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FOR MARIBO AMTRAADS;(Ri:D5

Undertegnede eognezA4 pI.kOBmDaDØ ~
tilbyder herved DC Ol( clXila ~

af øl'. 8s'e1eT by oa
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives saaledes:

Å~let er be~~e _~ 141'~.n og bea.Jt~8 80iI parke-
r1Dgsp1a4s.
Aree.le". 4er er p4eiord. er uatrlJalleret.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

"""."MCiiIlMØ •• stil"

Y1
For fredningen kræver .ingen erstatning.

'18 er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ,Ii. 'jgaOw»da:atIX
srte jo rden af Br. eml" by og sogn,

dog uden ~dgift for'" med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Sen4er herred og menighedsråd.

Ir. Ørslev , den 21 ., 19 51.
Jobs. l. lobaftsen

brleb7-Bo1Teb,...ar. 0rø1e. 8CgDerU.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på .... ClI p.4eJo1'481l
af Ir. fJftlleY by .1'. 8I'81eY sogn,

,
t af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-,

r delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt. den
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Airtsl'ldøt tar "'4.1\ aU -tikke til. at 8ogm11llcløt IIar pAwJ
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.Nord.

krræn at

~Trc -Ør.sle. y By og Sogn,
.f~/s Ic;rs "SØnder -//errcd.! X2r/ 6o./1mt

.!Jet /h c. 6i6ud al' 219"/9.5:' f'OT el gadcJorc/sarea./

med h'cd,rJ//>gsse:ri/!z.,r' s;;rc:de Qrea.!" er /Jef

dclCc /{'ort v/st med cS,frd' sA;raver;"ng.
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