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MATRIKE L FO RTEG N EL S E

(ajour pr. l /\2... 19b~)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

R.uTs ~ev

Gældende matrikulært kortbilag: \ e /1 l \ '" G.c.r

Se også REG. NR.:



HASLE KOMMUNE
'/REG. NR. 3(,Cj L

1

ø.

KORTBLAD NR. 5033 1: 20000

MATR.NR.: SOGN Rut sker
AREAL· (Det fredede areal: 585 m2.)

"
EJER staten

FREDET· Deklaration, lyst 1.12.1964.

e o
FORMAL: at bevare bevoksningen.

INDHOLD· Det 585 m2 store areal, der er beliggende indtil 25 m
fra den langs parcellens sydlige skel førende vej,
skal bevoksningen bevares •
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Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.

REG. NR.: 140-04-12
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matr. nr. lo3-bx Ru~~~~r sogn.

BEG. Hil.l A"" u ....Ftt 1 .... :)lA'. Jo .. 'I, r h'

D E K L A R A T ION

Underskrevne stenarbejder Karl Kristian Vinne, Vang, der
er ejer af ejendommen matr. nr. lo3-bx Rutsker sogn bestemmer
herved, at på det areal stort 585 m2 af nævnte matr. nr. loJ-bx
Rutsker sogn, der er beliggende indtil 25 meter fra den l~ngs
parcellens sydlige skel førende vej og som er angivet på ved-
hæftede kort, skal bevoksningen bevares.

Forunstående bestemmelse begæres tinglyst få forannæv~te
ejendom matr. nr. loJ-bx Rutsker sogn, idet der med nensyn til

pantebærtelser, servitutter og andre byrder henvi8Es til ejen-
dommens b1.aa i tingbogen, og idet Fredningsnævnet fol' BornlJ(;lms
Amtsrådskreås skal være påtaleberettiget .

Vang, den .3 o .- / / 1964.
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