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REG. NR. /$89

]ustitsminist("fiets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2a Kirkegård, Nørre Lem. Akt: SkaL III'
(lUVYldls OJJ dommø,IronloTet)

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
li København kvarter)

eller li de s"ndenydske lanJs-

delel bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers } b I
Kreditors opæ ;

Gade og hus nr.:
(hvor ddant ftndcsJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fol'
Ringkøbing amtsrådskreds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede l.~ariusLind

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 2 a

af Kirl\:egård by Ilørre 1em
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives ~åledes: l) En bræJIunepå 100 ID. sYd for kirkegården,mod øst crænsende ud til amtsvejen og byvejen, 2) En bræmme på 100
~. nord for kirkegården, mod øst grænsende ud til byvejen, 3) Et
areal øst og sydøst for kirkegården, beliggende mellem byvejen og
amtsvejen og således, at deres nordgrænse udgør en øst-vest gående
linje i flugt med kir~eeårdens norddige. Arealets ~ydlige SDids ~d-ciør den treRant, som rr~mkommer mell~m amtsveJen, byveJen o~ en ~~J

Fredningen har følgende omfang: ~e tværg::lendevej - alt jfr. kortet.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret ti! at hygge avlsbygninger vest for den nu-værende kirkestald nord for kirkegårdsdiget.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningsti!bud

2a af KirkeGård by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

N ørre Lem sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Nørlem menighedsråd Jlver for sig.

Nørlem , den 7 / 5 19 51
liiariusLind.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 a

KirkeGård by Nørre Lem-
fredningsti!-

bud,
af sogn,

afx:trm:tkJmoczxzxzxztd&xzxzxzx:!M>zxzxzxzxfAlJt-zxzxzxz:l@\!l., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med IXImxmx anden ejendom mclxudgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 7 / 5 19 51 .
H. Richter.

ltOUHPOAG5 ICGTI:!VIU".RI. HOLSTeBRO
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 16. maj 1951.
Lyst.Tingbog: bd. Nr. Lem. bl. 2~ Kirkeg.
Akt: Skab. E. nr. 502.

G. Dah1
ost.

,~
i

i
I ,



FREDNINGSNÆVNET>



I

el
I,

BeatllUng8·
formula,

D

REG. NR . ./.:r8~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

1,5 Kirkegård,
Nørre Lem.

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

eller li de sønderlydske lanJs-
delel bd. og bl. i ting-

. bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Akt: SkaL pr
(&U(lyklø. al tfommerkonto'et)

Købers }
Kreditors bopæl;

Gade og hus nr.:
Chvor ddant ftndcl:IJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'eclDingsnævnet fol'
Ringkøbing amtsl'å.dslaeds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede N r. Lem sogneråd

tilbyder herved som ejer af !)latr. nr. l og 5

af Kirke6'ård by Nørre Lem
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Årealet beskrives SJlledes:

ne8ge de pågældende matr.nre. beliggende syd for Nørre Lem
kirkegård.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplante s, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heJler

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
mg: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

1,5 d KirkegArd by
Komm .• tinglyses på min ejendom matr. nr.

Nørre Lem sogn,

dog uden udgift for mig; kommunen.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

N r. Lem menighedsråd hver for sig.

Nr. Lem ,den 15 / 6 19 51.
P. S. V.

Ll. Lind
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af Kirkegård by Nørre Lem sogn,

~~zxzxzxz~zxzxzx~~xzxzxz~xzxzxzx~OC~~xOC~x
JdIdmcmPSkJn'Gkxm:<x Xbåc~::bmdlmiø;x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 25/ 6 1951 .

H. Richter.
J....... Kleldokov, AIS, Købe.bIVll.
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Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGKZ,.;JING.AL;TSR~D,den 25. april 1952.

Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
lemvig købstad m.v., den l. maj 1952.
Lyst.Tin.sbog: Bd. Nr. Lem. ])1. l I~irke8.
Akt: Skab. J. nr. 469.

G. Dah1ost.
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