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• '1"- nr. lOS - 107t 111, 112." 176&. l:.79. mra.14.~.

180&, 181. 182a, 196&. 197a, 198. 199, 200& rr.4n1na~vn.t
og 201a Allinge - Sandvig mark~. Jr.4n1n1aøT.r.n.k ... ~

atempel- oc ,eb,.rfr.

lov nr" 14.-19'7.

Und~~tegnød. BårdeJer Ejner V. Koløed, Allinge erklærer li. villig
'11, 80m ejer af wa\r. nr. 199 og 201a af Allinge - S&n4v11 købstad.e~markjorder,' at lade et areal Gt dette ..~r. nr. frede, for at sikre den
fri bo11ggenhed af Allinge k1rke,lrd.

.• .Arealet beøkri"' •• sAledesl

En 5 m bred bræmme lange ktrkeglrdSRuren m04 nord.
Fredningen har føl,end. omfang.
Arealerne må ikke bebygg.s eller beplante s ••d udslit.ødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke pI. arealerne .. anbring•• transfor-

••toretationer, teleton- og telegrafmaster OS lignende eller opømtte •
•kure, udsalg.steder, yocne til beboelae eller opbevaring at redukaber.

~ anbriAAes møddinger. affaldødynger eller 11gn:..nde økønh.d8f'orøtyrr.nd~t, ~) iGnetande. Der ml 1 det hele ikke toretage. -ndringer 1 d.n n. be.'åen4.
~.
l til t11.tan~, der kan v1rke økæmmende eller h1n4rende for udø1gten til ellerl tra k1rke&ården.

4t for fredningen krayes 1ngen eratatnln,.
Jeg er enig 1. at OYenstående fredning.tilbud tingl~s.8 på min for-

n$vnte ejendom, dog uden udgift tor mig.
Påtaleb,rett1get er fredningønævnet tor Bornholms am~ar'4.kr.48 og

••nighedsrådet tor Allinge - Bandvia kebstader.
den 20/5 1952.
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E. Eotoed
Idet fredningsnævnet modtager og lodkender foranstående fredn1ng8-

tilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at lY8e på matr. nr. 198t

199 og 201a af Allinge - Sandv1' markjorder. Med hen.,ft til haft.laer og
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••rvitutter henvi&es til e3endommene blad 1 tingbogen.
lrednin'8b8Vne' for Joraholmø AaterA4akrtd.,

4'h 2'/4 1953,
I. Ha.sin«

Indfert 1 dtA!bo.~enfor retskreds nr. 25 llønn. kebatad m.y., den

25. ap~11 19". ~st. tingbog: Bd. Markj. I Akt: Skab B nr. 511•
., • Asm;u.n4

lekr8ttelse af genpart
2 kr. - øre.

Af8kr1ttenø rigtighed bekræfteø.
Domm.~en 1 JGk•• k••stad m.v.~ den26. juni 1961.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.
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