr. IS sydgrænse.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~~~~g:~q:~xm~xxxxx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
7~ af Sahl by Sahl ~ogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Sahl menighedsråd hver for sig.

Sahlll. ,den22 / 3 19 50. Til t'bedes:
Sahl, den 10/3 1951.
Anders Søndergaard.Anton Søndergaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7~
af Sahl by Sah] sogn

IJt:moJ!tkomxxx .:xxxx:x1dx.xxxxxx ~xxxxxxXJ4'd:lKxxxxxxxmitx~Ct:mlDtnDOi:xf:Rllb.XKxxx
de:l6aC:XIKx:mmtllC:mcx iml:.xlldgmclCllC:IeJIåbI:~xxx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 14/ 3 19 51.
H. Richter •

Jensen &: KlelJskov, A/S, Købenluwn.
1l0UH801tllS OOGTRYlI.II!AI IlOl1.1I8AO 6'115
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81, Holstebro m.v.,den 1f~ marts 1951.
Lyst. ~ngbog:~do I. Bl. 7~.Akt.Skab.H.nr.425.
Anm.: Forud hæfter pantegæld og servitutter.

H. Richter •..
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Justit!'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til l1dslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

8~ Sahl by og sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. l ting-
boge~, art. nr., ejerlav,

sOlln.

Akt: Skab nr.
(ruVY"''' af domm,,""oto,n)

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sldant 6nde6)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder Kristian Sørensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8~

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

SahlJ sogn,

A realet besk rives således:

Et jordstykke nord for kirkegården og langs med kirkegården på ca.
10 m. bredde mellem kirkediget og gården og et stpkke øst for og 1al
langs med kirkegårdsdiget på 40 m. bredde jufr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssleder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

je~~KtXi.btt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

8!!, af Sahl by
på min ejendom matr. nr.

Sah1L sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
SahJL menighedsråd hver for sig.

Sahl ,den 8 / 3 19 50.
Peder Sørensen.

\

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ia
af Sahl by Sahl

fredningstil-

sogn

m=1ltllllaxxxxxxXx:1dt:xxxxXxxxGxxxxxxxxfå.xxxxxxn!h~~:x!x:~!kx
~:mredlcomx.xcaxXX HI1baII~%k~XXXx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 26 / 2 19 51.,
H. Richter.

Jensea &: Kleldskoy, AjS, København.
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Justlt~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til l1dslettelse
, . og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

• ~. l.

42c Sahl by m.m.,
Sahl sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
boge~, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
(ø~l4u øl 4ofJlm"løntoret)

Køber& }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
Chvor sldaDt fiBde$)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Jensen,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 422,

af Sahl by m.mo, by Sahl
at lade nedennævnte areal .af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sBledes:

En bræmme på 40 m. regnet fra Sahl kirkegårds matrikelgrænse, jfr
vedlagte lwrt.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges xl:tl:x:~~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

XJG1u:~k!JJx~~XØc:lCllCxXXXX

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

422, af Sahl by m. v. , by Sa. l sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Sahl menighedsråd hver for sig.

Sahl ,den 24 / 2 19 51.

Niels Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 422,
af Sahl by Sa.hl; sogn

~lllCl1Xxxxxxxx:Jåc;x:xxxxx):X3bxxxx xx x»&xxxxxxX1l:lk!;x:m~:lIDUtx::7JKxixfX!~
Xzret!llDlIJfldXlKMlQQXXX ~:JmiJtbooKx

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24/ 2 19 51:

H. Richter. •Jensen &: Kleldstovl AIS, København.
AOUHliOIlGS aOGtllYl<lU'AI 110lUUAO 6406
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81, Holstebro m.v.,
den 2f marts 1951.
Lyst. ingbog.Bd. I. Bl. 42~. Akt.Skab. L. nr.6oo.

,Anm.:.Forud hæfter gældl.
H. Richter~ ,.. ,<
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