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Matr. nr. 17a af Vindelev by og sogn.

Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33
i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

Anmelder~

Fredningsnævnet for Vejle amt.

•
Fredningsdeklaration.

Underskrevne Marinus Christensen Frydensbjerg, pDamgaard"
Vindelev,

indgår herved på for at bidrage til at værne om Vindelev
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 17a Vindelev by og sogn

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således: en bræmmepå 40 m omkring kirkegårdenE

dige i ovennævnte afstand fra diget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bl:lbyggeseller beplantes. Der må ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendom matr. nr.17!! af



Vindelev og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Vindelev hver for sig.

Vindelev, d. 8. oktober 1954.
Marinus Kristensen Frydensbjerg.

Godkendes i h. t. § 11 i l. nr. 140 af ~. ~aj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 15. marts 1955.

P. n. v.
C. Ruåbeck.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 46,
Vejle købstad m. v. den 17. marts 1955
Lyst: tingbog. bd. Vindelev bl. 47
Akt: skab E nr. 85.

Kort forevist.
Afgift:

2§ 14 Kr. 2,00.
Schlegel.
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Matr. nr. 20~ af Vindelev by og sogn.

Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33
i l. nr. 140 af 7. maj 1937. Anmelder:

Fredningsnævnet for Vejle amt.

Fradningsdeklaration.

Underskrevne Harald Laursen, Vindelev,

indgår herved på for at bidrage til at værne om Vindelev
kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom
matr. nr. 20~ af Vindelev by og sogn

fredes som nedenfor anført.
Arealet beskrives således:
Det areal, der ikke for tiden er bebygget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande .

.Teg forheholder mig dog ret til at bibeholde og genopføre bygninge
på samme sted som de nuværende.

For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses :påmin ejendom matr. nr. 20~ Vindel



og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet
ejendom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Vindelev hver for sig.

i:
"

Vindelev, d. 8. oktober 1954.
Harald Laursen.

Godkendes i henhold til § 11 i l. nr. 140 af 7~ maj 1937~
Fredningsnævnet for Vejle amt, d. 15. marts 1955.

P. n. v.
C. Rudbeck.

Afgift: § 142 kr. 2,00.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 46,
Vejle købstad m. v. den 17. marts 1955.
Lyst: tingbog bd. Vindelev bl. 131.
Akt: skab H nr. 51.

Kort forevist.
Schlegel.

KMT/<t.#. .
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