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FREDNINGSNÆVNET>



Udskrift
af

forhanQlingsprotokollen for fredninr,snævnet for SVEtTDBORG amt.

År 1951 den 2. april holdt nævnet møde i Faaborg i an-
ledning af sagen.

14/1946. Spørgsmål om frednin~ af nogle
træer i Faaborg købstad.

Nævnets formand do~mer Keiser-Nielsen, det amtsvalgte
medlem,gårdejer Keilgaard oG det kommunevalgte medlem, maleren
lIans Rasmussen, var mødt.

Der blev indgået sådan
F r e d n i n g s o vel' e n s k o m s t

mellem Faaborg byråd og nævnet, at følpende træer fredes
1. Poppelen på Markedspladsen ( matr.nr. 40 Faaborg Købstads by-

grunde.
2. Linden indenfor Vesterport ('gadejord oe eventuelt matr.nr. 3l2e

1!'aaborgKøbstads byp;rund )
3. Linden udenfor Vesterport ( gade jord )
4. Linden ved Grundskolens gavl ( matr.nr. 143 a smsts ).
5. Poppeltræerne ved politikontoret ( gadejord )
6. Sølvpoppelen for enden af Set. Hans gade ( gadejord ).

.- Træerne må ikke fældes uden godkendelse af nævnet og
må ikke ved gravninger, hugninger eller lign. udsættes for en
behandling, der kan føre til deres ødelæggelse. Grene, der bli-
ver til gene for færdselen eller kommer i vejen for bygnineer
eller ledninger må fjernes, dOG skal enhver beskæring udføres un-
der tilsyn af den kommunale gartner.

FredninG af træerne vil kunne forventes ophævet når en
udvidelse af vej og gade eller enby'gning eller et ledningsanlæg
gør det nødvendigt, og det enten af tekniske grunde er påtvingen-
de nødvendigt eller det vil medføre væsentlir fordyrelse eller
ulempe at føre udenom træet •

Denne overenskomst bliver at tinglyse på matr.nr. 40
a

af Faaborg Købstads bygrunde, 143 8IDst., og 312 e smst.



Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet.

Hans Rasmussen.
K.Styrbæk. Al. Christensen.

fI)A. Keilgaard.
A. Jørgensen.
Keiser-Nielsen.

Gunnar Nielsen.

Ud~kriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.

Nyborg den 27. febTIkqr 1952.
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