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'l 'REG. NR. ø2.'~

af
Overfredningsnævnets Forhandlinss- og Kendelsesprotokol

Aar 1932 den 29. J8nuar afsasde Overfredningsn~vnet paa Grund-
ag af den skriftlige Votering følgende

K e n cl e l s e

Sagen angaaende ~redning af Brohovedskansen i Sønderborg.
Den af Fredningsn~vnet for Sønoerborg AmtsraadskreJs den

~arts 1931 i denne Sag afsagte ~andelse er i Uedfør af § 14, 2. Stk.,
'fr. § 11, 2. S~k. i Lov Nr. 245 nf 8. fuaj 1917 om Naturfredning fore-
agt Overfredningsnævnet af Justitsministeriet.

Under Sagens Behandline har Overfredningsnævnet indhentet Er-
l~ringer fra Sønderborg Byraad samt fra de Foreninger, der har rejst
redningssagen.

Det er herved oplyst, at Byrae,det i et den 21. Okto'ber 1931
fholdt Døde h&r vedtaget ikke at foretage nogen Regulering af BIO-

ovedskansen, men kun at udbedre 'iilgan€,entil denne fra Dybbølgade.
Efter det saaledes foreliggende vil den af Fredningsnævnet

fsagte Kendelse v~re at stadfæste.
T h i b e s t e m m e s :

Den af Fredningsnævnet den 23. lIarts 1931 afsagte Kendelse,
vorefter den fremsatte Begæring om ~'redning af Brohovedskansen ikke
or ~iden vil kunne nyde Fre~ne, stadf~stes.
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REG. NR. -29/

Afskrift.

~redni~~R~~vnet f0r Søn-
dero~r~ ~mtsraaHskreos.

I A~lednt~~ af oen ~rede F0rpnin~s Skrivelse af 28.
f. Md. angaaenoe Br'~0vP~8kanHgen 9Kql je~ mednele, at Fred-
nin~9nævnet fra Bvraadet har mn~ta~et MeddAleIse 0ffi;at dp af
BV~8adet vedta~ne Arbejder ~aar ud naa at re~llAre Tilgan~en
til Skandsen fra Dvbbø~~ade O~ at fjer~e den østltge 0~ vestliqe
Travers samt at tilfylde de~ 0stJige ng n0rdlige Skandse?røft.
0~ pt N~vnet oe~efte~ ~ar vedtaget iKke at ~0retage vi~ere i
Sa.gen.

ODmærks,mheden henleoes naa, at denne Nævnets Af~ørelse
muli~ Rf Jnsti t9mtntsteri et vt l kllnne f')rel;."p,~.o;esOverfrednin ~s-
1"l'Evnetefter Natnrfredni.n~s10ven8 § 14, I'"(l.enFt)rLldsæt.:'line:el'!herfnr
er 8p.lfølo:eli.a:,at Jnstit9mintste~iet "bljver .o::i,rtbekendt med
Afqrnrplsen, ~v'rtil oet ikke kan f0rventes, at Frednin~snævnet
ta~er Initiativet.

Til
Turistf0reningen f0r
Sønderbnr~ '~ Ume~n,
st. Raadhus.o:aop.II,

Søn~et'b()r.o:.

Afskriftens Ri~ti.o:hed bekræftes.
D0mmeren i Aabe~raa, den 2n.Januar )944.

sjgn. Levinsen.
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