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Fredningstilbud.

Undertegnede gaurdeJ er BUlS Frederik Cbr1sttansen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. :3 log 4 .I

af Vru..by by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. °l sogn,

l'
Arealerne beskriveg således: lUiltr. nr. :3 Å og den del. ar aUitr. m". 41:,

sow .:nod vest gr.zn:H3r til :3.f. og mod syd til :3 ~ og mod øst til en ret

1.1n1e 1 t'ort~tte1se r.t sltellin1en mellæ 4 .§ 0l :3 ~ til g8nrdens stUI

hus' IlSStgavl.
fredningen har følgende omfang-:

Arealerne må ikke booygges iHt!x~~m~ 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 1'ol'nødn8 9lektr:1c;J. tetSD8ster Ul ge.ar-

dens og kj rkens b~U8 E:llbringes.

r
for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

:3 I. O E 4 l! af Vr<..uby by O 8 sogn,

idtt fredn1l1t;;l::n er g-;,;ldt~nde ogsc.~. for s-enere ejor~ 6~ ejendommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Vrøuby menighedsråd hver for sig.

Vrauby ,den 23 /4 1951.

B.M". Chr1 Stillnsen.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2'3/' 1951

.tls;y-Sc.tm1 d t. Niels lUelsen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede vognmandThyge Toet
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3! - l) :~

r af Vraaby by
at lade mØeml'J:lfwlJnmrooiarf ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bt!bygges eller 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 opstille en f'orbrugertank og at t'oretage

tilbygning til og ombygning af' den paa ejimdommen~rend'8 bygning, do.

saaI'edes at saadan Ulbygning og ombygning godkendes af' tredn:lngsDæV-

net og menighedsraadet,hvilket ogsaa gælder anb!-"1ngelsen at' tanken.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

::.:.I 3 ! af Vraaby by og sogn,

idet fredningen ogsaa er gældende ror senere ejere af' ejendommen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Vraaby menighedsråd hver for sig.

Vraaby ,den 2)/4 1951

Thyge Tof't.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 2) /4 1951.

Bay-Schmidt. Hiels Nielsen.
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Fredningstilbud.

Undertegnede møll er J ens fi1el sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr, :3.s

r' af Vrsl:lby by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

T
Arealerne beskrives således: et b.ol te ~ 8 weters bredde Innsende mod

nord til m&tl'. nr. 3 R og k:lrkegaarden.

Fredningen' har følgende omfang:

Arealerne må ikke blJbygges :i~~Rtr~IIJ!IwirJr1rn. 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 det nUWJrende paa arealet s,taaend.e

træhus torbli ver staaerida; men det mal. ikke .torn;yes.

r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

:3 J!. af Vraaby by og sogn,

idet fredningen er s..uld~ndtl08s ..." 1'01' senera e~ere at e.1endolDUlen,
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Vraaby menighedsråd hver for sig.

Vraaby . den 2Y 4 195 l

Jens H1clsen.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 23/" 1951

Uels NielseD.
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Fredningstilbud.

Undertegnede enkef'ru Johtlnn6 819GB
tilbyder herved som ejer af matr. nr. '3 !s

af Vru~by by OS
a! lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

~ogn,

Arealerne beskrives således: et tæl te <--t· ,5 meters bredde srænsende
l" til Vl'u<..by ldrkegl:lUrd.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bftbygge~~~mt.Utg~CB.ø~Dmxacx. 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 aG.ap....g &re<alot v.:<:rende sure .maa

{'orb11ve sta&ende,og lot Ge m~a veåli€eilOldes.JAen de m&aikke

fornyes.

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

'3 ~ af h~...iLby by 08 sogn,

dog uden udgift for mig. J.....____
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

Vt' .....by menighedsråd hver for sig.

, den 2. 6 1!!i

.1

,,}obtilme la. Olsen

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den 11/ ~ 195l.

Hay-i:lchmiat. J ohs. Kri stoffersen.
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Afskrift,

Matr. nr. 3~ Vroaby b~ og sogn. Anmelderl Naturfredn1ngønævnet tor Pr!.Ustø8mter·~dskreds.

Fredningstilbud. \ .

Undertegnede >.Juni gbeasr<:.~ci
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3 .!1

af \il·u"'~ by og sogn,
at lade n~~.liøt~vennævnte matr. nr. frede., bvill1ulJi.t radn1D8

do€ ~i~~mfx~k':.i.\I.s.thg'R~t ~lilor UDUOr lorUåmJtnlnc ~ JrtI"k.JDlsto-

fredningen har følgende omfan~:
Arealerne må ikke bebygges eller 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.

~&l;km!2!t!!'X5Pjjld!Rliftx~lL'b

•...... u4åde1~./

for fredningen kræve6 ')lig ingen erstatning. r:l,W
uu:.uat ~er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på '* ejendomjnatr. nr.

-: 1: af in· ...:.bJ, by OV sogn,

dog uden udgift for migl .U:olutiut
Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

~}~..ov:~t1uav"lglllt~*mIfh'ak.&!X~k!ur Jl'avnS-;'OiXe-Bju:tverskov hl.a-redel

Vra..by ,den 28 / 6 ,I."t951
v. ~. Christensen, ~. ~lausen.
Morie Hansen. Sofie ~1gerBen.Jons. ::i1monsen.

N. i~vmann JoD8ssen.
Peder Marinus Nielsen.
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ft4lll\itl1øIUJi1l::HUfli~i~JM.

~m.vtXIl5J"WtlUl;~MI&!~:tI'9XXx1'xxxm

Dot tiltr~des. at ~rv~rende fredn1ngstilbud t1nglyse. som
serv1tutatiftende pA matr. nr. ~ Vraaby by og sogn uden udgift for
kirken.

Det bemærkes, at fred~1ngen'~ræder ud af kraft. Dlr arealet til
sin tid inddrages under kirkeg~rden og føres til afgsng 1 matriklen.

/ r"':/_
) \

Kirke-r- r r j"
l
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ministeriet, den 9. februar 1953.
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P. f4. V.h. B.

~eklaratlonen modtageo og dodkendes i overensstemmelse med
kirkeministeriets forane~1en4e påte&01n& af 18. marts 1953. \

Naiurfredningsnævnet for
Præstø amisr~dskreds, den 14/4 1953~

lIay-Schm1dt. Jobs. Kristoffers.n.

-,

/ J. D.
Dlor";ils.

_.

Gunnar Krog.
eksps.

Indført i dagbogen for retekre~8 nr. 5, K,ge k,betad m.v.
den 16. april 1953•

.LJ'st.l'1n~bog: Bd. Vraaby Bl. 31'! Akt:Skab A 342.
R. Ole Sørensen.

Afgift: § 1411: 2 kr.
...--------.--

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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