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REG. HR. 9Y~C
Justitsministeriets genpartpapir.

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

, ... '-L OB ".
lIaJ4anone 'by 06 .OSC·

Akt: Skab nr.
(udfyldes af domme,kon/o,et)

Gadeog hus nr.:
(hvo, ddan! flndes)

Anmelderensnavn og bopæl (kontor):

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

F R E D NI N'G S T I L B U D

Undertegnede ab:'e~e"t" ArGIl :&i:eleta
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ' • .-f nD4..~ br _ .op

ømt, 'l~Joa"
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

1. 4.t anal, du UMO~Ut4øtø~ .. a.tø181k\ 6f 12' aewr
t.ra øa ~ k1r~ æc4 .:fa Ol: 'WlJt.

2. belG _Ve nr- ~ Ol " •

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-
forst rrende genstande.



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.

l
f
l Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 26/1.0 195 1.
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Justitsministeriets genpartpapir.

REG. NR. /!Y9 c:~% -SI

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.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gadeog hus nr.:
(hvor sådant flndea)

Anmelderensnavn og bopæl (kQntor):

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

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved sefl.l ei.el af I?E1.h. J*!.

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

Arealerne beskrives således:

6_ 1tOIUJiI.ln- tilhørende p4e3or<l ØIIt 'Og -14 tor KW~
låJ:"keg~. 1nclua1ve d~t ara.l,. der benyttee flOJl parkerinøll-
plada •

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.___ -cr:=~~-+---



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

r-
li

t
menighedsråd i forening eller hver for sig.

X1ndortofte den 2~ 101951.
A .1II&.G1\18sG

Soperåda:t01"ml!md,
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

e
e

Fredningsnævnet for Sorø amt, den 26/10 1951.

Urban jjeterøtQ1
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