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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 'a, F:rersl.$Y1Iy og .Q•.
(i Københavnkvarter)

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

89tJA.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dammerkantoret)

Gadeog hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

F R E D N I N G S·T I L B U D

e Undertegnede 1=8&4"" Chr. Mol t1æ
tilbyder herved so~ ejer af matr. nr. , 0., FrGrøløv by 0& øoøø..

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

Arealerne beskrives således:

don 401 af arealet der- l~r 1nde:nf'Ol'en afstand fJ:t 150 meter.
øat for kommuneTe3_ f'1'"aherslev JIIIdD:aaI k:l.xko .a. nord.

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.



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

"
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

Frerølev SOØJ3
menighedsråd i forening eller hver for sig.

Bregentved den 29 I~o 1951.

ah7. M31th

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 29/10 195 :1,.

Urban Pet1&:rtJf!m.
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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti Københavnkvarter)

eller (1de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

segn •

Gadeog hus nr.:
(hvor sAdant Hnde.)

Undertegnede

2 a. Dreaen't'nH! lio,"G~.
J'Jterslev ØQØl_

Akt: Skab nr.
(udfJIldes al dommerkontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

tilbyder herved som ejer af matr. nr .
•

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

Arealerne beskrives således:

et areal der liMer 1ndeø.to.ren afstand a::t ;0 aetf,l;r fæ den -3d
tor hoe:rslev 1d.rke 11aenae an,nektdd.rkøgår4s Ø$~, 6lIl'1dre Ol
veøt~ Ja\r. /

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-
forst rrende enstande.



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Brepltved den 29/1.0 195 l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 29/101951.
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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 .. l'nB1W "" op.
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sldanl ftndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet tor Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

F R E D N I N G S T'I L B U D

Undertegnede I{~~ ......

tilbyder herved som ejer af matr. nr .•

at lade n~Jill-~Jlte area1aL ovennævnte matr. nr. frede.
-~

~~

Fredningen har følge~n~d~e~oQ!!JdaJ:J,.g.: -----
Arealerne må ikke' ebygges 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.-~-~~--I----



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

I
I

"

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Prørsl'6V den 1.,In 195 1.

Wø......~"' .... ri4~lø1.(W
:8.fi.liaøø:... Qlul'. atnmce.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for SO,rø amt, den., I Jl195 l,t

rirfJ.-d-b cl L-% ·n. 1
~~~.

e
•e
e

•



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



f

I
~" 'eIt

"
\

.'
~;

i'
......... -
•

•I
!

~

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter)

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

sogn•

\ /.'
Akt: Skab nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

•

Gadeog hus nr.:
(hvor sidant findes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted .

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede !~;r;~ ~ ~aifj~Q:<,~li
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

.", J_.l~ b: oe ~

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

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfan :
Arealerne må ikke ebygges 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at--...~lt~N:~I'~~_~lk.~
.NØ ~ JdJ,"~.,n oJ.1c' byron ~ .... _ ut ~ ~i"n.



For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning .
.kg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .

,

~
~'
I

..~"'-."..
dog uden udgift for m4Ej. I\j.~j.·

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

'"'*'~ fort ~~ ... ~*.
menighedsråd i forening eller hver for sig.

•

~enu~ 1951.

'~""" •.~*
Fredningstilbudet modtages og godkendes.
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrikelvl!Bsenet
~-.J... r=::

19."-"

~rhOld 1 :..,t't'i/ -:" ""?~~--------------------- --~

7$.
alanll., K. .J. Chr. ".'ar.e"_ ~.plrh.nd.1A/a
UdjfZrdlgelsffl gebyr/ri.
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Direktoratet for Matrlkelv •• enet I dece771'-r 1951
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$77"0t'7l af
~eer.$lev .!lIy.
$-eer.$/ev eYo!Jn.

§"71:JJted cYBrred.

c$orii ....:/Imt.

Rigtig kopi af matrikelkortet.
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