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F. p.u. j. nr.: 05-01-1977

I
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1:4000

Kommune: Højreby 359
Ejerlav Gurreby B'(
Sogn Gurreby

Matr. nr.
Dekl~~endelse Ti~ltst

(J tn

4 a 23/04-1951 18/10-1952
6 11/07-1951 13/11-1952
Parkerings-
plads m.v. 2/07-1951 23/01-1954

Reg. nr.: 359-2
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~'tempe1- oG seb11'fri 1 h. t. lov 140/1937 § ".
18. OJtT1952. 4029. Anme14ør.

Fredningstil~ud

REG. NR. /9-U'.

•• \1.. J.,J.)

, ' .
Undertegnede gårdejer svend Frederik Hanaen. Gun-eb7.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4 a

af Gurreb., by 06
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

En 75 mater bred b1'l'lJllDloreØlet fra b.,veJEIl$ øe1ilise ekel fra matr.'
nr. 4 b 1 nord tU IIosevaDgs bygningers nordlige 1.mp 1 fqd.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtyoksende 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.
Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

4 a af Gurreby by og sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser .
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands adr. herred og menighedsråd.Gurreby

Gurreby ,den 2'1 4 1951.
svend Hansen.

~1 vitterliGhed I

Henriksen.
Poul la1me1'8r.

Ide't fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, .
bestemmes det, ~t tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4 a
af GUrreb1 by Gurl'e~ sogn,

af hartkorn: 7 tdr. 1 skp. 2 fdk. li alb,. hvilket matr. nr. ~
~~ JI:Ilt udgør et landbrug.

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.

Bruun.
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Indført 1 dagboaen ~or retskreds nr •• ~ .. lakskov kd»sta4 in.v.
den 18. OK:~1952.

Iqn.~.Bd. Dl. 4 a Akt:3Jalb J nr. 385.
lobs. Jensen. I .

Geb.vr 2 kr.
• to kraner.

Retsla-edD nr. 31.
llakskov købsw.4
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Undertegnede cOG\crddoio""l..lI'lnd ~/. Db1;, GurrebV.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6

af Ourrob~ by OU
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

ul b~:.illA"liØ ~ 1~ motoru b:coddo OJ 70 m' o bl~od40~J: Qi t~·.nr.6 L..onGb
b;;vo.jon reanet ~ dennQ:3 vootliGo :Jhol bo~emo 75 mote~ nord t<
kirJ:e~don oG 1ndt11 -JO.okkoly4o" otLaohu8, rAle4øa a't o1l'Souo hav·
veat oG o,vd for ld.1'1:f)ølh:don~~tteB al tralnlDUGIl,

l·
I

Fredningen har følgende -omfang:
Arealerne må ikke bebygges ener beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt ener 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 ener andet, som
kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog} CØdiic'xir at døl' ikke ved mclD1DG- aøreo 1ncS6l'eb 1
4en nu~øn40 bovokoDlnø i Øll'4ODOhave øUe&' at 4em ikke ør til hindol'
fol' 4onnoG f~olGo.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

a GUrrcb,.. by 06 sogn,

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten forLollund:3 ud.', herred og menighedsråd.

Ciurr ob, ,den Ilt 7 1951.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6
af uurrobl by UUrrobl sogn,

af hartkorn: 7 tdr. I. skp. 2 fdk. 04 alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 18 oø 42 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 12. novor.tbor 1952.

Acta-
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I s".pel- og gebmrt ~ h.ii. lov 140/19'1 § "~e !0j;o -5~
ADme14er. BAfUUliEDBIIGSlfANIIEt

Areal at (;Urreby b~ og OOlJl. :tOR IlARIBO iarlSaADSKRED~

Fredningstilbud REG. NR. '/'-l'
Undertegnede men'!. e4S1'A4 fo~ GUrzoebl -an

tilbyder herved ~kftlltxB »A Gune~ kirkes vegne

--tit W
at lade nedennævnte areal ft~fti'Xt:t frede som ned.enfor anfør!.

ztiI'

Arealet beskrives således:

. ..

næ s1aest :for k~m.Z'd~ udlagt. ~apla"e .... t den lBDgØ
k11iteslrdene østre eke1llur bel1ggeae ~l'døtl1.8el. Anal.ml er
bel1G8en4ebeDho14ev1a »l dele af kUkeøll'den. øav..Jlr. 6 og llatr.
nr. 4 a Gurre~ •

.l.r
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med h.øjtvoksende 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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

I•, For fredningen kræver liingen erstatning. V te a~
Vi iixer indforstået med, at ovenstående. Fredningstilbud tinglyses ~å ~i iilitXft"

af Guø:eby- by og sogn,
dog uden udgift forM med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet For Maribo 'amt,

provsten for Lollands sir. herred og menighedsråd.

,den 2 / 1 lY 51.
ilv1m. R1elSBD lari. ADeJers •

carl christians.
.........._.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på II'h'" ovenDlØllte aJ'l81
af GuD."eb,. by OS sogn,

~ =id ~ =:fdt:::= =ih:: I riJ:k4 ! .~.tnhim;;.iCtiiiHdiXxxXXiiiiuxxliiiixuxxiiiihiWbCiXxlu litiIi rUd', jtm
x~;&z ii~irn'iixil~iti

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

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

-
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Det tUt_eoe at De1"VIIrSL4.'tnc1D1DgeWbadt.in~e.o SOI\ •

.se1'V1tutsUttend. pi den Garrebl' kime Ulhørea4e 481 ~ 4_ aia"st

~or Gurreby Jd.1bBlZ'd udlagte pa1KeftnBaplac1s. etos me4 ~1Ben4. :tor-

beho14a

aAlænae arGlllet adm1niotrerea rod de kirkel1se IQ'Iltighe1er.

tftlffer k11'k.un1ster1et etog Uallon Dml"I'lU'u. 4eJdam1ilOD~pre18.

med hensyn tU eventuel o~ørelee ~ blBD1D6er pi. analet. :toJ' sA vidt
. I

,tisse aka1 t~_.k1:dt8116e :tonAl. \

. Deklaratiooen bonfaJAer 1cIat ~~ bVOl'1 analøt ~re .....,

mAtteblive 1ncJa.mgotWlder k1rke~rdfll1.

E1rkell1nister1et. døn 20. .uar 1954.
P.Il. V.
1•.1.

)

Am. Tme1seD
!'al.

den 23.JAIf. 1954.

Iqe1i.Un~d w.
Kort i akt l 385

Johe. J.sen I.•......
Gebl!" 2 kr.
• to kl'OJ1C'. ..-------.-.-.. l

l
I
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GUrreb1 d. ,. september 195'.
henholdsvi

Foran.U.4. trednma.Ulbud lIil;_., at lIIt4.n'&Il14. lOØl .~.re

a:l _tr.l1r. 4 a 0l • øurrebV ,. 0l .op 1~."~aaa ..~ ~~ft .".NYD' .
areal 81" beltal_d. JA heDbold8Y1. aatr.n:r. 4. es _tr.ae. I. :

~s.ng\:rø1ng _Ik •• ikke.

p.0. Blsk SVIBc1BUl'.
Br.kleriD ••••• tUlacl.l •• "11 "I'.~ C. ~ ~ øvJ.e.

1", ki:dc.p~ fr.maend•• mu..... tl1 Pl'Oy...s..etftl .... :

(fUJ'reb1 4.. 11/9 195'
Hcrtkl.

,,.
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