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'.... \ .~:Afskrift.

Justitt;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-15.

: , Akt: Skab D nr. 218.
H l JCudjyldts øf dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1ftøster Alling
li København kvarter)

eller(idesønderjydskelands- by og sogn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

I.

J "

... "':'"u._ I..))

( l l :.. II

Gade og hus nr.:
lhvor sAdant findes)

Anmelderens navn"olt bopæl (kontor):

~redningsnævnet for Handers runts-
rådskreds.

4730 - 8/12 1950.
Slempel: - -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede statshusmd • .Peter Sørensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. af ø ster Allittg b Y oglØ sogn, al

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

LHele matr.nr. l~.
l,

l

: [

Fredningen har følgende omfa~g:
~

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,
• __ •• (. f

ligesom der heller ikke på arealerne. m~ a~bringes transfo!matorsta!i~~e~, telefonj og .te~egraf~~ster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstedec,)s~oder_ vogn~ td.I:bepoeJse ejler opbev~ring af red- I

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

1)(·. I ''':IJ'' ,,",
.". 'l I ... tO; r lt.. lill !'Iru:JlIl; ;JlIlllb(l'J!1

.Ili:".• LLuw!

Jensen & Kjel:lsko\'l A/S, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erslatning.

nr.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyse~L på ,min ejentlom matr.
(j ,: II." I .. l

sogn, dog uden Udgift for mig. '1. I,

IIJ i .1 's l.,

Rana~r~ ~mt ~g I øster,

af ØS'Ler Allil)'.lg py og
I . . l

._., I,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
Alling menighedsråd og provs.tiet

over for sIg.

lØ

t t. -

øster Alling, den 25/ 7 19 50..
l l .'

Perler Sørensen. l" ·}'l.i '.

\' ,

I;.

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
.. ~- t

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. lØ af ø ste r Allilll8, b;y

og sogn, Xftjj~xxxx >tilt'lxxxXXXMapXxxxxxtd.Jc:xxxxx~liIJf«~"Jfl1OC

xix fmro~~ xmOOXIDJlk.x:!.'IDe XXXXXX xx X X mPxL1!dØw ~XJ.JSlCi)ekmliedJ{:xlJtlllIk.XllC .:4mif:egutx

x\lIåcx~texlmck )ll.t;bxi»oeKlfOC;g!mpKllt.xbel:tesxIreø:~a:1l«ll\lll(

Fredningsnævnet for Randers amt, d~n 15 /9 19 53.
Riiso

Inrlført i dagbogen for retskreds nro 59 RougsØ her~ed og ep qel af
J I _H ! I • J 11

Sønderhald hGrred med Nørhald, StØvring og Galten herreder
: l 1 !' I l I ! I : II l •

den 8'decbo1950.
Lyst. ' Tingbog
lØ er landbrug 'i f.m. '9b, ibid. m.flo

fol: Akt:Skab D nro2l8o d ' I,'1 '

I,' ,. l I "

J.Hanseno

-:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfteso

Predning<mrevnet for
Randel',l Amt.
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justitliministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

]redningsnævnet for Randers amt. FosoS/1949-15.
j , l I • .1 l. 011 l

Akt: Skab C nr. 199.
l I_
• .. (udfyldes øf dommefkorliof(Jr)

20b 0. Alling,
by og s~gn.

f!ltr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nri, ejorlav,

sogn.

KøberS} • II

bopæl: ------~reditor' I ,I ',_ ', )

I li i J ",I

Gade og hus nr.:
(hvor sldant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
l!'redningsnævnetfor Handers wnt
ved dommer .I!'og, Mariager o

6721 - 18/12 19530
Steropelfri• Stempel: --- kr. -- øre,

Fredningstilbud

Undertegnede skrædermester Marius Jensen, 00Alling, Auning,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. af ø o Alling by, og20b sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede,

Arealet beskrives saaledes:
r =, I f j I I .•

lo En skæv firkant langs nordre kirkegårdsdig~, S m'bred i vest og
• l 'C).I ! '10 m bred i øst, hvor kirkestien gal'.

2..Den ca 4 ro brede strimmel mellem huset og !oddens østre skel,
hvorover kirkesti går •

I t , l

Fredningen har følgende omfang:~

Arealerne må ikke- bebygges eller beplantes ,med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer,. telefoh .. ~g'teleografmaster
, •_ l. (: . 0 , '

o. hgn., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til belioelse elIer opbevaring 'a', red-

skaber eJ. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

.- ~:>
'.'\.

Jensen & KjehJskov, AIS. København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.
lj j I I .. I I

nr. 2Gb , og sogn, dog uden udgift for mig.
I I ,: " "I

Randers amt ~~ dn ~pig-

af ~. Alling by,

Påtaleberettiget i henhold :til foranstående er fredningsnævnet for
hedsrådet og provstiudvalge~

hver for sig. .. r,~. .

w • All:f.ng,den 14 I 12 19 53 ..
Marius Jensen. l; \>' i.~

J.

• . .1

,
• I, I"
)

u

[det fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2Gb af ø oAlli ng b/t
l c

og sogn,~k~KN~~XXXXX~~~XXXXX~XKy~~kxxxxx~k~~«~~ _.... ......... '. ,

ixio.xbiadoJsllomooxroatc.xL'O:".( XX xx x XXx..{ X ibdx.xuigm: Km.xJ~ ~CcfteåsdQ( iaralKJr!lX.~llgne:tX

pilx ~tex.1Mll'~Ja1t Jblåi:l<:EOC.lll1C:gmpx.:< Jbc!~~Kbl:gtXpå:{ itlM~

Fredningsnævnet for Randers amt, d~n 15/12 1953

Indfør t i dagbogen for re tskreds nr. 59 RougSØ herred og en ,del af
Sønderhald herred med Nørhald, Stø.vring og Galten her~~der,
den 18odecb.1953,ø
Lys~. Ting~og fO+: Akt:Skab C nro199.

l t ,i

Ejendommen er servitut og pantbehæfteto
JoHans eno

, , l·

I I " II l j

-:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræfte~
l!'reduing'mll'VII\\t for -1. SEP. ,~S

Rundcl'li Amt. ~

!J'J
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