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REG. NR. 2ø 3 s- 53Hunseby Kirke

Haglemer by

,

F. P.U. j. nr.: 07-06-1977

I

5,0 190
1:4000

Kommune·Ejerlav : Maribo 363
Sogn . Hunseby ~~

Hunseby

Matr.

44
1 f

13/05-1953
18/10-1952

1 a, 3 a og

12/12-1951
18/08-1951

Reg. nr.: 363 -4
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i h. t. lov 140/1937 § 3~~G.N R• .:l ~.JS-
Anmelder,

I~ATlI R f R [Dr,J I NGS N ÆVN ET
Fredningstilbud FOR MARiBO AMTRAAD::ii<Ri:DS1405

13 MAJ1953

Undertegnede Hunaeby meniehedomd på pr.:østeembed.ets ve{9le
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l a og :3 a 06 44

1

af Hunscby by og sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført. liIed fa lilehold af
1~irl;om1nioteriets Codlrcndcloc,

Arealet beskrives således:

Arealet er beliewende øst og nord for Hunoeby kirke 06 kirke~rd.'
t'rednineerl omfatter en brs..emmepå 125 meters bredde "st oG nord for
kirkedlrden, regnet fra kirkecjirdens østlige og nolfdlige skel.

I. \

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skærnmende.

Vi .. forbeholder &1 dog ret til at benytte dele af det fredede area.l til be-
by~~cloe efter embedets behov, sålwnGc arealet ejes af embedet oc ad-
ministrereo af meniGhedsrådet.

F fd' k .vi. .or re I1lngen ræver Ji1X lllgen erstatlllng.
Vi ~r indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses 'på IUJØ..e.1ilmmatr. nr.

la oG 3a oc 44 af Hun Dcby by og sogn,

dog uden udgift for ~~ med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for ldusse herred og lIunseby menighedsråd.

Hunaeby
Ingv. Pederom.
Alfred An deroen.

, den 12/ 121Y 51.

Aace Thieaen. P.J.
Almann PedersEil.

Over@srd. HolGer JalIobsEn.
Chr. Petersen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud, .
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a, , a, 44
af Hunoeby by og sogn,

af hartkorn: 6 tdr. g skp. ~ fdk. ~ alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matrPnr. O ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den

Bruun.
Kirkeministeriets 2. kontor 2.2...!

17. OCT.1952. 2 S 1603
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Det til tnades, at nærværende fredn1ngstilbud tinglyses som sem

tutotiftende på matr.nr. l a. 3 a o~ 44 Hunseby by og sogn" dDBmed

f"l Gend e forbehold,

~ sAlwnse administmtionen henhører under de kilicelige myn-

dil)hedcr, tnaffer kirl~em1nilltc!'iet d08 unnset JlIDrVlOrendedeklaration

afsørelse med hensyn t11 eventuel o!>føre13o af bysnin80r på arealet, f
for ævidt diooe skal tjene kirl;elige formAl.

Kirkeministeriet, den 9. januar 195' •

Kirkeministeriet

.P.lil. V,
E.B,

~.G, PederoEll
H~spa.

----000-.---

Indført i dagbogen for retskreds n~. 30,Maribo købstad m.y,

den 13 WAJ 1953

Lyst .•TinSbog,B4. Hunscby I Dl. Akt, 51mbB N~. aq.
Kriot1an Jansen,. I .

Gebyr L 140/1931 )
§ 1411, 2 kr, )

2 kr,)

Retskreds n~. 30
lilllribo købstad

m.lIl.
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~tGmDel- o~ gebyrfr1 i h.t. lov 140/1937 § 33. REG. NR . .2~3 6-

Anmelder: NATURFR EDN INGSN ÆVNET
Fredningstilbud FOR MARiBO AMr,~AAD~;~m:DS

2791
la ox~ 1952.

Undertegnede &årdejer llans Chr. llarU3Gn. Uunsoby.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l f

af Uunsoby by 06
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

Al'oolot Ol' bcli,::mcndc vest for Hunseby kirke oG kirkeGård.
I!'rcdning<Jl om:lhttcl' den Q;Id tor ~tuol1UGct liCCende ;formvG.
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Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eiler beplantes med højlvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som

kan virke skæmmende.

I,
t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l f af lfunGOby by Hunscby sogn.

dog uden udgift for mig, med oprykkende prioritet næst nuværende hæftelser.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for LiusGa herred og liunseby

1951•

menighedsråd.

Ihmeeby

l'il vi.tterli.ghoo :

, den 18 I a
ff. lånoen.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt mOdtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l f
af flWlSeb.,- by Hunseby , sogn,

af hartkorn: l tdr. 4 skp., fdk. lli alb,. tilifIC5&5Cttikm-
~~S5&' 1~H~~brll~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pt'åk~if-!C
Fredningsnævnet for Maribo amt, den 16. oktober 1952.

Bruun.
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Ind:Cort i d..lcboeen fOl' zoot:;l;:roo.onr. 30, Maribo købstad m.v.

~w lU tJ~~~. 19~2.
LYDt.TinGboG.Dd. Hunoeby Inl. l t Aktl~lJIab B nr. 80.

Kr1at1an Jensen. l .
Gobyr L 140/37
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Retskrcdo nr. 30
Maribo kw stadm.m.

1/
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ry;rt::r!/U af
ff U/LS ebl/ .Bf! 0!l$ogn/,
Ht.LS.!3e- Kerrel:l,
NariLJo Am.:/;
.l{(tereru /w'pz:/ 0/ ..l':la:lrikd.koræo.
De i h. t. tilbud af 18/8-1951 af rnatr. nr. li Hunseby By
og af 12/12' s. ,'1.0 af matT. nr. 1.t og 3~ og 44 ibd. med f'red-
"line:;ssel'vi tut :1ikrede arenler eT p.~l dette kort vist med skru I
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