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REG. NR. /3;;S-/Y/l/f) ~,> o I

~

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

4a Hammelev by
og sogn.

Akt: Skab A nr. 501.
(udfyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

,) Købers l'
Kreditors J bopæl: - ---

988 - 14'juli 1950.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

IAnmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

U d s k r i f li"
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

. Stempel: kr. -- øre.

FredningstilblId

Undertegnede frØken Karen Udsen, Hammelev,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. af Hammelev by, sogn, atog
lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Et areal af matr.nr. 4~ på
fra kirkegårdsdigets fortov mod

mod syd samt 50 meter mod nord.

en bredde af 100 meter regnet
vest, når dette forlænges 50 meter

-)

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller bepll:intes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealdrne 'må anbringes t~ansformatorstationer, telefon-' og telegrafmaster
I

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
'- " "'" l.;

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.~ ,

. .'
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

4~ af Hammelev by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Hammelev

menighedsråd

I '

8 / 6 19 49.

Karen Udsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.

Ebeltoft, den 12.juli 1950.

Ri1s/E.Hansen.

hver for sig.

Hamrnelev d, en

"

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

\ . bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4å
. ,

af Hammelev by, ,
"t;<. He.mmelev sogn, af hartkorn: 6 tdr. - skp. 3 fdk. -i alb., hvilket matr. ?r.
',\

i forbindelse med matr. nr.8p ViII er sØed. udgør et landbrug. IXet:xl'xe<ædrocoo:ro.KJI5XSXioJtoomwK

'j:; Jp.1oæe<ilagtocbrt,xi}f:x:OOil.:k~J@l!XMRM!x:~~~~~j{.

j, Fredningsnævnet for Ranclers amt, den 12 / 7 19 50 .

"
"

P.n.v.
e.o.

N. Topsøe-Jensen,

fIn.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa kØbstad m.v.

den 14' juli 1950.

Lyst. Tingbog: Akt,skab A nr. 501.

~: Ejendommen er behæftet med pantegæld og servitutter.

Riis.

-:- -:- .- .-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

~~""ei ter • 7 'SFP 1955
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