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Navn: Bjerreby kirke Reg.nr.: 479-01
l€>S5.o0

•
Kommune: Svendborg
Ejerlav: Bjerreby by O 5,0 100 200 m

! ! ,
Sogn: Bjerreby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

'1~ 4/4-1952 17/2-1953 Hele 1~.

Ild 4/4-1952 17/2-1953 Hele lu. Tidl. a·1-.

eumatr.
areal 4/4-1952 17/2-1953 Del af umatr. kirkegård s- og vejareal.

38.12 3/4-1952 27/5-1953 Del af 3~. Tidl. 38b, d b38- og 39-.

3~ 3/4-1952 27/5-1953 Del af 3~. Tidl. 38e.

38.§ 3/4-1952 27/5-1953 Del af 3~.

38D 3/4-1952 27/5-1953 Del af 3sD. Tidl. 38d og 38.§.
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REG. NR. /</5",j--

Matr. nr. l a Bjerreby
by og sogn

FREDNINGSOVERENSKOMST
stempel- og gebyrfri.
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede sognerådsformand gårdejer Jacob Nielsen, Bjerreby,
erklærer at sognerådet er villigt til, som ejer af matr. nr. l ! og
et umatrikuleret areal af Bjerreby by og sogn, at lade et areal af
dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Bjerreby
kirke.

Ar~alet beskrives således: hele matr. nr. l a og gadearealet syd
og sydvest for kirken herunder parkeringspladsen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på ar~alerne må anbringes trana-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbavaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det
hele ikke foretages ændring~r i den nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigtan til eller fra kirken.

For fredningen kr,æves ingen erstatning.
Rådet er enigt i, at ov~nstående fredningstilbud tinglyses på

dets fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnat for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Bjerreby.
Bjerreby, den 4/4 1952.

J. Nielsen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. l!
af Bjerreby by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvil~et en
genpart bedes henlagt på akten.

FrGdningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, dan 4/4 1952,
Keiser ...Nielsen

)

Genpart ens rigtighed bekr.æftes.
Fredningsnævnat for Svendborg amtsrådskreds, den 1 2 FEB. 1953

~J~Rvass
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REG. NR. /Js.s-

Genpart.
Matr. nr, 38 b, 38 d, 38 e og 39 b

Bjerreby by og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg
FREDNINGSOVERENSKOMST.

Stempel- og geby,rfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede re:ntier Hans Laurits Hansen, Bjerreby, erklærer
sig villig til, Som ejer af matr. nr. 38 b, 38 d, 38 e og 39 b af
Bjerreby by og sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede for at
sikre den fri beliggenhed af Bjerreby kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 38 b og 38 d og 39 b
samt en bræmme af 38 e på 100 meter regnet fra kirkegårdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skur l:.l , udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignend0 skønhedsfor8tyrrende genstande. Der må i
det hele ikke foretag0s ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrGnd~ for udsigten til eller fra ~rken.

For fredningen kræves ingun erstatninc.
Jeg 6r enig i, at oV8nståund~ frudningstilbud tinglyses på min

fornævnte ujendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fr~dningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Bjorreby.
Bjerreby, den 3/4 1952.

Frugtavlur Hans Laurits :r msen
Idp,t fredningsnævnet modt~g~' og godkender foranstående fred-

ningstilbud bostemmes d0t, at fr0dnillgvn vil være at lyse på matr.
nr. 38 b, 38 d, 38 e og 39 b af Bjerrcby by og sogn.

Det fr8dede areal er indt8gnct på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 3/4 195~.
Keiser-Nielsen

Genpartens rigtighed bekræftuR.
Fredningsnævnet for Svundborg amtsri\d8lu'ods1
Nyborg, den 24. marts 1953.

f,t..c.. fc~

/~~
J. Hvaaa
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

(j'~h /-D;rektoratet for Matrikelvæsenet J-r-<-
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