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Sogn: Norup
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Tinglyst dato

Del af Sa.

Bemærkninger

I Sa 23/3-1954 25/3-1954
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" \ '/,"- ),Matr. nr. Anmelder:

8 & Hasmark by, Norup sogn ~aturfredningsnævnet for Odense
amtsråds kreds •

F r e d 'n'i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

• Hasmark kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejer Peter
Christensen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nrQ 8 §
J.J.asmarkby, Norup sogn

skyldsat for hartkorn

2 tdr. 7 skp~ O fdk"2 3/41lb., følgende bestemmelser:
På den på vedhæftede rids med rød f arve viste del af matr • nr. 8 §

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
,

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer).
telefbn- og telegrafmaster og lignende; de~ må eJ heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen8t~~Q8v

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift fo~ mig tinglyses



l'~

på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for -Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for hasmar~ kirkedistriki

Matr. nr. 8 ~ Hasmark udgør i forening med

matr. nro8 h, 8 ~ og 78 ibd. et landbrugo ,f

Med hensyn til servituter og byrder hanvises til ejendolfu~ens

blad i tingbogen.

Hasmark , den 18. januar 1954.

Peder Christensen

Overensstemmende med det på mødet den 28.juli 1953

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på m~~~KX~~X ovenn~vnte landbrugsejendom

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, •
den 23.marts 1954.

Ringberg.
Tinglyst i Bogense købstad m.v. den 25.marts 1954. med anmærkning:

1'il hinder er 28.00 kr. til LandboSparekassen for .l!'ynog 57.000 kr.private midler.

Genpartens rigtighed bekræftes.
,

NATTJRF'REDNINGSNIZVNETF OR ODENSE AMTSRÅDSKREDS, den lO febre 1955.
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