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// _ l '/1
I ..J rGenpart.

Matr. nr. 9~, 9g og 9~,
Tårup by, Frørup sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svend-
borg amtsr~d6kreds.

Nvborg.

F R E D N I N G S O V E R E li S K O M S T .

Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede bestyrelse for Tårup bruGsforening

erklærer sig
af Tårup by,
matr. nr. frede for at
kirke.

Arealet beskrives s~ledes:
diget.

villig til, som ejer af matr.nr.9Q, 9g og 9~
Frørup sogn, at lade et areal af dette

sikre den frie beliggenhed af Tårup

en bræmme på 7 meter langs kirkegårds-

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke beby~ges eller benlantes med udsigteødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne mP anbrinp,es transfor-
matorstationer, ~elefon - og tp.legrafmaster og lignende eller onsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller onbevarin~ af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der ~ i det hele ikke fo-
retages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller tindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Foreningen er en1g i, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses p~ dens

fornævnte ejendom, dog uden udgift for os.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amt8r~dskreds

og menighedsrådet for Tårup.
Tårup den 14 / 12 1953.

Karl Olsen. Viggo Heegård. Otto Petersen. Jørgen Jespersen.
filld. lfunsRasmussen. Åge Langhalm. ~artin Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil vmre at tinglyse på matr. nr.

g~, 9g og 9~ af Tårup by, Frørup sogn.
4Frednin~s~vnet for Svendborg amtsrådskreds, den 21/ 1 1952.

sign. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekr~ftes.
Frednin"Ssl1f"'vnetfor Sveniborg amtsrf:Jdskreds,Nybor~ d. 21/1
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Genpart.
Matr. nr. g 1.. '1'1t'~~ bit Anmelder:

Frednings~vnet for Svend-
borp- amtsrådskreds.

Nvbor.e;.

F R E TIli I N G S O V E R E li S K O M S T .
------------------ ----

Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 19)7 .

erklærer
af ~'å.r~~)
matr. nr. frede

by,
for at

villig til, som ejer af
i'.J!"\ia~ soen, at lade

sikre den frie belig~enhed af

• , ... IA". 9 ..
et areal af dette

1"'N~

kirke.
Arealet beslerives således: _4 lUl'l!'~~' at ~u _t.en \ll".44••• .øn.'

tru ..l~\iørili.I'Ui:lli." lO

'li I. \J,(tl&JI' vn l~nlib"l1.t!J.a. j.nd~Hi**a~n ~.4 .tll'. Il~. 16 å a, '78 4

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller benlantes med udsigts2delæg~ende

beplantning
l

ligesom d':lrheller ikke på arealerne ro? anbrinRes transfor-
matorstationer, telefon - og tp.le~rafm83ter og lignende eller ous~ttes
skure, udsalp,ssteder, vogne til beboelrJe eller ol)bevarinp;af redskaber
eller lignende skønhensforstyrrende genstande. Der mE i det hele ikke fo-
retages ændringer i den nu bestående tilstanct, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For frcdninBcn kræves ingen erstatning.
J~$ aIAer enig i, at ovenstående fredninGstilbud tinglyses på

fornævnte ejendom, dog ud.en udCift for -,-
Påtalcberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

~.I'U"og menighedsrådet for ~.
i1l1. .. ~p 1"1/11den ~ 1953.

olt\n. ;;nl". ~_h"lØ'lwuu..~.

Idet fredningsnævnet modtager ae godkender foranstående frednings-
tilb~d) bestemmes de.t~pt fredningen vil vmr3 at tinglyse på matr. nr.9 a ~'rwp ~~~r~ Aaf by, 'f0ln. ;

Frednin~sn~vnet for Sven~borg 8mtsr~dskre60, den / 1953.
sien. Keioer - Niclocn.

Udskriftens ri~tighed bekr~fLe8. 1'1
FredninA;sDf"vnetfor Svenlbc)Tg Amt sr!')dskreds, Nyborg d. I

./ -I"/; tf . '" ..~... I" 'J';"M'~'.I1
I --.. • -~ - •~
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IGenpart.
I I

R~~n~e~:/Ø~(,~~~'(IMatr. nr. 37 ~, TLrup by,
Frøx'up soen. Fredningsnævnet for Svend-

borp- amtsr~dekreds.
Nvborg.

F R E D li I N G S O V E R E li S K O M S T .
~--_.._----_.- ----

Stempel - og gebyrfri
lov nr. 140 - 19?7.

Undertegnede G~rdejer lmns Peter heleesen, Tårup.

by j

vill:'g til, som ejer af matr. nr. 37 ~
Frørup sogn, 3t lude et areal af dette

8ilers den f:::::'iebelig::;enheclaf Tårup

erklærer
af Tårup
matr. nr. frede for at
kirke.

Arealet beskriv0s s~ledes:

sig

en bræmme på 40 meter øst og syd fra
kirkegårds diget, sy d for 9 .Q 40 me ter fra 9 E.' s sydgræns e.

1
j

Fredninger- h8r følgende omfang:
Arealerne æå ikke bebyp,ges eller benlantes med udsigtsødelæggende

beplantning 1 ligesom der heller ikke på arealerne ~ anbrinp.:estransfor-
matorstationer, telefon - og tp.lp.grafmaster og lignende eller ops'!!ttes
skure, udsal~ssteder) vogne til beboelse eller onbevaring af redskaber
eller lignende sk3nhedRforstyrrend9 gcnsta~de. Der rof i det hele ikke fo-
retages ændri~ger :.dLn nu bestående tilst~nd, der kan virke skæmmende
eller hindrende for ~dsigten til eller fra kirken.

For fredni~gen kræv80 ingen erstatning.
Jeg er eni~ l, at ovenstående frec::.ninGstilbudtinglyses på min

fornævnto e~endcrr.,\~cg "L'.J.8D l'c"L~,if~for mie.
P~taleberct ciget wr freclnings111:Wnetfor Svendborg amtsr~dskreds

og menighedsrådet for Tårup.
~g.rup den 19/11 1953.

oign. B. P. Helgesen.

Idet frec.nlngsnæVl'ler. rnodtaf,el'og godkend er foranst~ ende frednings-
tilbud~ bestePJffiC)[;det, 'lt f:'(d:'J::'l1.e;envil ,;mYf)at tinglyse på matr. nr.

37 a a~~ Tårup by, Frørup sogn.
Fredningsni'Ovl1etfo)" Svendborg amtsrådskreds ,den 6 / l

sign. Ketser - Nielsen.
4

195i.

Udskriftens ri~tighed bekr~ftes.
Fredninp,sruovnet for Sven1borg amtsr8dskreds, Nyborg d. 6/1 4

195~.
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