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Anmelderens navn og bopæt (kontor):

7 Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

"

Undertegnede 1':.arl Va14emar Jensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 34Q.

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor !tført.
sogn,

Arealet beskrives således:

••_1",,-

• ,l

, "

Fredning~n har følgende omfang:
Arealerne" må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt

eller (yeqvarende, ligesom der hell,er ikfe på arealerne må grav~s grus elle~,anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vo~ne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke- skæmmende. '

Jeg forbeholder mi~' dog ret til at'·. .' • , ) i \.• l: . • I

.000tøN .. 1ftDl.,. »I Inale'
., _ .... 4i1•• t...•• , ~_...... øt.

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

matr. nr. 34A af
lU__ by .. sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
HJ artlp sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Hjarup ,den 20' august 19 51.

Karl Valdemar Jensen.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender (oram~tåe!1de (rednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 34.2-

af
Hjaru);l by og sogn,

:tætlkmzRU.ttl'~xuxtJf(mbjlXlid3~dJmatIXDXZX
i:bl!xglilæzøtzkmt~ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes benlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

6' se]tember 1951.

J a s t r li .11.

Indført i da gbor:;enfor re tslcreds nr. 45, Kolding kØbstad m.v.,

den 8' sept~mber, 195J.... . ! ,': .

Lyst. tingbog bd. Hjaru] bl. 244. Akt: skab T. nr. 691. . 'I

H. østergaard
cst. ~

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREDS
den 3 JUN 1954 , "
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Rigtig kopi af matrikel kortet.

_ H... _. • . I A,'. U~færdigeta.engebyrfrl _ ....
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