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REG. NR. A-:?,fJ 18/s ~_~-/
justitsministc;'r1ets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

4a,5 Engbjerg by og
sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller h de søndenydske lancts-
delel bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: SkaL ..,.
(&U(/.)'tdll (1,/ tfomm.rkontorn)

Købers }
K d't bopæl;re I ors

Beotllllng.,
formalar

Gade og hus nr.:
(hvor Båden I f!ndcaJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'edDlngs..ævaet fol'
Ringkøbing amtsl'ld.kl'ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Ove Dyskov Ovesen

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 4a, 5

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

sogn,

Arealet beskrives således:

Engbjerg l)
2)

Arealet mellem østre dige og vejen incl. parke-
ringspladsenløvrigt en bræmme rundt omkring kirkegården på
100 m. tilhørende gårdejer Ovesen, Engbjerggård.

Fredningen har følgende omfang:
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.

kg:tf.~~W1tt'A~ltDixI:c~lillcJ1X

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

4a,~ af Engbj erg by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Engb j erg sogn,

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

Engbjerg menighedsråd hver for sig.

Engbjerg ,den 3 /3 1951 "l,

O.B. Ovesen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 a, 5
af Engbjerg by og sogn,

a1c:il~xxxxxxxX!kxxxXXX.lC».kP:;xxxxxxxtitxxxxxxxJGl:Ux. hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 2a ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 18/ 5 19 51 .
H. Richter.

JetlteII " Klelclok.. , AIS, ~ ..... ,
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Indført i dagbogen for retskreds nr.'82,
Lemvig købstad m.v., den 21. maj 1951.
Lyst. Tingbog: Bd. Engbjerg. Bl. 44.
Akt; Skab. D. nr. 667.

G. Dah1
cst.
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