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REG. NR. A-~3
Justitsministenets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

l,gThyborøn ,by,
Harboør~ sog~.

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

eller li de søndenydske lanols-
delel bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

AU: Ska" lir
(U4J1ldn IJI domlh.r~nto,et)

Købers }
K d't bopæl;re lors //""1./1 \/

\'

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FrednlDgsn.vnet fOJr
lUDgltøblDg amtSJrlclskJ:eclst

BolstebJro

Gade og hus nr.:
(hvor sidant f:IndcliJ

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sognefoged Alfred Christensen, Thyborøn,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la
af Tyborøn by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Harboøre sogn,

Arealet beskrives således:
En jordstrimmel langs nordsiden af kirkeindhegningen og af en

sådan bredde, at strimmelens nordside følger sydmuren på et allered
bygget hus på matr.nr. l~ amst. Strimlen går mod vest til komnlune-
vejen.

Fredningen har følgende om(ang: med udsigtsødelæggende træer
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, ,hidlertidigt ener vedvarende, ligesom der hener

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

jcg~K:mig{~RXXik:U

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

la af Tyborøn by Harboøre sogn,

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

Thyborøn menighedsråd hver for sig.

Tyborøn ,den 21/ 9 1950.
A. Christensen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
af Thyborøn by Harboøre sogn,

~E~ZXZXZX~ZXZXZXZ~~zxzxzxz~zxzxzx~~mm~~K~OC~~Z
~mmzmmzlltZx ijUxtap~~~~
Det fredede areal se~ indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 26 I 4 1951 .
H. Richter.

J...... Ir Kleldal:o., AIS, KRe.b ....
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 2. maj 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Thyborøn._B1. l.
Akt: Skab. C. nr. 575.

G. Dah1
cst.
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