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FREDNINGSNÆVNET>



furreby sogn, '::lå, 4'&,
o, "k s•.nat.js.

L. 1227.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

ee Undertegnede

erklærer sig villig til .som ejer af matr. nr. 1..l Ol!, l'~ af

by, sogn a t lade et

areal af det te matr. nr. frede for a t sikre den fri beliggenhed af

kirke.

•e
Arealet beskrives således:

",en del ~t IlD tr .ur. la, "er l iA-.':;·el~ 1r!/; ~n::;,r an afs ...;tl.nuaf ;,j) ro

t'r:), 1tir.{;e~'j:r;hm3 nor·;r?~ Gkel, O$~,,:~n·.~l fl.:! m..q,tr.nr. la. o/~ 131'.. ;;:er

11e;ger lnJeafor tn o,f:r:anJ a~? 3J ti ,;:r,"/.hf;M01·Jsv1a k1rkegår~}en8

østx'{& 0+1' nor'.IJ);'a økel.
Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for uds igten til eller fra

kirken.



.....'-' o - ~ ""'....-'I' - - _ o - -- - - - --.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu
påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for
hver for sig.

, den 22/ 2 19 54.

ee
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

1y s e p å ma t r. n r . af by,

sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 27/ 2 19 ~4.

•e
købc!t,'),f': :ll.V., uefl 2/' 1S*54.

~YGt. :"\1nrbc,:!;= 30•. CL. bl. 178. ltk1= ,':k9.b ~ Nr. ;j7,.

Jlfvi,;'t Ir" tifl :b(')~enJ.s.v. a.r~fJ;'. _r.nr. 1'1,;.11 Jf'. U;:S'te-

.J ~I'(m 1k,:i'~ hat· 141ur-lys"t :\.1kom:::t bf!rliJ~~::'.

aeb7rl ~. 14o/1~37.
§ 14 II. ~r. 4,00 •
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~. 1229.

Matr. nr. : Genpart5~ og '0& ;urrebl b!.
furreby sogn, 14~, 16~.
1'•• 4~. 41åams'd8.

Stempel- og gebyr fri •
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

2. mar. l~b4.

Fred n ingsoverens ko m st.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 5.4 08 '0& af

by sogn a t lade etiUI'reb)' '.l'urreb,
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

»'urrebl kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet o~fatter hale matr.nr. 5g og don 4el af matr.nr. '0&•
der ligger ln~en 10r en ar~tan~ af 100 m reguet fra klrkegåraen~
81ndre tlkelog v ejen mod rllSt.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

--------------------_ .. -------- ---
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for )'urnab.> ~irke
hver for sig.

, den 22 / 2 19 54.
hSli li1UI ~·arltien

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 5~ og }Oa furreb,. by,af

furreb, sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 21 / 2 19 ,4.
Karsten.

Indfart ~ dagbogen tor reiskreda dr. 12a, ri3.~rlDC
k.betalt m.v., den 2/' 1954.

~,.at. Tingbog, ~å. l. bi. 52. Aktz ~kab C ~r. 255.
Kort forevbt.

fh. Øaacea.

a.b,rz L. 140/19'1.
~ 14 II, ~r.2,-



L. 1228.

REG. NR . .l/.J'? ~

Matr.nr. :16& F~rrebl 01,
6urr~bl sogn. 11&.
13.. 14&. 29&. "a,
41.Q allst.is.

Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsove renskomst.

Undertegnede

atranofogeu ~lela Chr. Jensen

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af16&
by, sogn at lade et,'urreby

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

i' U r r e b 7 kirke.

Arealet beskrives således:

l,'en ael at watr.nr. 1b&, ~ler lig'Jer indenfor en atstand ~Lf

lOu m tra k1r~egårJen~ s~nore og i en atutand af 50 • tra dens
vea~re a~els flugt.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der hell er ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for lurrebl kirke

hver for sig.

!'urreb1 d 22, en /2

bli e1a C111'. Jel1~en

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 1b& af l'urrebl by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, deDn /2 19 54.

e·,
Indført i dagbo$en for retskreds nr. 12&, UJørrlog

k.b$taJ w.v., den 2i} 1954.

11st~ Tingbog. ~4. ll. ~l.21}. Aktl wkab L. nr. 651.
lort forev 18'\.

Gebyr.

§ 14 II. ir. 2,00
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REG. NR .. :(,'.398

D.~mld rødt ekraverede areal
p~lægg.s servitut O~ fr.dning.p, a,t ~.d bl~tskraverede ~real
har fredni~g ikke kunnet gen-
nemføree.
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