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Afskl'Ht.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) ..rs. I}; - /94-%-1,)

Akt: Skab J nr.291.2a,2b Kar1eby
by og sogn.

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

eller (i de sonderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
- c bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

(udfyldes al dommerkontoret)

Købers } l. bopæl: ----Kredltors

Gade og hus nr.:
(hvor ddan! findes)

AnmeldereiIs navn og bopæl (kontor):
l!'redningsnævnet for Handers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfri.
1301 - 26/6 1953 • kr. -- øre.Stempel:

Fredningslilbud

Undertegnede gårdej er Jens Marius Otte sen, Kar'l bJYf

af Karle by by,tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a, 2b
e

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr~frede.

og sogn, at

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 40 m dyb, langs søndre, ve stre og nordre

kirkegårdsdige •

, \

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller bepl~ntes 'Ped høje træer,. !.Jlidlert:di~t el~er_ved~~rende,

ligesom der heller ikke .på arealerne må anbringes transformatorstatio!l!lJ, ~~Iefon- og tel~gra(master

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
, - :

,~l~l;. ;l~:$. .~~ 'li:,A':"
'l ...' I I JIII'l;·j

Jensen & KJeJdllkov, A!S, Kobenhivn .
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr,@. 2a, 2b by, Karleby s6gn, dog uden IJdgift f~r"mi~.'af Karleby

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ra~d~~s.~mt,øgX provsti-
udvalget og lnenighedsrå,,-et . ~

hver for sig.

Karlby , den 19/6 1953 •.

Jens Otte sen •

; , i J: i I 1 ~

,j

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
~ ~

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a, 2b af Karleby by,

og sogn, ~tfatNaiMl{xxxxx.tdtxxxxxXi.tjUCxxxx.lf~XXXXXl11t)4 hvilkeIC matr. nr. evt.

forbindelse med IniMKmtx andre

pAxvel:ilagUt;b!litxm Il.vtJXoo:.x:oox.Pl!Mkilalie,;:llllmt~ JPixakliaIX

Fredningsnævnet for Randers amt, dem 23 I 6
}l' o g~

.retskreds nr.!),?, Grenaa købstad

19 530

Indført i dagbogen for
den 26'juni 19530
Lyst.' Tingbog,'a:kt:Skab J rir.291. I

Erklæring af 3/7 1953 fra Petra Ottesen forevist,. I •• , ,

1l.nmærkning: Ej~ndommen er behæftet m~d pant~g'(:Bld.,og. seryi tutter~
N. O. Nygaard

cst~ ,

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

FredningslIRlVJlet tor
Randerfl Amt. ~7:SEP. 1955.1;(
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BestlIllngs·
formular

D
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REG. NR. -!OYt/;rp J %
Afskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for lianders amt. F.8.12/1948-30

Akt: Skab B nr. 172.
(udJyldes GI tlommBllwnturet)

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

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

- - c bogeiI, art. nr., ejerlav,
sogn.

3 Karleby by

og sogn.
, Købers }'

K d't bopæl:re lors ,

Gade og hus nr.:
(hvor sidant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt
ved domme!' J!'og, Mariager.

Stempelfrio
Stempel: -- kr. -- øre.

1302 - 26/6 1~53.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Søren Henrik Sørensen Udsen, Karlby,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3 af Karleby by,Karleby sogn, at

lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

Arealet beskrivessaaledes:

En bræmme, 40 m dyb, langs det nordvestre skel og dettes for-
længelse.I

"'I
I

\' -'
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller bepl~nt~s ?led høje træer" ~idler~idiet ~lIer_ved~~rende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-;og t~l~grafmaster

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

skaber el. Iign, skønhedsforsty'rrendegenstande.

';(,1 I'~. /"1~,;~"lld.-n',!
"~. . ~ f ,,' iI .1' ~l

l,
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

• \ - Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom· matr.
: ..

nr. 3 af Karle by by, og sogn. dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor RandE!~s~m~~ .pr'~~sti-
udvalget og menighedsri:tctet .

hver for sig.

Karleby 19/ 6 19530 .den

Søren Udsen.

, .'

l' . I I

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmesd\H~at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3 aflKarleby by,

og sogn, XfX}{åt~m::y.xxxx.mt~xxxxX&Jip.x x: x.xx-'fdJ(;xxxxx~~ hvilket m~tr. nr. evt.

forbindelse med IlfatV>:YjifX andr e

Fredningsnævn~tfor Randers amt, den 23/ 6
li' o e~

nr. 57, Grenaa købstad movo

19 530.

Indført i dagbogen for retskreds

den 26'juni 19530
Lyst. Tingb'og; akt:Skab B nro172o

Anmærkning:

Bj cndommen er behæf-~et, med , ' .1

:.

I I I. ,

I,
" l.

pantegæld, og servitut~,

Vestergaarq.. , , :I . I, • II•• I

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfteso
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