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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkOIltoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(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 lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

1f'
Stempel: kr. øre.
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FREDNINGSTILBUD

Undertegne"d~ .ral :r J~....• -.. ••

tilbyder herved som ejer af "1i'DI t -.~1 .•1'''''•...... at I.r .~.
lI.J er,. Jtll'k. (t11pa .... " til kult.) a.' .......-:l., l10n r.:r ~
kø ulla 4.... ar oa •• p.....J-
at lade ~ævnte areal.k~ecD .. frede.

ål •• ,.11•• ' ........

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, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende g!lnstande.___ -..L.__ -=-__



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiqet i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

~•.......... ,. T....

SlIZ. llJCa. den 11 / 4 1951. "

hSO' ...• "1eT-ltr. lUerca .. p_w........... ,.:ra... Cu. Jfz ......

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet tor Sorø amt, den 11 /.. 195 a......
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrlkelv •• enet I~ør-. 19,f1.

Mllforhold 11~IJ(I().

SOO"~·------~
v._ .... H. ol. c .....--.. ...... ,rtl__ A/a


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



