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Fredningstilbud FOR MA~ii30Ai\ta~r\;\i::CG(a)j

Undertegnede ~rdojer Lo1t Hansen, Vester Ulslev.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 7 a

Vester Ulslevaf by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført..

0« sogn,

r'
I'
1

Arealet beskrives således:

Aroo.let er beliGGende nord for ld.rkegArden og uav.nr. l p og l 1J'
V. Ulslev.
Fredningen omfatter en 30 meter bred bl'l1llllD8langs kirkegården og
de I1&lVJ1tematr.nr. regnet dels fra ldrkeølrdens dige. dels fra
nordskellet af mtX'.nr. l p OG l b til s14stnævntes østlige skel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højt voksende 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.

~~~PX
"

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

7 a af VeDter UlDlev 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 l1uase herred og V. Ulslev menighedsråd.

Vooter ulsiev ,den 17/8 19 51.

1!il vitterlighed.
C. Krarup

cst. eosneprmst

:Leif låns ••

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 7 a
af V. Ulolev by V. Ulslev sogn,

af hartkorn: 4 tdr. l skp. 2 fdk. 21 alb,. hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 63 h 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 16. Oktober 1952
Bruun.
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~tørt i dagbog_ tor rnokr'e4s Dr. 29, BaxkjøblD8
kmatad m.v. 4en 18 OK~1952
Lyst.Tingb06IB4• P Dl. 268 Akt.Skab B Dr. 148.

låmo von Ho1oteul. I•........

Afgift.Lov 140/37 § ".
2 kr.

Retokre4s nr. 29
SakDkøb1ngkøbata4

m.m.
------ -------.--.
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Fre~ningstilbud

Undertegnede Vester Ulelev menigh,eds2:aa4pi p1'llst•• bedets vegne
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a Il. V.

af Vester Ulslev by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. under forbehold a:

kirkeministeriets ~odkendelee.
Arealet beskrives saledes:

Arealet er dels beliggende vest og e,yd for V. Ulslev kirkegård SØI

angivet på konet under 1 a. dels parkeringspladsen· nordvest for kirkegi
dm og skråningen mell .. kirkegårdsdiget og byveJen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-
varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefoll- og telegrafmaster 9. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmen~e. 08 .
V'J.Jaforbeholder :Ii:lxdog ret til at benytte dele at ·det fredede areal under l l

til eventuel bebyggelse etter embedets behov. ø\ l_ge arealet ejes og
administreres af menighedsl'ldet.

vi
For fredningen kræver. ingen erstatning.

Vi mer indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ~anatr. nr,

l a af Vester Ulslev by , og sogn,

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

.provsten for herred ogl4usse V. U1slev' menighedsråd.

,den 7 1),2 1951.
Christine Hans.

Karen LagerbCD
P•••••••

Erna Anelers. Chr. Jenøm

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. . 1a
af V. Ulelev by V. Ulalev sogn,

af hartkorn: O tdr. 2 skp. 3 fdk. 2i alb., ~lnlJtxlDCt*_
imcltIlllU:lDDilX1mU åIt~åi!!iiW.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. maj 195'_
BNUD,

KIBKDlIIISTElUE!S 2.KONTOR 55l!
17. OOT.1952 2 g 1603
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herved fODanstAendefredningstilbud
Ulldertegnede sO'gn.rAdtiltræder/tor el Vidt parkeringspladsen

og ve,jskri.ningen mAtte ejes at kommunen..

,
I
l
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Det til træ4es, at nærvær~de fredningst1lbucl tinglyses som f.
" ,

sern tutstitten4e på Ilatr.nr, l a, Vest,erUlslev by og 8O&Q 88Ilt på lIat4:..
nr. 7 a. æ.zmnestedsfor så vidt angår fredning af parker1ngsplads8I1 6..

\ '

skråningen langs kirkeeArden. 40g m.4 følgende forbehold ve4rørende JlS,t*_

Vester Olslev
sognerAd

pr. ø. Ulalev
den 9-12-1951.

Ejner HansEI1
J'md.
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"sA1ænseadministrationen h.hører under 4e kirkelige IIYDd1"

heder, tl'lBffer kirkeministeriet dog uanse" nærværencle4ek,J.aration afgø-

relse med henQ,VJltil eventuel opførelse af bysø.1ngerpå al'ea1et tor al

vidt diase skal tjene ki1'kelige fomA.l. ti

Kirkeministeriet" den 20, november1952.

---000--

P.I, V.E.B,
Il.G, Pedersen

Eksps. .',.Kirkeministeriet

Indført i dagbogen tor retskreds nr, 29, Baxkøbing
købstad II,v., den 12. maj 1953.
Lyst.fingbogaBd. F Bl, 249 AktlSkab A nr, '46.

Afgiftl Lov 140/37 § "~l
'1411, 2 kr, )

2 kr, l

Afvist fra tingbog. t,ø.v. an_r øatr,nr. 7a
Vester Ulslev by og sogn, 4er ikke iflg, ' t~
bogen ejes af Vester n.lev lIlenighe4srAd.

l3DRberg
:1st, I....•••

Retskreds nI', 29
sakskøbing købetal

Øl.II.
-------_ ....._ .......



'.(Y
~.:';:~I
l" ~"'1'\,

\ '

REG.Nl O l '1 ""3 C? . V o d

I'n.r~r'TlJ',<p/~,a:,( /? Cl!! ,r,( ra?u.rz.'1e./Z, lan:J'''.l u·.i<"gaarcrr/l:. ~r
n-t..aLrl.ku.(:,.."rt, 6n:.1..9./i'''n.d<, pd-. m.aLr rlr 7 "!'-'/ m..e.n.. JOd. 0/I

OU ,,-(,.,..(.TC"-",7 • .D,' T?a!".L.-n.t.e a,n::a.ler er z.ot. rLj'c be.<!<-:l.7<!.r?d.--
" 1~7/zd.vz/or ,.>.Vl..- jre..d..·d.e,. .Jo:TIl br«n~ af ~<atr 7lr -.

Te.rræ7Uoj
Veoter {/L8ZelJ by 0/$0.9/V,
11iÆ5seJ/errcd,
ZVIarLbo /iTTu!;
.E;/iererl./ }(ru 0/ ....Y"cdrikdkorleL
.le l} I. ~~ll,:],:~."f 17/ -lCFl 'l'~ :"r,t' • ')1:) t'V

t~' 7'] -: \i l .~~....,..n"t .• '"r J " ., ~ . • j •

, . 'k -r lV r.y i n~' •

.. r!l'ilo i jl~;j .l-t,;:.

600/TZ














	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	Dispensationer 2014



