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

Ga .!.J. Lem m.m.
Lem sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyld .. _, d.mmerlconroret)

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

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

sogn.

Købers } bo æl.'
Kreditors p.

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

thvo< .Uanl fin<\esl Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S l klempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Peder DeJnbo1

tilbyder herved som ejer af matr. nr. C)a

af .u. 1em m.fa. by Lem
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sftiedes:

En br:llJiUneøst for kirke~sården på 50 m. regnet fra fcirke,'~~r-
dens øst1i~e matrikelgrænse, jfr. vedlugte 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.

1.eg:d'llrbehoJrle~:mig{Hog<rer:Xik )ile

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

6a af.:.,. 1em m.m. by 1em sogn,

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

::3 dr. l em menighedsråd hver for sig.

Lem ,den 4 / 5 19 51
Peder De:-,nlJo1.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6a
af G.Lemm.m. by Lem sogn

af:xHiNlfcllfliiCXXXXxY.:xdrxxxxxxx:xs1:poexxxxxx:id\c(x xxxxxxxlt!~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 7b srnst. RI:d. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 / 5 19 51 .
H. Hicllter.

Jensen & KlelJ!okov, AIS, København.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Gb 1em lll.nl. Akt: Skab nr.
(ølify/do. al domm,,'umto,".

BeoIIllI·C··
formulat

Mtr. "r., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

>J •

Lem Dogn
~bers }
Kreditors bopæl:

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

(hvor Hdant fmdes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro S I

lempe: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Erik 'l'oft

tilbyder herved som ejer af matr. nr. Gb

af ~. lem m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Lem sogn,

Arealet beskrives s'åledes:

:;::;n brwJlunesyd for Sønder lem kirkegård i hele matr .nr.
Gb's bredde og i en dybde af 125 ffi.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s, 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, VQgne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret ti! at de nuværende master må blive st<1ende
l:..n.:;;sJacd vejon eller Jet' træffes anden aftale med telefonselska-
bet. Endvillere ret til at lægge en vej fra gården op imod kirkenevt. med en enkelt bepluntning langs.

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

Gb af >.i./terlJeJli 1.1.m. by Lem sogn,

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

:::;dr.lJom menighedsråd hver for sig.

Lem , den 4 /5 1951
N. Erik Toft.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6b
af ..• Jcelll m.m. by Lem sogn

al<:liai-t1«lY.nfXXXXX:CXOOKX.!CXXXXX~Xxxxxxxf<lk;x:XXXXXX:xm.tx, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr.lk,lq srnst.2at Ho1mgd .hovedg.s parc:l$llid.udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 / 5 19 51.
~r.TIichter.

Jensen &- Kleldskov, AIS, Købenbavn.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 6d \u. Lem m.m,
(i København kvarter) 1em so~n.

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

sogn.

Akt: Skab af.
(rulfyldlS af dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl:

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

(hvor sAdant findes) Fl'edniDgsnævnet 101'
RiDgkøbiDg amtsl'ldskl'eds.
Bolstebl'o St Iempe : kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hans Green

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6d

1emaf L. 1em m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives sÅiedes:
Ilele lllutr .nr. 6d, belig~jende sydøst for Sønder Lem kirke.:;ård.

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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at udvide den på parcellen værende

--",

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

6d af.!J. Lem In.m. by 1em sogn,

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

S dr. 1em menighedsråd hver for sig.

Sdr. Lem ,den 7 / 5 I9 51
Hans Green

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6d
af _. Lem fil.m. by I.em sogn

~~H~NoomxxxxXXX~KXXXXXXX~xxxxxxxNkxxxxxxx~xooro~~~~x
:dedseXMerocmxtx.Xarx ib&:xmgm:æz::tao:dIm1g;
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 I 5 19 51
II. TIichter.
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