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REG. NR. // ~ C /',',)
, '

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
'I, og andre påtegninger IU. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(ud/yl.des af dommerlrontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Stempei: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

ee Undertegne(;ie ~ll1#t S~ a......
tilbyder herved som ejer af mat r. nr.

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

Arealerne beskrives således:

1.... 1\1'U.1, ... li_. ~ •• ~ at 60 ...
t.n~~

2...... 'Nø' r.. JdI"~ _11M .,;l~ .......
..... _-. ~W~_ ., ._ .. kU~.

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, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.



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

11 .t OzH '1..f.l\Ø1'1Ip bI' _ ......
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den / 195
Uæ. Jlill_.... af ~ 1.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet 1'01' Sorø amt, den 15 / 4&_ 195
.. 1.
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M~r. nr., ejerlav, sogn: , ..• a. U~_
(I København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands- FJJ.a""" " .. ~bers }
dele) bd. og bl. i ting- K d't bopæl;
bogen, art. nr., ejerlav, re 1 ars

sogn.

Akt: S~ab nr.
judJyldes af d0l"merlwntoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkonto1'('t, Ring.~ted.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Stempei: kr. øre,

FREDNINGSTILBUD

UndertegnedE;!

tilbyder herved som 7-~~~r~"''''
(,1~

,. '. la i" ~ 0& lA. Ki:tke f~ '" ......•
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

le 'b1Iinø ... Ul~" ~ tØ g. JckkeaW-. JM~.I'
te ••t toz lu...tt6&bten •• ~_d. ;ru.-n.aøaplal ••·

".ua.. )
Fredningen har følgende omfang: --~.--
Arealerne må ikke~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.

Jeg forbeholdet' ftl:i~ deg ret tjl at

~esti.l.li.ov,,--' r----------------



ror Irednmgen kræve!') 1'8q mgen erstatnmg.
V \ ieg..er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tInglyses på min eJendom matr. nr.

c:;&
, a. la ' .. ~ .. 14. U1"'ke ~>'_ .......

dog uden udgift for ~ O S •

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredning.mævnet for Sorø amt, den J2 h 195
1. -'•
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Jerra1-n af

Ærlce-Flinterup .By

Alsted- Herred;·

Sorå Am-t

Rigtig kopi af matrikel kortet.

Direktoratet for Matrikelvæsenet cie9--. 1951

Mllfol"hold 1 :-40(}(}
o

:7 J'

.'a"ket H. ,I. C"r. _ ... ". ~... '''''"d.1 ..,_
Udfærdigelsen gebyr/ri.
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