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l.1atr. nr. la Huvel'w lIovodg'l.rd.
Dt,vol.oe lJo~ii.

REG. NR. /~#3

Stempelfri i h. t. § 33
i lov 111. 140 7/5-1937 O"

Fredningstilbud.

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. lir. 1,2,

af lkive.L:lCJ ilOvcdiJ~lrd Xr.J liavel.oe
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. flede.

sogn,

Arealerne beskrives således:l) .t U...JLtO Ul 19r1'~J hl'odde lan~o mod oG .,r..:n
oende oj} til l.:uvl:lt;fl jCi.d~bG ;rdo (Jy(l.li.~e filur. 2) areAlet malle'l Havclf'e
t:l;,} :r.OU DJd o~ den pr.i ve to vej ;110l noru ut; 110(1 øot ~rwnoendc op t'il !3(;J-
vcl:>e JdrkL:;lrdn VllrJtre ..lUr o.....011rut linie 1 forlwn;;el.tlC uf noAlvnte I

ver;tre mur til lJovel.r-,c oø o.....mod V(~Gt til un .L'ut linio fra vcjku..:lkl.cot
p1 fOrnJlVll\'u vej til J3aVClCiO {lO, 3) at arenl 01' 100 mis brodde lflu<~13ned
0(; nord l'or ..orn....lVllt vej Le~.Yndenuo 'Jcu vejkn..:.lkkct ved skyttohuoct og
cwlende ved det und(:r post 20mhandlode vojltn....lk •

•
Fredningen har følgende omfan~~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med I)øjstdmmede træer, og der må ikke pa

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign"
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende

genstande. Pli !l~t fredede m'uuI rall lJrke (irlves nOGon Vll'kf';omlwd. tJo:n
MXA!ilmJlQq~XIi"g:xoogXiIQt(~~XlK

ved r.l..!". ~'L,)J. ilde lUlit (Jllt:l' p"t ,:ahm li li..;ncndc måde kLn V:.l)',; til
ulw'Ipl': for }jLvol~,o !drKtl oe klI'J{:Jl;'b'd, udover hv:'d lanc1bru.c~edrift !tled-
f..: ror.

Ju~ fJ,t'lw1!oldo.L' 'lid \log l':t.:"t til u t 1l1.:.mte enkelte j: høj nts<lImccle
tr,..)<.:I' •
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstaaet med, at ovenstaaende fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr, nr.

li.:. af lk.1Vl;llouHoved~~r<1>y J3avulue sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendolllmen, dog uden udgift for
mig.

(

I
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø allltsrådskreds-JgC

XlXoogbeclldct"Xixer for.:AiU

UoAlnb,yll olm ,den ~ / 11 1952

l. Il. t. rIolck.

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredningsnævnet for Præstø amtsråd"kreds, den 2 7 /11 195 2

el
I

Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen.



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 21, Næstved købstad m.v.

den 29. november 1952.'
~st. Tingbog nr. 10 C Akt. Skab D nr. 134.

På ejendommen hæfter servitutter og pantegæld.

Afgift: 2 kr. .ttich. Jessen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Nr.jl'llrt1I:r;m['·c:':~"'~':1 l Jo

l ia-...,l\:l A.U1L~i'~u;;;kr{jds~en

Hay- Schmidt •
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