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Genpart.

Matr. nr.b? ~ or, 13 ~
Ullerslev by og sosn.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Svend-

borg amtsrådskreds.

Nvborg.

F R E TIN I N G S O V E R E N S K O M S T .

Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 19)7.

Undertegnede ~[riejer Ayel Anie] ~en o~ A~~a An~ersen,
lJllerslev.

erklærer os
af Ullerslev bJ,
matr. nr. frede for at

villlgetil, sO:n e j e 11" af matr.nr. fi2 g, og 13 a
og soen, at lade et areal af dette

sik~e den ~rie beliggenhed af Ullerslev
kirke.

Arealet beskrives således: en br~mme langs "bødkervejen" på 20 me-
ter re~net fra vejkanten.

"
I

Fredningen hal' følgende omfang:
Arealel~ne må jkke bebygges eller benlantes med udsigtsødelæggende

beplantning9 ligesom dr~r helle:r- iklce "på arealerne mf- anbringes transfor-
matorstationer, -:;elefon - og tp.lq~~r8fmastel' og l tgnc·nne eller ops'P.ttes
skure, udsalr.;ssteder; vogne til be'ooe13e eller o,)bevarin~ af redskaber
eller lignende Sk-~'lheds fO:'::'8-'cJ':r~r.:ndegenstand e. Der mE i det hele ikke fo-
retages ændringer ~ den ~u ~eståAnde ~ilstand? der kan virke skæmmende
eller h.:ind1'Anrie foY' 1lrisie,i.rn t.i 1. ellA:r 1Y'A ld.rkp.vl.

For frednl~gen kræveo ineen erstatning.
Vi er enige J. , al; ovenstående fl'ea.~ingstilbud tinglyses på nen

fornævnte ejendom. dcg ~~en udgift for os.
Påtaleberett ige t e-~ fredni~lgsnævnet for Sve11dborg amt srådskreds

og menighed8rAdet for Ullerulev.
Ullerslev den 19 / 11 1953.

sign. Axel Andersen. hJla Anderoen.

Idet -:'n:dr.in!'S8nævncL PlOdtagel' og godlccmrler fO:C8.nst~ende frednings-
tilbudf bestE'lTlm<;s(lee 9 at fre(ln:ingen vil vmre at -',:,inglyse på matr. nr.

(,2 §l ae, l'S ~ 8.:f Ullerslev by, og
FredninssTh~vnet for Svendborg amtsrådskreds, den

siGn. Keiser _. lHelc·:.n.

sogn.
5 /1

4
195:lJ•

Udskriftens ri~tif,hed bekr~ftes.
6'/

Fredninp.;8n2"vnet foL' Svendb()rp; amts:~8dskreds, Nyborg d. II 1950/.
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iGenpart.
Matr. nr. Anmelder:

et ~t~1kul.r.t aadeareal.
Fredningsnævnet for Svend-
borg amtsrådskreds.

Nvborg.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T .

Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede 'ormand tor Ullerslev øognerid. Ø'rde3er !arl
Andor8$n. Ulleroley.

erklærer at ,.48' er
af Ulleral.. by,!iii' Ri' frede for at
kirke.

Arealet beskrives således:

villi~til, sOm ejer af ai*i8&t~lkU1.ret 1&4,..
0l sogn, at lade ii·~real t* iiiil l

sikre den frie belig~enhed af Ullerølev

8rt?Juet 1ilOd. 114 .t eD llDt. tn _1n:. J1I'. 2 St8 AO~41ll8te DA' I YiD-
k.lret pi •• 3811..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne m~ ikke beby~~es eller benlantes med udsigteødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke "på arealerne rn&- anbrinpes transfor-
matorstationer, telefon - og tp.legrafmaster og lignende eller ons~ttes
skure, udsalgssteder , vogne til beboelse eller o1)bevarin~ af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der mf i det hel~ ikke fo-
retages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsiet.pn t.il p.llp.~ frA kjrken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
!ild.t er enigti, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på aetø

fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommuDen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dskreds

og menighedsrådet for Ullerele ••
Ullerele. den 19/11 1953.

tor Ullerulev eopGu4
Karl ADA.r.en, tIIt.

Idet fredningsnævnet modtager og godk8~der foranst~ende frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ~inglyse på ~. as. et

WDa'l'lkul.r.' af tll1.r.l.... by, O. sogn. 4
p4'.1'eal Fredni_n~snf")vnetfor Svendborg amtsrådskreds ,den '/ 1 19~.

sign. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekr~ftes.
Frednin~snf"vnet for Svenr'J.b(Jr~amtsrt\dskreds, Nyborg d. "/1
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