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I, Ktb. NR. () 2- \ "3> '1. o o o
Anmelderetls navn og bopæl (kontor):

14Jb L~:mt. præ-
et••ål"d II••• f
Lønne 8ogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

fredningstilbud

Undertegnede .. t keva * a••• n
tilbyder herved~som ejer af malr. nr. 14b-e af Lønne præst.,Ard ••••

•
L~.at lade nedenmcvnte areal af ovennærnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet besk rives således: Sele det plgælden4. matrtkelnuaa.r

~
I

Fredningen har følgende omtang:

Arealerne må ikke bebygge~~~t.<Jctiit~~økft:i~
~~XK>.Qe, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, høosegård~. møddinger eller andet, so~n kan virke ~kæmmende.

xØxB~kx~~at

,
~,,
I·

,
I.'
l.
I
I, kræves

For fredninge1xhax:xisg ingen erstatning. .
ev1n1st~\e~r indforstået med, at ovenstående fredningstilbucl tinglyses PWn ejenclolllmen

inatr. nr. 14b af Lønn.- .præst.lird •••.•• y .!.t.JUle sogn

dog uden udgift for Ø?;. etaten.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er tredmngsnævnct tor KI!>eamt og
a.l..ae.L... menighedsråd, hver for sig eller i forening.

1'.*'.Y •.
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.A.. ii; _ 1.,••
41'_
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Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. m.141

af L... e pr•• tecaar4
by·· .. • sogn,

øDØmJ~~~~~'Xrfj'~~.
~~~~~}l~ifM.g. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ,e
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 26. t.tinar 19'•• '1
J ..... r u p.

Indført 1 Dagbogen for Retskreds nr. ,8" 'Varde Købstad og
Lan4jurie4ikt1on samt ~.ter,og V••ter Herreder 'en 27. Feb. 19~4.
L~8t. ~1ngbol Bd. L~. Bl. 124 Akta Ska\ K. I. 196•

.uel,;. Olrik.
-0-0-0-

Oenpartens rigtighed bekræftes.
'2 J \l N '954'
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Anmelderens navn og bopæ1 (kontor):

15!, Lønne pr.-
• t.gård a.m. f.Lenae .ogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted .

Fredningstilbud

Undertegnede
tilbyder herve(F som ejer aJl"M~.,.h.nn. lognerAd

lS,d-
pi komauaen. v....

af by
Lau. Præet.gearet •• ~~n,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor antiJ~.

Arealet besk rives således: Den 4el af ar.alet. der 11ggtr .ell••

k1rkealri.a1get og akolebygningen.

Fredningen har .følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende .
•Koøunøeft>rbeholder 'ni~dog ret' til at .. .xx .• bebygg_ ar.alet .tter forinden

at ha.. forelq't planerne for fl'edn1nB8næYnet og pro.et1ud-
Talg.t.

..

'L' f d . l .1rolUllun.en.
I' Ol' re nmgen \.rævq~:dFgcn erstatmng.

Rå~.veiirindforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pU:ti~endom ....

matr. 111'. 15:4 af L.nne Pr•• te-
laud-by a.a.. LøJUu,ogn

ti
dog uden udg-ift for~x ko.anen.



meni~hedsråd, hver for si~ eller i forening .

s,••• • den 20/12 19 Sl.
lena Chl". Cb:riaten•• J1. Iroter .Chri.' ••••• lepp. GraT ••• a. e
Mar1u8 dakoba •• Thorfa14 lU-1.t,en•••• Ift.t I.ora. fbo_ J_-•••

SOID.r,alt torb~ø14.~ -1& en4Y1'.r. ~.t til .y.ntu.~1
at \14y14. ., r.pl.2'. ko....... .,e..l_e _3_40_1 ••

.len. Chr. Chri8ten... le»p. Gr....... lh Mu1\la JakOb•• e
keder Cbr1aten •• n. 1boJ"fald 1tr1.1tena•• fllo_ l.n....•
au. Jen •• _

" ,

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mat r. nr. lSj

af .wøu:a. 1~æat.&aar4
Løaeby •••• sogn,

ti~mu.xd~_xalt:xr.u
ig~~~et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. -. '
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Frednin~snævnet for Ribe amt, den 26. februar 1'~4.
# •• t ~u p.

Jo

.'e
Indf~rt 1 dagbogen for retekredø nr. as. Var4e kebstad

og jur1841k:t1on .amt ø.ter og V'.eter Herreder den 27. febru.U'

19$4. lyet. Tingbog. Bd. LønneI Bl. 34h A~I Skab R Nr. 603.
Forevist eI'klæring fra sogneråd8:forIlianden, ekri. fra Hib. stitt-

amt og kort.
B.lge vlrik.

Uenps,rteua rigtighed. bekræfteø.
FREDNINGSNÆVNET

RIBE AMT;~~ADSKREDS cleD. 3 JU N 1954'

..



••
•

•

•

•

• 'crml't PlI"T·."l-<n,n o,.
kOllIorr' for ",,·I.l-d· Nr
85. Vald. K.3bstaJ m. v.
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