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REG. NR. //8;J G-

Genpart.

• " • I

,.
M&~r.nr. l. Jeem bf
og sogn.

Anm~lderens haV~ og bopæl; (kontor):

:...... Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
. dommerkontoret,' Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede ;j(l,n,,;n IJbrLno;ffel' i,iclH.lidt

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l

af byS••m
og

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

,," "Arealet beskrives således: ~Jl, ,tb~!e.pla~~ ,~r~,t~~r~~~t~fJ'1.ned

til v~Jel.l1 IUJIl1; ha..,n, v.~Jdrke,Ard,ne .J'.e1iZ'.·jhle:rae ..,d I"H/hJ

I.

, " I•• ,-

d I l ~; P l ,J
,

I ". l '

"
l')' "1'1' l'III tl' " .1111' )J" .. I' . ,l~,I •

, l'!, I I l) J J' J~,llt1I("'. \.t~~.I' l

"01.'1'1 ll. '" III. Id rI. 110 III• I l.

Fredningeh l har følgende omfang ~
Arealerne må i~ke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, lednirigsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, " boeter;" vogne til

beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virk.e skæ.mm~nde"·""1i ,\J:,. " ..

*lJfØ1D.IlW~~~~".' • 'l',

t! .. • • l."

~.: .

• ... J.. • l J

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. .l ' • ,l !" l :.I"

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. l af .

, "I

by
. I. .~~.;t • ,

og sogn

dog uden udgift for mig,

l ' . ----~,......-r--- --



•

•

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

, den 30. DlaJ 19

>,

I I i . l J j

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud. bestemmes ,det, at tilbudet skal lyses som'servitut på matr. nr. 1

af

0&
sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 4a O 13, e••• llolae .11&.,
ibd. udgør et landbrug. ~et lredede areal ses indtegnet på

vedlag~e·fflllrt~~Mtvilket en g~art bedes henlagt på akten.

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

J a 6 't r u 1'-

In(,lt~J!t ;!. .Dagboe;cn 1'01' het,lrikredø :Mr. 87~ Bib, K.b......
I. l , ll.

uH,d f;ibe. Herrea, d. lB. Ål'ebr'(i,:u' 19~52. I )li

L~(..ti. '.i:il.l.6:UOa. t)eElm. Bl. 1. Ak~, E. 'Ir •. 47~l., \iLl T .,:;. C:: .... ,'I'I

W.'r1kelkor' fQroY1.,.
Gregere hU.••

-0-0-0-

'i. Jl "J

'FR~D;..ill •.jG!i;'NÆVNE" ,
FOR

RIBE AMTSRAADSKREDS

,l", :.lL "' ,1.1

3 JUN 1954
l. ,
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REG. NR. //tlJ
Genpart.

Anmelderens navn og' bopæt (kontor):Matr.nr. 2~, ~eem bJ
og sogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede .rU.els Aage Præst11n
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2,!

af S.em by

Ol sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: En bræmme på 50 m. i arealers V~r,t11ge

side ind mod k1rke~ og kirkegården.

.l :.,

I ,

. .
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, mJd1ertidigt
eller vedvarende, ligesom d~r heller ikke på arealerne må graves grus ~ller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, sorn kan virke skæmmende.'

~lll1C:tndCI»IO'»JiIJrdDA'X~~~ " . "

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 2a af- Seem by sogn

dog uden udgift for mig.

lO.
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l
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
a .Jnenighedsråd, hver for sig eller i forening.".ell .QP_

I ~ .... •

t.l ••• ,den 19 51.30. lIa3

l • ' ; ~ .,'
'Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses· som servitut på matr. nr. J 1.1.
af

by -, sogn,

hvilket matr. nr. ixØ'i:ifi~j5i:iWlti$(xfi
i~ 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 31. deoember 1951.
I

I, ,

"
J a 8 t r II p. I j !

tol' Retenede Nr.' 87. B.1~.K.bB"" .1,Indført 1 Dagbogen
med Ribe H~~~.4,.Ø.18. ,.~~~ 19$2. I. II' , I. J

.. L , ....... i ,I!' •.

Lyet. 'l1Dgboga.em. Bl. 2A' Akt. B.' 11'.· l'J.lj·,,( i"!";).l,,;,, •. l\/P,

~atr1kelkort foreviat.
Grelere Fri18. "t.

-0-0-0-

G.npa~1;en8 rigtigbed bekræfte ••

FREDNINGSNÆVNET.
FOR

RIBE AMTSRAADSKREDS

(~/pl~''7 .J ••

). "
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REG. NR. //,..1 (;. l)~ ) r)
Genpart. ~

Matr.nr. 3!, Seem by
og 8ufD.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, !to/sted.

Fred n ingstil bud

Undertegnede menighedsråd for Seem sogn
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3~

af by
Seem

og
at lade nedennævnte areal af ovcnnrevnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet besk rives således:

HeJ e llrea~ flt.

, '

l' .1 ,

Fredningen har følgende omtan'g:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves g~us ~ller ,a~bringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende: I ..

:alftft4>Jiili~uaJtfkiHt

.i" "

, .
F f cl

. k råd,t. '.' , .
or re mngen ræve~~g mgen erstatmng. . . . ., . . .. l •

RAd,t _ er ind~orstået med: at ~venstående fredningstilbucl tinglyses p~~'PtIi~m'
matr. nr. 3! . , af ." .1 l. " , ,I

SeE:m by og I '. sogn .J,

dog uden udgift for mig.



-,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Seem aDPIII menighedsråd, hver for sig eller i forening.
I" ~I :

Jørgen Oleson. Poul HJ~rram. Muren Johansen.

ti l l J l
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr ..nr. 3!
af

~ecm by sogn,

~UlIl~~Ø1"U~·.

iØ.x~Qmq 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 15. fe'bruu ,1~~2.
l ' •• 1

.T Q a' 1t~ ••. ".1

»et t11trlldelt. a'\ .%'Værende fr.etfttnsa"11tn1''lt1nglyd.a eo.
t J • l, l ;. • J I ~1+ I

.erVU\ll.·t1tt.n~e ~~ "a~r~nr~ 3!. Se.~ bi" ~~) "'P~~"L", "".I ,'" i., I. I

1'; iI'ke!ll1nltlt'fV~ ..1I•.,d'JY.IS.J:J"'-',Jl52.
l'.llt.V,
.~.B.

Ind fer' 1. DacboBen for Rotekred. nr. 87. Rlbe K,batad
••d Ribe Herret, d. 10. 'ebr. 19Sa.
Lys". ~~D&~gi' :iieø&u. j)l. li "'til B. 111'.l'•..'I' .. I Ol .1 •. 1, I t " l

pjat~lkeik~~~;.kri.cI1~1.llt..å"k1rk.'rahl&ierl.~I •• 'lJbol~.i•• ,ft.
j ,. ~. ~ d ..l I.Q~,~rlll.t.n j, s.e. foreyiøl.

Gregerø lr1ia. "~o

-0-0-0- ••.•• I l\1~ l li r. ,Ild l j
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