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U D S K F I , t.

Matr. nr. 4!n e.t~rrn~r1e.~~~ Anw*ldert
1rtl'd.l"1ngsnævnet

lov nr. 140-19,7.
U::ll.~~fi:·tpqnede øs term~rt~ e:togneråd (~rklærer sig villig til, som

e;jer .'1f 111 '1 ti" .. nr .. 4t.p :;tf' ø.l\tArmt.'\I'ie sogn, at lade et ~U'eal af dette

mat:;:-. nr. f.r"de, tor at 81krtlll den fri b~li:;genhEHl af øetermarle kirke.

\raalet beekttvea således.
'En 2'5 1: hrflrt. bræm!'l1p.l~lv::n am:tsve jan Røtm*-Svaneke fra. mat:r .. ur.

4ar øet~r~lr.io til 4a SIDst.- -
.\rc:".lcr~t! rtlå ikke bebYf:Dos el1~r 'be!llantes med udsigt8ødelæg-

gf>ftt"e bepl~ntni"g,. l 'iS6som lier he11 O't" ild~e l)å arealerne må anbringes

tr:rno~['lX'r.-r-.tor!'.t.ation~r, tølAton- o-P:'tele,:;'rafrnaater og lignende eller

oro'ntt~es nkllt'13 li u.~ealgø8tedE'r ..... oenfl til boboelse eller opb$varing l:lf

rn"r.:h~,hor., :lnl rlnf,:ee nlAdd'.nger, affald.t3dyne.r eller lignende skønheds-

t(n~::'!"':tr:rendeffenstande. Dar 1'ftå i det hele ir~ke forf.rtages ændringer i

d~n m' b'''.8trti~nd(i\ tilstand, der kan viry.c økætiriE-:ndn eller hindrcnrie 1'0:['

ud r;~.g+.el'1 t.il eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Je,,-; er f!!ntg 1., at ovenstÆU:fndo fredninget11bucl tinglyses 9t~ ...in

forn~vnåe ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberett1eet er fredningenævnot for Dornholæa amterådskreds

og menit,;h~d (J'l'!.tdet for 0a termarie aOF)l.

UndoTakrRvna ~Qrmand. for sognert.det attesterer, at underskI'iverntJ

uc1~r<irdf)t samlt',~e ao~n~rH.(l.

øster'i.tarL3 t de!.!. ......1/7 1:; SG

.A. Cl ~·,tl.ge.n 1-::..ln.u .};"l. 01 sen

* .:..._.. .
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x. A. Jwnriknen J. P. ChriøtenGen 'f1althor Skotte
Idet fredn1naanmvnet modtager og godkender foranstående fredn1nga-

tilbud, beatemiAea d$t. at fredn111genvil være at lyse på matr. lU'

af 8ogn.
Det fredede o.rttal ftr indtegnet på 'Vedlagte Kor't. af bvllt.'tlt en

ienpar·t 't-edes henla.€'t på ~t.n.

Fre4.i.l1ngenævnot tor !ornholmø. ..\mterf::dAkrecb"

den 12/8 1956
;J. Uasø1ng

Ilt~rt?r1; , d~{bog0n tor retakredfl nr. 26,. Nel~...ø kø'hAtad In.V. dO~1

26 .. G,'t}t;r~bo::" 1956 l~at. Til1€bog: 3d. I Bl. - Aktc Skat:- G nr. '00. ,
JteYf'r Petersen

f •
•• • ur J.J b

lalt kr ~...
Afekrltt.nø rl"t1~he4 b~K~tt~G. .
r;or;J..~eren1 Neksø lUtlHltad rt ..v.. den 5. juni 1\)61.

~~
s. lIaO::ling l
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REG. NR. /9t:J~o

A l S K R I , T.- Matr. nr. 4fg Østermar1e Anmelder.

FredniDg8næYnet
Fredningsoverenskomst.

Stempøl- og gebyrtr1
lov nr. l40-19~1 .

~:
,

•
•--

Underte~ede rentier Vilhelm Lund, østerma~1e erklærer sig villig
til, som ejer at ma-,.r. nr. 4fg af Østertnarie segn, at lade et area.l af

dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed ~. østermarie
kirke.

