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r. '.

~t~~~e1fr11 b. t. ~ 33
1 lov n~. l~o 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede 1·'::.h~-.11t,...n t ~loJ.~"".fl' ._<..ti:i o~en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~ li

af ~};;.;d<l0r by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

og sogn,

..ej Arealerne beskrives således: ',.) ·'·""1:-1"t "y'" .-'cP' .. " .·,'t l';'i"'~" -r .....-.. '~.'I'.l·\ .......~ .. ~Ju.~....,. ~ .. ..,~ .. w. ' ......... ' .. J ... J.I..l., .:;,.~~ ...,;...._~ __'.. 'i"'., ..
.-+drl= ,;t.;..;.:.:rn~mn"{~ ..::stZ·i::..' l.lj~'~r.!h:'J ti~ yt .,·.m:::~t j ~:;~;~1101;L'lOU sczr' ;'7(:-\~on,
"hvil~~mt ,::n.mltt 11B~:~n'7,,1til fri...!. slI':u:;iUrlI.:tut mc.r.lem 9 .!? of!- 9 la ved soyne-

v~j rjn; b) e;; b.Jl tG li':1,i:.~ :.. ;':::Jt'.:Jl.'s ·bl":';;"l:.'.) 1':'lU€3 i.,od oe r;I'..'n/~p:r.tl(;! o:.' til
!:ti ~'l~l>-;[!;_i::'!:'u;m~ n:> rul"~'l' ur o g til i:irk8g~.1.J.t·uGn~ \:J'~tre o&, fl.o rare.? s:<;;elhGfU.

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

jeg forbeholder mig dog ret til at u:2vi'J') den'l ·)k;J~,::t,\:.:\;140:; li..,p;··:.l·~)yening
1n~ti.l tin lin!'l 1 :31.1 ,-t<Jt:..:.nd cJ..' l ID ,h;,.'. i~i'I"!~(Je·.\··r\.101l~ tlO?u.!' J fl1Ur ( j fr.
d,)t i'GPt::in umh~ b hGsl~ruvno) og til r;.tt .~\nh!'in:sede til oje:mlo:mnGn::;
bl'lIf lJ.:..uv.::mdigo uaf;rtf~t' ~.:.JJt ~1 }}UO Ul"'BaLl.:Jt under a ut pl:::,ntc indtil
fi "1,'1 Ih ~'\ '1 ri t' :tI,!,\: .).') ,., tr''''' ~~...

• 1 _., Ill>''-'d'" <';ol. •. _,,",,'-'~'1 ..... ~ .

" ,

for fredningen kræver jeg ingen erstatning.
jeg- er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

.. Q b af "_",-:.-'" by ... r:;. sogn,.. ; ._ ~•.,~,~." v c;

