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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds
F.S. 23/50-7.

Mtr. nr.; ejerlav~ sogn: l t Melle rup
(i Københavnkvarter) by og sogn.

eller (i de sønderjvdske lands-
dele} bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr.; ejerlav,

sogn,

Akt: Skab 111'.
(udfyldes øf dommørkontorBt)

" -.
Købers }
Kreditors bopæl.

Gadeog hus nr.;
(bvor sident Rndes)

AnmeldereM navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds ved dommer Fog, Mariager.

4008 - 12/8 1952.
Stempelfri • Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gartner Kristian Poulsen SchrØ det', Mellerup,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. lt af Mellerup by. Mellerup sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: En strimmel jord langs SØndre kirkegårds-
dige, afgrænset mod vest af skellet mod matr.nr. lQ Mellerup i
en længde af 15 m regnet fra det nordvestre hjørne af 11, afgrænset
mod øst af en linj~, 2 m lang, i forlængelse af østre kirkegårds-
dige, og mod syd af en ret linje mellem d~ nævnte punkter, henhv.

I15 m fra nordvesthjørnet af lt og 2 ro fra sydøstre kirkegårdshjørne.

Fredningen har følgende omfang: . .
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

-ligesom der- heller ikke på arealerne Jmii anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eL lign. skønhedsforstyrrende genstande.
• • ,) _ .l.

Jeg forbeholder mig dog ret til a t bi beholde de allerede plantede træer.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning. . ,

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud _tinglyses_på min ejendom matr.

nr. lt af Mellerup by, Mellerup sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i' henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt ~x Mellerup
menighedsråd og Støvring-Galten.herreders provstiudvalg

hver for SIg.

Mellerup ,den 4/8 1952 •.

Kristian Poulsen SchrØdex.

\.o __

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,u • • \ 1... ~

bestemmes det, at tilbudet skål lyses som servitut på matr. nr. 1t af Mellerup_ by,
( -

Mellerup- sogn, af hartkorn: --O -tdr. 4 (skp. O fdk>'.l-i alb., hvilket matr. nr.

i forbindels'e' med matr. nr. Ih, IQ ibd. udgør et landbrug. mol:';f~~Y~}C~J<{Kdt~tX
. [

Fredningsnævnet for Randers amt, den 8/ 8 1952

p. n. v.
e.o.

A.Kristensen
sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 RougSØ herred og en del

af SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den

12 'aug.1952•

Lyst. Tingbog Fol: Akt: Skab D nr.688.
For~d hæfter pantegæld og servitutter.

J.Hansen •

-:- -:- .-.-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

FredningsnæVlll\i f;lT -7 :SEP.'955
Rande~ Amt. .::>~
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