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A F S K R I F T.
Matr. ~~. la Rutsker
sogn.' ,

Anmelder.
:Pl'edningsn~vnet

Frjdningsoverensxomst

I
I

stempel- og gebyr fri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gårdejer Ove Andersen, Rutsker erklærer sig villig til,
som ejer af matr. nr. la af Rutsker sogn, at lade at areal af dette matr.

ttnr• frede, for at sikre den fri beliggenhed af Rutsker kirke.
Arealet beskrives således:

~ En 80 m bred bræmme omkring kirkegården.
Fredningen har følgende omfang2
Arealerne ml ikke bebygges eller beplantes med ~d~igtøødetæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaetor o~ lignende eller opsættes ekurl

udsalssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber, anbrinGes
møddinger, affaldsdynger eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
»er må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,

ttder kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken~
tt For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er en1g 1, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min tor-
,tt nævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornhplms amtsrådskreds og
menighedsrådet tor Rutsker sogn.

Rut sker , den 2p!5 1952.

Ove.Andersen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender toranstlende frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. la
af Rutsker sogn. Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises tile ejendommens blad 1 tingbogen.

Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds,



C.011 ••J.

cle.rl 25.
l
I
't
I

"I

z~ 1'..L1 r r" r- ,...,

" .-- .) ~,,;' . ".,
..wJ... •

f.

t.~

ll.011 j L.Ll ,Id v. ,

I,

"
"

ee



l
"

~
Matr. nr. l ~Rutsker sogn.

A F S .IC R I F T.

Anmelder.
Frednlngsr..ævnet

Fredning.overenskomst
Stempe1- og gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede Rutsker kommune erklærer si. villij til, som ejer af
matr. nr. l ~ af Rutsker sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede,

4ttor ~t sikre den fri beliggenhed af Rutsker kirke.
Arealet beskrives således:

~ Ele arealet af matr. nr. l ~.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne ml ikke bebygges eller beplantes med uaelgtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-

'\ matorstiationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eiler opsættes skure

udsali'teder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber, anbringes ID

møddinGer, affaldsrlynger eller lignende skønhedsforstYFrende genstande. Der
må i det hale ikke foretages ændringer 1 den nu bestående tilstand, der

~an virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.e For fredningen kræves in~ell erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningat1lbad tinglyses på min for-

~vnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Bornholms amterådskreds ol

aænighedsrådet for Rutaker.
Rutsker, den 16/6 1952.
f. Ruteker Sogneråd
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pr. Hasle
T. Bossen A. Lund L. M. Jørgensen K. Ingildsen Walther Carlsson.

Ha.nsen w. Stub Holm
frod. At underskriverne udgør det samlede

sogneråd attesteres.
H. Hansen.
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Idf!'t :tr~;~111nsnntr.Yn~tmoC!ta~~erer:: lljo~kender foranstående tredrtln/l.

tilbud" of;ster:.t:'.ca dat, at tredn1nCen vil ftr~ at lys. på matr. nr. l .I

\ af Rutekor aot;n. ~ed hensyn til htd~<t,.lr:e:r OC A"J'vi tutter hen.1 ..e. til
>

.~.ndomn~na blad 1 t1ngbo~en.
Fredn1nemv~vntt ter Bornhol~m ltmtsr.tdokred ••

Iud.lØl··t i diJ.t;OObC1t :0':;" I'co4;okl"'C,'i:3 n.'r 41 2!5 UlI.'ll.ne: køla'ltad In. v .., {he
25. april 195:1. r~tr.rt" ~i;LCboc;:M. Huto Dl. 671 Akt: Skab T. nr. 570.,

l1om:':"Ol'\ln i ~iu!;:$;;';J k~b$tl.l(l m. v,., :løn .'.?!). ~'l,l!'l11:361.
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stempel- Ol gebyrfr1
lov nr. 14o-19~ •

. Undertegnede gArde3er Jens Krlat1an Rttu. Ruteker .rkl~rer alg· vll-
116 til, so~ ejor af matr. nr. 26a at Ruteker soen. at l~de et aroal a!

•• tte mat.... lu'. fred., tor at 81kre de.n fri bell_~~;;ellhedaf Rutskt,r ldrke.

I,

Arealet beskriveø aåledeøl
En ao la bred bratml"e omkril'1f.~k1rkef,'årdmn'l1ren.
Predninsen har følgende omtans'
Arealerne må ikke beb,&J •• eller b.plantes Med uds1lt.ødelæGgende

beplantning, 11; eoom der heller ikke på arealerne ml anbringes trana!or-
'I',.

l'

matorstationor. tel.fon~ og teloarata&ater og lignende eller opøætteo aku-
re. udualgseteder. voane til 0000018e eller opuevaring af redskaber, an-

~

t, .tud • .ler kan Y1l'l,e_{ilende eller !lindl'ende tor udøigten til oller fraf: e~,e kbken.t lc'orbehuldl I t1lfælde al' ftJji'orlwf;n1fl.t; på dette art;nl må der d06 bYt~..

.tuule .. l)er WIl1 det hele ikke foretage. lindringer 1 clen nu bo.t{u~n4e tiJ.-

,'I

1/1&•• pt.t a~1~ sjJie a1~den '118 vej, c01' li.~jl:er læn~~6tbort.1l!lfra kirken.

For fre&l1ngen kræve~ ingen erøtatn1ng.
Jeg er enig i, at oveosti\endo l"ro{lni.nt~st iJ.lm.<l ti tt~ly~('e ?fL t.'lln for-

D8vnte ejendom, d06 uden udg1ft tor .1g.
Fktal.berettiget er fredntns.nævnet for Dornhol~ø amtB~~døkr.dø 0l

ll.n1ghedRr<;~('d; fOl' Hutsker sogn.

Rut.kar. den 26/; 1952.
Kr1øt1an n118

e Ide t fre:'tningsnmvnet ihodtage!' og godkender tor&ll8tående fredninge.

tilbud, bester~:'''.HJ det. at freJniU.\<;en vil være at lyse på w.atr.. nr. 28a
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af Ruteker sogn. Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til __
ejenaommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Bornholms ~t.rådskreds,
den 23/4 1953

S. Hassing
Indført i dagbogen ~or retskreds nr. 25 Rønne købstad m.v., den 25.

april 1953. Lyst. Tingbog: Bd. Rute. Bl. 148 Akt: Skab G nr. 568.
F. Asmund

Bekræftelse af genpart
2 kr. - øre.

f. ,
Afskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Neksø købstad m.v., den 27. juni 1961.
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Direktoratet for Matrlkelv •• enet I auy".st; 1951.
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