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Navn: Magleby kirke Reg.nr.: 4-81-04 b

•
•

Kommune: Sydlangeland
O 5.0 100 200 mEjerlav: Nordenbro by ! ! !

Sogn: Magleby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I 3.Q 17/1-1955 21/1-1955 Del af 3.Q.

3,§, 20/1-1955 21/1-1955 Del af 3,§,.

e 3,g 24-/8-1950 20/9-1950 Hele 3,g.
Forbehold ang. opførelse af en skole-
bygning.

31f 19/1-1955 21/1-1955 Hele 31f.
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REG. ~Ht./313

Genpart
Matr.nrQ 120 Nordenbro by
Magleby sogn.

Anmeldere
Fredningsnævm t

for
Sverrlborg amtsrå'dskreds

Nyborg.

FREDNINGSOVBRENSKOMST.

Stempel- og gebyrjri
lo'V nro14o-1937.

I
\
I

I

Undertegnede købmand Johan Arrlersen, \Magleby erklærer sig villig til JlSOID!

ejer' a:f matronr. 120 a:f Nordenbro by, l1agleby sogn, at lade et areal a.:f
dette matronr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Magleby kirke.

Arealet beskrives såledese hele matr.nro 120.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må :lLkkebebygges eller beplantes med udågtsødelæggendo

beplantning\) ligesom der heller ikke på aroalerne må anb~ nges tJ:'~:for-
mators1a tioner, telefon- og telegrafmaster og lignende eller ctpsættes

, e skurev udsalgssteder, isboder, 'D gne til beboelse olIer opbevaring Ed red-
skaber eller lignende S<: oohedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer ~ den nu bestående til-
l

stand, der kan vi%ke skæmmende eller hindrende ~or udsigten til .eller fra
kirken.

For :fredningen kræves ingen erstatningo , l

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstl.lbud tinglyses p~ mn ejen-
dom matr.~. 120 af No:rdenbro by, Magleby sognt dog uden udgift for mig"

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for .Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Magleby.

Maglebyi den 24~ 1950.
Joh. Andersen •

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fiedDJingstilbUd,
bestemmeo det, at fredningen vil være at lyse på m~tr.nrD 120 af Norden-
bræ byv ~~gleby s~gn.

Fredning3Dævnet for Svendborg amtsrådskreds,de~4/8 19500

Keiser-Niels en.

Indført, i dagbogen for ret skr eds nro 36 RudkøbimJg
købsta~ og Langelands herreder, don 20 sept.: 195~o

Tinglyst.
Magleby,j..Blad 181 Aktg skab F.nro 568.

Bonneviø.

- - - -- 1'/'
-7 M1S. 1953

~~II~

G\enpartens ri gtighed bekræ1tes.

FIeUt inf:snævnet
lar

SvendlJu<. rnl.t<J...d:>l~teda
li.u.." II
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Genpart.
matr.nro 3 g N.ordenbro byp
Magleby sogn

Anmelder:
Frodningsl11æTnet.

for
Sven:1borg amtsrådskreds

Nyborg.

I \
I I

I

I
I

JfREDNIlJG SOVEHEHSiCOl']STo

Stempel- og gebyr1ri,
lov nro14o-19~7;·' '- l 'r"~'---

Undertegnede sognerudsEormand LaU' itE Larsenp, Magleby C'xklæl'0.l."'f:l.llQ~
•råde't er villigt til, som ejer af natr.nro 3 g og et mmatrikule:rErtgad~
1al nord for kirkegårdon, alt af Nordenbro by, Magleby sogn, at lade et ',\,

areal af dette matr.nr ..,frede for at sikre den fri beliggenhei~.B! Ma~., I,~~

leby kirke.
Arealet be sJa-ives således: hele ma-Lr.nr...3 g. ~. ..'
Fredningen lar føJg erne omfang: . .
Arealerne må ikke bebygge s eller beplantes med udsigtsrJdelæggendo be-

plantning"B ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes ~tran~~orma-
torstationer. te]~fon- o~ te10grafmaster og lignende eller opsættes skure,
udsalgsstederp isboderp vogn~ til beboelse eller øpbevaring af redslaber 01
ler lignende skønhedsfor styrr ende ge m tandao

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bes~åend~ til-
I ,

stand. der kan virke Bkæmmende eller hindrende for:udsigten til eller fra
kirke'n. i t

Det ~orbeholdes at en skolebygning eventuelt-kan opJt.re~'på matronr.
3 g et'ter nærmere samråd med frednint;snu-vneto

For fredningen kræves ingen erstatning.
Rådet er enigt ia at )ovenstående frednings ti lbud ti. nglyses, p å dets

fornævnte ejendom. dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget (Qrfrednil1gsn~vnet for Svendborg amtsrådskreds og

Magleby menighedsraad.
Magleby, den 24/8 1950.

LaU' i~ Lar'gen.
Formand.

