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REG. NR. ~'/ø' ~h-/9S(
':stempel- os sebyrfri 1 h. t. lov 140/1937 § "~e

Anmel~erl BATURFR~~NINGSNBVNET
Matr.nr. 3' Byde by oG sO(J1 FORMARIBOAUTSMDSl'REDS

9. FEB. 1954 535 Fredningstilbud

Undertegnede nyde menighec1sl'dd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. "

af Byde by Rya., sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. under fomeho14 at
ki1kemini stert.ets J!OItkendelse.

--AreaJ'ct beSkrives siTT'eues' Arealet er beliggende sytiøst for fl;fde kime og
kiJ:kegå~.
Fredningen omfatter hele det ub~bygGede areal af parcellen. på hVilken

I en til gIUverbolig benyttet bycn~n~ er be11G6enc1e.

I ,;
I· Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må il~~r~lIer beplantes mei:! hojtvoksende trieer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der !1eller ikke på arealerne må graves gru~ eller anbringes transformatorstationer,
teldon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

V1 H forbeholder 'tiE\Jog ret til at benytte dele af det fredede arell, ved. ,
eventuel ti1bYtJling til eller ombygninc af gmverbol~gen.

For fredningen kræver ~ ingen erstatning.

V1 ti er indforstliet med, at ovenstflendc fredningstilbud tll1glyses på mmmmatr. nr.

'3 af Ryde by IWde sogn,
dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberclliget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for herred og men ighedsråd.Sønder Rfde
, den 16/12 H) 5'

Axel .Pedersen Martine Pedersen
Søren Trolborg Jmsen w. zachariaes

Byde
D. Ottesen

Chr. Lund1ng

I.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender fOrllnstående fredningstilbud,
bestemmes del, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 33
af Byde by Rlde sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., ftM~~
i'!f~~~~x ~~mfiti:

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, al' hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

•
~,

I:redningsnævnet for Maribo amt, den
6. feb1"l1ar1954.

Bruun.L.-F.StiftsøvriShed
J.Nr. 36/3 1953.l,
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J)et til tl'UJdsa, at nærwtren~e fredningstilbwt tinglyses sOm
eervitutatiftenCle på matr.nr. 33 at Bytteby og eop. SålællGelinå-

, ,

let adm1n1atrereo at de kizkelige ~ttiBbecter. trætter kirkem1n1ste-

riet doa uanset Dærvmrent!edeklaration afgørelse med bEl'l8~ til ØV'en-

tuel opførelse a:f bygninger pfi arealet, tor så v1t!t d1ese skal tjene

ki:rkelige fomål. lfre~n1ngen borttaltter 1 ttet omtans. hvori arealet

eenere IDAtte b11ve 1n<t~ lUset unA er ,kilk drden.

K11kem1n1steriet. aen l. februar 1954.

Kirkeministeriet ~orben Jensen
tg. :tm~----00----

In~tørt 1 dagboaen tor ætskreds nr. 31. lak.ov købstad Ill. V.

den 9. FEB. 195~~

Bl.. 33 AktaSkab II Br. ln
Jobs Jæ søn /------

Gebyr 2 kr. !
= to kroner.

Retskreds Dr. n
Nak.skov købstaa
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/:LtCX50
IerrtVZ,o/
CammdSlaard oyr.Æ:;de B~
~de$0!17U,
LoU.ancLs ~o/u:ier herred,
ffarU50 Æ77Z.:b,
~ en.,.%~~ ey -ffaLr~r6W
De 1 h. t. tilbud af 14/12.1951 af matr. nr. " af Gammel.
eaard og Ryde By med fredningsserv1tut sikrede arealer er
på dette kort vist med skrå skravering.
MaribO 1 ju11.1952.
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