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Afskrift. REG. NR. o2..Ct13 .0 l O /( /.. -<.,;) .5
lustit!'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-14.
Mtr. I'!r., ejerlav, sogn:

ti København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
-bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab D nr. 262.
(udfyldes af dommsrlrorrforet)5111V. Alling

by og sogn.
,) Købers }

K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
ve d dommer Fog, Mariager.

6718 - 18/12 1953. Stempel: kr. __ øre.

Stempelfri.

FredningstilblId

Undertegnede graver Mads Rasmussen, V.Alling,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5m af V.Alling by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 9 m bred, langs det sydlige skel og en bræmme, 9 m bred,
fra sydvest hjørnet og langs vestlige skel i en længde af 30 m.

Fredningen har følgende omfang:
~ -

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vydvarende,. - .
ligesom der heJler ikke på arealern~ må ~nbringes transf?rmatorstat!o~~r, telefon- og telegra~~aster

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

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende- genstande.,

Jeg forbeholder mig dog ret til at anlægge have på det fredede område.



For fredningen ·krævt'lr jtJg irlg'en erstatning.

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

nr. 5m af V.Alling by, og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,agx menig-
hedsrådet og provstiudvalget.

hver 'for SIg.

V. Alling ,den 14/12 19 53•.
Mads Rasmussen.
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Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\ ,~\

best!lmmes det, at tilbude!. skal lyses. som servitut. på matr. nr.. 5m c a~ V..,Alling by,

Og sogn, ~XOOJ:.t:kimiXXXXXXtdXXXXXX){;tqXxxxxx.:ii;tkXxXXxx~lQC.K*«<~mKilf:xm-.

:b!~jrlyJ~glX~~»Kxxxxxxxxxx:xiRIt~iUX.mx:kUltttxr.Hg{xIXet~.mt~.QlSX.i:n1tOO~

::pi.wIålKgtoc:k~~.klXJeJa:~~~~.+i~WK.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15/ 12 19 53 .
F O g.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 RougSØ herred og en del af
SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 181 decb.1953.
Lyst. Tingbog fol. Akt:Skab D nr.262.
Ejendommen er servitut og pantbehæftet.

J •.Hansen.

I
I'
(

l

-:- -:--:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

PredningqBrevuet tor _ . SEP. ,~
Ba.u.ders Amt. 1. ~.----
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Afskrift. REG.Nl 02.093 _0 tdl
A '-' ,)

Justitl;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast- ejendom).

Fredningsnævnet for Rander~ amt. F.s. 5/1949-14.

Akt: Skab B nr. 87.
(Ildfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejeriav, sogn:
ti København kvaiter)

eller (i de sønder;ydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
-bogen, art. nf., ejerlav,

sogn.

6a V.Alling
by og sogn.

~) Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sildant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

6719 - 18/12 1953.

s..tempe1fri. Stempel: --- kr. -- øre.

Fredllingstilblld

Undertegnede gårdejer Rasmus Pedersen, V.Alling,

af Y. Alling by,6a og sogn, attilbyder herved som ejer af matr. nr.

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 9 m dyb, langs loddens sydskel.

• L

Fredningen har følgende omfang:
~ --

Arealerne må ikke bebygges elOOoc::blQJtantooxmmolmjtxtxar/X, midlertidigt eller v1dvarende,.. - - .( ,-)

ligesom der heller ikke på arealerne ~å a~bringes tfansfo~n:!atorstatio.n~~) telefon- ~g telegraf~aster

o. lign., derpå. ej onsættes sk.u~e,JJdsalgssteder, isboder, vpgn~Ltil beboelse eller opbevaI)ng ~f red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende gen&tande. , ,

Jeg forbeholder mig dog ret til '-at bibeholde roehuset i forbindelse med
laden og den cement"støbte kre'a turrampe ve d d'en ve stre indkørsel.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstiibud tinglyses på min ejendom matr.

6a af V. Alling by, og sogn, dog uden udgift for mig.nr.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,<lgX menig-
hedsrådet og provstiudvalget.

hver Tor SIg.

V.Alling 14/12 19 53•.den

R.Pedersen.

.
}
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Idet fredningsnævnet fOf Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,.- ("

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6a af V. Alling by,

og sogn, .mba«tk~oox:xxxxxWx.xxxxx:XlkjX;xxxxxidd<x:xxxxx~., hvilket matr. nr. evt •
forbindelse med ~X1X andr e

Fredningsnævnet for RandtlfS amt, den 15/12 19 53•.

,
~,

~,.

F O g.
Indført i dagbogen for retskreds nr.59 RougSØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 18' decb.1953.
Lyst.Tingbog fol. Akt:Skab B nr.87.
Matr.nr. 6a er landbrug 1 forbindelse med lb,lc og 7d V.Alling.
Ejendommen er servi tut og pantbehæftet •

•l J _ uJ •l:1aps!3n.
-: ... -:-

\,
-:-,

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Fred.ningsnævnet fol'

Randers Amt.

e••

•



Afskrift.
Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

4t Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/1949-14.

~-,

Akt: Skab A nr. 70
(udfyldes af dommerkontoret)

8a V. All ir..g
by og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kval·ter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
"bogen, art;· nr., ejerlav,

sogn.

'.J Købers }
K d·t bopæl:re lors

t) u

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

6720 - 18/12 1953.
Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Herluf Jensen, V.Alling,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8a af V. Alling by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

En bræmme, 10 m bred, langs nordskellet mod gaden.
En bræmme, ,40 m bred, langs sØndre kirkegårdsdiga.

u

...L , l

u ,J 1

Fredningen har følgende omfang:
~ - _. .

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarEtnde,
... .._ fl. t _

ligesom der heller ikke på arealerne, må .anbringe~ transf<2rmatorstati?~ef' telefon· og te_Iegr~f!;TIaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne t.il beboelse ~ller opbevllring .af Jed-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. ....\1 \...

Jeg forbeholder l!l.ig _dog ret til' at bibeholde mØddingsstedet og ajle-
.. - ~

beholderen, indtil disse indretninger forgår af ælde.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

\ ' Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud 'tinglyses på min ejendom matr.

I,
"~\

~:
'.

nr. 8a 'sogn, dog uded udgift for mig.af V.Alling by, og
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ~ pr ovst i-

udvalget og menighedsrådet
hver for sig.

I,
I.

V. Alling ,den 19 53.14/12
Herluf Jensen.

I
.L

[det fredningsllævnet for ~51nde,rs amt modta~er og godken~er foranståe~~e fredningstilbud,- ,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8~ af y. fJ-ling by,

og sogn, :;l!kX!~xxxxJcttk.xxxxxx~~;x:xxxx:xfJtkxxxxx»:U?x hvilket matT. nr. evt.
forbindelse med ~~x~:lC andre ibd. udgør et landbrug . .KUtx:f,i-~~~~~~~

Fredningsnævnet for Randers amt, den 15;12 19 53
F O g.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.59 RougSØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
18'decb.1953.
Lyst. Tingbog fol. Akt:Skab A nr.70.
Matr.nr.8a er landbrug.
Ej endommen er pantbehæftet.

-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
JrednJD~sBævnet for .

Jtande18 Amt. _?5
J~

•
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