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Fredningstilbud

Un'dertegnede ~rdejer Jørden JenGEIl. 'Femø,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 22

af Sønderby by Femø
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet er be1iooende nord for Femøkirke OB kirkcBård.
Fredn1nBeIl omfatter den' østliGe ende af matr.nr. 22. begrænset dx
mod øst af k1rkevejen, modnord af ævneve3en. mod syd af pare.l-
lens sydlige skel indUl 150 meter, regnet fra kirkevejen •

Fredningen har følgende omfa~~: •
Arealerne må ikke bebygges l~~~ffued højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

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

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

kan virke skæmmende .

• ~~t~x tlot til ;fornyelse a:f bøe"dende beplantning

forbeholde G.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

22 af Sønderby by Femø sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fualse herred og menighedsråd.

Femø , den 14 IS

Femø
19 51.

Til vitterl:i.gb.ed: Jørgen JensCJl.

J.Exn.er •
Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 82 a og 22 b
af Sønderby by Femø sogn,

af hartkorn : (g tdr. ~ ~kP. ~ fdk. ~talb,. hvilket matr. nr. i forbin-

delse med matr. n~'. 22 a Rørreby m.fl. ~ udgør et landbrug,
Det fredede areal ses indtegnet på vedfagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oh."tober1952.
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Utempel- og 6,ebyrtri 1. h. t. lov 140/1937 § ".

. AnmeldGr~ATU R FR EDN I NG S N ÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARIBO AMTRAADSKRfDS

2795
10 OKT. 1952.

Undertegnede p1antageej~r' ~eopo1d Ja.CObael1. Fæø.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2. 1 b og ,. a

af Sønderby by Femø
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

~\reale-ter beliaaende ~ Femø k1rke oG kirkeah'd fra Yest
OVer syd 0(; øst til nox-d.. .
Fredningen omfa.ttor en 150 meter bred bmmmeockrin{; ldrkegArden,
regnet fæ dænes crænseskel.

Fredningen har følgende omfanw
Arealerne må ikke bebygges ell'~f~~~~d 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.

~~W!dAbt~t Ret til :fornyelse a:f bestående bepJantniDS
forbeholdes.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2, l b OG 3 a af Sønderby by Femø sogn.

_ dog udyn udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Fuglse lemø menighedsråd.herred og

lemø
til v1tterl1ghedl

J. Ezner.

, den 14 / 8 19 51.
L.R. Jacobsen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr·2. l b OG , a
af UøndeJ:'by by Fem! sogn,

af hartkorn: f tdr. ~ skp. g fdk. ~i alb,. hvilketl:matr. nrei forbin-

delse med matr. ~r. 5 4, 4' hf 45 n ot 45 o 1 ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, d.en 16. olctober .1952.



'In4~1?Ir't i clagbo{Jenfor retskreds nr. 'O,Jkribo ktbotad IB."_
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Lys".T1nG~oa.3d.FønøII Bl. l b Aktl8:hab C. nr. 169.
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2 kr. Rett11a'edonr. '0
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.Terræruaf .'
$o'nderby By.
Fenui$ogTU,
Eugl5e Herrd,
Naribo /lrn.b.
gter eruK~it a.I ffcdrikdkortd;.
De 1 h.t. tilbud at 14/8-1951
af matr. nr. ll. 2, 3! og 22 af Sønderby By
med fredn1ngsservitut sikrede arealer er på
dette kort vist med skrå skravering.
Mar1bo 1 juli 1952. ~cc~~==
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