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ForhandlingsbOr, for Fredningsm.:vnet f'or Haderslev Amt.

-0-0-0-0-

Aar 1924,d.en 9.0kto'ler E:rterm.K1.3 afholdt lTt3vnpt l.'lJc:JQepaa Frosch't,--------_._--. -- .~.
r .Hotel i Toftlund. lTævnets l:edlemr.er var ti] Stede: Doml er Balthazar-

lChristensen,Formand, Gaard ej er Lindorf'f' ,Scrou erBted,o~ Rentier Uldall ,

Toftlund.

Forhandlet blev: Andragende fra SaEfyJrer Madvig llaa

f'orskellige Brboeres Vegne om at hindrE:'

rwldning af' de i Toftlund Bys Vestereade

staaende Vejtrwer.

Der fremlaedes det ind korane AndrageIi(le .

For Tof'tlund Sogneraad var m0dt: Formanden,Gaardejer Rossen,KØb-

mand Chr .Jessen og llalermester I' .Nissen.

For Amtsvejvæsenet: Vpjassist€'nt Iversen.

For Andragerne . Domr,:erHind, K0bmandAndr. TrueIsen og Sagf'ører lIadvig

Sagen forhandledes. Af de fremkormf' Ol)lysninger fleI'lgik,at den af

A.rctsvejvæsenet planlagte Regulering og Brolægning af' Gad.en,der er Amts-

landevej, viJde lliedføre en Sænkning af' Vejbane cg Fortoug af' indtil ca.

~ Meter og at de paagældende Træer,der f'andtes anbragte uregelmæssigt

og mid.t i Fortouzet, ved Sænlmingen vilde faa deres R~?dder,de1'\71s blot-

tede og derf'or deres 110dstanc1skraft væsentlie f'orringet.

Det bemærkedes, at en ~l af de paa det sydlige Fortoug plantede

Træer allerede var fældede af' Amtsvejvæsenet,der allerede havde llaa-

begynd.t Vej reguleringsarbe jdet.

Nævnet mptog Sagen til KenDelse oe vedto~ f'nstenrr~igt at nægte An-
d.ragendet Frennne,1det de paagæld.ende Trmer 1l<".Ye f'anotes at have en saa

væsentlig Skønhed.sværd.i ,at det kund f' anne:rales at hindre den efter

Sogneraadets Ønske planlaete Gaderegulering saa meget desto mindre som
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det under Forhand.lingen f'or Nævnet oplystes ,at det var Hensigten at

erstatte de ældre og uheldigt i Fortouget an1)ragte Træer med regelmæs-

sig All~beplantning med Akselrøn.

Sagen sluttet.

MØdet!lævet:

Balthazar-Ohristensen. Jes B.lndall. Hans Lindorff'.

Udskri:ftens :Hit'tighed. bel:nl1'tes.

Ci'J1l.lommeren i ,den 8,Fe1)ruar 1939.
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