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Fredningstilbud.

Undertegnede a':'~ .I1:..A~"~ c1r
tilbyder herved som ejer af m;;1l. nr. !t ~ (J , ,-
af tf) d~ 'by d'~
at lade nedenJ;~nte arVaQ af ovennævnte matr. nr. frede. f/ {/
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Arealet beskrives således:
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I Idet fredningsnævnet for~~,/qL,.. amt modtager og g~dke;ndef" foransttlende '1
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 """"'" \:
~f f/. cA"~ by c/~ -s~gn, ' : l. ,;
af hartkorn: O tdr. '1 skp. . aO fdk. a alb., hvilket matr. nr. i forbin- I , .: ,i2. fZ., 3q. jb 5q. ..... o..e,.. . . ',' ,'~
delse med matr. nr'n :;;...~06-:- ' "";'" L "7 ~ , I . -..o ... J..IGX ..I~bet. ud~ et landbru,g. ' , !'1, . « .....pYT'"' .. ) ~ __ ."CiI.Mw- 6.oyC/ _, ti ~ --~~..e7': 7Æ-:tf~~ ",.,.,..... ,'. ~
Det fredede area~ se~ indtegnet på vedlagte k'brt, af hvilket en genpart bedes he ågt pa aktEffl. ~' ", '. ,;:.1 I ~~

Fredningsnævnet for ~~;(~amt, den / 19 S~. ! .. , 1 ;', 'l'1
",: 1

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes tr1lnsformators(~ioner, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

.Jeg feFeeholdu mig .-Jeg let til at

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

~ ~ af rfJ. ~pv by ~~ sogn,

dog uden udgift for mig. ~ _ _./
Påtaleberett.!flet i henhold til foranstående er fredningsnævnet for ~oI'

amt og e-4'~~ menighe.dsråd hver for sig.
V e1F ,den / 1955- .
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Fredningen har følgende omfang:
~lerne-lll.Likke-~~e.J:,,~·~idi~tre~d\1ffCilcle>Således-at

ud·~~...tit·~å~~~rken· hifld~"'·lrgeSQ!!'L.9.er heller;kke. ..på- arealeme.....~.l1gf~rus~r
~c~_trn1'iSformnl()rst!lH6nef;-tcl&Qu.~ . ag- telegrafmaster ...O>...ligRo;~ der ........må-··ikke··ops~ttes
~ødsalgSsteac'r~ iS,boder,'vogne-til' beboelse- eller- .opb ev'iitiug.-a f- feQSk~llerH~øn-
~Ot'Styrf~~8t~~

J~~~I--.a-t-

.!-tf:L' i1//"~d/t~ "~YMt'"' r-- ,y,-...U.'W./$~. '>-iJ ø..,/~A...Æ~11r4
vJ7'4r~ ,J,~/~;'" :t/r~·· r/~J -~4j.Lr.~~IrFor fredningen kræver jeg ingen erstatning

Jeg er indforstået med, at ovenståe~e fredningstilbud tinglyses prl min ejendom matr. nr.
..,;!Er ~... af (~J1xV by c..~~ sogn.:--- . tJ(J I/P

dog uden udgift for mig. . '-.7 /
Pfttaleberett~et i henhold til foransH1ende' er fredningsnævnet for ~~/t:,/

amt og C/~t:ja,J'-/ menighedsråd hver for sig. .
(J (J ~d' den 4~/"'tJ 19$3.
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Fredningstilbud.
. ~/1/'// )(~.~.~. /

Underlegnede - ~;; ØI./ o/........~ t~
tilbyder herved som ejer af m r. nr. /1(~ ,

af . SI o/~ by
at lade nedennævnte al~l af ovennævnte matr. nr. frede.

- sogn.

'.

Arealet beskrives således:

,

flf--';;! ()/.J _ / ' lP, /7 . /
(/a.ttio?1 ,c/ 2t~d-', c1kvtu...- ~SCt~ (;v0q UL;- . ,

Idet frednihgsnævnet for amt modtager og godkender foransUIende
frednil1gstilbud. bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut. på matr. nr.
af • by , sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilke l matr. nr. i forbin-
delse med malr. nr. ibd. udgør: et landbrug.
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagle karl, af hvilket en genpart bedes henlagt p:\ akten,

Fredningsnævnet for amt. den / 19 .' . '
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Fredningstilbud.

" Underlegnede ~~'''' - rAe,l'-i' Æ....."...............
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~/8~'(/t}/8&- I f( f:,) ~c,~ _

.f JJ, c/~ : I d"~
al lade nedennævntel:'r~al af ~"nnævnte matr. nr. frede. tlr7

Are.!el beskrives således: :;;801 .fJ?,(i~~,...,..J:':.~. I 4_

j:,rr~ 4"/.) ··../l~.(~<4~ ~,t~
"t I,/:

sogn,

Fredningen har ,følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
''''lanbrin!!es transformatorstattoner, telefon- og telegrafmaster o. lign.: der må ikke opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
heclsforstyrrende genstande .

•.kg'~llO~~

;_~.ff_
,;.1 For fredningen kræver ~ ingen erstatning

r.Y ~; ..~~~~ er in,dforstået med, at ovenst~wde f~dningstilbud tinglyses piLmiM 9jBt:l.Ge+M matr. nr.
2~~/i::.;;.~, ,1<'fÆ" iJ l ff -:i af /'. tY':J't by <:4""7T sogn.

dog uden udgift for .m~Å~ - , ~ ~ "r. /

PiHaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet fo~,ker.
amt og (!A'1)~ menighedsråd hver for sig. .

(/ (J , den"~ tfc7 195'.3

Vestervig-Agger sogneråd,Vestervig,r)8n 20.juli 1955.
. \

Idet fredningsnævnet for amt modtager og godkender foranstllencle -
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitul, på matr. nr.
af by sogn,

af hartkorn: tdr. skp. ' fdk. alb., hvilket matr. nr. j forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
pet fredede areal ses indtegnet' pft vedlagte kort; af hvilket c~ genpart bedes henlagt på akten

Fredningsnævnet for amt, den / 19

/.

'. 'I'

j~.
\" ,
, " t

,
"I,. " ~~

~

" ' ), •
" "

~
I - ~



·1

.~"...~,,' " ,. 'i ~..~.... '. ". ,.
1 fI • ~ I

• 1

Fredningstilbud.
Undertegnede ~ey:..r ~--r~:'k

tilbyder herved som ejer af ml(rtJnr. ~ ErA
- I

af ~ t1~~ by
at lade ~ ~"nnævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende. således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenst~de fredningstilbud tinglyses pr, min ejendom matr. nr.

./ g Æ af er c-lW by C~1r .sogn,

dog uden udgift for mig. .l '~'--7' / /
f:Halebercttiget i henhold til.J~!'*.f~~.nde er fredningsnævnet for~ #1.

amt og ~)-æd~bjW-~Ji'~~ hver for sig. .
.tI f f , den t/tIl /fo 1953

Idet fredningsnævnet for amt modtager og godkende~ foranstUende
fredningstiIbud. bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut. på matr. nr.
af by , sogn,

tdr. skp. , alh., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug, ",

kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten

af hartlwrn:
delse, med ~atr. nr.
Oet fredede" areal ses indtegnet på vedlagte

fdk.

Fredningsn~vnet for amt. den . j,,'/ 19
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Oster -A.JJer .BJ>
Agger Sogn

llefs Herrecl.

Tkrstecl A1nt.
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Blanket K. ol. Chr. Petolr_na Papirhand .., Als

Udjærdlgelsen ge.byrjri.
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