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Kommune: Sydlangeland
Ejerlav: Havbølle by og Kædeby by. O 5,0 100 200 m

! ! !

Sogn: Humble 1:4000

1 Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningery dato

• ly.! 9/6-1954 23/6-1954 Del af ly.!.HavbØlle by.

38~ 9/6-1954 23/6-1954 Del af 38~ Havbølle by.
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15~ 9/6-1954 23/6-1954 Del af 15~ Kædeby by.

16t 9/6-1954 23/6-1954 Del af 16t Kædeby by.
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REG. NR. ,2/~~
Anmelder.~~111'_~~.:!L•..

Matr. nr. 14 l, Havbølle by,
Humble sogn. Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.

FREDNINGS OVERENSKOMS T.--------------------------------------------
Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede gårdejer Karl Skov, Kædeby haver, erklærer sig villig
til, som ejer af matr. nr. 14 f,af Havb'2l~.le'by,Humble sogn, at lade et are-
al af dette matr. nr. frede, ~Qr at sikre den f~io beliggenhed af Kædeby
kirke.

Arealet beskrives således: en bræmme på 50 meter fra kirkegårdsdi-
gat.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller boplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, lig0som der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendo eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatningø
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min for-

nævnte ojendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet og menighodsrådet for Kædeby.

KædebYt den 23/8 1950.
[lign. Karl Skov.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 14 f
af Havbølle by, Humble sogn, der er en landbrugsejendom sammen med matr.
nr. 55 ~, Kædeby og 16 ~, smtds., Humble sogn.

Det fredede areal er indtegnet pa vedlagt e kort, af hvilket en gen-
part bedes henlagt pa akten.

Fredningsnævnet for Svendborg
i formandens fraværelse
som suppleant for denne J. Hvass.

wltsrådskrods, den 9. juni 1954.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds. den 16. juni 1954.
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1. UvaSiJ



REG. NR. el/~ 3•

%\(("""'MI .....
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Humble sogn.
A!Midf..~!

b"redningsnævnot
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 .

Undertegnede gardujcr
lig til, som ejer af matr. nr.
de et areal af dette matr. nr.
Kædeby kirke.

Arealet beskrives således: en br~w0 pa 50 meter fra kirkegårdsi

stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Nieæs Rasmussen, Havbølle, erklærer sig vil-
. 38 ~ af Havbølle by, Humble sogn, at la-

frede for at sikre den fri beliggenhed af

.' ,
diget.

,Hl'"

Fredningen har følgcnd~ omfang:
Arealerne må ikke bebyggos ellur boplantes med udsigtsødelæggende

beplantninb' ligesom der huller ikke på arealerne må anbringes transforma-
torstationer, te18fon - og tolegrafmaster og lignende eller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til boboclso eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestEwnde tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen orstatning.
Jeg er enig i, ut ovenst~onde fredningstilbud tinglyses ps. min for-

nævnte ejendom matr. nr. 38 a uf Havbølle by, Humble sogn, dog uden ud-
gift for mig.

Påtaleberettiget er frodningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Kæc]by.

Y.wdeby, den 23/8 1950
sign. Niels Rasmussen.

Idet f~'edningsnævnet for Svcndborf, amtGradskreds modtager og god-
kender foranstae:r.defredningstilbuL1, bestemrabS Llet, at fredningen vil være
at lyse pa matr. nr. 3G ~, åf lfuvbølle by, Humble sogn, der er en land-
brugsejendom sarnmenmed matr. nr. ? §" SJ:ltds.

Det frecledC:i["real er inclte~,'netpå vedlugte kort, af hvilket en gon-
samtidig herme,l begæres henlagt på b,kten for mutr. nr. 14 K, ~IumblU
sogn.
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Fredningsnævnet for SvenJborg autsråclskruds, elen 9. juni 1954.
i formandens fraværelse J. Hvass.som suppleant for nonne,

Udskriftens rigtiehecl bekræftes.
Fredningsnævnet for SVtmdborg arl1tsr~dskrods,den 16. juni 1954.
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M~tr. lli'. 15 §, 16 ~, KædeJY by

Humb1e sogn.
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REG. NR . .e/d3.Anmelg.~rJ.. 9/
Fredningsnævnet/t _ \'~for y ./

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 gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede gardejeyske fru Maren Senou, Kædeby haver,erklærer
sig villig til, som ejer af ~atre nr. 15 ~, 16 k af Kædeby by, Humble
sogn, at lade et areal af' nette ma-er. :'1r.frede for at sikre den frie bG--

... liuenhed af Kædeby kirKe •

r '1 . : -:::JI~",Cl" en br'Bmme på 50 meter regnet fra kirke-
g~rdsdiget .

Frednt~gen nal f.0]~8ndo omfnng:
AreaJ..e.r'r'.f~m~ H.:w b..)b.YI3:~e.:J dle:::-beplante~ med udsigtsødel'Dp,;e;en-

de beplantninG? ligesom dc~ heller ikke pi'.l arealerne må anbringes tran"
formatorstatic~er, te~efon - 0g telegrnfmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder1 ~sboder~ vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skølillcnsfors~yrrende genstande, Der må i det hele
iklf-eforetages ændrir.ger :: nen nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredninge~ kræves ingen erstntnlng.
Jeg pr enie; .:..,nt ovenstående fY'edningstilbud tinglyses på min

ejendom matr. ~~, 15 ~, 1(; ~ nf Kædeby by, Humble sogn, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettlget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
og menighed8rådet for Kædeb~T,

KædebYl den 23/8 ~950o
s:gn. Maren Skou.

Idet frcJdn-LL1E,3r.aJ"l.l1c'-CmOclt::tgorog godkender foranstående frednings-
tilbud, besteIT~e3 Qetj at fredningen 7i1 Væ~e at lyse på matr. nr. 15 ~
og 16.f af Kædob<y by, HUJY,"ulesogn, der udf,ør on landbrugsejendom sammcm
med matrc nr, 36 ~~ omtds.

Det f-edode u~eal e~ indto~net p~ ve~lagte kort, af hvilket en
genpart sam~idig helTIl3C b8g~ro9 honl~gt på akten for matr. nr. 14 t, ~
~, Humb1e sogn.

Frodningsnævnot [Ol' Svondborg amtsrE) dskre da, den 9. juni 1954,
i for~nndDns frQv~r81se J H

l .J", "vass.0Jm 3Upp ~:_~nc .01' uonllO

Udskrift0nt~ rig-t;iGDCd bE:'kt'æfteso
Frednil'lgs:."ÆJ7u0tfc:r'8v\Jndborg amtsrådskreds, den 16. juni 1954-.

I fom11llden. U:.v... t~ Ilt'h
- IUpplQllt for deAlwf •
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'~. . '-'(;ræTl5e tor fredet omraade

1/§ster, og Oster
.Havbol1e

Ejerlavsgrænse mærlæt med kryds

.1 Terrælll at
Kædeby.By og
fester- og CJster ]{alJbolle 13yer
Jium1Jle Sogn

LangeZallds .fonder J{erred
Svendborg Amt. .

lEjærdiget efter ko;ziær af matrilcelkortet i nuY 1954-
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