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stea,eltri 1 h. t. § 33
1 10'1 nr. 140 at 11, 1931.

Fredningstilbud.

Undertegnede glr4ejer Hane 1{. Peters.a
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8.-
af SJdbillS- by Oa sogn,e at lade nedennævnte areal af ovenn~Qte matr. nr. fred~. 8

~J den 4el ar ~,8OS ligger nord.et for Skt-
• Arealerne heskrives således: b1nso ltirkeg!r4 og begl'llnBea a )moc11101'4 af.telle~t1l a.nr. 78 1bd.b) mod øst af en ret l1n!e fra et punkt 1 dette
aP.~~120 m fra den østlige aide af 1ndke.c'801sve3en t1l mtibløge kirke til
...-n nordre ~lde af 1n4gangsporten 1 klrkeglrdeoe t.tre 81de ?ed M.nr.24b !bå. og o)i.vrist 1anS& den under b nævnte lftdk8r.e18ve~. og klrte-
pbadsens eøt11ge eld'~2)en bremme at 20 m,beSlD4en4e , Dl nord.øt for det.~4eøtllie hjerne at kirkeglrden og strakt ende 81g berfra langs med og op
til den Il..vd11.J~e OR ye8t11~ef klrkeiJArdsMv.'f"feOiillloen l'Urt følgende mn ang-:

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
genstande.

EJereDPJøforbeholder .ig dog ret tiI.at der pI. det under 2 nævnte areal
ml plantee dYErjfrugttr •• r.

t

I

I

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

• 8.! af Sk1~1ng. by og sogn,~~4e~fredningen er bindende for mil og efterf.lsende .~.reat eJen-dommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstaende er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Lk1b1nge menighedsråd hver for sig.

S.k1a1nge ,den 21 5 195 l.

R.R. Petereen. ~11trede. : Georg Peteraea.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ;< /~ 195 i

Johs. Kr18tofter~tn.
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vtanpeltr1 i b. t. § 33
1 lo v nr. 140 t.i' 7/') 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede gaurdej43r iJ.tred 3.;~·0n;Jan
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7§.

af ,ok1bin€Ct-:J by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: den uo1 t:.f 7i};~som ucigt r en t!~att;:"llt~hv1s
toppunkt liggøl'" ved 1nclk,Jrselsv~J~.m ti} 1·'''t.1bjng':1 i:1rlte,o@' hvis
virlk~.lben mod/nøsdiJstlr.lr.zs 50gnlJVflj en frl:l .dr'~en tIl IoIk1bing'~1 by
n~'F' en 1 ....mgde «1" 45 l.'.l .. o€~hv.1s vin..-\:\.!lbem mod ~~:itl;..ngft skiJllet til
!li.nr. 8~ 1bd. har on l\:.mgde i:.,f~ ;';'0 Ll.

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
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

7J:! af t.::Iklbi nl1~ by Og sogn,
idet fredniy~g(lrl et' bi I:l~jÆmti~1.:01' 1..1~::og ørteri\;lf:~t;ede ej ~'H" :..:r ej m~-
donh~tm

dog u~en li"clgift for mig.
Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
tlldbinglJ menighedsråd hver for sig.

,den23 / 5 1951.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den t" /~ 195 i
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Matr. nr. 24b Sk1b1nge by og sogn,
og Skibinge Kirkegård.

» e k 1 $ ~ a t 1 o a.
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august 195'1.
Sv. Auetin Hansen. Martin Larsen.

Johannes Nielsen.

I

l
I

A. Hovgaard Nielsen.
Chr. Hansen. A. Ips19n. H. C. Peteraen.

Hanny Christiansen.

4 6. 2066
ES

Det tiltrædes, at nærv~rende deklaration tinglya •••
Kirkeministeriet, den 23. juni 19~2.

-
E.B.

Deklarationen modtages og godkende •• ,
"

Naturfredningsnilvnet forPræstø amtsrAdekreds, den 10. juli 19S2.
Hey-Sohmidt. Johs. Kristoffers.n.

Indført i dagbogen tor retekreds nr. 23, Pr~.~ø købs~ad .~Y.
den 12. juli 19,2. I

\

Lyst. UngboS. Bd. 9" Bl. akt.Skab D Nr. l5'~
E. SchoWllbors.

, Afgift: 2 kr.
lER

18

I Afskriftena rigtighed bekræftes.

, 2J3 4. ~ust 1952.
'Zt!Z7-' Le--/ -".J J • /

HaY-SChmidt.--~~

/.- .... o:.
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