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FREDNINGSNÆVNET>



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. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarter)

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. tal damm.,korltoret)

Gadeog hus nr.:
(hvor sldant 8ndea)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede 14r4.~.~Lan P.. r "iGle... .A&.%"iØ,
tilbyder herved sorv ejer af matr. nr.

•
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

'"Arealerne beskrives således:

d. 4el a1 UG$let, de.r 1188e:. U4uf03r en l1niG at 12 _M-J-
uæi 1.1" Å•• r ... ld.rke,.aRtlJ.4- ttr.,'riø.-r ae ao _teJ:
••t for 4u .stlige- kU-keg4l.-«uJlØ eur:t 6 _t,,:r a,d :t~ den
87411&'tb'kes4r4..-.



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

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 2...1 8 195 1.
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 21tJ 8 1951.
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_ 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. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.
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Justitsministeriets genpartpapir.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2-6 tf ACuøø __ 0& ~
(i København kvarter)

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

sogn.

Akt: Skab. nr.
. (udfyldes af dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sldant Ondea)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
~

16 A, .t\&UM "" OC -OP.,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

4., 44tlat uea1-'. a.:Jf ligu ~ .. lbie af • __.,i ter clen .r41Sie kirkqb4 ....



For fredningen kræver jeg ingen erstatning. e
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forlig stilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Alen. deIM Ii 1951.
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Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 14 I • 195 1.
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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 nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.
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FREDNINGSTILBUD•

Undertegnede Ae.nø ••pUtri4
tilbyder herved som ejer af R'latp. fiP.

at lade nedennævnte areal af S'l'SRRæVFl.tema.tF. J:lF. frede.

Arealerne beskrives således:

ut t for Ag_Øø l(1rlteprd_ ...li8&&n4. pd..,..<, "er
be 'af den Teatre~k""""" .openjø. til AS."'"
&kel .S _tr. ar. 9 l, AI.r •• ...,. og .p.

Fredningen har følg~e~n~d~e~o~m~fa~n~g[: ------'
Arealerne må ikketb"ebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

leg foraemlsoF mig QgliiJ le~ Hl d~

]jet p4 arealet l1gstnCle ligkapel "f11dog ltunne \14't'14 •• tU ,_
noxadUgekil'ke&!r4.u.



ror fredningen krævet ~ mg en erstatnmg.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses !=lå min ejendom matp. BP.

dog uden udgift for ~ .'oped4e't.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Aprøø denZ4 I 8 1951•

'V Alers. eqau64. .A.a&ebUer.F_.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den t y I &' 195/.
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