Arealet beskrives sålcdoo~
En 15 m bred bræmme langs 3Jl".tsvejen Rønne - Svaneke OS langs matr. nr.

49 0atermarie.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke b8bye~.s eller beplantes med udsigtaødeleggende

beplantning, ligesom der heller 1kke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, teletoD- ae telegrafmaater o, lignende eller op8Btteø
skure, udsalgssteder. vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber.
anbr1ngae møddinger. affald8dyng~r eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande. Der må 1 det hele ikke foret~&ea ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller

For fredningen kræves ingen erotatning.
Jeg er enig 1, at ovenstående fredn1ngstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom. dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amtsrUdskreds og

menighedsrådet for østernmr1e soen.
Øster~ie. den 7/5 1~52

Vilhelm Lund
Idet tredningSl'USvnet modtager og godkender foranstående tredning8- I

tilbud. bestemmes det. at fredningen vil være at lyse pi matr. nr. 4fg
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af 0stermarie sogn.
Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådøkrede.

den 9/9 1952
s. Hassing

Ind~ørt i dagbogen i'or retskreds nr. 26. :tlelcsøkøbstad o.v., den

9. september 1952. Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. - Akt: Skab J nr. 445.

Anma Forud hæfter servitutter.
s. Hassing

0 kr
~ "
" 14I ";t II
iL.!J n 2.-
Salt kr 2,-
to kr.

Afskrift.ns rigtighed bekræ~tes.
~mmer_ 1 liek •• , kabstad II. Y. t deD 2•. ~UD11961.

~i~
s. kSBing



REG. NR. ~d.-t,l)

A F S K R I F T.
Matr. nr. 4æ østermarle Anmelder.

Fredningsnævnet
Fredningsoverenskomst

StemEel- og gebyr fri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gartner Cbar1es A. Jørgensen, ~stermarie erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 4~ af østermarie sogn, at lade et areal
af dette ma~r. nr. fr~de. for at sikre den fri beliggenhed af 0stermarie
kirke.r, ' Arealet beskrives således:

En 15 ro bred bræmme langs matr. nr. 4s og 4by.
Fre~\ingen }~r følgende omfang:
Arealerne må ikke beby~ces eller bcplant~s med udsigtsødelæggendo

beplantning, ligesom der heller 'ikke på arealerne må anbringes trans-
±'orL18.toI'ste.tiol'lel·, telefon- 0t" telee:rafmaster og lignende eller opsættes

skure, uusalgsateder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber,
anbringes mødding r, affaldsdynger eller lienendG skønhedsforstyrrende
genst'.lrlde.Der må i dflt hele il,::ke forc:i;:l,38ElællGringer i den nu bestående,tilstand, der kan virke akæt:1rnende eller lli!ldrendefor udsibton til eller
fra kirken.

For frednineen kræves ingen erst~tning.
Jeg er enig i. at ovenstående frerlnings~ilbud tingly&es p:l ~in for-

nævnte ejendom, dog uden udgift for mie.
Påtaleberettiget er fredningpnævnet for Bornholms amtsrådskreds og

meniBJledsr~det for 0stermarie sogn.
Østerlnar.Le, nen 7/5 195~

ffilarles Adelsten Jørgensen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredn1ngs-

tilbud, best ••mes det, at _redningen vil være at lyse på matr. nr. 4æ
Fredningsnævnet for Bornholms AMtsrhdskreda,



den 9/9 1952
S. Has.ins

Indført 1 dagbosen tor ret.kreds nr. 26. lekee købeta4 a.v., den
9. september 1952. Lyat. T1.ngbo•• Dd. I m.. - Akt. Skab A nr. 264
AJuu Forud h&stter pan.tecæ1d oe aerv1 tu.tt$r.

S. Uaer.d%1G

" § kr
~ ft

I
§ 14 "

II
ll! "2.-
lalt kr 2'.-

,
to kr

,,,

Afskrift.nø rigtighed beb."'l8tt•••
Dommeren 1 Nekøø købstad m.v •• den 2. ~øn1 1961.~I
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