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Navn: Vester Hæsinge kirke
l/fO"'-."UU

Reg.nr.: 4-25-06

•
Kommune: Bro by
Ejerlav: Vester Hæsinge by
Sogn: Vester Hæsinge

Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato BemærkningerMatr. nr.

I
e~ 30/3-1953 7/4-1953

2112 21/1-1952 19/2-1952
21~ 21/1-1952 19/2-1952
21h 30/3-1953 7/4-1953
60 20/11-1950 2'7/3-1953

umatr.
areal 20/11-1950 27/3-1953

100
!

1 :4000
5.0

For samtlige matr. n~e. gælder fØlgen-
de bestemmelse:
Forbehold ang. genopfØrelse af bygnin-
ger på samme sted.
Del af ~. Tidl. ~.
Del af 2112

Del af 21~
Hele 21h. Tidl. ~.
Hele 60

Del af kirkegård. Tidl. 60.

\I,



REG. NR. ?'øt /,J ,1
, "l,

'1 (I'
//

• GeJ:"!.:..al~
Ilatr.nr .. 60 af Vester H::osin;.:;olJy oe:; ;Jo~nO Anmelder:

Fr edn j ntp 11;.:) vne t
Jor

Sven<lborg c~lJ1tsr:J.dskreds
Nyborg ..

FREDNIHGSOVETIl~iJ3KOl/lST o

Stempel- oG gro yr.fri
lov nr .. 140-1937.

UnderteGnede 1,u<3ejer lIan[) l'eRr ~losc, VOGter H<.DsinGeerklwrer sie villig
til, som ejer 8i ma-Lronr.. 60 af Vestel' IIwsinge by og sogn, at lade et
areal o.f del,Le 1I100t1'o(11' .. frede for ,.d; filere den fri beliggenhed af Vester
I-f1Lsin;;akirkeo

Arealet benkri vos således: hele matT ..111' .. 60.

•

Fr8dnin~<:m har følg:.mde omi'anl3:
Arealerne.: må ik1:o bcbYGc;es ello1' beplantes med udsigtsødelægeende

beplo.ntninl3, liGesom der holler ikl:c p__arealerne må an~:ri~El:m;:sx:f; o.nbringE,~
trannformatorGtationer- telefon, og tolegrafmaster og lignende eller 01;-

sættes skure, udsalgsstedol', isboder, voC;ne til beboelse eller opbeva-
ring af red.sknber eller lienende ,,lcønhedsforstyrrende gen~tande. Der
ffi:J. i det hole ikke foreta::;es wndrinGer i den nu bestående tilstand~ der
ko.n virke 8klc:llllllendeellr::r hindrende Jor udsigten til eller fra kirken.
Hvis 1yeningerne på grun ej ondommm'enskulle br..ende eller blive brudt
ned fOTl)l.i :;tO.L' Jeg miC mil ikk~~:gt genopføre dem efter at ha~e fore-
lac;t bYb'TIin[j8tegnin[;'er 0[:; bolig[;enlledsplan far fredni.l1Gsnævnet til god-
kendelse ..

For fredningen kr",ves ingen Ol' statni.ng ..
Jeg er enig i , at OvcJ1stuende f'l\J dntn~~tilbud tinglyses på min

forn~vnte ojendom, dog uden udcift for mi5"
Påtaleb ol'et-Li-.:;et Cl' fredl1il1UJ l1Lc;vnetfor, Svend borg amtSl:'ådskreds

oG m8niglJed:"'l<jclet for Ve::.;tcr Iræsil1tjco
Vester IItCsin[;o, den 2/11 1950.

HallS P.Hose.
Idet fredninC;Dn12Vnet modtager ae; ~odkerrl er fer anstiiende trednine;s-

tilbud, be steml~es detp at frcdnil1L;Cn vi 1 vtæe at lyse på matr.nr .. 6i)
af Vester HwsiJlge by oe; 8ogno

Fredning:::mL,JVnet fol' Sven] borg arnt:;;r~'dsl<Teds,den 20/11 195~:
Keiser-Nielsen.

