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Matr.nr. la Nr. Arup by, Arup AO~. Anmelder:

Fredningstilbud.
Undertegnede !J~'a- 11t~. ;jL/7h~lM/,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. r;';;;*'" 1~1
Mu,

~således: a-t /M/ ~t,(Uf~;;' j7~~t4
1;0 1tedw {4fA' /t,~lava~J"two '~/';M tl;pu

af #1-- - t?/u.'h by
at lade nedennæinte areal af ovennævnte matr. nr. frede r'

sogn,

Frednin~en har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstatklncr, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vO,l~netil beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

,kg..,fol'b.e..bol~g-..dog-1"6~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ove?ståendc fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

I ~ af /I'l14v ~I by I~ sogn,

dog uden udgift for mig. cfJ
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er' fredningsnævnet for åhIV

amt og ~~ menighedsråd hver for sig.~1 'den f.;. / [19,Jj'

~~

Idet Iredn;ngsnævnet for~fi;.J/ amt modtager ng godkender fnranstående
fredliingslilbud, _~stemmes det. at tilbudet skal lyses som setj.tut.,på matr. nr. ./ B:
af c$I. ~r by ~ sogn,

af hartkorn: I /' tdj',--3 skp. '" fdk. 4 alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matl". nr. J 1: , \J~'~ efl.~-n/if ~""r I ~ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på "edlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Mlh.t.pantehreftelser,bru~Arettic:h.,aervitutter o~ øvri~e byrder henvises
: Fredningsnævnet for Thisted amt, den 8 /121953 l. til tin~bon:en.
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på denne kOPIaf matrzkellr:ortet t!r indtegnet og vi7t ,med
nid sl:.rovsrl~ :

.Et a.reaI af mat,.. nr. t fl, 50m agtes fredet t' It./.. forbi?al'
4/5 f9051Fnsllem fredningsnævnet og ejeren.

T/u'sied, den 18.november (9.53

Terræn af

N6rre-ArupBy
Arup Sogn. Vester-HanHe rred

Thisted Amt

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrikelvæsenet I "1L195~
7=tMllforhold 1 : Itooo

500"10_------------------------------<>0
Bla~k.t H. ol. Ch•• Pet.... n. papl.hand.' A/e 8tatena T"n.p.pl. j.1I

Udfærdigelsen gebyrlri.
(IJ) O C'7J! •
l/l. c.. iJLcrllltg

v' "'Fn,;~Il~: '0, l'RISUD
(95"III!.os- , ~~ l. >l:' _ J .• _".
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