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Matr* nr* 5£ Smidstrup by og sogn*
for

Vejle amt«

Stempel-og gebyrfri i h* t« § 33

i l« nr* 140 af 7* maj 1937*

Fredningsdekla rå ti on.»

Underskrevne fru Kristine Thomsen Sørensen, f* Jørgensen, af Srnid-

strup, indgår herved på, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejen-

dom matr«, nr* 5a af Smidstrup by og sogn fredes som nedenfor anført:

Arealet udgør en bræmme langs Smidstrup kirkegårds vestlige side

m* nr* 5h Smidstrup by og sogn på 25 m fra kirkegårdens dige*

Dette areal må ikke anvendes til anden bebyggelse end til beboelse

med een etage og anvendt tagetage,» Sådanne bygninger med udhuse skal være

^ragt mindst 12 m fra kirkegård sdige t » Der må ikke fra arealet anbrin-

ges transformatorstationer;» udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende,

For fredningen, der alene foretages for at værne om kirken og kirke-

gårdens frie beliggenhed, ydes intet vederlag*

Denne fredningsdeklaration må lyses på matr« nr* 5a Smidstrup by og

sogn og matr* nr* 23 ibd* 36 af Tiufkjær, Smidstrup sogn^og 75 af Viuf by

og sogn, der i forening udgør landbrugsejendom»

Påtaleret tilkommer menighedsrådet for Smidstrup sogn og frednings-

nævnet for Vejle amt*

Smidstrup, den 30« maj

Kristine Thomsen Sørensen*

Godkendes i h» t« § 11 i l« nr* 140 af 7« maj 1937,

Fredningsnævnet for Vejle amt, d* 27* dec* 1952*

P* n« v,

C» Rudbeck*
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Terra~'n ar
Sml'dstrup By og Sogn.
.Holmans Herred
7/"o11p Amf.'J-~ -- -"

l/dfærdljet tt:l ..8rUfJ ved Jl'n.Jl!fsnin,g
af Fredn (.'n,gsde*lara tion,

FrederL'c~'a i Januar 1954.
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