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Afskrift.
REG. NR. /~~tJ
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•Matr. nr. 6f Valløby

by og sogn.
;. tor,;;:tol.fr1 j. kJ.t.~ 33
1 lov t~l".140 ..r '1/' 1:1)37

Fredningstilbud.

J ..•t' ( J '" .~ 'l -.n'"
U d t d"'''", ". ",' .. , <'''~An er egne e -

tilbyder herved som ejer af matr. nr. (, i.

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges:æillXlX~.kmtexXJJeJd~.id~XOg der må ikke på

arealerne graves grus eller al)bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende

genstande.
~1~KOOJ[bri:Jl:åeXmigxix>:xIDdxiil:xæ

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

F.. ;:, tJ·.J ....,• .'. f \lY V•.:. o r' - b Or.
11.' '~.. . "..,' •.,. ,.- .. • o',.' a " .' ' .., y "'I I ~ €:'. sogn,~.. ~i...1I ,,<:. ~"ll,,~" : ... ~ t.'::." .~: ...~' 1 r~lt,l~ ~~tJ.·l" J~r). ~l' {'i ' "~':'-<, '1 '\.~ 1... -'j.~~~~~\ 'J(O~ ""."l~'"? t.,1e... r;ljt~n-
tl.O~", Y',_I dog uden udgift for mig .

. • J?åt~leberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
ly _.~,,-,- (i'il menighedsråd hver for sig.

,den 2 /10 1952

Jørgen Johansen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~ ~ lo 195{.

Hay-Schmid t. Johs. Kristoffersen.
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\ l U,-'/;;"" <.J ... '~\ ... ~.

den ~~.
";01J.01;::,'

oktober 19' :::.
~f- l.. t: ~':::cb: :.: ur... 572.

7,jer.;åol~':Knor 'i,.,ntrl.ie~ehæftet 'G ;V'ucI':il"'c:t'c
:';(,:2~t~./~ c. 't.
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Afskriftens rigtighed bekræftes.



Afskrift.
Stempe!fri ih. t. § 33 I Il'
i lov lU. 1407/5-1937 ••

Fredningstilbud. I. ',} I • ~ ~.~

REG. NR. /"/6' A~. _ (
Undertegnede fru H. Nyholm Larsen . ' I tJ /

tilbyder herved som rjer af matr. nr. 2~

Matr. nr. 2~ Valløby
by og sogn.

af Vallø by by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

og sogn,

Arealerne heskrives således: Bn bræmme på 8 m langs ejendommene syd lit~e
•

skel o~ gr~nsende op til dette indtil en linie 25 m fra skellet mod
matr. nr. 2~ og parallelt med dette •

. '

T'

Fredningen har følgende omfan~~:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer! og der må ikke på
arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande .

.Iø:~fhP.JdeuDJd1lUmbdl_

T
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
~lIli;i:lIBJ: 2,! af Valløby by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredning3nævnet for Præstø amtsrå~kreds .og
Valløby menighedsråd hver for sig.

!.
l

Valløby ,den 2 / 10 195 2

R. Nyholm Larsen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 24/10 1952

Hay-Schm1dt. Johs. Kristoffersen.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købstad m. v~
den 25. oktober 1952.

Lyst. Tingbog: Bd. Va11øby Bl. 2~ Akt. Skab. C nr. 93
Anm •• Ejendommen er pantebehæftet

R. Ole Sørensen.

Afgift. § 1411: 2 kr.

Afakriftens rigtighed bekræftes.
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Matr. ~r. 6e Valløby by og sogn.
37~ Herfølg~ ~y.og sogn, l~
og lac Gl. Lellingegård hovedgqrd,
LellInge sogn, og lad, laa Gl.
Lellingegård hovedg~d, H0jelse
sogn4!

UD D,RAqli..
r~'F r e.d D ~. g s t 1 l b ud.

, ;1.

Stempelfri ih. t. § 33
ii l~ nr. ]4a, 1j'5,1!)J1.,·

Som eJer af matr. nr. 6.1 Valløby by og sogn, matr. nr. 37,!!
.., ." . ...Herfølge by og sogn samt matr ..nr ..l!!! og 1!2,Gl. Lellingegård

-' ; .• ., -.. :- ~:. I • • ....... •• "'. ..r J • l, .. :. ~~ ~ : :: ~ ~ ~

hovedgål'd, Lel11nge sogn og 'matr. nr. l!i og l,!!Gl •.Lellingeg~rd
hovedg~rd. Røjelse sogn. tilbyder Valle stift herved at lade neden-
nævnte arealer trede-i' det 'ned'enfo'r angt'vne omfang.

- J. '.~ "'.:' ~~.:.: :-..... :. . ,'" ..~ ~.::s .. . '- ,. :.... ;; ....a. På hele matr~ nr. 69 Valløby by og sogn, mA der ikke graves-.. .. .. :: ..... ... ..' ~-grus eller anbringes transformatorstationer, telefon-og telegrafmaate
......

