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Fredningen vedrører: Sønder Onsild Kirke

Domme

Taksati ons kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 29-06-1948

Kendelser

Deklarationer
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Afskrift.
REG. ~\~R //~ Vc:t. ;( S~/

.' ~J.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. lt'.s.14/47.

Akt: Skab ° nr. 132 o
(udfyuttS al dommtrkontoret)

Mtr. nr, ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

49,37a Sdr.Onsild
by og sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr. ~
(hvor sidaDI Ondes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
]jlredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds e70 dommeren i ~beltoft.

L 3504 - 18/12 1948. Stempel:--- kr. -- øre.

U d s k r i f t

a f

i'orhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1948 den 29.juni blev fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds sat ved nedennævnte kirke, aiministreret af formanden,
donuner B. Riis, Grenaa, under nærværelse af provst Exner, Haldo

Der foretoges:
Sag nr.14/47 jfr.27/46 nr.25. "Sønder OnsUd kirke".

Yderligere var mødt gårdejer Balle, der som ejer af matr.nr.
49 og 37~ Sdr. Onsild by og sogn med bindende virkning for sig
og efterfølgere erklærede, at det stykke jord af matr.nr. 49 og 37~,
der er beliggende vest for kirkegården og nord for landevejen,
fredes i en bredde af ea.17 m, således som det fremgår af det
deklarationen vedhæftede kort.

Eredningens indhold er sålydende:
Arealet må ingensinde bebygges eller beplantes med store

træer midler'tidigt eller vedvarende, ligesom der ej heller på are-
alet må opføres transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle,
derpå anbringes skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
P.Balle. Hiis. J.Exner.

NærvlBrende udskrift, hvis rig-tiehed bekræftes, bedes tinglyst
på matr.nr.49 og 37~ Sdr. Onsild by og sogn.

Bekræftelsesvederlag 2,-kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den 16.decbr.1948.

N. Topsøe-Jensen,
Skr.

Til dommeren i H o b r o kØbstad m.v.
Indført i dagbogen for retskreds nr.63, Hobro købstad

den 18' deebr.1948.
Lyst. Tingbog: Bd.5b bl.252,207. Akt:Skab 0-132.
Forevist er kort, hvoraf genpart er henlagt på akten.

Anton Nielsen.

m.v.,

-:- -:-

Af'skriftens rigti,~hed
Jensen t Kle~datov, AIS, København
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