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154 Sønder Alslev Kirke REG. N R. I ~ I Y
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1:4000

~ Kommune: StubbekØbing 391
Ejerlav Sdr. Alslev
Sogn Sdr. Alslev

Dekl./Kendelse T' lyst• in
Matr. n ato to

17 a 19/09-1951 7/02-1952
21 19/09-1951 15/02-1952
14 b, 15 b 10/01-1952 15/02-1952
Gadejord 19/09-1951 8/03-1952

F. P. U. j. nr. : 21- 06- 19 77 Reg.nr.: 391-7,
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REG. NR. /#YA$9kfitS· '
~1IeL.'lpt:l- GU ao~fft i l••t. lov 140/19'7 § "~e

AJae14u1

Fredningstilbud, NATUR FRfDN I NGS N .!C'iN ET
FOR MARiao AM.r~r\ÅD.:;;(i<;;j);;

.. 0;."

Undertegnede torp;;.~r Aadrcl It!teJ.t C;rame~. "'.11 •• ,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14 b os 15 b

af. ~r. Alslov by 08
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

broC.1ClLUCer bøl1.€mOøte vent OG 014 :for l34:I!. A1a1eV klik_ og klikedLl'd. ' ,
F;rodntDcen omft.:.tter en bl'allDØ ao4 "eø' af au. DI'. 14 b OS 10 ...
tor bæ4. mo4 814 af -v. Dr. 15 b OS 15 .ter Reel. alt "anet
fm k1rkecArdB41gø't oa :I. dettea 1laaGde l&4 tR 4., 11AsaJ ..... Øl tr.
Dr.

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.~!MlmlJ~_.f1Il1IX'X

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses

14 b 01315 b af sAr. Alølov by
på min ejendom matr. nr.

sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

:J-;-A,. ...provsten for _ ..... Jdr. A lDJ,t;tvherred og

Iomol1tz.G , den 10 k1.

"l,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14 b 06 15 b
af 8411'.Alnlø by $41". Alslev sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. lllb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

på vedlagtc kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. febl'U8r 1952 ..

..
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• 'Ifskrift,
stempel- og sebyrfri 1 b.t. lov 140/1931 § "~e

AlIII81aer.
Fredningstilbud NATURFRFDNINGSN I[W,JET

. FOR (ViARWO Aivl1R/;AG~;~j~;:V.l

.Undert~gnede ~Be~er HQlg~r Valdemr ,Jen.-n. Sdr. A~ley.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 17 a

af 5dr. Alslev by OB
at lade n~dennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

, sogp,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bell.ggende list tor 54r. A1alev ldl'ke OS Jd.rkegArc1.
Fredningen omfatter det ubebyggede areal vest fol" den DlVmrøndebebYGaelse •

•
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 benytte dele af det fredede areal ved even.
tuel omb,y~ eller Ulbygnina efter forhandl1DB ae4 4. pltaleberetti-gede.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbiJd tinglyses på min ejendom matr. nr.

17 a. af 54r. Alslev by OS sogn,. '
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet mest nuværende hæftelser .

~åtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og !dr. Alel~v menighed~ri\ci .

5dr. Alslev ,den 1~/9 19 51.
HoJ.&er Val4. Jensell.Ul vi tt.erl1Gbecl.

Erik Hagedorn .. R. 1'8111.

at,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 17 a
af 54r. Alslev by 84r .. Alale. sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. "Ib., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7~ fe'bJ.'UllI" 1952"

la:;- __
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REG. NR. /?/~

• Afskrift.
Utempel- og aebyrfr1 i h.t. lav 140/1931 § 33. ,

Auaelder.

Fredningstilbud NAT U R FR rDN I NG S N Æ'IN ET
~OR MJ..i,iBO I.\IViTr:AA.DJ;(j~LD5

Undertegnede buse~er OskarEJ.sr ~el. pdr., AløleY.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 21

af '. Sdr. Alslev by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliggende vest f~ Sdr. Alslev k1ma og kirkegAl"d.
Fredningen OID.fatteren braome i 10 _ters bredde regnet fru kirke
gArdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højt voksende 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

21 af Sdr. Alslev' by

på min ejendom matr. nr.

08 sogn,

e'
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 8d1". Alslev menigherlsr~d.

Sdr. Alslev

til vitterlighed.
Erik Hagedorn.

"(.
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 21
af :)dr. Alslev by 5dr. Alslev sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i iorbin.

ibd. udgør et landbrug.
indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

•
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 1. februar 1952~
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REG. NR. /tf/Y

Fredningstilbud NATURFR EON I NGS NÆVN ET
FOR MARiBO AJYHi\A';D.;;mi:D3

Undertegnede aoønel'åd _ JraIIJaDDDS Vf6D8
tilbyder h~rved som ejer af ___

af by
at lade n~dennævntc areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet 01' belic~e øut for adr. A1a1ew 21:1_ OS ~.
11"Odn1:acon omfatter 1Uåer1n68~4acm eta øi4e...... 4 tzIBt 08
stenene.

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 jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på .. .., .. lfllk.iu
sadeJoZ'deD af &fb,-. Alslev by 08 sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for 8Ø1!40!" menighedsråd.herred og

,den Ja/9 1951.

1'.8.'.
R. Chrletoæea.

"l,
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ...... Øi4e~
af adr. A.1alGlf' by Sb. A1.ø.1.ø sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk, alb., hvilket matr, nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 7" , ...... 1f152.
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