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82 Rønnebæk Kirke
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Kommune:
Ejerlav
Sogn

Matr. nr..

REb. NR.

Næstved 373
RØnnebæk e'1'
Rønnebæk

Dekl.lKendelse
dato

"lO

Tinglyst
dato

2 b 21/10-1952
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1:20.000

1/10-1952

F.P.U. j. nr.: 12-05-1972 Reg. nr.: 373-6



Matr. nr. 2b Rønnebæk by og Afskrift.sogn. REG. NR. ""J1'S'~
Stempelfri i h. t. § 33
1 lov nr. 140 7/5-1937 ..Fredningstilbud.

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

Carl Gunnar lt1lemuseen
2.!?,

af Rønne bæk by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: !~jcndomraen i sin helhed.

Fredning-en har følgende omfan~:

Arealerne må ~~~~~~lIer 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 opfallelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at genopføre don nuv·..;rel,de bcbYJgE:lce i

tilf..clde uf ødelæt~gelse p,'i satJlltle sted, Gornhvor de nuv..orende byg-

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovcnstaaendc fiedningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2b af Hønneb:.ak by og sogn,

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

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Rønneb..ek menighedsråd hver for sig.

tiønnebwk ,den l /10 195 2

...

GC:lrl G. ltasmussen.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den li /I~ 195.('.

HaY-Schmidt. Johs. Kristofferaen.

Naturfr. N. Pl'. A. J. LiL ~~9Y''7



Indført i dagbogen for retskreds nr. 21, Næstved købstad m.v.,
den 21. oktober 1952.

Lyst. Tingbog nr. 5B- 67 Akt: Skab G nr. 663.
På ejendommen hæfter:

l. Div. byggelinier l. 23/3 1949.
2. Pantebrev l. 6/2 1946 til Husmands-

kreditforeningen 5.600 kr.
3. Dok. l. 15/12 1938 om boligret for

fru Nicoline Dorthea Rasmussen til
kapitalværdi 2.000 kr.

Rich. Jessen.
Afgift: § 1411: 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

NRturfreifnjngsnævnet for
Præstø Amtsraadskrads , den 6. november 1952.
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