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Bestllllng.-
formular

D

REG. NR. /?/.,t

JustitlSministeriets genpartpapir. TiJ skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. a/ domm"kolltore/)l.iA. ~,..li ho~

!ris -an. Købefs }
K d·t bopæl:,fe .. ora -1"')

V .
Gade og hus nr.:

(hvor d.dant fi.ndes)

Anm~lderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsuævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede lfv18 meu.1&hø4sl'fi4

tilbyder herved som ejer af matr. nr. __

sogn,

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

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

~m'iixmW·'i)i!~'il.

For fredningen kræv .. ingen erstatning.
Mnhl" .... er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses1. af ::.-= by

å...miDl:""-P ~Jen om matr. nr.
fw1.8 sogn,

dog uden udgift fo~ mentnhadll:rA.4at.
Påtaleberettiget i l1en1iOl<ftITloreståenae er fredningsnævnet for

"'.*:ii*,,5ø~*
4 1\1.

Ringkøbing amt og

fv1ø ,den:2

l. M. Y.
R1e18 P. M. Ichlli4t.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mate. nr. Ja
af iaUl'iU.p'l ~ hy ~

fredningstil-

forbi n-

ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart be

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 20 /9

u. R1chtel".

1951
Jensen & KleUskov, AIS, Købenba"n.

ROUH80IllG$eOCT~ua(tlll, /101,lltlRO 6486
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Det ti1tmdea, at nærværende fredningstUbud tingl78ea
som se1'Yitutst1t'tende på matr.nr. 11&LauralJØt hoftcl&bd:,.
!vis sogn~

Kirkeministeriet, den 19.september 1951.P. M. Y.E. B.
M. G. Petersen.

eksp.; . !' "

Indført 1 dagbog for retskreds nr~ 81..
Holstebro m.T., den 21. sep.1951~

Lyst.Tingbog: Bd. II. Bl. 268.
Akt.Skab. R. nr. 602.

Anm.1Forudhæfter overenskomst ombetaling tn kirken.
H. Richter.
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