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REG. N R. /'~-:f".3'#0 _ /95!J
stempel- OG Gobyr-.cri 1. h. t. lov 140/1937 § 33.

Anmelde:, '" 1 f' TH jI) ~"') r -,' , ,I r" ~" :. J ,- -.-I\j I~ ~ ~.~~'-o • -/ l . ~I -J ....) J j • .1 _ i l L: ..

Fredningstilbud f0R LiV-\.~,JOI~I'\I::-~/::";u.~./::G~::D~

fru :LnCeUeertsen oe mctefDl1e
Undertegnede • :.Co.b:ri1:.~ntIi. ~i'Oar':;smI ~~øllootod.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2

13. NOV, 1952, 4322.

\1af nøUested by Sølleoted
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

ArælGt. der er bel:1cCCl1,-'.n syd 1'01' n"lleo'ted k1:rJtn~jØ~rd,fredes 1 er
bJ.'t'i'JJDl'llep.\ 50 metcr~ brodde. reanet fro. ld.rkeetirdsmuron 1 en dfbde
af C '6 æter ft'a k1rkeGår(1ens sydvestre h3ørne ). indUl 08 aed
ldrkea!rdeno svd11ge JAge,

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,

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

kan virke skæmmende.

jeg forbeholder mig dog ret til:mt eventuelt o.t .:ln1mccedrivhuoo eller 11snende
lav bebYBgeloepA arealet.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

2 af nollested 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 forLollo.ndo adr, herred ,og Løllested menighedsråd.

Sollootad ,den2' /4 1951.
InGa Geertsen •
11. GeertG6Ihfil vitterliGhed t

H. Juul. U. Chr. Clausen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1'\...
af ,.øllcoted by ....,ølle ntoil sogn,

af hartkorn: O tdr. 2 skp. [: fdk. 1-J alb., hvilket matr. n§~

~ts-e·:rom:IOtnn.~':X11: ' xi>Jt. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 31. ol.:~ol)cr1~;;2t--- -=-=---=~~=------------
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lnclført ;1. daaboaen for retskreds n:r.
d.all 1'.5. ROV. 1952. "
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Ktb. NR. ~7~ '7 •

I

I:tøo()
.7erra!Y1./ a/ .
Soll&;ied Bq oq Sogru,
LolLands 6o~ Herred,
ffaribo _Li rn..b .
.Ej'ce?" eru,Ko;ov 0/N a.irikelkorte6.

De i h.t. tilbud at 23/4~1951 af 'matr. nr. 2 Sø~le.t.d BT
med fr~nn1ng8Derv1tut sikrede arealer er på det~. kort Y1st
med skrå 8kraver~ng.
Maribo i juli 1952.
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