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F n E D N l B Q S f X L B V D._._----------------
UnAen.... a. llroprle--' Harall JIuMA tll1Q'4er he"'.

~
øoa eJer øf uv. u. 1" at 8Ylu 'hl, ..... op, ....l". __

IttJUISØJlt. ar.al .t o"'lUUIYa'. aatr. nzo. INa ••.

A.realU'.ll8 b.akrl a .u..4... 4.n 481 .t HU. U•.1 "

aOIl 11ger n0J'4 tor JdJl'k U•• aD re' 11II1e, ao. 'UNtI' •
tort.utt.la. af kirkeglr'.na atllse .kel. Ol •• re' l"".,
BOM danner en fortsattelae at k1~k•• lr••~ ••t111. ak.l.

h"e'n1na.n har f.lg,DAt. oatua'
Ar.al.rae -' ikke b.b~la.ø ell«r ~p1aat••••• ~~.t ...

.de "nøl', 0l d.r III. lkk. tl arealerne p..... &1'UII ella' ØD-

b~lDiø.tl"8D8to~ntor.ta'10ner. telefoD- o. t.l.grat.alt.r o.
Up., skure, udaa1.&8ut.der, l.boder, b..bo.l op. Ol dt..

DæYDeta opfattel.. .~.4øtorat,r.r"', &..., .
J.a forbeholder .11 40&r.' t1l at

J?ortI"c1n1ngen krwør ~O& lngea eftlta1ln1Dl.

Je. ør :lruttor.u.., lI.ea, at O'f'eaetl.aa. trectaillptl11N.4
t1Da~'." pi 1ll1ft '~8Jl4oaIIBV. Ar. 1 ~, d 8'riu 1»7. køc .
•• 4 bindende ..1rknlq tor at. 0&.t1i8rt.~ '~"'" ..

w1alft tor .11.
J.llta1.eberettta.t..henhold t11 tonneU ..... r ~1DI8-

nasynet for ~,. ØIIl"erAdala'1I4aog tc.D&:. .opa men1&he".1'l4 h.. er
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Undertegnede paroellist Svend Rae...... t11b140r herye4

som eJer øf aav. nr. 4 ., Af STlnø bl, Xllaa '80P, a1; la4•• 4.--
mrlnto areal at nel'UU8Vl1tematl'. nr. fred••

~
Arealem. be.kr1.e. _lled ••• d.a del af .atr. nr. 4 ., .0.

i en d~bde af ,0 m. ligger 18l1'. det nor411,e ekel at 4 e pi e'~
n1ngenfra 4et østlige øtel ot 4 • t11 en ltn1., eOft11Ble~ ,aral-
1.1t med'" t' •• stlige akel 2. en Rtøtanl at 2' .~ dvt4,

Fre4nt.n&en har teq_ada 01ltaDf:'

Ar~alerD. _A ikk. beb,eg.. ell.r b.pl..,.. ..4 h.~.'___
.ede tiN81", og der III 1kke pi arealerne gr....... &nII el1ft' _'ru-
ge. transformatorstat10ner, lIe1etoa- OB te~earatmut.r 0.l1Ca ••
skare, u4øa1g •• teder, '.boder, b.~o.1.08VO'" og efter B8Yfttea
opfattel •• økønhe4.torøt,rrea4. genatan4e.

Jes torbeho14er mil aog ret ~11 at plaate dvarltrwc1;t~r

pil det fredede areal.

POl' tr.~n krelYer 3e~ ina.n .Z'ata'b.1I11.'

les er 1DUors"'e" .e", 81 o... uUaae :rreaat.acatll1N.4.1

t""l, ••• pi min eJeda .au. R. 4 o, at SYt.. bl...... aoP.
mea b1n4en4. 'f1zota1D& tor 111, ~I et'ter t.~eJlae e~ere, 40S d ..

l1dC1tll tor -.ta.
Pl1laleberet1l1 •• 1l i heAho14 til tonaati.4. eJ" f.loeb1Dp-

J1IIYJUIlltor Pr_te amtulaau.cl. og Xttna .0'" .eD1.p .. ~a .er
tOl' a18. Svine, 48ft 1319 1950.

S..endRa.".eJl.



Fred*'nsøtilbu4et modtoge. og godkand •••
Predn1ng.lUIl1'net for Pr_t. 8lI1t.rAdakre4•• clea 131. 195'0.
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NIlt.urfredningsnævnet 101
Præstø Amtsraadskrcd'"

~;,tlH~
;k M/l, tVC! %- / q !j 9-.

Fredningstilbud.

Undertegnede enkefru Marie Petersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3 a

O'r af Svinø by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: den del af IDonro 3~, som xi en dybde af 7§ m
grænser til m.nr. l ~ ibd. på strækningen mellem en ret linie, som
danner en fortsættelse af kirkegårdens vestlige skel, og en ret linie
som danner en fortsættelse af kirkeg~rdens østlige skel.

Køng sogn,

Fredningen har følgende omfang":
Arealerne må ikke ~)((ilI~beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at iøvrigt at bebygge det fredede areal, men

forpligter mig til inden ,bebyggelse sker, at forhandle med Køng sogne
menighedsråd og fredningsnævnet forinden bebyggelsen påbegyndes, så-
ledes at disse i~stitutioner ikke imod min vilje kan hindre bebyggel-
sen

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

3 !: af Svinø by Køng sogn,

således at også efterfølgende ejere af 3~ er bundne af fredningsbe-
dog uden udgift for mig. /stemmelserne,

Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Køng sogns menighedsråd hver for sig.
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----J Svinø ,den 13/9 1950

Marie Petersen.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den /9 /11 195 ø
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