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Bestilling,.
ronnula:

D

REG. NR. /~~3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

. 2la·Sdr. Bork by og. sogn.Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(a4/yldn øl dommerkontoret)

, I -Købers }
K d·t bopæl:re I ors

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

lhvor lAd•• , .ndes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsråd.kreds,
Holstebro Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Hans Marinus Hansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2l~

d S~.~rt ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

og sogn,

Arealet beskrives således:

Et jordstykke nord for kirkegårdens vestlige norddige, jfr. ved-
lagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges JIIk~~ 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 bygge et eenetages hus med udhus, dog
mindst 20 m. fra kirkegårdens norddige.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

2lg, af Sdr. Bork by
på min ejendom matr. nr.

og sogn,

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

S. Bark menighedsråd hver for sig.

S. Bork ,den 2l{ 7i 1951-

Hans M. Hansen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2la
af Sdr. Bork by :.Sdr. -Bork sogn
der i forb. med 2la,4la,.16a,lSa,25a,11,txg;:,40g,4oh sdr.Bork by,
a~;xxxxxxx~xxxxxx~xxxxxxxmxxxxXXXX4UQCJDm:lr1lCKi1I:lVQIiK~
~:xDt. 2 sdr.Bork marskenge,4n K~:ud~Il~de, ~udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilkeIf'tJl~en'Pfftt bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 23/7
H. Richter.Jensen Ic Klel::l ..kov, AiS, København.
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REG. NR. ~~3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
. og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

\ .
. Mtr. nr., ejerlav, 80gn: ".1. Sdr~~ ~ i,#. .'~ .. :::. .'Akt: Skab nr.

• • ,. • • •..• ("""Id .. _'_/lI.,konloret)
(I København kvarter) '. " 'o, '~")' M'

eller (i de sønderjydske lands- Køber8 }
dele) bd. og bl. I ting- K~dltOr8 bopæl:
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. 9-,. ,.' ..'/ .-
• . pr') ._,.,1 r

" .
(-'

,lo \, .'

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

'hvor sldanl flØdes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådakreda,
BolstebI'o :,'

Stempel: , . kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede S. 33o.l'kOB lf.I30rk metl1ghedftA4

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 9&

af 8._1'1&. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

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.Qc~~

V1
vi

For fredningen kræver _ingen erstatning.,&
.. er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JIIIIII~Mtr. nr.

951 af S.Bork by S.Jon sogn,

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

.·idIE.ARlslt.lå-=-
~~.Eork ,den 2117 19 51~

1\\ 101... V~C$D8

.';. Gar.æo.elto:ft Uu.usen.

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

af S. Bork by S.aoJ
elv l. tOl"b.me4 9a,868 !'N8trup boYe4sr4. OS 4- ..... 1 ....... 0$ Geeat '
~"i8 •• lalJrD'X.&D.ii i ••• '.laalOD\"'M3i. 1:1",_. tuiJM"II"_ -.aiiAaaax
-",.",'. + liU enge u46ø1' en samlet ejendom. '-*." •• iC_*wMI'Maz
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

sogn

Fredningsnævnet for Ringkøbing am't, den 2." 7
u. n1chur.,

19 51.
Jensen &: KieHslo ..., A.IS, Kebenh&\ln
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