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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 opsa:ttes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

~~ skaber e~~l~.~p~~~nde .

..:::

IIeotlln.p.
formular

D

REG.NR.~9?
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvi~eringer til udslettelse

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

6~,6el deD ye8tl1ge"tel,""·:,' ,),,"Ait; ~ :' 'j~.
, '. (øtJhIdu GI "" .. m.,lwlltorlO

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

eJler (i de sønderjydske land.
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

AsaiDB eop.
"Køben }

Kreditors bopæl:
• /2fJ, .

Gade og hus nr.:
(hvor _AdIDI 6Gd9)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'edDlDg••• vnet fol'
'. IUagkøblag .. udd.be ••,

Hol.tebro
\. Stempel:. . ;. . . . . kr. øre...

Fredningstilbud .' ,; :~:It.
Menighed.rAet.

Undertegnede 68.a,68h
tilbyder herved som ejer af ,matr. nr.

af den ....st11B. del elisstty A881JaB
at lade Ud!RlMlt'tr(af\PMi!liftfi,Vf~atr. nr. frede.

.....~..
sogn,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Mnhr.]}l ~ indfD.,ntået med,llt oyc;p~tåend... f~dningstilbud

OtS~, t)ts.,2 af .e.~uge a.eJ. by

dats
tinglxses .p!~ ejendom matr. nr.

ASB;uag sogn,

dog uden udgift for W det.
Påtaleberettiget~ henhold til forestående er fredningsna:vnet for Ringkøbing amt ogtrfta~hflf~"~8~fif

,den 18/5 1951. '\J

J. DalumChrist._.
t01'lllaD.4tor aen1gheclut.det.

Idet fred~ingsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godken~1. !ora!W.ående fredningstil_
bud, bestemmes de!, at tilbudt t skal lyses som servitut på matr. nr. ~ ..I".a.
af den 'V'._"~1ge4. by Aaa1q sogn,

. : ..
lPMiIflØMSUl'SD-'XSDIQ,.XU1IXCxsgpSUUZflJRfQ.''IIØ@!II'1QU;
m~~ -'VØf'R'A1Rf,
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsn~vnet for Ringkøbing amt, den 2 / 7 1951 .
H. Rich1i.r.

JOD.oa &: KJeld.tov. AIS. københa9ll.
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Det tiltrædes, at nærværendetredniqstilbwt
tinglyses som servitutsti:ttende pA. matr.nr. 681! og 68,2 den
vestlige del, AsS~g.80gn.

Kirkeministeriet, ~en 17. september,1951.
P. M. V.

E. B.
M.G. Petersen

Eksps.

Indt." 1 dagbogen tor retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v. den 20.9.1951.
Lyst. Tingbog. Bd. 59. nr. 66.
Akt, Skab. C. nr. 125.

Selling •

. i 1.1.1

'Id • ~ 'J ".

. .'

l..... '.'

": . , ~ ~ ~ ':l'l".l(J):I'.iIJk; N-

::r II ' ~'r J :1;:",' '~f:,~;;t ~, :;..'I)
••• / j ):, ....1.· II " l, l
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llestllll ... ·
rormul.~

D

I

/.2'7REG.NR.A~?
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

l J'J ,'PI ~dre. påtegninger m. q:; ,(Vedr. fast~.eien'dd""m).

•• ~ ~(~~..l.. .:..~. u .1., _ r J (.'" • .l lJ_~~~~<! .:..:: 3!'i.t ..1'l:91i

t,.l • _ l.. .l)t .\~O~~~.1.11'_· :;:h.,:·.:;~I
28$!,19! ve.~~~~~e..Je.l");I].:...,,~:.A : J':fA
Assing sogn. .[-~ ,· "'-'--'~:;i:ra}bopæl:

'':I'

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab 111'.
(u4fyId .. 1/ tIomnu,/uJotøtdJ

Gade og hus nr.:
(hVOl' aldaDt Ood.s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor)~

hedDlD.gsB.YDet fol'
RlIlgkøbiDg amtsl'ådskl'eds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Kristen Sandfeld Olesen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 28$!,19$!
af vestlige del by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Assing sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme p~ 50 m. langs kirke~rdens nordre dige (matrikel-grænsen) og 20 m. langs det østre dige (matrikelgræn~eD), jtr. ved-lagte kort~
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., der~ ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber en~r .lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

28!,l9,!! af vestlige del by Assing sogn,

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

~~

Assing ,den 18 / 5 19 51. "li

Kr. Sandfeld Olesen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 28$!,19!,
af vestlige del by AssiDg sogn,

IJltlJlII'Ikxlmtzxzxzxs:i0xzxzXZXZØxzxzxzxzWi~zxzxzX~ hvilket matr. nr. i forbin.
delse med matr. nr. 290 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 6 /7 19 51
H. Richter.

Jen.OD &: KJeld.kw, AIS, K.benhava.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den lo. juli 1951.
Lyst: Tingbog. Bd. 2. nr. 119.
Akt: Skab. ffi. nr. 383.
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Akt: Skab
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