Genpartens ric;tie;hed bekr~ftes.
FrednififjSnævnet

2 r· MTS. 1953 H'l

Svendbo"~, 1.1~.rJiid,I~led•
• ,,) .. \il~

....... 10
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Hatr. nr • .t/~ 1.t/~/ 1~
~r??~r'

,~ "'t~\O\ ~ REG. NR. /7"1/) (toJ; -~;
II"'!;)'/< J

Fredningsnævnet
t ' lor

Svendborg Amtsraadskl6da
Nyborg

An!!cl Jer: r

Fl\ED~JIjJG.sGV~uEIJ.S;{QLST •

Stenlpel- og z,e1J;vrfri,
lov nr. 140 - 1937.

UnG er tto. ;necle

erkl@rer sig viJli~ til,
t

af 1~,~~~
S0!11 ejer ef matr.

by, søgn, a t ladE:; et

aJ;:eal Bf dutte rnULl'.,llr. 1'1".1}::; fo:."'aL ,"i1'r~ den fri beliggenhed af

Are[~ll;t ue::.h'ivl:lu s~,l(;(]os: ~ ~ ~ ~1~'r
~?~~-r-

Fredningell har .følgende omfang:

Arealerne må ikke 11eby{S!.:"(,:se1:1er l) -,plantes med udsigtsødelæe:gende
, . ~

I. ,beplantning, ligesom der heller ikke pf, 8reaJ erne må ,anbringE1S transforma-

torstationer, telGfoll- 05 tele':';T:.dn.a.st81' og Uenen<le ell er opsættes slem"S ,

udsale;s's tEder, vogne til br::bQel.sc Lll:.;r opbevarine af redskaber eller li2'-

nende skønhedsforstyrrende 3enstnnde. Der mAi det h~le ikke foretages æn-

drine;er i den- nU beståendG tilstand, der hm virke skæmmende eller hindrende

, for udsigten til eller fra kir1cen. Hvis bygni,ngerne,på ejendommen brænder
eller nedbrydes furbeholder jeg mig at geno~føre dem på åamme grund, men
vil i så fald før ?yggeriet påbegyndes forelægge bygningste~n1nger og be-
liggenhedsplan for nævnet til godkendelse.



Jeg 8r enit:: 1., 8t OV'-'l1L"L,P.onde ['J ,J,t.i I;,;stilbu<l tinglyses' p~ min

PåtalelH;rott i [-0"<:3 L Cl' fl'c,unin ':o[;:JvVll'::: L for SvenillJorC R IlltsrådskreOfJ og

LlelLig1Jed'--l'~_[Lt fat' ~~ ~~7'
4~ ~r ,<lon J /1/ 1c)~).

~:;#"~~~~.

Idet fr ednj n r;"mmvllet l:,O/Jtil[;er o,~ :-(),~kcnder for anstliende frednj n{js-

tlJbud bestOl.l[l'l~,-' dl~t, at frednil1(;I:;O vL1 Vd,re nt lyse p& mat'!'. nr.,!I!:? 3/"!;;

af ,4~ ~~r by,

sogn.

EJ g j' is 11 a Q GE h 'j n l t' I ' i j i '"J r) 1.. t ' , •

Freclnjnp"nu,vtI(;L for SV8lJr1iloT,o; rll'lt~;J:~Jc;]rr0ds, den :?/// 19~.z,.

fllY"_ ,- ~ ~~ • ~ ~- ~_ _ •471~' t/U?.....--, ~
,.--.

I

Indført i dagbogen for retskreds nr. 37, Fåborg købstad og S~-J.-
1ing herred m. v. d. 19 februar 1952. '

Lyst Tingbog: Bd Vester Hæsinge Bl.' 143 -44.
Anm: matr. nr. 21 o er fundet behæftet med pantegæld og servitui

ter. Sig~. K. Dige Petersen.

Anmelder: Foranstå.ende overenskomst udvides til at om·
fatte matr. nr. 2 Q af Vester Hæsinge by og SOgl
der nu sammen med matr. nr. 21.~ og ~lQ smtds. f
jes af undertegnede husmand Ejnar Jacobsen, Ve-
ster Hæsinge •

Vester Hæsinge,
slllgn.

FrednIngsnævnet
lor

Svendborg t mtsraad.k, ed,
Nyboff:

den 30 marts 1953.
Ejner Jakøbs,n.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 37, Fåborg købstad
og Salling herred m. v. d. 7. april 1953.

Lyst tingbog: Bd. 'I V. Hæainge B:I:.:1:44
Anmelder: Matr. nr. '2 ~ er behæftet med pantegæld og ser.
vitlltter.

sign. K. Di5e Petersen.
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