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REG~ NR~ ~5~~ ~f _!:.~
r • •Afskrift.

Justit"iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.12/1948-l4.

Akt: Skab G nr. 444.
(ud/yldes af dommerkontoret)

I _ • 2 ~
8a,9a Villersø by
og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-

--bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

u . __
Købers }
K d·t bopæl:re I ors

U l,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens nlivri og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

2194 - 6/11 1952.
kr. --øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer, amtsrådsmedlem K.N.P.Rovsing, Villersø,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8a og 9a af Villersø by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

af 9a: Et areal begrænset af: Mod nord:grænsen mod 8a Villersø,
'!llod_vest: en l!ipje i forlængelse af ve stre kirkegårdsdige
(nord-syd), mod syd: grænsen mod la Villersø, mod øst:
en linje, nord-syd, i en afstand af 125 fra nævnte ves~lige
begrænsning.

af 8a: Det areal, som
9a Villersø •

.- '\
~ t - ~ (ligger stik nord for det fredede areal af

~. Cl \, ~ \1 ..
Fredningen har følgende omfang:

,J u

... .J_ fI '. U. ).

Arealerne må ikke bebygges eller beplant~s med høje træer, midlertidigt'- eller vedvatende,
v \.. _. '. \ u

ligesom der heller ikke på artlalerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

\e Jeg forbeholder mig dog ret til at lade den på matr.nr. 8a stående lade
blive stående, indtil den går til grunde eller nedrives,
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•
, .

For fredningen kræ~er 'jeg {ngen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tingly{'es på min ejendom matr.

n~ 8a,9a m.f~fVillersø b og-Ii y, sogn, dog uden uldgiftfor mig.

Påtaleberettig~i i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,dgX menig-
hedsrådet og provstiudvalget

hver Tor sig.

Villersø ,den 31;10 19 52
Karl Rovsing •

...

•

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,c - ~- lJ ~ _ l) ,).. ~ \ _ ___' li .. .

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på- matr. nr. 8a, 9a . "af VilJ.:-er Sø by,
• " ~ <:; \ _.. ',,- O /

__"og. c sogn, aqx~ms:ffil:CXXXXX~;X:XXXX~lt~XX«xx~xxxJ9CaR;.,· hvilket matr. nr,
m,fl.. . .; , .

i forbindelse med platr. nr.Sb, 6f, 9a ibd. udgør et landbrug. ~~xk~d.<l)Gtooad~scimltego.et:
. G <:; _._. v

~X~"gtKJK:()M;X:MXU:ViJ.RØtXiliiXg'cl'if}æf~C:l§~s<4i~~JfJli~ .

•
-Fredningsnævnet for Randers amt, den 4 / 11

Fog.
retskreds nr.57,

19 52

/A.K.
Grenaa kØbstad m ..v.,Indfør't i dagbogen for

den 6'novbr.1952.
Lyst. Tingbog akt:Skab
Anmærkning: Ejendommen

G nr ..444.
er behæftet med byrder og servitutter.

Vestergaard.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

. JF[1iJ~.;J!,ugsT~re'y"9iio\!
&.atlexs Amt, .. 7 :SEP. 1955"
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Afskrift.
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.12/1948-14.
Akt: Skab E nr. 587.

(udfyldes af dommerkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8f Villersø
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands- by Og sagn.
dele) bd. og bI. i ting-

. bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

KøberS} - ..
. bopæl: ----Kredltors .

1
Gade og hus nr.:

(hvor sådant findes)

Anmelderens navn-og bopæl (kontor):

'1!'redningsnævnetfor Rand ers amt
ved dommer Fog, Mariager.

2195 - 6/11 1952. Stempel: -- kr. -- øre.

FredIlingstilbud

Undertegnede boelsmand Anton Marius Rasmussen, Villersø,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8f af Villersø by, (jg sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Et areal af
Dalstrup ve J'en)
i en afstand af

af Sf (lodden øst for Villersø-
lodden vest for en linje nord-syd

kirkegårdsdige. v

den østlige lod
omfatt:ende hele
125 ID fra vestre

0\" .......... ': ';"'
• ~ \ ~ \ I. ~ \

. . .

..J

. . .J
Fredningen har følgende~6m(ang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje (træer, midlertiØigt eller 'vedvarende,
c , c ,J

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

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at lade den på arealet stående hØnsehus
tt og vognport blive stående, indtil de går til grunde eller nedrives,

og til at opretholde den nuværende beplantning.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
• I

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

nr. Bf m. fl. af VillersØ by, og sO'gn,dog uden ddgift for mig.

Påtaleberettiget "i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt pjpC menig-
hedsrådet og provstiudvalget

hver for sig.

Vi11ersø , den 31 / 10 19 52.

Anton M.Rasmussen.

~ ( () ,,

.....~ --

v

Idet}redningsnæ~net fOf,Ra~er~ al!!t modta~~. og god~ender foranstående ~!edningstilbud,

bestemmeS'det, at tilbudet skal lyses som servitut_på matr. nr. 8f" l, v \ afVi11ersøu _by,

og sogn,mJhe:nxQfxxxxxx.xtR!X:KXxx.x:mpxxxxxxJdtxxx-xxxm1xxk"xtbixmlXtKJlKiX
hvilket matr.nr.
i forbindelse med matr. nr. 7f , 7m, 7n, 7Sl,bd.udgør et landbrug. lJelPf.rea~J~fetilC~:xifuft~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4/11 1952

])1 O g. / A.K.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa kØbstad m.v.

den 6'novbr. 1952.
Lyst. Tingbog," akt: Skab E nr. 587.
Anmærkning: J:t.:jendommen er ba hæftet med pantegæld, servi tutter og
byrder.

Vestergaard.
-:- -:--:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

u

~ednin~s~~vne~ tor -1~SEP.".19SS
Ballders Amt.

K u u
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