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r~ATU R FR EDN I NGS NÆVN ror
FOR MARIBO AMTRAADS;(~"::::Fredningstilbud

, "

354
, 5 .F}:;!• 1952.

U nder~egnede plrcel11s t
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

Ao.c;O Madsen, Uoleby.
le

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Arc!llet,der udgør en del af ø.e.tr.nr. l e, er bol:1eeeme IlO&"dfor
Holeby kirke. Fredningen omfo.tter ~ braDBe 1 50 meters 'bredle fra
p-\rcelloIlS sydl1ge skel langs k1rkegllrdena nord11Be GraJSeskel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må i~~eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
af by sogn.1101001 Boløby

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Nltaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd.herred ogl!'uslse Uoleby

,den 30 11 19 50.
AaGe i1adsen.

lIo1oby

Til v1tterl1dhed:
Adolf Jørcensen. J. ~launtved•

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af by

1e
Ho1cby sogn,lIo1eby

af hartkorn: tdr.

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses indtegnet

skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin·

ibd. udgør et landbrug.
på vedlagte kort, af hvilket en gellpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. ucpto.ber 1951.



Indført 1 dagbogen, :for retskreds nr. 'O.ltbribo købs1itlct Dl.y •

den S.FEB. 1952.
1(y~t.T1nebOel~~d. :tO].Ob;I Bl. ~.410 Akia,Skabc: Dr.. 617.

'Kris1:ian Jensen.
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Gebyr L 140/37
2 kr.
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~'tempel- OGgebyr1:r1 1 h.t. ~ov 1.4V/j-l 9 " •
Anmelder:

NAT U R FR [D~~ I NG S N ÆVN Er
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAADSKREDS

, Undertegnede IUrce11iot Knud Geertsen
tilbyder herved som ejer af matr. n~. l i

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Ar~let, der udgør en del af nra.tr.nr. 1 :I. er beli.g{;Emdesyd og
vest for lloleby ldrke. F.redningen omfatter en brmmmoJaøp kirke-
gårdens sydlige skel i en bredde a.f 100 meter OB ~J'l8s 4ena vest-
lige skol 1 en bredde af 50 meter.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved·

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon· og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

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.

af by sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og menighedsråd.lIoleby
,den 3c:1U 19 50.

Knud Ueertsen.
Holeby

Til v1tterl1ched:
Adolf Jør.genaen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l 1
af IIoleby- by Holeby sogn,

af hartkorn:'

delse med ma tr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. skp. alb., hvilket matr. nr. i forbin-

ibd. udgør et landbrug.
genpart bedes henlagt på akten.

fdk.

indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. september 1951.



Indført 1 da~en f~ retskreds nr. 3O,IJtlribokøbota4 a. v ••

den 5. lED. 1952.
. II

Iqst.,. Tinu'"'bo(;:TId.Itolebl Bl. 1 1 AktaSlIab C nr. 620.
Fol.385

Kristian Jensen•.
/..~ .

Gebyr L 140/37
2 kr.

'/ Rotskreds nr. '0
MaribO køba1ndm.m •
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Anmelder:

NATU R FREDN I NGSNÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAAOJKRfDS

Undertegnede IIc..loby mer1it;;lædort.d
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l p

af Holeby , by lIo1eby sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.. under forbehold at
k1rk~m~t~K+.~~SSå~" :nnkt1on.

Arealet. der er JZl\trJ.kuleret somIIll.tr.nr. l p,er bell€8e1l4e
for kirkez{trden og indrettet som p1:rkerinasplads.

"st

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på' arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

For fredningen kræver liingen erstatning.

V1&er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
af by sogn.

l p Holeby Holeby
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og Uoleby menighedsråd.

Uoleby ,den 1/12 19 50.
for Holeby menighedsråd: J. DatU1tved.

Ovo ~tersen. Thorvald Mortensen.
c .0. 11:1noen•

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af by

X1Q(JXX l. P
Uoleb:r sogn,Holeby

af hartkorn:

delse med matr. nr.

Det fredede areal ses

tdr. skp. fdk. atb., hvilket mat r. nr. i forbin-

ibd. udgør el landbrug.
indtegnet på vedIagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

~r.r,,-------------
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BS e-oot til-ta.udes. a-t dør Ilt Holøby kirkes parker1ngeplads~

JDa'tr.nr. ]. p, Ho1ebyby OBS0BJt. tlngllses en serv1tut 011 fredning 1
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overenssteDDelse .od torunstftendo fredn1ngstl1bud.

Kirkøninisteriet. den 21. 3anuar 1952.
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&:i.:dæJD1ni.stor1e t

Gebyr

L 140/'7
2 kr.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 30,Maribo kllbstad Ia!••
den 5.FEB. 1952. - .-.

Lyst.TinaboGIBd. Ho1ebyI .1. i AktlSkab C nr. 579.
ltriot1un Jerwen.

/ .
Uetskreds nr. 30
llaribo købstad
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Landinspektørerne
I DJekJær og Jungersen
f Maribo
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IerræTll q/
Hole by LJy 05$cyrv,
Eug1.5e .He-rrecL,
ffaTi.bo Amt
Ejter en.;K~u c:I Hatri.lel/;ortd

.lJe ~ lw-,z"lw!.d ti..L tzLbueZ
0/ 30/-//-../960/oT TmZb: n.r. --/?o/-'/'!/cy
0/ -t/-/Z-../9So - - - -/.?alle qf HoMy ..By
JTUXl fredning.s.serv-iCu.L .sikrede areaZ.e.r er på
d.ei:Le kort v-i.5t -rnd .sle.rå .s:kT~~
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