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K~b.Nit øl/Ii/

AFSKRIli'T

Uatr. nr.:131 Strøby bj og sogn oG
gadejurdsareal Ullder ejer-
lauc;et Sil'øbJ by ob .;o~~n. imilleId er ;

ii~tu:i:.rr()dningsn:2vnot 1'01'
~r~st~ c:.l-rltarr :::1~l:rcds,
DOra!ltertontOl'et i sto ('8-
IIec1din;e.Ster,tpeliri Lh.t. ~33

i lov fiL'. 140 al 7/; 1937.

2625

~fsagt den 9. juni 1954
Bllg:lel1de l'J'edJlllle;; af ~adejord og olJi'J,ldt gadevanding ved Strøby
kirke SElli1taf [JJatl". nr. 131 GtrøbJ by at; so~n.

Ved Strøby ki~kG er bcl}0~ellde et ;adGjurdsareal og en op-
fyldt 6adevDlldint: Ullder ej erlcw_Cet Strøby by o~ sogn. I forbin-
delse hermed-er bell~~ende mutr. nr. 131 St~0by by og soen, til-
horonde Strøby bylav ved Strøby so~ner~d. De n~vnte arealer er
5.fsattu pr, et kort, som er ll::2ock:x:x:t:e::t udf.;..:uig<;t uf landinspektor
'\'[allJ.llnl;;<.lf Ko.:..;e, o~ 80ra vil veJre at vedhJlfte n.~~v"]rende lcend31se.

Gadejord5G.J'vBlet o,~ J.8JJ 0l),L.)'ldte ~ddevi ...."lding ønskes fredet
sDledes: Ål'eJ.lel'ne jfi'"l ik1:e bO.i:Jluntus j):'. en ::)',Jo.n ll\:lde, ~~ udsigten
til o~ fra Strøby kir:_<; o;; 1:L:1;e,~:1'(1 efter f:cedninusnwvnets
o)faLtc:lse hiud1'es •. d'ealel'ne fll':~ ikke beby _:~;os, o;; pS!. arealerne
mJ. i K}, e E.lYlbl'ill""es tl'''::USi'OL'UlC:l-LOJ.'G'Ld -Lione::(', tel efon- og tele::;ra f-

;aster 00 li~Do, LtUCe, udsQl~ssteder, is~odor, boboe18esvo~ne
06 t,8n::.:tande som e.Ltel' l'I'ednin~):;II.,.VllOt:..; Ul)Ca ~ te.Lse virker Sk.0l11-
lllOnc.e. 1"i.llbrill""t::lse al' r:wster til bl'u4L'or mutr. nr. 131 Strøby og
for ;J troby prxs-LoJ;;.l'd er dog tillad t. P§ arealerne må ikke t;raves
brus. l)~, al'eulGl'ne rn~l iUre drj,ves nOt;en vidcsornhed, som ved røg,
støj, ilde lUJ t ",Iler på unden rJl~iCle Ldn Vc0l'e til ul ampe ['ar
Strøby ki.l.'ke 00 ki:cl, eJi'l.rd.

Il.

Matr. fll'. 131 Strøby by 06 sogn 0n~kes fredet således:
Den eksiste~ende beby~gelse pl matro nr. 131 Strøby by og

SObn må opretl!oldeso Ombjgning, nyby~ning eller tilbygning, som
i vuJscmtlig brad :.cndrer den nu eksisterendo bebyggelses karC:lkter,
må iklce foretages uden samtykke af naturi'l'cdll,Ln::;sn:.Jvnet. hi matr.

nr. 131 må ikke dl'iv8S n02;en virksomhed, som ved røG, støj, ilde

lugt L:ller på 8.nden m3de kan vJ.J1'e til ule[J1lie L'Ol' Stl'øby kirke og

ki:ckG';~ll'd. N t rf' N Pr A.J Nr '''/;){;-J 'ay/ )a li l. . . . o C /'Æ ~ .

!iilllillJ.1 • ....... "" ~,
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r& det under I omhandlede ar8e.l er beli:;;gendeen bygning, som
ben.l'ttestil komr_1Ullel~ontor og beboelse. j [ed llensyn til <lenne bY3-
nil1i stal ,~...:ldede samme bestemmelser SO~l undel' II anført.

Pcitaleretten har naturfrec1ningsnlUvnet for Præstø amts-
rådskreds.

Den 9. juni 1954 har fredningsnwvnet afholdt møde ved
Stl'0by kirke, hvortil indkaldelse er sket ved bekendtgørelse
i statstidende nr. 46 Cor ~en 29/5 19~4, i 0stsjællands Folke-
blad nr. 242 for den 28/5 1954, i 0stsj~11ands Socialdemokrat nr.
122 for den 29/5 1954 og i Stevns Avis nr. 86 for den 28/5 1954,
hvorhos sognepræsten, sognerådet og amtsrådet er særskilt ind-
kaldte.

tiod fredningen er ikke fr~msat indsigelse.
Idet bemfJrkes, at Strøby kirke med nærmeste omgivelser

skønnes at udgøre et omr~tde af den i lov om naturfredning
nr. 140 af 7/5 1937 § l, i beGyndelsen, omllandlede art, og
at den foran beg~rte frednins skønnes at v~re af væsentlig
betydning bl.a. til sikring af udsigten til og fra Strøby
~il'ke og kirkegdrd, vil fornævnte gadejordsareal, opfyldte
g~devandin~ samt matr. nr. 131 Strøby by o~ sogn i henhold
til n~vllte lovs §§ l og 13 vwre at frede som ovenfor anført.

Efter o'~stJ..mdi[;llede.t'nevil der ikke vwre at betale er-
statning for lre<lnin~en.

T h i b e s t e m m e s:

Det ovenomhand lede .;adejordsaJ:'ealog den nævnte opfyldte
gadevanding ved i3troby ki ckG samt I,1atr.nr. lJ1 Strøby by og
sOGn bør fredes sorl1 ovenfor ClILt'ørt.

Huy-:.5lJ.i:lClidt. Johs. ~ristoffersen

C. l!'rindahl.

Indført i dasbo[;en fur rets;.reds nr. 20,
den 22. sep. 19;4.

Lyst. ~inbl.log.beJ. III bl. akt. Skab C nr.

Sto.re=Heddinge købstad m.v

298

Fog-Poulsen
cat.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Natu Ir dnlng•...,nlt for
PreHlt mtsraad.kr..... d ~

S H ..Idl ,en //. novemberDommerkOntoree I tor .. e. nge:::Jy."" -~
(//L--~ c..-c::c c L'

Hay-Schmidt.

1954.
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