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REG. NR. /$%V~ )f; '::.~I
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndenyd.ke lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab " . nr.
(udJyldll øf dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
(bvor ddont findes)

A~~~ider~~s navn o~bopæl (kO~;Or):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o nommerkontoret, Ringstpd.

f >

Stempel: kr. øre.

Undertegnede .awaa. .......... , _. IS...... 011_ ....
tilbyder herved som ejer af matr. nr. I", ~t*••tl11'- -.. tJa::

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

, Arealerne beskrives således:

..........................Fredn1l1gen har følgende omfang: ~
Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med høJstammede træe og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbnnges transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. 1.. skure, udsalgssteder. Isboder, beboelsesvoqne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

I i ØOlg::nr~.H+---eL...&XI ..

Jensen & Kleld<,k.oy, AJ~, København



•

•

•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

llJi; Kl'" UUua. -."~"~;f,. j'

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredmngsnævnet for Sorø amt og

'IJØiQ~ l forening eller hver for sig.• liøcelM lae»~et18 P...............

...........
Fredningstilbudet modtaqes og godkendes

Fredning.ma!/IIlPt {Ol' Sorø allll, den. /. 19~.

. ., ....
l •
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. ~ ..--.!..--- -"
lo _ :' t r ,- ...:.(' ......• ~~~'~ 1t ;~~ \ •. ~~: i J .i\.",~
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REG. NR. /aY#
• j

l l' ' Cl--.)(Ii \ .. '

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderJyd.ke lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
{o<Cfyld.. .-t do .... .,kont.retl

Bestllllngs-
formuJar

Købers }
K dot bopæl;re I ors

,l ~ l " ' ~

Gade og hus nr.:
(hvor udant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Aml.
c/o nommf'rkontorel. Ringstf'd.

~ ".
Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegne~~ -U. ~b __ 1__

tilbyder herved som ejer af matr. nr. le"" Cl'" hUl .... til .......- ....- .. ~

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

"'Ies>~:
................... Iba .. , ueal~ .. l 11. eJet "
..... 1'. u. 10a oplene , kl.- _ ..

.... det .. _ del' 1 tll 'tI~ ...........

Fredninqen har lølqende omfang;t' ~ GId.. .-4'" .-~
Arl'lalerne må ikke bebyqges elle. beplantes med højstammede træer. og der 'må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. I.. skure. udsalgssteder, isboder. beboelsesvoqne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

• ~Jj.møad
le' " "'l1e' 'el,.... bMlUe1'''' .tel - .... dl. __-~-tet
tll '"8 en•• , .........• t....... dØ -sa- ....- ....• ,. le•• j.... _•• tU-....J. .... J.

Jensen & Kleld:.lkov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

&l*. "1I1t...
menighedsråd l forening eller hver for sIg.

&t*•• tm..... den 1/. 19~.

Fredningstilbudet modtaqes oq godkendes .

FTf'dnillglnfl'llnf'1 1'01' Sorø amt, den /
5 ..

195l~

• 1_

... ~ I~" t, ~
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j ,. , .. . .. .. ~" ~
J.. . " ,J. " ..'I ,,!~ i "~''''.)..Il!J'''~~ .. " ...J

:_ I\,. \ ..... "" ••• 111; "_ 'o ,,' '''VI''"C'~....·i.
• ... Io} L!". j":' ':"!~b....) J" t'l.,f .l~~""" l~'\ \ ,.

.: . ~ ~ ~~ '. i~:: ",l : J t·.~ *~~~tf r.; Jo<ol .....'.... :.,
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Restllllngs-
rnrmul.r

D

I
REG. NR.

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

. )

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

eller (i de søndcrJydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn:

11 .. &II.~. ftsuillp
Købers } b I

'" .8 ..... Kreditors opæ ;

Akt: Skab nr.
:(~""t 41 tlønametkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor udant Rnde.q)

..~.t \.c:,
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommp.rkontoret. Ringstpd.

Stempel: kr. øre.

. ..

F R E D N I N G S T I L BeU D

Undertegnede
. . ... B04u GUte'....tIlbyder herved som ejer-aT matr. nr.

ullJ,.c .... "011_ '" ae .... :
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives sAledes:

tiet .en ~OZ' 11att_'tt.l11 '1* • ..u............
..... bella .... ,-._, uea1.

Frednmgen har følgende omfang:~ &. ..... MIl....... , }
Arealerne må ikke bebygges eller eplantes med højstammede træer, og der ;må ikke

på arealerne graves grus eller anbnnges transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvoqne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

ønøu.' ..'I ....an'llXP

lensen & Kjeldskoy, A'S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt ogI
I

l
I
I

!
i

1

l'
I
I

11*_ •• IUt_ menighedsråd I forening eller hver for sig.

C.... tIU'- den. /.. 195&.

80411 0Ild ......
Fredningstilbudet modtages og qodkendes .

Fredning.,næl>npi for Sorø amt, den • 195
.. l';··

~:, " ,,,: :: '.
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REG. NR. /~-.zf'A1.

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

11At It.._ "Uuap_ ....... Akt: Skab nr.
(IU(fyW" ø, "",.mukøntor/lt)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I ars

. ~

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringst('(i.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegned.e
l • • ~ I

~ •... OJafteu. ,. ••
tilbyder herved som ejer af matr. nr. , ..'

IS... 0*. -U1~ .., ...... ~

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

Arealerne beskrives således:

.... t4 Wn .1 .. 1 ..
l ........ ,•• 11 "l Ø'Wl_ .....

Frednmgen har følgende omfang: l Mde' rI til
Arealerne må ikke bebygges elIeJoeplantes med lø;: mmeftæer, Og~

på arealerne graves grus eller anbrn~es transformatorstationer, te!efon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvoqne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mIg dog ret til at
I ... ftUa

.u. .111.. l .. _ ... o. Iafte .....

Jensen & Kield~Lov, AIS, København
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

uiii &llkehlUt ... __ ....... ,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

• I

memghedsråd I forening eller hver for sig.

den. /. 195 .I.

"'~.l ....
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frerluingllnæl)lIet for SOl'0 amt, den • /. 19fJ.~
.;; ,
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ffi,rke -Stzltznge Sogn-

Slagelsø .H8rrsd

Saro Atnt

"' .... kopi af m lkof"Mt.

OW...... Met tM Mattt ... 'v net n.o~
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