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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Stige kirke Reg.nr.: 461-11 b
'2.. '"b l S" ,O O

•
•

Kommune: Odense
Ejerlav: Stige by o 50 100 200m

! ! ! !

Sogn: Lumby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I' ~ 21/7-1956 24/7-1956 Del af ~, Tidl. 31.

3.§. 14/7-1956 17/7-1956 Del af 3~. Tidl. 3f.

e 3l!! 14/7-1956 17/7-1956 Del af 3m, Tidl. 3f.

umatr.
areal 21/7-1956 24/7-1956 Drl af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.

3-.



Matr. nr. Anmelder: II/'l-~

REG. NR. 02.:' \ S; . o Q O

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led i fredningsmyndighederne~ bestræbelser for at sikre

, ti,Xø
udsigtahindrende foranstaltninger er undertegnede

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

t X'»t ItOt::~l~:c'i,J:tU1{~\ler'
IN1§gi.rd~t.U!~l1f~~~i~~~~~~iJ.~t1ej~~atr. nr.

'J 'fskyldsat for hartkorn
b~l f S 'tln'tby ,;\o,~n.

tdr. skp. fdk~1 alb., følgende bestemmelser:
O O O ~

•. F1I!e~ ol"- .,ee.tr;,ttdte 1..1.1;. lOO4{'lid b_ 11.C'l:1'lIIl1,,~tle 4,1
t " ~~,~OJ_~bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevar~n-

de, sc~UedGs at udsigt en t 11 oe fra l-cirkenhindres .. Ej heller må
der foretages ompygnlng, anbringes transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lign~lde; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, voene til beboelse eller opbevaring af red~

skab3:' eller lignende skønhedsfurstyrrend.e e;e~lste.nde~

\1'. Den originaJ.e kortkalke opbevares i tinglysningsakten for

J ,- Ovennævnte bostemmelser kan uden udgift for mtg tinglyses
øX.X



på J.1ævnteejendom med påtaleret; fol.'naturfredningonævnet fol'

l
r,
,
l

Ode~se r~ts~ådskreds og for menighedsrådet for

y.~~:t~1C;9tiii~ii~m

ek~UiUiiø

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

, den

•
• t•

Overensstemmende med det på mødet den '-~+,*QtttOb~"39"

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsradskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
QV~,.,M4r!W'Ut~~ 4

som byrde på ~atr. nr.o. •Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,
\~

l,':I.
1'l~~lytllt a. 11.j1.111 l!)!jfE l ,;,ttk,~~n~,tf::Øbttfl.' t\tI y. med f!"_~kMn<tt.
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Matr. nr .. A.nmelder:
,.,u-rfrednlng::;ll=V U~·

fo r
Odense Amtsraadskreds

e
t.

e

F R E D N I N G S B E S T E M ro E L S E R. ..,.

Som led i fredningsmyndighederne~ bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. ~ 1; ~'ltll!.

skyldsat for hartkorn

o tdr.' skp. lfdk~ alb., følgende bestemmelser:

';,\fJ (Jen 'II'I~ "e<U:~@t'te4e "11'>'&1.1"" r"'l'" ;~I li'4''''U !tot. ... _. "'f' f"..i\t _ .Al_.<i. ~
• &t' eJe:r..dv.... r .'... ... l~",! lO.. ', V"""':,:""': 'hf,,:;_:l:'oØ:,~e,iU' "It''''

, må der ik'ce bygges eller plantes, mic.lertidigt eller stedsevaren-

e de, således at udsigten til og fra l~irken hind:i:'es·. Ej heller må

der foretages ombYGning, anbringes transformatorstationer, telefon-,

og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, voene til beboelse eller opbevaring af red~

skaber eller lignende skØru1odsforstyrrende geustande.

11'e\l!illiw'l '..l:lUI'».:II'A'l'~~.,j"':l<!' "':" !:i'd' '" d' d ~o ~A.'.LI" C!'i • , '" lo< '!ll'!l!-':'.'it. "'::"t·" 'lO '!!l'"'' 'ol:..' ~1t.,lI J''riI.t.tl' jl.il,' ,,. ',I llL'iL'!'!l8t
~"'-JL~~'I:1'{.,~",,1 \',mol,et e ",t::b.!.J.'l.I.tl.J ":Ln:u.,,~n~ ''''l)',:I: ..V't'::I:l.:LJ.&n-·'o eue\":K::·~~".

Den origino.lc h:()~tk.;),lkeopbcvures i t inglysningsakt en for .t~.ttt'.

Ovennævnte bOf3tenmlelser Kan, uden udgift for mig tinelyses
8UJ"1



på nævnte ejendoLU LUed påt aleret fOi' naturfredningsnævnet for

Odense ar.ltsrådskrec1sog for menighedsrådet for

udgør i forening med

et landbrug.

i
IJ

'i'.1\

"

l\ledhensyn ti.l servituter og b~Tl'derhenvises til ejendommens

blad i tingbogen.

, den

Overensstemmende med det på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. •Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, •den 21.~ull19~~.
81nu'be l'4g ..

i r~:,l"# ,~.

(I
"l
I

r.re~1.'1tt t,;l'\.,l rt ':~ f ,U •.' ,b<:6 lHil:';,t"l)tt~$:

'. . ,"<l6n -4'QDU~j" 3-9lfl
1- ,0,': •. , . t 6 FE8 1957 t: .,'....'.." . :. . {J_o ,l". -(/" ,'---'-~=-:ro/~~.
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