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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ?",9 ,,

. ,

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

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
1-. lfItp III' .. ..-. (udh'lde:; al dutUf1Ierkonto7ef)

Købers }
K d·...... bopæl;re huri

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Rndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Am f.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
%laP -..... i.......

tilbyder herved som ejer af matr. nr.

la.lpa. •••
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

Dø ••1. af ., ....... 4ft 1SU- S»4at.r ... afa""
.t 40, .tø a. .. ....an :tb...........

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.l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



r
For fredningen kræve.!>f'8Q ingen erstatning.

\N }eqer indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1~~_ag .... ,
dog uden udgift for ~.......

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og-\ ........ ~t ... R........ \Ia'tlIllf~ eller hver for sig .•.._-
. -..... den.16 / 10 195 1..

Lltats".p_a e•Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mælJl1et /01' Sorø amt, den "I Jø 1951.
e
e
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeJ;1dom).

e•
e
e

•

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

a d. Jipc...... _.
Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(Ildfyl~es af dommerkontor<1)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet f'or Sorø Amt.
elo Dommerkontoret. Ringsted.

Stempei: kr. øre .

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de
~Sil-UJ_

tilbyder herved som eJer af matr. nr.

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

....... au 1,"_ taldto~ ... afna" tf 2. (iJW) • __ fa
~ .............

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. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



r
J

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

le. Iv... __ -. ....
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den ~ / 195
•• JAt 1. e

•a~., ••_
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnælmet for Sorø amt, den • / It 195 1.
e
e

•



REG. NR. "lv~H
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

Købers }
K dOt bopæl;re lors

3t. Lpae _ Ol ••• Akt: Skab nr.
(ud/yldes af dgmmerkonto,et)

Gade og hus nr.:
(hvor slIdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Frednillgsllælmel {Ol' Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnepe ... tl'~".","r '.lU tUkblltea
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

39, x.,... lo" os øoaa ...
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

Stempei: kr. øre.

•41...... at areal.t ,...." for a:1I"ltecAri.-. ikke "b7a" Jd.J'ke-
&bc1u ........ 4 al, er tllfa14et.

U1?l-yt
Fredningen harVGIgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



r,
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

39. l.f'=Ie \1 .. 0& $1'-;

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den.~ / 195.. a. 1.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fl'edningsnælwet for Sorø amt, den a6 /le 1951.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee· og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

I

r,

-e
e
e

•

Akt: Skab nr.
(udjyldes af dommerkonloret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

8OiIn.

Købers }
K d:t bopæl;re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant finde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o DOlllmerkontoret. Ring.sted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnade

tilbyder herved ,som ejer af matr IH•

•
at lade nedennævnte~~~~atr nr. frede.

Arealerne beskrives således:

a.t ..... a tl~ cøl q4 :torkirbcutle. 4.r ....."'t••
... ",,_"'1»&.•,.1&b •

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
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
fQ!'styrrende genstande.



For fredningen krævef tsQ ingen erstatning.
\if

, 1eg er indforstået med, at ovennævnte farligst ilbud tinglyses p>å wiJ:d QjQJ:dQSffl mah. IIl.

,...

dog uden udgift for .. d4et.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og.,........ menighedsråd i forening eller hver for sig .

den ,a6 / 1At 195 1.

Va146mø "'ø.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

•

I
Fredningsnævnet /'or Sorø amt, den 26 / lAP 195 1.

I
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e

•
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