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Stellpel-og gebJrtri 1 h. t.

l. nr. 140 af 1. "3 1931 § '3•

. latr. nr. l~ og l!, Rørbek HovedBaard,
Veøter 19010.

Auelder;
Jredniq8aavnet for

Ve31eamt.

Yredningsdeklaration.

Underskrevne gårdejer Jenl9 Jensen, IIRørbeksøard" , indcAr hened

pi for at bidrage til at ~e omVester kirkes frie bel1ggenhed, at ne-

dennevnte areal af den mig tilhørende ejendOllmatr. nr. lÅ og l,! at Rør-

bæk Rovedgaard. Vester 80811. fredes somnedenfor anført.

Arealet beskrives sAledes:

llatr. nr. 1,41 en bl9Jlllllelanga vejen ved parcellenø ve.tre økel pl

20 II :tra vejkanten pl strakniDgen ud for kirke_rden.

Matr. nr. 1,!1 en b11lJDllepå 100 110 nord for kirkegården pA 8tnIlmin-

gen ud for denne.

J'redningen har tølgende omfange

Arealerne ml ikke bebygges eller beplantea. Der ... ikke an'briqeø

transformatorstationer, telefon-eller telegratll&eter, skure, uda&1Sø-

boder, vogne til beboelse eller liønende skønhed,toretJrrende genstande •

Jeg forbeholder mig dog ret til beplantning 1 en højde SOD tor lav-

stammedetrater.

Jor fredningen Jdea intet v~derlago

Denne tredningsdeklaration lDå lJ88s på min ejendo. matr. !'Ir. lÅ og l.!

af RørblIkHovedgaard, Vester sogn. Ol de IDBtr. nre •• i torbind.l ••• ed hvll-

t
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ke den er noteret SOIl I9B11letejendoll.

Pl taleretten t1lkollUDer:tredningsnævnet for Ye~le at oS .enighed ..

ridet for Vester bver for sig.

"Rørblllkgaard", den 28/11 1951.
J. Jensen.

},



Godkendes i henhold til lov nr. 140 at 7. maj 19'7 •
......

J'redn1n481U1Vftettor Vejle amt, den 10. dec. 1951., ,
.'

C. Rudbeck.

Indtørt i dagbogen tor retekreda nr. 46,

Vejle Købstad II. "., den 13. dec. 1951
Lyst tingbog. bd. Ves-ter bl. 375
Akt z skab A nr. 552.

Anm: Forud hæfter servitutter og gæld.

Schlegel.
At«1:ttz

§ 142 kr. 2,00.

-- - -
Afskriftens rigtighed beJu'fl1'teø.

Fredningsnævnet for Vejle amt, den 23/2 1952.
,
taI'f/BH.
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