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REG. NR. 2(!) -u .&-/ YI-
73rllfIUS bciS.l bl. 36.
a~'.Dr.4.236.237.16
BrøDe dJe~laY 0" S3
Huvft'8a øJ81'1aY.
Bølle eop.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAAOSKREOS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. ~?:~J1Q IlØsaw-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfredningsnævnet for Tønder amts-
råds kreds erklærer undertegnede ardr. Jeø LaBBenBYl4d. Brøne,

som ejer af ejendommen art. nr. 4 Brøne gJerlay.

mig herved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes således:

rarool 79 'bl.2).. Der frede e en bramme 1 10 metere bredde

lanse paroellens nordr~ akel til k:lrkeeaardea p$X'oel 7, og t11

paroal 80 bl.2l.

}-aroel 80 bl. 21. Der frede" en bramme l lo meter. brodde

lange parcellene .øndre skel til l·årcol 79 bl.2l.

Fredningen har følgende indhold:

Arealerne må ikke~~I.'III" beplantes således, at ud-
sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes tOiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hundegårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.

-=:,.\'l.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

, -'I
,Irl
!
~

~"
,r'
I~r~~,

~
f,1

V·
~I

~ eI,"
l'
I

'\

Der ligaer ,t hØne.hUe pas dø fredode arealer.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen,

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
,

nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for 13rønø
hver for sig.

BrøD_, d'D.~O· s.~1i. 19~2.
alan. J.u L. Bvald.

~oranetaaend. trudnlD68aerv11iut tl1trædou •

• d'an 14' marts 19~3.

I.

clcn. Engelatoft.Imå.
Tinglysningspåtegning af 26/3 19J3~ .

N (HU rfred r 1III(}::>"=v I l \:i L
to,- Afskri ftens rigtigheø' bekræftes,.·

Tr'?fnder qmt. den 121 april 1956 ..

(
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BrØns bd.III bl.18,
art.nr.98 og"36o BrØns
ej erlav og sogn •.

Anmelder:
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
TØNDER AMTSRAADSKREDS

Fredningsservitut.

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140/1937.

For at sikre den frie beliggenhed af. Brøns sogne-
kirke og for at kirkens og kirkegårdens omgivelser altid kan
fremtræde så værdigt som muligt og efter forhandlinger med de
kirkelige myndigheder og naturfre~n~ngs~~!n~~.for Tøn~~r amts-
rådskreds erklærer undertegnede :Brøns sogneraad paa :Drøne

80gnekammuneøvegne ,

I'

som ejer af ejendommen. a;rt. n,r. 98 og 360 BrØn. ejarlaY,

mig ~erved villig til at lade et areal af denne ejendom frede.
Arealet betegnes saledes :(

Farcel 73 kortbl.ad 21. art.98. - u~~by~~.t grunds't,.k:kenord for

~~r.kep, _. .. __
2l,art.360 - land'brugsJord øst og.- -. . "- .. ~ -".

:_~.~".citor kirken.

paroel 76,77 og 78 kortblad

SerT1tuten gæl~er parcellerne 1 deres helhed.
(

Fredningen har følgende indhold:
e."jheller maa de

Arealerne må ikke bebygges iiAJi:rJtAI/ beplantes således at ud-
t

sigten til kirken ødelægges midlertidigt eller vedvarende. Der
må ikke på arealerne opsættes skure, udsalgs steder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende. Ej-
heller må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyr-
farme, hunde gårde eller lignende, sprøjtehuse, benzinstandere,
transformatorstationer eller master til elektriske ledninger.
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For fredningen ydes ingen erstatning.

Fredningen tiltrædes af Tønder amts fredningsnævn, og grund-
ejeren tillader, at fredningsservituten uden udgift for ham
tinglyses på den fornævnte ejendom som vedrørende de foran an-
givne parceller og med oprykkende prioritet næst tidligere og
samtidig hermed tinglyste hæftelser og byrder, hvorom henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleberettiget efter denne servitut er naturfrednings-
nævnet for Tønder amtsrådskreds og menighedsrådet for :arØ:n.8

sogn hver for sig.

Sogneraadets formand attesterer" at sømtlige raadets med-
lemmer har underskreTet. BrØns, den 14'aart8 195, •. ~ . . ~ ~

sign.: Kris~1~ Lauridsen.
p. BJ errum, S. Pedersen, Otto Olesen.

178-12.
Samtykke i medfØr af 1andkommunallo:vena § 1, e:r m~ddel t.

Tønde~. amt, den 7~maJ 195,.
sign. ]l.J. a~aUS8n

/ JtJØ11er.

Foranstaaende tredningsB8rT1tut
NaturlredningsnævI :'-.J l

40r
Tønder amt.

tiltrædes.
" . ~.

Tinglysningspåtegning
af 12/6 1955.

sign. Bnge18toft.

hid.
l\IalurfrcLinill J':' IlClwn;Af;k;i f t ens rigtighed bekræftea.

j~1 den 26'maj 1956.
10nr!:" a ,',1i ".-")
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