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Kt \:J I ~ KI ",."..-c; o
Stempel- og sebyr-fri :1 h. t. lov 140/19'1 § "~e

t\nmelder:
1952.

Fredningstilbud

Undertegnede ~rdeJer Uaamus lqthel, Nøbbet,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1a

af liøbbet by Horslunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: . li,roalet ar beliggende vest for :3oeevej, nord o~
syd tor byveJen.
FredninGenomfatter to trekanter, hvis sider D04 Joesvej og b1Ve~en er

. ;O meter lanse reanet :fm ViDke1spidseme 1 vejk17dset.

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

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

1a af Uøbbet by Uorslunde sogn.

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

provsten for IIørre herred og Nøbbet menighedsråd.

, den 15 la 19 51.

Til vitterliGhed:
J.Exner. :3.B1oclanann..

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 a
af Nøbbet by norslunde
af hartkorn: 4 tdr. 4 skp. , fdk. O alb,.
delse med matr. nr. 6 'b
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte

sogn,

hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16'. oktober 1952..



Indført 1 dagboGenfor retskreds nr. 31.lfaJuakovkft.'tf14 m.1'.•
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Lyst. T1DgboS.B4. II Bl. 1& A",Skab ICnr. 66).

Gebyr 2 kr.
• to kroner.
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Undertegnede .fru M:1th1lde Mathianell, Uø'bbet,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7, h

af Uøbbet by Iforslunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arælet er be11iIa~ncto syd tor Itebbet kirkealrd.
Fredn1ngen otlfatter den til e'jendommenhørende ubebygcede Grund.

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 transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende. "

jeg forbeholder mig dog ret til:ak 1 tilfælde af ombygningat ben~tte den ube-

byegede del at azotmdenefter aftale medmen16bedsddet og fredn1ngooæv-
net OB med disses godkende1s e.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

7 h af Rebbe't by lforslunde sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Nøbbet menighedsråd.herred og

Iiøbb e" , den 15 /8

~11vitterlighed.
J.txnar. :7::.Dlockmann.

19 51.,
Mathilde iJiath1aaen,

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 h
af Nøbb et by Horslunde sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. 1~ alb,.:ldMblX~ø.iø.tIX

ØIIØR!1~ ibd~!1!Jlatx~ux
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16, oktober 1952•



Indf_t i dø{1bogen tor rett1kreds nr. 'l,Nakskov købstad 11"".
den 18.06': 1952.

L,st. tingbog.Bd. II Dl. 7 h AktlS1e.b B nr. 130. e'
(kort i akt 1t 669)

Gebyr 2 kr.
et to kroner. Jobs. Jmoen. / .
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140/19'37 § ,'.REG. NR. /~-z~-
Anmelder:

r ~ hT LJ ~ ~;: ~ - -' ,.. : . '~ ~ ., , . ~ '.: ~ J r:~
Fredningstilbud fOR MAR'SO Aj\k~~\;"'j..J",;~AC.DJ

stempel- oBgebyrfri 1.h.t. lov
18. OK'l'1~52. 4016.

Undertegnede dtrdCJel'" Iå'lud. ;~aDmUSCenf Røbbet.
tilbyder herved' som ejer af matr. nr. El Q.

af tf øbbet by lJorslunde
at lade nedennævnte areal af ovennævnte ·matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: Arealet er boliooende syd, øGt og noN 1.01" nø'bbet
kirke oG kirke.Jård.
FredninGen oti".fo.tter en 50 meter bred br.omme~ oG øst fOl" ldrkeprd_.
resnet fra denne skel1in1e mod S7d OG.øst. samt en trelBnt mellem BO$s';'
vej og byvejen nord for ldrken. hrio sider lanGs de nævnte 'Veje er 50
meter lanGe re-enot fra vinkolspidsen 1 ve3kryds8t.

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 transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

a a af Røbbet by Horslunde sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og r;"bbet menighedsråd.iiøræ

Lløbbot

til v1ttcrliabed.J
J.Exner. B.Ll-ocktlann.

K. RaecuSS«l.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8 a
af Z,løbbet by r.Or.)l~Ulde sogn,

af hartkorn: 4 tdr. 6 skp. 2 fdk. l alb,. hvilket matr. nr.JiJIRiIIx

i:i~~~~~ ~. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.



Indført 1 4agbosen :for rew1a:'eds nr. '31,UakskOV købstad In..v. e
den 10. OK~1952.

L.U'~ ... ··1.; ....., ...... ,.. •• "'l .,. ""'l
'# ... -. ooIo.,w.\E;.iU""t,J.-'\. ... ~ •

(kort i akt K 66;3)

Geb:/r'2 ~r.
IIX~·.(
• to kroner.

Jobn. Jcnoen. I .

..~ctcl:rcdonr. 31
r7nl:"'3l:ov Icøb ::;1;.').(1

til.v.·
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Terræn 0/
lVcybbei .By]
HorsUuzde $09~
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Naribo ./9~,
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