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~rednings~eklaration.

Underskrevne Hans Peter Petersen (Kjær) af Hal'te indgår herved på, at
nedennævnte are~l af matr. nr. 2~ og 2~ af Harte by og sogn fredes som ne-
denfor anført.

Arealet udgør hele matr. nr. 2~ o~ den del a~ matr. nr. 2&, der ligger
indenfor 50 m fra kirkegårdsdiget om Harte k1rkagård.

FJ'edningen går ud på, at arealerne ikke må bebygges eller tilplantes med
høj beplantning, at der ikke må anbringes telefon-eller telegrafmaster,
skure, kiosker, vogne til beboelse eller lienende.

~or fredningen ydes intet vederlag.
11enne deklaration må lyses på ejendommen matr. nr. 2d, 2~, 3a, 4f, 2k,

la, 1c af Harte by og sogn, der er landbrugsejendom med påtaleret af menig-
hedsrådet for !Iarte fJogn og fredningsnævnet for Vejle amt.

Harte, d. 18. april 19tJl.
Hans .Peter l'etersen (Kjær).

Til vitterlighed om regte underskrift, rette dato og om at underskrive-
ren er myndig:

G. Jørgensen,
provst

Nr. Bjært pr Kolding.

Alfred Jarnæs.
Sognepræst.

Paaby pr Kolding.
Godkendes i henhold til § 11 1 l. nr. 140 af 7. maj

1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt, den 27. dec. 1952.

P. n. v.
~. Rudbeck.
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Afgift: § 14II

Kro 2,00
To kroner.

Indført i dagbogen for retskreds nro 45, Kolding Købstad
m. vo, den 200 januar 1953.

Lyst tingbog: bd. Harte bl. 3~ Akt: skab B nr. 616.

Anm. På ejendommen hviler pantegBld og byrder.
nigno Asger Rasmussen.
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Ma+r. nr. 7m af Har+e.
REG. NR. /f~9 U Afskrift.

Anmelder:

Stempel-og gebyrfri i h. +.

l. nr. 140 af 7/5 1937 § 33.

Fredningsnævne+

for

Vejle amt..

FrcdningsovArenskoms+.

Under~krevne Har+e-Bramdrup sogneråd bestemmer herved for a+ hidrage

til Har+e kirke og kirkegår(ls frie belige;pnde, a+ der udover de for tiden

:lå matr. nr. 7b., 71 og 7m. af Har+e by oe sogn ingensinde må opføres bygnin-

gel', der ligeer nærmere ved kirkegården med en linie, der udgør' forlængelse

af bagsiden af'den på ma+r. nr. 71 for tiden anbragte skolebygning.

Bestemmelsen omfatt.er herefter hele ma+r. nr. '7:.!!!.

P& det pågæld ende areal må ej heller opf~res skure, ud salgsboder el l er

lignencle eller henstilles bebof'lsesvogne eller lignende.

Det. forbeholdes, a+ der på de nuværende bygningers plads må foretages

ombygninger.

Dennp tredningsdeklara+'ion må tinglyses som hæftelse p& ovennævnte ejen-

domme med påtaleret. af menighedsrådet for Harte sogn oe fredningsnævnet. for
': Vejle amt eller de institutioner, der mh++e 4-ræde i disses s+.ed.

Medllnder8krevne sognerl'3dsformand a++ef:terer, at underskri.verne udgør

alle sognerådets medlemmer.

C. Riemann.

Rramdrupdam, O. 23. maj 1951.
Geore Bach. Hans Sid elmann •

M. Jensen. Hans Nielsen Chr. Bloch

C. Hohan sen. Carl Nielsen.

An+on Hansen
flOd.

Har+e-Bramdrupdam
sogneråd

Bramdrupdam.
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