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

loe mellemBte' del,
3ir sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderiydske lallds-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor så.dllnl bn~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Uiels Jensen

tilbyder herved som ejer af mat r. nr. l6c

af mellemste del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sir

Arealet beskrives således:

Et jordstyl{ke pg, 20 m. bredde syd for oglangs med kommunevejen
sy j for Sir kirke jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

i"ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafma ...ter
o. lign., derpå ej opsættes s"ure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
~kaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~RXi~~x~~i~~x*~xx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforst{let med, at ovenstående fredningstilbud tingly~e~

l6c af mell.del, by
på min ejendom matr. nr.

.sir sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Sir menighedsråd hver for sig.

Lille Pil@;ård ' den 13 ! 1 19:"0

Niels Jensen

Idet fredningsnævnet fol' Ringkøbing amt modtager og godkender foramtående fredningstJl-
bud, bestemme> det, at tilbudet skal lyses S0111 servitut på matr. nr. 16c
af mellemste del by Sir sogn

:Jtk ~lJ'8txxxX'..o:J( ~lXxxxx xx:<1l!!.s:1M xx xxx xx~,xxxXXXJCllll{l}f~~Ii~~.ID;i~
Ji~XOO~ID}HiKK!l\ ~~~:JooJtlN.nxx
Det fredede areal ses indtegnet ptl vedlagt e kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Frednlllgsnævnct for Ringkøbing amt, den 1 !2 19 51 .
H. Richter.

Jensen & Kleld~J..o\ l A,s, København.



Indført i dagbmg for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 12. feb.r.1951.
Lyst.fingbog;Bd. l. Bl. 222.
Akt;3kab. J. nr. 412 •

.tl.nrn.;Forud hæfter pantegæld og servitl~tter.
H. dichter •

•
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Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og anqre påtegninger m.~. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de s.. nd.rlydske lands-
dde) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

,4a mellodel,
3ir sogm.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontofl.'t)

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
lhvor Bidønt I1ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede ~jnar Jensen

tilbyder herved som ejer af malT. nr. 34~

af Sir sogns mellodel , by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sir sogn,

Arealet beskrives således:

Et jorsstykke pc, 20 m. bredde nord og vest for kirkeg~rden og en
bræmme p:~ 30 J1l. bredde øst for kirkeg., jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge~ cller beplanlcs, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

i"ke på arealerne må graves grus eller anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafl1la~ter
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

i.R~~~~'st5tx~M~:lI.r:t5dt!x:iXx

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indfor~tået med, at ovemtående fredning,llllmd tingly~es på min ejendom matr. nr.

34.§. af dir sogns me ll. deiy Gir sogn,

dog uden udgift for mig.
Pataleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Sir menighedsråd hver for ~ig.

:)ir , den 23/ 11 19 49.

Ejnar Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes dct, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 34a
af luellemste del by Sir - sogn

~k*~~xxxxxx~R~~xxxxx~~~xxxxxxx~xxxxxx~~~~~~~~~~
Jtlt!~l~ifxnx XIxk:J4!Jtø:>tt:X~Pm1t.XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den l / 2 19 51 .

H. t{icht el'.
Jensen & KjeIJskO\'1 A,S, København.
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Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 13.febr.1951.
Lyst.Tingbog: B~. l. Bl. 95.
Akt.dkab. D. nr. 293.

Anm.: Forud h&f'ter pantegæld og servitutte~.
H. tiichter.
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