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Restlllfngs-
formular

D

I

REG. NR. /~~-& ~/t/ -~')
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 sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Akt: Skab nr.
(JuVyld .. ~ d<Ho .. er/co<.toref)1 • ...,111... .,. ••• _

Købers }
Kredltors bopæl;

.... " ~.

Gade og hus nr.:
(hvor sådnnt findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnæ/lnet for Sorø :lm/.
c/o Dommerkontoret. Ring.y/ed.

Stempel: øre.kr.

F R E D N I N G·S T I L B U D

.
Undertegnede "

,.. lIøø ..... ,•• _••••
tilbyder herved som ejer af matr:. nr.

1.: ""1It_ ...,......
at lade ra.U.... •... IfI' •• II.Ia.,vennævnte tndtr. nr. frede.

}al ••••• \ kip? WtØ'Si'

Fredningen har fø~fang: l .... ..,... ~ ... ..,.-.....
Arealerne må ikke ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at .. _.. ...-#>......... - el" n•• nu... l... 'ae.... 1.t......... '11 ... y., t....,....-. ... _
.....• tt.l", •.,. --

Jensen &- K)eldskov. AIS, København.
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I '

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

l .. ~Id ..... ,. ~~.., ....

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
H~.S ...

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den S / 4 195 I•

.. 1__ ...

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Frednillgsnæ~llel {Ol' Sorø aml. den '/ 4 195 J.. ~.

,. ~ .... _. ~ "o '"

•• >Jf "'" ...r .,.,~ ...... _ ...... .. _ ~"l_ ~. I, ,

.1 ..

t l d ~

A . l ., J. ., .' " ,, '. ..
>. _'l ~:: ..... .. .. \' \ l o.J ,,'J. ..• 1>: '.'.:'" J~ f"~~'

• 1... .; t . J. ~ t'. '"0 '-. (; .1.;.\ ....



Be~t11l1ngs~
tormular

D

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

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

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

sogn.

2. HeJ...... " ••• ~
Købers }
K d·t bopæl:re 10rs

Akt: Skall nr.
lu41yld<l. tJ/ domm,!kontofet)

. '.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
PI"niningsllællf/et fOl" Sorø Amt.
c/O LJoml/lerkontorl't. Ringsted.

Gade og hus nr.:
(hyor ddanl findes)

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de
..... to... lIua HaM.

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

2, Jl-J-"'• .., .......
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne besknves således:

al_ ._al .. , tOI''' -. 1_ Ift. __•

y", K~D1 .... klzou .... ,. 1uIa l J. 11'& 'U sae til __
..,.,1' ....

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebygges eJler beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~ milkdotret til at
l' ••••• 111.

jensen &: Kleldsko'V, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

at ReJal ... " cae •• ...,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amf og

-eJ aS ... menighedsråd i forening eller hver for sig.

JleJas ... den 'I 1954 L...........
Fredningstilbudet modtages og godkendes .

Fredning.mæl}~,et fur Sorø 011lt, den '/ 195.. ...)
. l

, .'

I • ~ 1

I.

..'
, .

.,

- . . i ~ :: .
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Bestllllngs-
formular

D

I

REG.NR. /5J~ ~ S/i/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer ti.l udslettelse

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

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

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

sogn.

19. .. al... .., ... _ A1tt: Skab • 111'.
(udJyldes al dOJlf",eI1wlItord)

Køben }
Kredlton bopæl;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrednillgsnælJnet for Sorø A./IIt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Gade og hus nr.:
(hvor sadunt findes)

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede ... p ... $.,'fIIt ~ ..__ ..
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1,. ~al_ ., ....

Ilt lade'jllM"~~. ovennævnte matr. nr. frede .

• • 71

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. L, skure, udsalgssteder, isboder. beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

... ·h ,pl '

Jensen &: Kjeldskoy, AIS, København.



"

.............,
For fredningen kræverW ingen erstatning.
Jeg er indforståetmed, at ovennævnte forligshlbud tinglyses på. ejendom matr.nr.l" ~ ..... ., ......

dog uden udgift for., ........ ZU.,. ol

.. l~afiir~M~ ifaji~ foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

• .-" l forening eller hver for sig.

den , / 4 1951•

"'_.UM~ ...
FredningShlbu~~~~gfng.".', -sesp"''''.

Fl'ednillgsnævl~el {Ol' Sorø aml, den' / 4 1951•.............
','

"

"



BestIllIngs-
formular

D

I

i

REG. NR. /.;$:/414 Jly _!.,' /

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

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

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

80gn.

Akt: Skall nr.
(uc(fyldel af domme/konto/et)

Køber8 . }
K d't bopæl;re 10fa

Anmelderena navn og bopæl (kontor):
Fredllingsllællllel for 50l'ø .4/11/,
c/o Dommerkonloret, Ring,yted.

Gade og hus nr.:
(hvor &ldsnt findes)

Stempel: kr. øre. '

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede' ~Id"•• -.-.
tilbyder herved som ejer af..... ,

.... at tIIr. Ja... . ... ..,.....
•• •..-. at 21/1 ,,1'51 '11 a a. "au....... ...ØIa1 .....• w..ba''' Id 'e~11_.~ U_., al
~a ' • ··... • ...

~ ·;h ..
Ae' 1"'1'1.' .J 'ti JleJa ktl'lra ::~ •• lel' ••
... , ter: Id.r:ua ••• ,- '0% luer nu _ -lla 11 ~ ..ar"" • a' l .... at•• _al_ h' ..

Ko oa. '.tt__14. al e' 'II at 1N.tl 'å , , ..
anal l ....... '_.111 MI ",,, .....1 _ 1_
ar 30/1 1"1. bYU'YIII, .. ua, a' øeaJ. ••• ,. '1 .., ...
-kal1aepl.. , .... 1. ' .. oau... Debø ell ftII' UJ•• --••• '''n' -u.l to...ll ....

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 telegrafmastel'
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

dia~"iili~i.ij&

JenstD &: Kleldskoy, A/S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgstilbud tinglyses på min ejend~m matr. nr.

dog uden udgift for mig.

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

menighedsråd i forening eller hver for sig,

P. 8. L

Jlejl'l1nae den 5 / 4 1951.
l'aø JIua_

aosnorfu1sformaa4.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Predningsnævl;el /'01' Sorø amt. den , / 4 1951 ..

t, , .

.. ", .....
, "

• I' '"
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T• .,..,..~al
.lkJ.rnng,efV·

nejntng. Sogn, 'lagelJe.H"."øa.
801"()' Amt

"'GtiG kopi .f matrikelkortet.

DIrektoratet for Matrlkelv .. e"et d,~. 18 ~I

............. 11 ...................H. ~............_ ~ ....AI.

"
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