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Stempelfri i h.t. § 33
i lov nr. 140 7/5 1937.-

Fredningstilbud.

Undertegnede parceIIi st Valdemar Andersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9 h

4It af GØrslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

~I'." ,

Arealerne beskrives således: a) et bælte langs med og grænsende op
til sognevejen vest ror GørsI~v kirkegaard og af en bredde ae 15 m, reg
net Cra sogne'vejens midtlinie.
b) et bxll te af 40 meters bredee vest :for og græns.ende til det under

a nevnte area].

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
gens~nd~ I

Jeg forbeholder mig dog ret til at der opfØres bebyggel se paa det imden
b nævnte areal.Denne bebyggelses hØjde maa dog ikl~e overstige 8 m
re[net :fra terræn til tagryg.

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

9 h af GØrslev by og sogn,
idet fredningen ~r gældende for mig og efterfølgende ejere af 9 B,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
GørsI ev menighedsråd hver for sig. ~

Gørslev ,den 27/ 4 195 Jl...

Valdemar Andersen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 27 / 4 195 l

Hay-Schmidt Johs. Kristoff'ersen

Chr. Ni el sen.
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Stempelfr1 i b.t. § 33
1 lov nr. Ji.4o 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gartner Christian flansen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 39 "g

,-e af Gørsllliev by
at lade JJe.dec1læ\Wie..ateaLaf ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

e
~I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke ~gge.s-clle~ beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande .

.J~lQIbclwldfi..mi~...m>~J~L1iLa.L Den ak si s ter·end'e bebygge] s'e maa bi-
beholdes.I til.f'ælde af ombygning eller nybygning skal saadan
bebygge:ls-es placering og udseende godkendes af .fredningsnævnet og
meni ghedsraadet. Formødne master maa anbringes.

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

39 C af GØrsl·ev by OE! sogn,
idet fredningen er gæJi.dE;mdefor mig og efterfølgende -'ejere uf ejen-
dormnen, d 'f f .dog uden u gi t or mIg.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Gør sI ev menighedsråd hver for sig.

GØrslev

Garner Chr. Hansen.

,
fredningstilbudet modtages og godkendes:

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 27/4 195 J!.

flay-Scbmid t. Johs. Kr! stof'i'ersen.

Cbr. Ni e1..sen.
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Stempelfri i h. t. § 33
i lov nr. 140 7/5-1937..

\
Afskrift.

Gøra~ev by REG. NR. /:s?~
Freqningstilbu~.

Undertegnede gartner r.ugu.st l"J.·CW1dt
tilbyder herved som ejer af matT. lir. 10,2

af Gørulcv by Gø:ralev
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede:

'Arealerne beskrives saledes : an brlCDme at' oyv metol."s bredde ~angB med

sogn,

og grwnaeuue ~ til Gøralev k1r;~e~!ird8 østro ske1~

Fredningen har følgende omfan~~:

Arealerne må ikke bebygges ~~~~g der må ikke på
arealerne g-raves grus eller atJbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

r'"

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
la.!? af G~l'Glev by GllIrDlev sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråd\kreds og
Gørslev menighedsråd hver for sig.

Gøra10v l den 19/ 7 195 2

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsråd'ikreds, den 8 e 19~

Uay-Schmid t.
Johs. Kristoffersen.

HINaturfr. N.Pr. A. J. tir. / Iq ':5 ,



·/
----- ---- --~- --- - - ---- \lndført i dagbop,en for retkreds nr. ø, Køge i købstad m.v.

den 9. august 1952.
Lyst. Tingb~gl Bd. Gørslev Bl. loh AktlSkab B nr. 182.

Anm.1 ijw•• Ejendommen er pantebehæftet og yderlige~e, servitut-
behæftet.

,

G. Buch.
cst. / G.B.

Thorgi1e.
fJII.

afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturtredningsnævnet tor
~ Amtsraadskreds. , denc2/. august 1952.

~-SChmidt.
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