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Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede KJ't81iea IlaQll8DJlH.ra
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 61 ..

by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som ne~~! •.
sogn,

•

•

Fredningen har følgende omfang:"
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transCormatorstationer, ledningsmaster 'o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

J,eg for~ehol~~r mig dog ret til. at

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

matr. nr.'.&. af
saal'de a. a. by or:~ogn

...

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

Urup 26' septbr.19 51., den ----
Ohl~. H. Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.. 61

af' Sønder-UruIl€;;aarde m.m.
by Grindsted sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 6}f,
ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

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

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 3. oktober 1951.

J a s t r u ];l.

, .
I?df~rt i dapbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.,
den 4' oktober 1951.

Lyst tingbog bd. S. &: H. Urup ble 61.- :Jct: skab D. nr.' 615.
Genpurt m' kort medfulGt.

f:>.Sger Ras!!lllssen.

Gen:partens rigtic;hed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNEt1'
FOR

RlaE AMTSRAADSKREDS

1~4
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