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Afskrift. REG. NR. /~J//T /%'J'J.,
!tmtltsmlfitsteriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Fredninesnævnet for Randers amt. ]'.S.40/51.
2a Handrup by, Akt; Skab nr.

(udfyldes af domm.,konloret)
Mtr. nr.; ejerlavr sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

D o,l.'aoysogn.
Købers }
Kreditors bopæl. -----

Gade og hus nr.;
(bvor sådant findes)

Anmelderen8 navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds.

196 - 13/2 1952.
Stempel: --- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede Jens Peter Rasmussen
Dråbyaf Handruptilbyder herved som ejer af matr. nr. 2§:. by. sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således: Bn bræmme på 12 m. langs kirkegårdens vestre
hegn og strækkende sig fra kommunevejen indtil en flugtlinie paral-
lel med kirkegårdens sydvestre hegn i en afstand af 50 m. fra
dette.

, . Fredningen har følgende omfang:'
I

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidig! eller vedvarende,. , ..... - - \.

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegr;fmaster. ,
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-. . .
skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstand.e..



• l

For fredningen kræver jeg in~en ~r~tatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredl1ingstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 2§:. af Handrup by, Dråby sogn, dog uden udgift for mig.

Handrup , den 10/ 2 19 52 •

Påtaleberettiget "j henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Handrup
menighedsråd hver for sig.

Jens Peter Rasmussen.

e-

Idet fredningsnævnet--for Randers amt modtager og godkender foranstående jredni~gstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2§:. af Handrup by,

Dråby sogn, :xoc1mrt-kormxxxx x xt<hr.xxxxx)S)qx:x xxx x:idkx xxx x xoottxJntilkll.1xm:åttlC JOX.

k.totH~~xmeac:i:iMM"X:Ht»:XXXXXXXXXX)qtilli )qoo:gørxetXl~~J.1ig4C2OWC";f.f.e~~Jfi,f.eal(. oosJi»dt~et

~:kx«R~kofkXlkJb.xiJkdcJm{~MPJi[rt.xhe~xJwHlJIgtxpåxmoo:J){

Fredningsnævnet for Randers amt, den 13/ 2 19 52
K. G. Larsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Ebeltoft kØbstad m.v.,
den 13'febr.1952.
Lyst. Ting~~~ blad lb Handrup. Akt:Skab A nr.356.
Til præjud(;~~fter pantegæld og servitutter.

N. O. Nygaar d.

cst.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfte~
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