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Bestilllngs-
rormular

H

. Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

4a., 0lt ou.
Toratecl. by o~ .o~.

Stempel: • kr. - øre.

Fredningstilbud.
Undertegnede Mr. Syend u~ &.ol";er SkCi:e.rup aE Thorøted..

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4fl, 6QSt

~ Tho~t~ ~ ~o~t~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således: En DrætUD:1e Telt flJr Y..1rke~N.n heD

til 1(000unevejen. aamt en BræWHfJ øst tor Kl rke~arden paa c. 30
meter O~ nord tor Klrlc.".amen pall c. 20 Bleter •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrinJ!es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign, ; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

xq-~~~Mr.E~~'::!I!:or~~~lI"IUV~i:Y

For fredningen l<ræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses"på min ejendom matr. nr.

.... 6u.. af Thorstec1 by l'horete4 sogn.

dog uden udgift for mig.
PlItaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Th 18t84

amt og Tho reted menighedsråd hver for sig.
Thorsted , den 24;7 19 SO.

~end CJkaarup.

Idet fredningsnævnet for "1'h1Rted amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4t.. o~ 6t.s..
af l'Ol'øtec1 by To l'S ted sogn,

af hartkorn: S tdr. 3 skp. l fdk. 2" alb., hvilk. matr. n~
allil ~. ~. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet pil vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten

lI.h.t .pantehf!ttteleer.-bZ"U~8rett~~ •• aeni tutter o~ ØTr1"'. bYZ'Cler
Fredningsnævnet for Thisted amt den 9 / 12195'3 henT1Aes til

I • t1n~bo~en.
.Beoh.

Jensen & Kjeldskoy, AIS, Københayn.



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 74, Thisted købstad
m.v., den 9. jan. 19~.
Lyst.T1ngbog:bd. Thorsted bl. 7. Akt:skab C nr. 508.

Viggo Johansen. /U.L.
F.
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Ende/al

e mat r.nr: ~ <:Z og 6 l2-F

Tårsted By,
Tor.sted Sogn,
fflUldborg Herred,
Tlu.sted Amt.

TegTUTZ9f!nudfærdlg~t på grundLaq af ~n kopI af matrl/:eUortet, h/l'oref{(!r
et servdutareal er uuilagt ,:anleclnLflg af tllzglYSIU'rzg o/ Jervdut om fred·
TU'rzg af d(!l med rpd sJ:rav(!T"lr29viste areal af matr. nre, 4~ og ø ~

I:WXXJ.

Thisted l:rz.ovem.her f95.3.

H. C H F. K!. I~l CJ
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