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Navn: Tryggelev kirke

I

Røg.nr.: 481-05
2.05~ .00

Kommune: Syd langeland
Ejerlav: Tryggelev by
Sogn: Tryggelev

Matr. nr.
Dekl./Kendelse Tinglyst dato

dato

• 1,g 10/12-1953 19/12-1953

(

o
!

100
I

1:4000

c§: og
~ 12/8-1953

Bemærkninger

1/9-1953

Del af la. (
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkeliee myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Hele c§: og 2~. Tidl. ~.
Forbehold ang. beplantning og bebyg-
gelse, dog ikke over li etage, ej hel-
ler med bebyggelse hvorfra røg, støj,
støv eller ilde lugt kan virke gene-
rende.
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REG. NR. -2øS' 10/'

7/~/Anmelder: ,\
Fredningsnævnet for
Svenjborg amtsråds kreds

Nyborg.

l - .)..,
.-'Genpart.

Matr. nr. l ~, Tryggelev
by og sogn.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.-------------- ------_._-_._---
Stempel - og ge-

byrfri, lov nr. 140- 1937'.
Undertegnede menighedsråd for Tryggelev og Fodslette sogne erklæ-

rer sig villig til som ejer af ma~r. nr. l ~ af Tryggelev by
og sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre
den frie beliggenhed af Trygl5elev kirke.

Arealet beskrives således: don Qel af m~tr. nr. l ~, der ligger
vest for landevejen, begr~nset mod øst af 18ndo7Pjen, mod syd af sogne-
vejen, mod nord af matr. nr. l ~' s sydgr~n3e og mod vest af en linie i
fortsættelse af vest grænsen for matr. nr. l ~. Endvidere på den del af
1 ~, der ligger øst for landevejen~ en br8moc på 50 ~eter fra kirkegårds-
diget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller be~lantes med udsigtsødelæggende

beplantnine, ligesom der heller ik};GP~l a::ceaJ.crnomå anbringes transfor-
~atorstationer, telefon - og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beb081so eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående t j.lstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen ers~atning.
Mdet er enigt i, at ovenstående froclr.ingstilbudtinglyses på dets

fornævnte ejendom dog uden udgift for r~dene.
Påtaleberettiget er fredningsTh~vnot for Svendborg amtsrånsk~eos

og menighedsrådene for Tryggelev og Foclslotte sogne, samt Langelands Her-
reders provstiudvalg.

Tryggelev den 21/8 195).
For Tryggelev menighedsr8d:

sign. F. Willads Petersen.
Lan~elands Herreders

nrovstiudvalg d.16/lo 195~. Aag. Thelle.
Det tiltrædes, at nPrværende fredningsoverensk0mst tinglyses som

servitutstiftende på matr. nr. l Q.~ 'rl;v"Srrelevb:log sogn, dog med f,Jlbcn...
de forbehold:

Så længe det pågældende areal adminjsvreres af de kirk~li~e myndighe-
der, træffer kirkeministeriet, dog efter ::'ndhenteterklæring fra fred-

ror Fodslette menighedsråd l

sign. F. Villads Petersen.
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ningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger p~ præsteg~rdsjorden
og tillige om selve byggeplanen for disse, for såvidt bygningerne skal
benyttes til driften af præsteg~rdens jorder, til brug for præsten el-
ler i det hele skal tjene kirkelige for~l.

Kirkeministeriet, den lo november 1953.
P. M. V.

E. B.
sign. M. G. Petersen

eksps.
Idet fredningsn~vnet modtager og godkender foranst~ende frednings-

ti1bud~ bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr.
l ~ af Tryggelev by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en gen-
part bedes henlagt p~ akten.

Fredningsn~vnet for Svendborg amtsrAdskreds, den lo.decemb. 1953.
sign. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningslli~vnetfor Svendbor~ amtsr~dskreds.
Nyborg dGn ll. december 19~3.

~".1. Hvas.
,
1

" ,

..



FREDNINGSNÆVNET>
'-

-,



REG. NR . .tøs~'is _.~.~
Ge~part.
Matr. nr. 2 ~, Tryggelev by og sogn. Anmelder: •

Fredningsnævnet
for

Svendborg amtsrådskreds
Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E.N S K O M S T:------------------------------------------
Stempel - og gebyrtri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede skomager M. J. Larsen, Tryggelev, erk~ærer sig villig
til, som ejer af matr. nr. 2 ~ af Tryggelev by og SO~1, at lade et areal
af dette matr. nr. frede, for at sikre den frie beliggenhed af Tryggelev
kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 2 ~.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges over li etage eller med bebyggelse,hvor-

fra røg, støj eller ilde lugt kan virke generende, ligesom der heller ikke
på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon - og telegrafma-
ster ~g lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse
eller opbevaring af redskabor eller lignende skønhedSforetyrrcnde genstan-
de. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestå~nde tiletand,
der kan virke akæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatningy
Jeg er enig i, at ovenstående fredn1ngstilbud tinglyøes på ~in for-

nævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtarådskreds og me-

nighedsrådet for Tryggelev.
Tryggelev den 12/8 1953.

M. J. Larsen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 2 ! af Tryg-
gelev by og sogn.

Fredningsnævnot for Svendborg amtsrådskreds,den 12/8 1953. :.
Kciser - Nielsen.

Genpat'tens rigtighed bekræftes.
Fmd~ innr,nævnet

lar
Svendboi\lr mLrJ ..d.:' .. eds,

lW .. iJ,.:i
2 (~/. ~iS. 1S53

intttl.{,
J. Hvass

_"'.
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T~rrrpn a;' T-yS_:;';' '2 u By m ,,-

!r!JJyeltJ S09T~. Lanselands Sonder Herred.
Svcndbcr3 Arne.
~e.: .,r..edS~-rar..er:r..0.4/remhællea'e .4 ·'ea.: -'/ !",.atrNr I::' og c_Q
/rede5 f;),.. .l.t, si/p'''e lin ;"n 3eLL3:ferzhea' af Tr!fJJe_ev
Kirke

. --3:J-i2"'':;' ...""..n:"".:;.sen
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