i<lut 1''!.>,..,(,..~.:1.1:<;~:m :;;:: ;:~.;:'.l,.:,.:?1""C 1'0:':' -,12: 0[; ..-;fGG1:.:':~ltGi2'e \:')jer0 et!' ~c.:,tr. r.r.
9 ~g uden udgift for mig,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
~~~c:."3r menighedsråd hver for sig.

,den '27/ 4 195 l.

fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ~7 / l. 1951.

Hl:..y-Schwidt.

Fr~nts hel t.
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REG. NR. /s;/

~ft :Jo/Y-/~S7
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OtBmpGlfri i h.t. ~ 33
J. lov :er. 14~ 7/5 19":j,7.

Fredningstilbud.

Undertegnede ve ~;!J.!~f.l.~.i Le ui::; Pec:.·;;~-,nr;h
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 jj

,e',
• Arealerne beskrives således: U et l'u1tf) ptLL; ::; u0t·):.~::: bI'?d:'::S,1lLlfigs illGd
a9J.:uder kirl-;cgt.w,rds l1Or.C.l"O hefin Clro ~r.:)noencb ll.:i1iQtblh~rt 0t·l til c1øtt.nz
~1) at b:;:;1te lH.~~.8 mwtu'lj."sbredd~ lougs 11ti3U og ri':":unr.(ma~dl 0[..1 ti: dct syd-

lige sk(u af 6 ,2,hv11il:ot bDlte en" bulilgendo umidcl131bnrt vest f'or
d~t under ~ n~vnte 8re~1.

af n.)...(~aer by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

,den ~7/4 1951.

'!I' 1 .J ~.1:0U S 1;. /2\i01':"sen.

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

J~.iW"JJ~.t...w.i~.JW~.r.e1..liLa.t.._

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.e 6· ~ af S:;.::(i(tCl~ by O g sogn,

idet fr'~ur.:h!l~'.r.:·;i,.fi):f 'l ;J.d~~Nlofo~>m1~:0t+ -::·i·t·:~l·flJ1,:n}~2""~;~:li.:3 Li '~je!'t-
do~~:::':'::;lll,

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

..163ddGl' menighedsråd hver for sig.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den :.7/ 4 195 l.



I
f,

•

15/~ REG. NR. /s,?/

~ 'Ir -/O,S1

Gtmpølt'l.'i 1 h. t. § '33
i l:' v nr. 140 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede ~C.E?<l8j ør JGUS i: .;;;:åor .I;·.l'lder~sen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6 i!

af i;;L~ddel" by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: ot 1.~:.:;1tI? P~LL 3 t.\et';:!'a brOGel;:: l&ngs med
o~ gl·ansønde op til Cl]t sjrdlj5~ ~~~ 311:01 :ur 6 .4 ( lsnBS brend-
d"':l.!lI!~t~n)..

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. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~tMI{!11a~88g11M-tW •

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

6 ti af S'IH:1der by og sogn,
ii.·Z'.::~C:;nin-;f::n I~l' ,,:,..;1(:'9r..1~ i'o~" ~li."Ol}. ~ft.orf'",l@';(~r~åe ejm">13 C.r 6 ,g,~ ... , = ~

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
P·'}(J.~~er menighedsråd hver for sig.

, den ';:.7 / i~ 195 l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den -;;;'7 / 4 1951 ..

1iHY-~Ch111dt.

= -
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Afskrift.
Metr. nr. 3~ Sædder by og sogn.

\ I j
REG. NR. /4"7/

NatrrrrrAdni ng-snævn et !br
Præstø Amt.sraadskreds.Fredningstilbud.

Undertegnede gårdejer jørgen Jørgensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3!!

1st .
I/lD-5~

af ::iædder by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: .Den d{d af' ej endoffill).en,der begrænf:18ø af føl

genua .fl~·tJ..1.ulal': ,) en linie fra viaduJ!tens sydliøste del til det

nordøstlJ.gDte hjørne af motr. nr. 2b, b) en linie fra viaduktens nord

ligste del til pr.cstegll.rdshavells sydligste hjørne.

'-';"1"

e
",'r''' ..--

e,

fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på
arealerne graves grus eller artbringes transformatorstationer, .telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende
genstande.

~~JHlilf~JmXIRU

~l~~. for fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tingl~ses på min ejendom matr. nr.

3!! af Sædder by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift for
mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsråd!fkreds og
Swdder menighedsråd hver for sig.

Sædder , den 2 /10 \952

fredningstilbudet modtages og godkendes.

fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den If' 110 \952.

Hay-Schmidt. Johs. Kriatoffersen.

NaLurfl'. N.Pr. A. J. Nr. i4/lql)1.



. ,..
Indf~rt i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købstad m.v.

den 21. oktober 1952•..
Lyst. Tingbog: Bd. Sædder Bl~ 3~ Akt: Skab B nr. 333

Anm.: Ejendommen er pantebehæftet og yderligere servitut-
behæftet.

R. Ole Sørensen.

Afgift l" § 14II: 2 kr.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

N8turfrednlngsnævnet fbr
Præstø Amtsfaadskreds " den 5. november 1952.

'~~ !
Hay-Schmidt. ~

..... \,

/,

c'" ••. . . li.. ~ l~ 1'~ " ,.
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IU: \J. I ~1\. ,,0.#r'
AFSKRIFT

Matr. nr.: Gadejordsarealer Under
ejerlauget Sædder by,
Sædder sogn.

_l
!
!

Anmelder: Naturfredningsnævnet for
Præstø amtsrådskreds,

\

Dommerkontoret i Store-
·::'eddinge.

"1
4

stempelfri i.h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937·

ate-et d.. 21. ~aD1 1,S4
ue'''. tr"Diq at tJa•• Joret .84 ...andlq ....d sau....kirke.

f.4 8a4cl .... kirke ar -ol1AU4 ••• 4'J0&'4~"'"'1'aIlUaI

..... eJuolavc.' SIId4u '" 1tI44U' .op. G.4'~O".~ .....
/I

UJI& ... at•• , pi. et kon, •• el' Uf_dia_t at 1QUup._-'''
WUDI:aa a1 iq.t 03 e. '1'11 ....... t v.41uItt • ..........a. bD.~

'-
I

•••
Pi tI"Mnlaa .. .,n.t& toraal.d.a.lDg er der .r.~et 8"swul1

.. ~1't4Jå1lGat tOrlW'f'll" aa4eJor4cal'ea1~'" .aa4l8c dlft". A-

Z'•• l.~'" ikke ••" .... , oa " "a1.~ 1kke oabrlq.. .........
fOl'lllltorau:uoner, 'el eg... '. Gå ~Cll&.t'OUI&lIt ..... Up. ( ..

tø. 4. _11 kil'kene 0& U1Jrs.d~nc1._Jen4oøl:i\ •• Uaa tOZ'llda. _
"-

.tø ). 'kUe, uclll&1.&•• ted.e,.. 18'bo4.1'.'.)o.b ....

•taa4••••• tter tre~uDæVB.t. opt._tel.t er nG.. ....
a1et"1d 1kke ... ,PlaAtea »l ØD .AflaD GlAcI., at "da'. Ul .. fa

1114«... td.l'k. _, 1d.l'ke&h'4 .f....:&" h.dDS,U&IlDIftD.... .pa"'.le. )tt ....

...... " u.a1~ 1k&•• ,.., •• 4PØ. PI U'ea1~ itke td _

S- Ylruoue4. e••• 4 re,f a"~. 11•• 11Iø' .u.. " 1184 ..

.. ..... tll 81011J- tø SlMt4. kirke OS·kh'keel"'. "tal ...

.... "'lU't ••4a1l1CSU'f.et fu INa'_ .'.rlt.k ..... tt& lll,....dl.r ae-
ldØt4erl4.

JIta Q. Jwal 1'" bU ,...tu , db!4.... e .. _

..... Jd.rke. Il...onu IDdb14.1a •• 1' ue' '."',""'111. l

.... '.Utend. IU'. S3 tor ••• 8/' l".. ..••'.'1111.... Iolb'Mat

,
'.i

:)

,.
Naturtr. N. Pr. A. J. NJt. P'lt~s"t/{3"~~n).

1 r, _._.
--- ------
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Dr. au tor 'G 8/619S4 OS l. eltlt.JtaUan4a Soola1.-...... ua..
ø. laf ,. du. 8/6 1'>4. J:lyorllO.... a.,ru.... Bop.raa., ..
.. '_1'14.' 8J' •• aUl' lJulu.14'••

lI04 tl"edn1tlSeA ... ikke 1'1"0._' ln4a1&el •••

Ju' )'"..trk••• at a••• ,. kirke ••4 DlU'Il•• le -.1.,1 ••
aurm•• a' ada.re .t OØIl"Ad.at "eD 1 l ...... MartredDt'l& ø.
140 at 1/' 193111, l b-Ulldelø ... , OJDha:Id1.... ut, OC., ••

.yri,e k1rkGllaraee, oaUS8-4e arealer 1 yu-Uic aR4 '1' ~
4.' ... 4ellarallolutl"t .4ete"', at «8»Apl'''' 104•• ~'N.
Hd ., 4u bGgete t'J"e4Diq al tOl'lUlmll. &.4.~o"4MZ'eal ae«
.&rl4iD& .. el 11$4l tl"fltiD1D&eJl af kirke.. ._I.,eJAe,. ....

•••• , vere ~ ..... era'11' 1ae"JclIUDø1l1.a. '11 alkrsac d uale-
,_ '11 OC fra S"4er kirke, 0& Jd.rl:ep.r4. '111tOl'D OIIMn&-

1.4. I•••~ord..r~'d yan41Dl I henbo14 111 ~O'e 1oY.r~-
l' 1 oa 13 'YU' at tl"llut. aoa foran &atert.

...... 1' •• "'G8141gb.,.ni. vil tier Ikke ".1" _t 04r.4. el'-

.tatldJ.a& ;tor treclr4qea.

.. h t , • 8 ... m a • "
OveDomhQl\dle", .- •• .tora.ar•• l _ri YIlD4:la1 .. eG 81114..

kirke ber ire4.s .0& foran &DterS.
"

Jou. lCn.tott.r ....
"

J!'rantsHelt.
f"

Indført i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købstad m.v.
den 13. øep. 1954.

Lyst. Tingbog. Bd. Sædder bl. Gadejordsa~ealer ved Sædder kirke
'-'-i Akt. Skab I 515. '\1

R. Ole Sørensen
/ Thorgils.

Afskriftens bekræftes.

ol
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