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Bestilling.·
rormula:

D

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 sønderlydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
("t:(fyltUI øl dommø,kOtltoret)

42~ Viumgård hovedgrd.,.

m.m., Vium soen.
Købers }
Kreditors bopæl:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

Ih ..... oldao' ~ndes) FredDbagsllævllet fol'
Rbagkøbillg amtsrldakreds,
Bolstebro S l

tempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Søren Torbøl Sørensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 42~

af Vium hovedgrd. m.m. t by Vium,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sA'ledes:

En b~æmme langs sydsiden af vejen syd for Sdr.Vium kirkegård på 25m.

jfr. 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.kB:X!llD2~~~~acx

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

42~ af Vium hovedgård m.m.by Vium sogn,

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

Sdr. Vium' menighedsråd hver for sig.

S dr • Vi UlD ,den 11 / 4 19 51.

Søren Torbøl Sørensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 42a
af Vium hovedgrd.m.m., by Vium - , sogn

~xxxxxxHlx.xxxxxxx~xxxxxx:IDl:lKxxxxxx~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 332, ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 16/ 4

H. Hichter.

1951 .
Jensen &: Kjel:h.kov, AIS, København.-,
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REG. NR. /6'"?f/

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

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

eller (i de søndenydske lands-

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

sogn.

41~ Vium. hovedgrd. , Akt: Skab nr.
(ødJ1/da ., /l(>mm.,kont.,.t)

BestllJlnc.·
formula:

Vium sogn.
Købere} .
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

ChYOl'ddlnl findes) Fredning.n.VIlet fol'
Ringkøbing amtsrldskreds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Christen Nogensen .J:ledersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 41.@;

af Viumgård hovedgrd., by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Vium sogn,

Arealet beskrives sAledes:

En bræmme på 30 m. langs kommunevejen til Esbøl, jfr. 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønheds forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

4l§: af Vium/R~fgdgrd., by Vium
ejendom matr. nr.

sogn,

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

S. Vium menighedsråd hver for sig.

S.Vium ,den lo /10 19 51.
Kristen N. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 41a
af Viumgård hovedgrd., by Vium,- sogn

iHJQJmkiXOlXXXXXXJOClJtDcXXXXXXX:x1llDcxxxxxx~xxxxxjtl~~Jd5ei-~xxx
~J./il1aI:JWIIK:xafXXX iktk~xx
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 11 /10

H. Richter ...
Jensen & KletJ<;~ov. AIS, København.

6li~.ROU"IOR •• IOQrll~KItIiRI HOUlURO
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