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til udslettelse
Afskrift.

Justit'lministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

~redningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-18.

Akt: Skab B nr. 95.
(udJyldcs Gf dommerkolltoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 11a Karlby by,
(i København kvarter) Kro sbæk sogn.

eller (i de sønderjydske lands- g
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art., nl1., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor sidant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

.l!'redningsnævne t fol' Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Dagbog nr. 1879 - 5/12 1953.
Stempel: -- kr. -- øre.

Stempelf'ri •

Fredningstilbud

n
Undertegnedegårdejer Ivlarj!Us Asger stæhr, Karlby pr. Hornslet,

lla af Karlbytilbyder herved som ejer af matr. nr. by, Krogsbæk sogn, at

lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

Arealet beskrivessaaledes:

l. 0st for kirkegården:
En trekant, begrænset: mod syd af vejen fra Horn,slet, mod vest
af østre kirkegårdsdige i en længde af 20 m regnet fra kirke-
gårdens sydøstre hjørne. Den side af nævnte trekant, der ligger
langs vejen, strækker sig fra østre kirkegårdsdige og så langt
mod øst, SOm matr. nr. lla går langs vejen.

2. Vest for kirkegården:
En bræmme, 20 m dyb, langs vejen, mellem kirkegår'den og matr.nr.
llb~~

U

Fredningenhar følgendeomfan~:
I

Arealerne må ikke bebygge~ell~r b~pl~ntesmed høje tr~er, midlertidigteller'vedvarende,
'\, . .. \

ligesomder heller ikke på arealerne må anbringestransformatorstationer,telefon-og telegrafmaster.~. . ~~ . " " '.."" ' ~
o. lign., derpå ej opslllttesskure, udsalgssteder,isboder,vogne til beboelseeller opbevaringaf red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendegenstande.,

Jeg forbeholdermig dog ret til 'Ve drørende området vest 'for kirkegården
at bebygge arealet med et hus, hvilket jeg dog for,pligter mig til at
placere så langt mod nord og'vest som muligt. "Je'g 'forpligter mig l

til at give fredningsnævnet lejlighed til at 'give 'råd angående pla-
cering m.v. og udseende inden opførelsen. Jeg træffer dog selv den
endelige bestemmelse. Jeg forbeholder mig iøvrigt at anlægge have
på dette areal. På det fredede må ikke findes kirkegårdsmØddinger
og den existerende mødding øst for kirkegårdsdiget skal fjernes.

Jensen & Klelojskov. A,S, København.

(IHi!



i
l

.1

• u

nr.

. - . .
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses Jpå min ejendom matr.

lla af Karlby by, Krogsbæk. sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, lig)( m enig-
hedsrådet og provstiudvalget

hver lor sig.

l~arlby • den 3 / 12 19 5"3 •.
-#.sgerStæhr.

j, ).

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
• L.

bestemmes d~t. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr... lla IIf,Karlby by,

Krogsbæk s~gn, Xbålat~xxxxxXdrxxxxx.xnJ[.Xxxxx){liEcxxxxx.xlil~ hvilket matr. nr. evt.
, u "

'1 forbindelse med il4:aKXhlt. andre

v ,
Fredningsn:cvnet for Randers amt, d011 4 /12

,
19 53•.

F O g.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del

I •

af SØnderhald herred, den 5'decb.1953.
Lyst~ Tingbog:' Bd.Krogsbæk'bl.I 177. Akt:Skab B'dr~'95.
,!nm: Ejd. er'behæftet -med pantegæld. I , ,

Knud' Kjærholm. '
-:- -::- -·-1 , .'

Afskrift~ns r~gtighed bekræftes.
rredningsnl~'?'~t for ~ '7 :ISEP. 19S5
. ~~d~I'~ ~Il!t.l. ,u ~ _

," _ •• ' - u !'~-', ;::;f;;~v:
" l, •••1. ~vI J _ ..J ,1.
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Afskrift. REG. NR. ~o~/,8

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s. 5/1949-18.

Mtr. nr., ejerlav, sogn: llb Karl by
(i København kvarter) ,

eller (i desønderjydske lands- Krogsbæk sogn.
dele) bd. og bI. i ting-
boge.n, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab B nr. 624.
(udfyldes af dommerkontoret)

\ , ~
Købers }. bopæl: ------Kredltors

.. ~ Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Dagbog nr.1891 - 7/12 1953.

Stempelfri.
Stempel; __ kr. __ øre.

Fredningstilbud

Undertegnede graver og ringer Laurits Martinus Pedersen, Karl by,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. llb af Karl by by, Krogsbæk sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Den sydlige halvpart af lodden.
l

Fredningen har følgende omfang: ,. '

Arealerne må ikke bebygges eiler gepiantes ·~ed høje tr~er, ~idlertidigt eller v~dv~~ende,

ligesom der heJler ikke p~ arealerne må anbr}.nges transformatorstati~~e~, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller· opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.~ - ,

nr. llb af I;arlby by, Krogsbæk. sogn, dog uden) udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ~ menig-
hedsrådet og provstiudval~et

flver Ib'r SIg.

Karlbyt.~. ~ .

, den 3/ 12 19 5).

Laurits Martinus Pedersen.

e
e

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11b af Karlby by, •Krogsbæk

Rlk~m~x~k){\xJbX*~kj{lJc~l)t~~x!}@Rljt~~~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 5/12 19 53.
F O g.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del
af SØnderhald herred, den 7' decb.1953.
Lyst. Tingbog: Bd.KrogsbækLbl.178, akt:Skab B nr.674.
~ Ejd. er behæftet med pantegæld.

Knud Kjærholm •.- .- -:- -:-Afskriftens rigtighed bekræftes.

lredning<;:nrovuot for .. 7' SEP. '955 .
.Rander~ Amt. '..:::>

o
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