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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger ID. m. (vedr. fast ejendom).

1.. TP 'nø ..,._ .... Akt: Skab nr.
(udJyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 6ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø .Amt.
c/o Domlllerkontol"Pt. Ringsted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede r,.-... ..s.........
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

at l~de nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede.

Arealerne beskrives således:

,- '11 ".teaAd_, "'I'_~~~••&Ada.. l ...... t t.
TJ..... dI.- kiI'DIbU....

I ... ..,....... , ......
Fredningen har følgende omfang'
Arealerne må ikke bebygges elle beplantes med højstammede træer. og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
0.1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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ningen kræver jeg ingen erstatning.

I •• ..' o •••er mdforstaet med. at ovennævnte forllgshlbud tinglyses pa mm eJe~atr. nr.1.",.... .,.......
dog uden udgift for .. _S....I.......
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(uciJyldes af dommer/rontoret)

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

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

80gn.

Købers }
K d·t bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o DOllllllerkontorrt. Ringsted.

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Underteqnede ............ runaWi .... ,t_.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. a.. 9" q...... .., ......

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

4. 'el at 1__ '11, ." ...... ..,_ li.. l.ø

t.z •• arat," at h. JauIe6l_ .JU -hl.

Fredninqen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. I.. skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



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

J .. ' .. t.'.. .,.......
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 1114 1951.

tun.w. Qut.'l .....

Fredningstilbudet modtages og godkendes. ee
Fredningsnævnet ror Sorø amt, den 17/ .. 195 J..
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr,
(udfyldes af dommerkontorer)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Andes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted,

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de ~'u.p"al" .... lW. ~
tilbyder herved som ejer af .,._a* ut ~ (1.... 1....hl'
•• 1_ •• , ' ... 1....'1.... f.~fJ-..... ti".) ,.. t.t.'ftJt1&S~_Iå~"''''''''''''
at lade 1.... lævnte areal cl: ...... 'Ii .... CF.'1 frede .

... _ •• 10•••••• '

(_ Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o, L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tInglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for miq.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
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Fredningstilbudet modtages og qodkendes.

Frednill!pwælJllet /'01' Sorø amt. den ~7/ .. 195 le
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Direktoratet for Matrikelvesenet,;/{,aru

Rigtig kopi af matrikelkortet.
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