Idet fredningsnwnet modtager og godkend~ forans~ående fredning~-
v tilbua, bestemmes det? at frednil~en vil være at lyse på m~.nro 3 g ail

~ordenbro by, Magleby sogn.
FredningsndNnet for Sv;:mdborg amtsrådskreoo. den 24/8 1950.

Keiser ...Nielsen.
Indført i dagbogen for retm{reds nr~ 36 Rudkøbing
Købstad og Langelands herreder, den 200 sept. 1950.

Tinglyst ..
ri Maglebyp!..][j,lad200 Akt. Skab F.nr. 5700

B'onnevie. Fi'edl'.innsnævnet
ir. {.

Svendboltj'mbr.)"dskred.
hjw,'4I

- 7 MTS. 1953IIII.~, . Mv ..



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

l

#tU ~1."11'17 4-/?1;/:~?

j

REG. NR. ./373

~~.~~
M~t~. n~. , ~, NDr4.nb~o b~.

H!:ie;lebysogn.

F U E D N l ~ G S O V E R E N S K O M S T •

stempel- og gebyrfri
lov nr- 140 - 1937.

l!J'ld2rtognedeNiels Chr. Bendix Petersen, Magleby, erklærer sig vil-

lig til, som ejer af matr. nr. 3 ~ af Nordenbro by , ~1agleby sogn, at la-

de et areal af dette IDutr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af

Eagleby ki-rke.

Arealet beskrives ~åledes: den del af matr. nr. 3 ~' der ligger

øst for banelinie!!.
FredniD~en har følgende omfang:

Arealerne IDa ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæggende be-

plantninG, liGesom der heller ikke på arealerne mb. anbringes 'transforma-

torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,

uds~lgssteder, isboder, vogne til bebodlse eller opbevaring af redskaber

eller li[immde skønhedsforstyrrende genstande.
1<'01' fredningen kræves ingen ers ta tning.

Jeg er eniG i, at o\lenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom, matr. nr. ) b af Nordenbro by, Magleby sogn, dog uden udgift for mig.
\Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og me-

nighedsrådet for IvIae;lebysogn.
! •

Magleby, den 13/7 1954.
sign. Bmd. Niels Petersen

r;[agleby.

Idet frednin~snævnet modtager og godkender foranstående fredningsti1-

bud, bestemmes det) at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 3 b af

Nordenbro by, Magleby sogn.
!"redningfmmvnet for Svendborg amt8rådskreds, den 17. jan. 1955.

sign. Keiser - Nielsen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg AmtsrGdskreds, den 18. jan.

ku~-i,,1t'.1~
1955.
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Mat!'. nI'. 31. 1, ll'ordcnbro by
Magleby sogn.

Stempel- og gebyrfri
Lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede Anton Lund Jørgensen erklærer ~ig villig til, som ejer
...- af ejendommen matr. nr. 3J .f af Uordenbro 1)y,Magleby sogn, at lade et

areal af dette matro nr. frede for at sikre den frie beliggenhed af Mag-
leby kirke.

Arealet beskrives såledee~ hele matr. nr. 31 f.
Fredningen har følgp.nde omfang:
Arealerne æå ikke b80ygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

•beplantning~ lif,esom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafæaster og lignende eller opsættes sku-
re, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opb~varing af redskaber eller
lignende skønheds forstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fåretage~

\

ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hin-
drende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er e~ig j, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-

te ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredDin~snævnet for Svendborg amtsrådskreds og me-

nighedsrådet for Magleby. Magleby, den 13/7 1954
sien. Anton Lund Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkenier foranstående fredningstilbud
bestemmes dat, at fredningen v~l Være at tinglyse på matr. nr.)l L af Nor-
denbro by, MRgleby sogn.

Fredllingsna'vl1.p-tfor Svenrlbol'gamtsråds kreds , den 19. jan. 1955.
slgn. Keiser - Nielsen.

Udsk~iftens ri~tigheG bekræftp.s.
Fredningsnævnet for ~vendborg Amtsrådskreds, de~ 19 jan. 1955.

J..

~/ / 'J-,jSTATSMINISI'EFlIE I Jnl: O

21.JAN.1955
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Genpart.
Matr. nr. 3 ~, Nordenbro,

Magleby sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svendborg

Amtsrådskreds
Nyborg.

, Stempel- og geb~rfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede Hans Hejned Larsen Mad8enl Magleby, erklærer ai~ villig
til, som ejer af ejendommen matr. nr. ~ e af Nordenbro by, Magleby sogn,
at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den frie beliggen-
hed af Magleby kirke. , .

Arealet beskri~~~ således: en bræmme på 50 meter regnet fra kirke-
gårdsdiget.

•Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må. ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må. anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure,ud-
salgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages æn-
dringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindren-
de for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-

te ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dskreds og me-

nighedsrådet for Magleby sogn.
Magleby, den 1,)'7 19"54.

sign. H. H. L. Madsen •
.Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at fredningen vil Være at tinglyse på matr. nr. 3 ~ af Nor-
denbro by, Magleby sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds, den 20.jan.1955.
Keiser - Nielsen.

Udskriftens rlgtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds, den 20. jan. 1955.
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