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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. /"~.3

28 Rom og 0v,erb.y
Rom sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d København kvarter)'

eller (i de s0nderiyd~ke lands-
d..le) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

IDom. AU: Skab nr.
tadJyld., øl do",,,,,,lconlo,")

I
~
I
I

Bestllllnga-
rormular

Købers }
K d·t bopæl;re I ora

Gade og hus nr.:
(I.vor sAdanl fIndeI,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fl'ed.ings.æv.et fol'
Ringkøbing amtsl'ldskl'eds,
Bolstebl'o

Stelnpel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Jens Chr. Jensen Kamstrup

tilbyder herved som ejer af ~atr. nr. 28

af Rom og Overby m.m. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede.

Rom sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågældende matr.nr.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

28 af Rom og Overby by
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Rom sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet tor Ringkøbing amt og

Rom menighedsråd hver for sig.

Rom , den 19 / 5 19 52

J.Uhr.Jensen Kamstrup.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 28
af Rom og Overby m.m. by Rom sogn,

:lØ1Ciia.tldoolaKxxxxxxxllk:x:xxxxxx)Slcpocxxxxxx:Xltxxx~ hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 20 ibid. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 /5
H. Richter.

1952 •

Jcn.ea &: Kleldøto9, AIS, K.beohn.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v., den 7. juli 1952.
Lyst.Tingbog:Bd.~om.B1.3o.Akt.Skab F.120.

Habersaat.
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REG.NR./'~3 9tF
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

/ ~I!
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... \) ..~, \

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller ti de sønderiydske lands-
drle) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

30 Rom og Overby m.m.,
Rom sogn.

Akt: Skab nr.
(odJyld .. øf dommerion'o,,')

Bestilling.·
formular

Køben} ,
Kreditors bopæl:'

Gade og hus nr.:
lhvor udanl lind."

Anmelderens navn og bopæl (kontor>:

Fl'edlltngsn."net fol'
Ringkøbing amtsl'åd.kl'eds,
Bolstebl'o

kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Rom kommune (Fattigvæsenet )

tilbyder herved som ejer af .matr. nr. 30

af Rom og Overby by Rom
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Area[et beskrives så[edes:

Hele det pågældende matr.nr., bestående dels af parkerings-
pladsen øst for kirken dels et areal syd for kirken, jfr. ved-
lagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, te[efon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræverSjqc ingen erstatning. ;nen
Sgr .:tog er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på l1låJt: ejendom ,matr. nr.

30 af Rom og Overby by Rom sogn,

dog uden udgift foocllliB· sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

~J6iix

Rom sgr. , den 19/ 5 [9 52 dl,

P. S. V. Til trædes .(.H.B. Christensen. Rom sogns menighedsråd
19/5 1952 P.M.V.

K.R. Seerup.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 30
af Rom og Overby m.m., by Rom sogn,

mOOxttllQ]]XXX.xxxXX1XlXXXXXXXxDøcxxxxxxxfJ6t:'XXXXXXX1l~kDk~Jmoblmiox
~~R:XOOC XibJtx~~X
Det fredede areal ses indtegnet på ved [agte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 19 / 5 19 52 .
H. Richter.

Jensen &: Kleldl!ltov, AIS. KebenlalVll.



Foranstående fredningstilbud godkendes herved.
RINGKØBING AUTSRAu, den l. juli 1952.

Sommer-Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 82,
Lemvig købstad m.v. den 7. juli 1952.

'Lyst.Tingbog:Bd.Rom.Bl.30.Akt.Skab.F. 120.
Habersaat.
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