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Mat::,~ nrr. J:- 7 bm.,1/ 17 n: '1/ 19 x, ..,/
19 y, 19 er, 19 z, 19 æ, 16 cæ,
19 ay~ 19 au~ 19_åt~ 19 bn;
19 bi Ishøj by og sogn.
149 4!1 )\ 19.0CT.1935

ANMELDER:
F d . t f ' 1',.I""r'n r-" ""I, ,O.J"/~,,'lgre nlnosnævnc .01 1\ JU\.llill\~~II'.) ~,I ,~-' .... ~')l .v~

Gs·ntoit~;c.1'v:tl'("t.> • 1

Blegdamsvej 6, st. th., I(obcnhavn N.

'1
År 1965 den 8. oktober foretoges for Fredningsnævnet på

Cor~~~Lce-IsDøj kOlnm~~ekontor:
:,,·.s. ~33/1965: .Fredning af strandarealer i

Tors1unde-Ishøj kornmune.
Nævnet var mødt således:

_) civildoillfnerDorn-Jensen som formand.
2) &litsrådsmedlem, civilingeniør O. Godskesen.
3) montør Per Madsen.

Efter forhandling blev'der indgået sålydende
FREDNINGSOVERENSKOMST:

Torslunde-Ishøj kOTIillluneerklær,r sig villig til at lade
t/ \/ .1 \) . L "r j)- .I' \ /~atr.nrr. 17 bm, 17 fu, 19 x, l~ y, 19 kr, 19vz, 19 æ, 1~ cæ, 19 ~v,

\' \ I \) \. I:9 ~u, 19 ~t, 19 bh, 19 b~ Ishøj by og sogn frede således, at de
næv~t~ arealer ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse kali a~-
fenc.~,':'til a..l1detend grønt område med spredt buskbeplantning og visse
:3tic..nlæg.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående,

bestemmes, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nrr. 17 bm, 17..
19 x, 19 y, 19 er, 19 z, l~ æ, 16 cæ, 19 av, 19 au, 19 at, 19 ,bh, 19
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Ishøj by og SOgD.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for ·Københavns
amtsrådskreds.

Sagen yil være at forelægge Overfredningsnævnet.
Således passeret.
Mødet hævet.

Dorn-Jensen.
Peter Eriksen. O. Godskesen. Per Madsen.

Tilstilles,idet udskriftens rigtiehed bekræftes,

t~nglysningskontoret i glos~rup med anmodning om at foran-
stående må blive,tinglyst stempel- og gebyrfrit i medfør af
§ 32 stk. 6 i lov nr. 194 af 16. juni 1961 om naturfredning.

r"~'\r:n0snælJnet for l{øbcnhavn8 affiis:'ådsl<reds ~ den 15. oktober 1965.
Gentofte eiVI:reL

JlogdamsveJ 6, st. ~h., København ['J.
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