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FREDNING~N ÆVNTIT

FOR , :'#1

THlSTED AMTsnAoSKREDS

..... ,_., " __... .,1_.. FredningstilbUd.dommerk0l1torct j V('s't~rvig

undertegned:'~~: "J:2~ r9!!.Ly!:";+ .
tilbyder herved som eflr af Jtt~nr., S-E- " (,

af ry/~ by J~t;
at lade nedennævnle areal af ov~~ævnte matr. nr. frede. Cl

(/) 4./7' I.tfl Y - ~
Arealet beskrives således: pv;'-""'\ tXJ:zI 001' /}'H~ • ,...,. b '" 1;1;: --?~

~tJ1r~~.r.... #~.(IS-O~ f{~4~.,~·
11~~(- ((' , (! - t/

ftf DEC. 1953-

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidi~t eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
,E\" .

anbringes transformatorstatiorl.er, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vo.~ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~~~~g.~t.--ttt-si.

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

:7.!k af ~r by Q%"7 sogn,

dog uden udgift for mig.. • ~ I /

Påtaleberet~et i
t
henhold til foran~tående er frednings~ævnet for ~4A{t(

amt og ,.A"r t> memghedsråd hver for SIg.

~J , den 4'Jlb 19~

vf/U,-!hr ~~

Idel fredniogsnævnel lor ~~inl modta~er ng godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. .s4..-

af ' v1Jflr by r;y(~ .' - sogn,

af hartkorn: ./ tdr. (p skp. ; () fdk. O .Pi alb., hvilket ~atr. nr. i forbin- I

delse med matr. nr. . . . /.& t9JJ .s~ ibd. udgør cl landbrug. , I

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt _på akten. 1
M'.h.t .tH'l.ntehæftelBer."b-1'u~s.;ett~.r;lyf, servitutter o~ øvrto:enyrder tlenv ees,

1 Fredningsnævnet for : "'-J ;{...~biA amt, den fI~!I(J 19S$ ... til tin!;bocren. V'~
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,- " ,- ~'--._"'" ,F'tedningstilbUd.donunerkon,ore, i Veste,vig r'

Undertegnede' o' ~4 -~ 4,ø.,&', f/ I f:
tilbyder herved som er af atr. nr. f,.! o,;{li~ -~{/

:: lade nedennævnle .... al .f ~~le m::. nr. frede. (1!~ sogn.

, Areaiel beskrives således: :Jp.., dt/,t~~ .......?~ ., :''''6 I 1Y:::
A.....JLr Ur4~~ P-.;f/4-0/~ S"om:. f..'Af4,.
t:'~~'~' ( (, ( t

"A,'" •

Mo. t t .nr. '1~ o~

1~"7l\ ., ijOEC: 195:(
scn;n.

I

l·
l
I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

,1"\ ,

ud~igten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~~~~dJ,g'"'~
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Rigtig kopi af matrikelkortet.
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