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Katr. Nr. 3g m.fl.
Sønderho by og Dogn~

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

FredIHllg"SIW'(lflet for Ribe amtsrådskreds,
u()rmnn!u)f/torel, Holsted.

Fredningstitbud

•
[ 'ndertl'gncde :JøtldorllO kO"JllUne

lilh.v,der hel V('tI som ('l'er af matr. nr. ,"jo l&,oc-' "'-' 97L1, 97h og ~'lQ

af Sønderho by
OS

at lade nedenn,evnte areal af ovennævnte llI:ttr. nr. fæd(' som nedenfor anfl1rt.

sogn,

,l

~ • I \,

, ,I

I "

• , 'l

Fredningen har følgende omfang:
Areall'rne må ifk\e'f;;h~'l'lIer l)('planl('~ med Iwjtvoksenc1e træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringctS
transformatorsta~ioner, ledningsmasler o. tign., skUle, 'udsalgssteder, boder, :yogne til

\ I , ! : , \"'" .
heboelse, hønsegård~, møddinger ejler ,andet, som kan virke skæmmende. " ~,l J j

• J l ._. l"'; .
l •• ."' r. ;Jl.~ f ;; jl .'

ret

l, ,'..l' t. ko~nf!ln, ., (,'or rCnlllllgell luævc~ mgclI tl'St:.t11lIlg. '.
KOmmuDetØJg er indforstået med, at ovenstående frednin~stiILn,,1 tinglY!les~~ 'e.lendoU\

matl'. nr. 30 l ~8 Cl7 9""" af-,. :I.st. ",n,' filt. 08 9'19. ' ... ,
s:1øndeYO'"lO by' '. ..' I sogn
- ... .1. OS' ...1

do", IId('1IlIdgifl fomgkommunen •.



•

•

I
I.'I
! r1.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

\ "StitM ertJp komJrIuDe ' den ' 8 - l • 19 51.. ." "I

8. II. Pedersen
til. Alb. Køller. J. AnUlomø8n.

Alma \Volsa. .Fri 'fil A • .Brinoh.

N. A. N1elsen. S. Kr. Tbøgersen•

. I'

..:1' t

II, , ,I

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkerider'toiåb~thende frednings-
ttlbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af9'IU. 97h og 91g,
Sønderho by Ol sogn,

13t'f.fz.x~ij(zis&~Z!lI.kZ"U:
ibRzi2i!ttidl!~~.fQPet fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker mecl reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Indført 1 dagbogen t'er ~t~kreds nr. 66, la'bJerg køb8ta4 •• .,..

den O, Juni 1951. .
lldl I .

:. ',III J. ; I _'C'I:{ #1 * J';: • b IIOJI":\o..lCJ.rl I.: III I

L,atr,"1~~~. l}t~ ..~fjT,1,\l~r.P,9I~". ~~~ aF~~, ~~~~'\It~""~HII.lr"lI ,. l.i.~L ,

Skrivelse at ~/619'1 tra .Jønderllo 1lQ~~1;~<l PS [;kF.lv~l.eaf:,:2~/'.
1-9§188r1t 118trit.llkort medkalke' 1'oreniJt,.~ ," ~...", I ••

.. \' {'l ~.. 1 l

BøJr1a.
,. -l.:....... _--
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Jlatr. Nr. 225.1.
Sønderho by og sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnæonet for Ribe umtsrådskreds,
l/offlfTwr/wntorel, Holsted.

Fredningstilbud

lJnderteglH'lie kØbmand N. A. N1elBen
tilhyder Ill'rved ,,0111 ejer af malI". 1lI. 225.1.• af Sønderho 11)'

Ol
at lade nCllennævnlc areal af ovennævnte matr. nr. In'dc som nedenfor anfurt.

sogn,

Are.l1et heskrives j'åledcs:
I •• lID bramme pl a Il•.nord tor: k1rk:eglrdeD.

f I II I ' • l Iln.!1

I. ~ l

I. ! ..

l I j. I ,/ I.

. I

• Fredningen hal fulgende omfang:

Arcalcrne mtl ikke liebygge') iY'1x~'jlti'll~~tJ~·, midlertidigt
cller- \'e~lvarende" lij:{esom. der heller ikke på arealerne lll~ graves grus eller anbringes
transformatorstationer, Icdningsmaster o. lign., skure, uds;tigssteder, boder, vogne til, '
hehoelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skælnmende.

I '

22~
Sønderho by og sogn

dog Ilden llll~ift for mig.



•

•

1·

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

, den 8' døobr. 19 ?O.
N. A. Nielsen.

, "

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender 'totanstlJride frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 22$.

af

Sønderho by sogn,

1~~~W~:Blz~mmzm:Zi~ziu
~iMd.dii~ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 6' Juni 19;1..
I I

, ;J'BS'tnlPl! '
" "'I I l !.tl.11

1114tørt; 1 daBb08tUl tor retskre4. Dl'\~ij 86, BBDJøl kØbs,.A a. v ••

den 8- juni i?n. J '" " .. I

• L l. , I .! I ~I ~ J. .), \ l I

Lyst tilJgbog: bd. Sønderho 111. a"~#ika) ;t Dr. '7.7~",'j. I
.. , ...,\ .10.1 ~•. \ .. ' l •

- - .- .. • •

GØII.Psrtsos rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVN~f
FOR

Rie!;; AMTSRAADSKRED~ .
\ 1.1 I I L, .

3 JUN 1954, 'eD , l " , IJl.d,) tJ " l

l ,JJ, II

, ,
, : .. J,d

• I ,fl



G e n p B r t. REG. NR. /~.2~t
i

:Katr. Nr. 1,8! Sønderho

bf og sogn.

Anmelderensn~vn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet (or Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede hovmester P. W. Thygesen
tilbyder hl'rved som ejer af matr. nr. l,~
af sønderho by

OS
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: ~n b~mm~ 1>A 6 II. tre »~8lleD8 østlise

grænse l~ng. den søndre irænse et det kommunen 'llbørende-areal

matr. nr. 3,g, amst. indtil et pUJlk:t 1 forlængelse ef kimegArdens,
vestlige dige mod syd, oa. 2, m. 1 længden.

j'

1'\edningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges JDIon lø"j'latn tlwMj';k'WjJ'Y~'Jiiir, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gr~ves gru~ eller.ja~lbri~g~s
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til. .
beboelse, IU*iCG"p, møddinger eller lmdet, SOI11 kan virke 'skæmmende.

• l

For fredningen kræver jeg ingen efbtalning .
.Jeg er indforstået med, at ovenstående fredl1in~slilhlld tinglyses på min ejendom

matr. m. 1,84. af
Sønderho by °l sogn

dog wien udl{ift for mig.

_.



Påtaleberettiget i henhold til foranståehde er fredningsnævnet for Ribe amt og

menighedsråd, hver for sig eller i forening.

'Sønderno ,den 8' deobr. 19 SO.
P. "lt' TbygeseD.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1581

af

SølJ!el"bo by O, sogn,

l~~i~~~~
i~zi~lD:~itIftd>et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 6' JUlll 19;1.•

.Tal~.
Illdtørt 1 dasboseft 'tor l'8tIlkre4. m.-. 86. lI8bJerl købs'at a.v.
deD 8' JUD1'~~51.
Llat tl118b08 bch SØDdemo 11. akt: skab L. Dr. '432."'

HøJris. dl,

- - - .. - - - -
GeDpartens nsUghec1 bekran •••

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREDS aen
3 JUN 1954

,
, , .
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