8t~r~g 11gn~, ej helier udsalgssteder~ isboder, beboelsesvogne og
lign., idet areale* kun må beny.tt~s til beboelse eller skole i for-
bindelse med havebrugr

Bebyggelse må ikke finde sted nærmere Valløby kirkegård end
den nuværende ~ bebyggelse •.Ny bebyggelse m~ ikke finde sted, før
de~ eksisterende' bygning nedrives; forinden arbejdetpAbegyndes,

skal blgn1ngsplanerne forelægges FredniDgsnævn,.tfor Præstø amts-
rådskreds til godkendelse. Såfremt arealet ønskes beplantet med
højstammede træer,- skal planerne hertil godkendes :t at frednings-
nævn ....

b. Den del at matr. nr. 37~ Herfølge b7 og sogn, Bom ligger
øs1 for 80gnevejen og nord og øat tor Herfølge kirkegård må kun

benyttea til, beboelse., landbrug eller havebrugi anden erhvervsvirk-
somhed DIA ikke find. sted'. Indenfor en afstand at 10 IR tr4 kirke-
gården d der ikke bygges. plantes- højstammede treer, grave. gru'
eller anbringe. 1ransfol'matorstationør. 1eleton- og telegratS8ster
og Ugn ••• ~-he.ller uclsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og lign.

c. ·M døa del at utr ..nr. l,!! Gl. Leli.iDgesl~ hoyedgA:r4.

;:N 'l l " "Pt. N Pr' I I!.L, ,(, I
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- PAta1eber~ttlget med heneyn til denne fredning er frednlbgs-..

aævnet for Præstø alltsrådskreds •
.- -- . - ~ ....

P.t. Talle, den 14. marts 19,2.
Chr. SChaft~ltzk1-4e MUckadell.

Fredningstilbudet modtages og godkendes, hvorved bemærkes, at
å. o ~" -,..." t"· .... l. , ....1") '\-. 'o . ~ ."" ••

~~~~~~~~~~~1r~1~ ~d~~ ~~~:~~~~~_~ar henvist sagen til behandling
for fredn1ng~næ~net for Præstø amtsrådskreds 1 henhold til natur-
i ,. -I", ". .... ~.~~._ ~ :.. _ ... ~ _ ~:; 2. ,.: "': ..::.". ..

~redningsioven8 § 3 stk. 3.
Naturfredningsnævnet for //Præst" amtsrådskreds. ~ 2. 1/';- I j ri .

Hay-Schm1dt, o. Frils. Johs. 'Kristoffersen.

~st. Tingbog: B.

for retskreds nr. 5,
den 28.maj 1952.Val1øby 6e

Herfølge I 37! Bl. Akt:Skab: ~ nr. 169622

Indført i dagbogen Køge købstad m.v.

Lellinge laa Gl. Lel11ngeg. hvg. G 145.
HøjeIse I laa Gl. Lellingeg. hvg.
~ Ejendommene er yderligere servitutbehæftede.

R. Ole Sørensen.
Afgiftsfri lov 140~937
14 11-: 6 kr. / G.B.

Thorgils.

- "#Skrifte.ns rigtigh~d bekræftes.

Naturfredningsnævnet tbr
Præstø Amtsraadskreds, ~ Ib .~- /9s-~

/7~?; ......~~
Hay-Schmidt
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Afskrift. ,-

r,ia'tr. nr. 3,2 '18.U.obl bi 06 sOGD· REG. NR. ,/",~
Fredningstilbu~~. Stempelfri i h. t. § 33

i lov nr. 140 7/5·1937 ..

Undertegnede ;;,/.~ Valløb.v lioroamllnJshuo ved 'd~t8 bestlre160
tilbyder herved som ejer af matl"'. nr. 30-
af VO.lløby by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

• ' I

sogn,

Arealerne beskrives således: .- l'CHlf:1"t D;ld OiJ ØDt for te>rosmllngshUsb.vg-

n1~U1~.

fredningen har følgende omfan~r:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende

genstande,
..:elt:)l;.a~o.;.t.M forbeholderønig dog ret til at by~ge 1ndenfor 60n e81l1M8b16S811n1Ø

'"0'1' l:r \)3b".,,~l,;t nu, Il8l't111ci L~aJ. ::;;d 11.5 rn fra ;n1uton af vøj og mod
~w~ 6.9 GI :l:ra midt.an (li' voj, ol t 1 henhold til øiokriften et fQr-
tumdU r:.,q.ll" tokollcn 1'or .;cn .r;.:;l.1'ol'cB::lll~e.n. den lS/2 19,2.

I
\

l'

r
for fredningen krævell~it ingen er~tatning. lien

;"'lllt;li.li t",tJa er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på_ ejendontfmatr. nr.

3.2. af Vallø~ by Ofl' sogn,

'"
)

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for

. Slæ &H1I1Gk.Gbc~.
Påtaleberettiget i henhold jti! foran~tåel1de er fredning,;nævnet for Præstø amtsråds~!eds og

V81.1øb,i menighedsråd hver for sig. -

Ole Jensen.
formand.

ValløbJ ,den21 /2 1952
l bootjl·ulL>cn

Chr. j"Qrscn. ":1~bald Xrlø'teDSon. Gustav nielsen.
V1cso Aftdoraen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 195

Johe. Kris totte~l eD.

I

l....................



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. S. JCebekøbsa4 Ile". I

den 6. december 1952.
~B't .• Ungbog: Bd. Valløb,y Bl. 3,2 Akt. Skub P. nr. 641.

Vedtægter og u!skr1tt al tQrhandllAgsprotokol
forevist.

Anm •• ejendommen er pantebehæfte'.

n. Ole Sørenaen. G.B.
I ~orgl1s.Atglft I 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

NMlirrrArlr:ilwslJævnet I'r;. . (lJj (lj

t 1æsu: Allitsraadskrads den 22. december 1952. 1

YHay-Schmidt •

.'
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