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Justit"lministeriets genpartpapir. TU skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

..
, I

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(u4fyld .. al domm,,"".'ote')

23~ Hovedejerlave-t,
Nørre Omme sogn.

Køberø }
K d·t bopæl:re t orø

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

lb ... aldanl fi.. lea) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
HOlstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede g<..Lrdejer Arne Ebbesen,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 23.!:!,

d Hovedejerlavet ~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Nr. Omme sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme nord for kirken på ca. 50 m.

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.

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.

23i af Hove dej erlavet by Nørre Omme sogn,

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

Nr. Omme menighedsråd hver for sig.

0rnhøj ,den 28/11 19 51-
Arne Ebbesen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2)d
af Hovedej erlavet by Nr. Omme - sogn

aXildamcxxxxxxXJnlllCxxXXXXXDøcxxxxxxxtdb:.xxxxxxXitlX, ~~XRt~QC::Jg~lSiKXX
:xlmlllcmlfdouatt",-')1tlCx..x i~ap{M!li!Øf:Xipq~nli~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 28/12 19 51 •.
H. Richter.

Jenten" Kleldstoy, AIS, KøbenblvD.
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