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~tempol- og aeblrfl"1 1 h. t. lov 140/1931 I ".
A.ellSer.

Fredningstilbud NATUR FRFDN I NG5 :~~~N_E~
. FOR MA~j'BO ANn~/.r\L.J-,.'l~cD:?l

1
Undert~gnede gål'dojer ~tØr IStaol lfaD.BeD, l4.11ebrIIDI ...

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5

af . L111e1n:"slDde by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er bel1wncSe vest og nord tor L11lebnmde Jd.rke og kirke
gArde
Fredn1~en oail.:tter en 15 .'ter bred b~ nol"4 tor Jd.rkegArden
langs dennes nor4116e skel, regne" tzu 4ette samt baven G7d tor
stuehuset mellem dette OGbi'V'e~en.

I

.t,

1
,I
I

Fredningen har følgende omfang: -.
Arealerne må ikke bebygges elllM~~P~d højtvoksende træer, midlertidigt eller ved·

varende, ligesom der heJler 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

5 af L111ebrænde by

på min ejendom matr. nr.
sogn,

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

provsten fN herred og menighedsråd.Hørre

L11lebrænde ,den 2/10 19 51.

~ilvitterlighed.
J. Bxner. J. Hotluld.

dl,

Idet fredning~nævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. S
af I4.11ebl"oale by L11lelmede sogn,

af hartkorn: \dr.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet

fdk. utb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den 7. teb_r 1952.
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Indført l' da(#IOsu tor retakrøde nr. 28,

den 15. mB. 1952.
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Stubbekjøbll'JB
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Afskrift.
stempel- og 6ebyrfri 1 h.t. lov 140/19'7 I ".

A_Ider •
. FredningstilbudNATURFRr~NI NGS NÆVN ET

fqR MARiBO A,)t1TRAAD:;;(Ri:D';

Undertegnede BraveS' Obr. Olsen. L111øb1'al4t1.
til~y~er herved som ejer af matr. nr. l' C og ~, IS

af' • L111ebrma4e by OB
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

•sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Arealet er beliggende "st tor .I4.11ebnmde k1rke OS k1megArd.
J'redn1agen omtat.ter de s)"dl1gSt8 25 _ter at areal." 'ft6Det tJa
bJYe~en.

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.

m~m~~lai!tiiii'Xx Det er et Y11tAr tor ....... øl. Ulb1acl. at
de 1 den øsU1se 81de at k11iteglrdon øUenSe Llldetreer .t~1'Ile8 ved Mm,
heclårAdew f01'6DØtaltn1ng.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

13 (t. l' d af Lillebl"lJD4e by I4.Uebl'UlD4e sogn,

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

herred og menighedsråd.provsten for Børro

Lillebrænde ,den 2/10 19 51.
Kri,øt1an 01eb.

fil Vi tterl1ghe4.
Anna OlaGn.

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

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l' C OSl' •
af L111ebrmnde by UUebftDSe sogn,

af hartkorn: tde.
dejse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet på

skp. fdk., alb., hvilket mate. nr. i forbin·
ibd. udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt. den

I I



Iel
I
I
I
I

I
I

In4tørt 1 dagbogen tor l"Ø1skre4snr. 28. lWkøblug r. købstad a.v.
4en 15. Feb. 1952.

x.,st.!rlngboSIB4. I4.1lebnma. Bl. l' c Ak".Skab J) nr. 57..
BNUIl.. /B.P.

14 2.stk. 2 Ja. I •••

StIJbbekJ Øb1ag
k3Øbstad og

S1iUbbekjøb1JJ6
he1Te4.
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7""(;rræn af

l/Ile 6ra;nde8y ~9 Sos n ,
fQ/.sfers Hørre -Herred; HOT/bo_Amt.

De z" h.t.6!6ud ar
5{" _ /o~ I,I'''''' ,,_,

~o -/95/

med rrcdn/ng5servltut 8/Æ-rede ar~a./er er'på

detle ~ort v/st med S/rrå s,fra. vcr/ng.

,
".,.

I.'

Stq66c~p6,t>3 </,F7. 1952

t~ I~~~
"/ ...... _ ..../ _ _ '" • ..L

.....-L;/c..j'. /"'.:>/"' .... "'\c>-J;~

OLE BUCH
LANDINSPEKTØR

STUBBEKØBING

/:1000


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



