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REG. NR. /,/,lfr' % ·/~51.
AIpJp1Ø·lil'Øllpel_ og 68~rtri i.h.t. lov 140/19'1 f".

'--1481"f
Fredningstilbud NATURFRfDNI NGS NÆVN ET

FOR MARIBO AMTRr\AD::ii(REDS

Undertegnede SØDt_ lim., 08 8øøJ... Al81eY _~ ml --t.-
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1 a . ---- . --- IeIetI-Y8BDI

af G~_ lirkebl by OS sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført .. 1IDIl_ tGl'beho14 at
1:1zU~tJter1eto gødkde1oe.

Arealet beskrives saJedes:

Fredningen har J.øJg~E.~~~~~g: .
Arealerne må iffi~ler beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved·

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformlHorstationer,
telefon· og telegrafmaster o. lign .• skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

Yiilla forbeholder al' dog ret til at belWtte 481e a~ 4.' tze4e4 •• ..-1ft4 til-
'b7SDl!tG elle" ~ er.r ØIlIbG4etø beIbo'I. el. lImøea...-ln .~ al
"'4" 08 ac1lllDlotzerea at aon1gh04ørAclet.

For fredningen kræver Ilingen erstatning.

Vi .. er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på '•• _"~Ii.matr. nr.

1G af S4zo. KlJkeb., by.. sogn,

dog uden udgift fo~, mel! oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for menighedsråd,herred og

S.4el' U1'kob7 ' den '/DDY.1951.
5Ot1eJ_en. Un_n D11'1tn' 010011.
A_a lara.. Henri.". 11818811.

Ano14 lal'øen. l. bløell JeDS8Il.

a. 18b1.
1101&- l"_ej

Anna 'Dyrløv.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.. dl,

af Sdz'. I~ by' 8ck-. 11*_ 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. ~ebJll8,I' 1IJ2.
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REG. NR. /;~~
AfskriU·

Stempel- og geb)'rbi i h.', ~ov 140/19.,1 § ".'.-14...
Fredningstilbud NATURFREDNINGS NÆVNEr

. FOR' MARiBO AMTRAAD::il<RcD5

Undertegnede gAr4.,Jer o,.e Hansen., 'S«I"~ 'lUkeb7.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'a
af Sdr. Kimebl by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet .iJeskrives saaledes:

Ir,T"'~.......--

Arealet er be11gserll!~ ~4 foJ!'sn4ekmre" qcl tOI" Mr.
gArd.
lre4n1ngen omfatter haven noreSfor bovedblgn1D8_ plaiD øønlte
eJen4oa.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eIØJ~~d højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transforma~~rstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.
Jeg forbeholder mig dog ret til at ~gse en "1'&.Dda u4 fra a1aebll8et pi. «et

fredede 0ID1'64 ••

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

., a af Sdr. ltirkebl by

på min ejendom matr. nr .

og sogn,

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

provsten for menighedsråd.herred og

Sdr. K.1rkebl ,den 19/ g 1951.
0.. Hano.n.

Til Vitterlished.
a.. n.h1.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ., a
af Sdr. Urke~ by 841'. liz'k." 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 1. teb~.,Ii, 1952:.,:

r-"";----"
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I~f"rt l 4&Sbo8eD far ntøkrecls JU'. 28, lIJ'kib1,. ". købøtad ID.Y 4 . I

4en 15. lED. 1952.

!Vat. f1nsboSI B4jt Sdr.l1zkeb,. 81. 10' AJn.Skab l. nr. 41.
~. /~~gG

§ 14al 2 kr. B.B.
Retskreds nr. 28

JWk"btng r. købstada.v.
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REG. NR. /tf'~J/ '~..
Afskrift.

Stempel- og gebyrfri i h.t. lov 140/19'7 § 33.
. . Anaelaerl

Fredningstilbud
.

Undertegnede sognerAd på kOllllUnensVegDe
tilbyder herved som ejer -11M'" *.

NATURFREDN I NGSNÆVNET
FOR MARIBO AMThAAO:;(Ri::D3

,
l"
.(li" I

'I, af Sønder K1rkebJ by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført .

sogn,

t •
,,o

. Arealet beskrives saaleaes:

Arealet er beliggende vest og nord 'for Sdr. XirkebJ' ld.rke .og kirke··
·gArd.
Fredningen omfatter parkeringsp1B.dsen veat tor Jdl'bgArclen og min-
depla dsen nord for kirken.

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 transfor~atorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign .• skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

vi
For fredningen kræver _ ingen erstatning.

Vi x. er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på JDtIJtø.""ø .... '.*e
gade jorden af Sdr.K1rkeby by og sogn,

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

•
i I

I

provsten for herred og menighedsråd.

Sdr. Kiliceby-8dr.Alslev ,den
sognerAd

pr. Egebjerg st.

I
I

. I

I

P.s.V.
p. Christensen;

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på IIKIIZ_ gad_jorde.
af Sdr. X1rkeby by Sdr., KirkebJ ~bgn,

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. febmar 1952\. I
I
I
I
I I

I I

I

Bruun •.
\

r-'--T-'--'" - "r ' , .. -,~..... ~..... ~ r
I I r----'"

I



I

'I
I

, 'J

AmtsrA4et bar 1184delt s1 ~ Samtykke til, at aognezi4e" ær påtaget "
. '.~,

eig forpligtelsen i henhold til fomæmte fredn1DgSt11bu~. ,~ I

.. a r 1 b, o a .. t 8 r A dt den 3. -rte 1952. "~
t~~ rir :~
tJj Ir~

Indført i dagbogen tor retskreds nr. 28, Iyk"b~ ~. k~8tad m~ i
den 8. KAi 1952. · t
1qst. T1ngbOSIBd. Sdr.K1rkeby Bi.10? Aktis~b ~A~~ 41. rt

- ,;,~
4:'1' ,"~.
....1,\ d

, "I:f,

1l'. Reventlow.

§ 14': 2 kr. Bruun..
/SohlegelB.I.
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Retskreds nr. 28
Bykøbill8 F. købstad
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SØnder -.!VrJ;e6!1 By os Sogn,

Falsiers Søndcr-'/-.ierre d j./Y/ar;'6o Amt,

.De ;"h.t. bt6ud al'
1"/; - s/ I'or matr.nr. I g
';% '6j' " 3a
'9//9 -SI • !1ado/0rcien

med I'redn/ngsserv/tut .siA-r~deare.aler

erjJå. d~tte A-ort v/st me d ..slrrao slrra vcr;'ny

Stu66elr;J6/n9 I .;an, /952.aÆ~~
OLE BUCH

LANDINSPEKTØR
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