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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

• !

Akt: Skab nr.
(u4fyldøl qf domnurMntoret)
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!
I
I
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I
I
I
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1 .. OC ., at reuut ..
Købers }

'" Ol .... . Kredltors bopæl;

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommf'rkontoret, Ringstf'd.

Bestlllings-
formular

Stempel: kr. øre.

F R E D N I N G S T I L.B .U .o

Undertegnede

tilbyder herved som~j~!~~4e •• t.~'-4101"1" .iOøl_ .
l. ... S • .: I•• r.~ .... , 1

, /l/!~Æ.. ill / 4/ I 2 ~ ") 2 f. '
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

bel (.. ..: ) ...
kl*.l _ .-,..-.; Må .. tU ........

...~ ~••• til ej"'". M t~
yel 194 lo~ kbkea&l'dØUI'eD. tlUaae ..... , D'M'l.~..
li1gø y ~.. ,tå dl••

Frednlllqen har følgende omfang:
Arealerne må lkfe~5il~g~~er be.es med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves ~~T =_ f*~t._""_efon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, Isboder, beboelsesvoqne og elter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mIg dog ret hl at•••••••••••••••••••••••••

Jensen & Kleld ...kov, A'S, København.
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For fredningen krae~_III.".lg .
• ..s~"~t med, at ovennævte forligstilbudtinglysespå Øi eiendo~atr. nr.

1.",. 1iIadI0I'1aa4 lir •• ~ ,.
dog uden udgift for .. -s,.............

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

81asel .. hel1re4. "'--forening eller hver for sig,

" _tpaøzld ... yepe
...., ...1.... den le /.. 1951•

hedatk Ilet ••
Fredningstilbudet~~.s og godkendes.

195Frl'riningsnælJnpt for Sorø amt. den

t ,. -""-- ... _ .. -- ••

.t..' .. . r.... '" ,

t.' 'I- 1 ",.",:', .

I' ••~ ••;.. '."j " .. ~.
t. '
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Be'ilillln~s-
rurmular
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REG. NR. 430A'/o/l
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

eller li de søndenydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

40, J.undtorlund. bJ' oa .op. Akt: Skab nr.
• • ., " - (u4f1/da øf d..... 'konto,et)

Købers }
K d·t bopæl;re I ors

... l • r.l; ~' , .• lo I

Gade og hus nr.:
(hvor så.danl finde.~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
('/0 /)ommerkontol'l't. Ringslt~d.

'Sle'mpel: kr. øre.

. . .
FREDNINGSTILBUD

Underlegnetle .. eJ .. J..&I'8 :k-ate:.rJau. .
tilbyder herved som ejer af matr. nr: ~. L'-'ol:lwt4 tq 0& ....

• J\ .1\ .J\ ~ O ~ J '-\ ~ ~

at lade m•.,-14." ovennævnte matr. nr. frede .•

-Alet. a' u ••le' ikk••• -ø" ........ y•• f'.~ .~.... _. I

U....... 1....... .. .,•• llas. '111._. .., ... 4.. "'I'S••
••1at U.al.' Da b.U. t ••• ''' ••• l.t•• '''. '11M-.....la.. :o... .. .... tkU pl • ..:l•

FøtRÅJfIilbMMtIfNMI. 3Tt
••.•

"'1l1""&'-'8. N.'IMJe.iMS niuim4_MllItiei,.
II"IÆ! 'I graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., -. udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jeno;en & Kjeldskov, AIS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr ..-

dog uden udgift for mig.

PåtaleberettIget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

.l.Ud'ø~l'" menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 1. / 4 19\.
J.an •• ,. J__

• t. ,.
Fredningstilbudet modtages og godkendes .
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Lundfbrlund By

Sogn: Lv.ndforlund
He7"'T'ed : Slagelse
Am.t :SOTte;

REG. NR. /5'.7t:)~

I

MA.forhold 1 :+000

_ H••.CtW.,_• .....,.._ A'.

_ Rigtig kopi af matrik.lkortet.
/'
, Direktoratet for Matrlkatv ••• n.t november1"SI

!100?n.
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