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JuStitSministeriet~ellpartpaPir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

FredningsnævneL for lbnders Amt, .Jj'.S. 5/1949-4.

Mtr. flr., ejerlav, sogn: Gaden i Vejlby by
(I København kvarter)

eller (I de sønderjvdske lands- Ve j l b Y s agn.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(u.dfyldes G/ domm.rkontore')

Køberø }
Kreditors bopæl.

l,,

Anmelderens navn og bopæl (kontor);
Gade og hus nr.;

(hvor IldlDI Rndel) 'Fl'edningsnævnet fOl:' Handers amt,
ved dommer :B'og,Mariager.

'-~ ... ~301 - 21 jan.19S5.
Stempel: kr. øre.

Stempel fri.

Fredningstilbud
.)

.' c

Undertegnede Vivild-Ve.jlby Kommune
, - ~ I •

af Vejlby' by. Vejlbytilbyder herved som ej;)r af matr. n~. sogn, at

lade nedennævnte areal af øvennævnte matr. nr. frede.

Arealet besk rives således:

Parkeringspladsen vod Vojlby kirke, beliggende næd
l for kirkegården, på modsat side af vejen hvor gdr.
Rasmus Thomsens gård er beliggende

l

Fredningen liar folgendo omfang:

ArealernE) må ikke bebygges eller beplantcs med høj@. træer, midlertidIgt eller vedvarende,

Iigl:som dcf'hellcr ikke på: arcalerI;o' må. :nbringcs transformatorstationer, telefon- og telegrafl1lusler

o. lign:, derpå ej opsæltc's skurc,- udsalgsst-edcr, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforslyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til fremdeles at benyt'Le pladsen som
parkeringsplads for biler

Svend O.Jensen ~2c

Kommunevej

tyd
Kirke går den Parkeringsplads Nord

Hjorc have

Jensen & Kleldskov, AIS, drn.,.en;ffi[VIn.,\yu .... ------------------~



• ~ <. ~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

nr. af by, sqgn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt' og

Vivild-Vejlby
Sogneråd

hver for sig.

Alli ngaabro ,den 8 / 9 1950

A.L.Pedersen.
Undertegnede; samtliGe1hartkornsejere i ejcrlnuget tiltræder denn~

.:::fredning:
Svend JGnsen~_ Kristen Kristensen. Dagmar Jensen.
N.M.Christensen. M.Nielsen. l.auritsMikkelsen.
Jens Kr.Kristensen. Andreas Sørensen.

I B.Hjorth.
Jens Mønster ..

Uhr.A.Christensen.
~asmus 'rhomsen.

Undertegnede Vivild-Vejlby sogneråd ved sognerådsformanden tiltræder
og attesterer, at samtlige vedkommende har underskrevet.

Allingdab~o d. 17-1-55.
Vivild-Vejlby Sogneråd.

Søren G.Nielsen.
*Matxtx~~~~SEæ~~xx~øxxR~~HxExHmxxmø&tKgHxxNgX~N~HNMOCX

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på m:øu;xm.

.' u

af ve ~lby by,gaden,
Vejlby sogn, xfxOOxttlmlx.xxxx xXlltocxxxxx~ xxxxxf.<lkxxx~x~ket;mat1lClaC

:xix.klxbia.delllllofnedXlXlatt.xtn':<xxxxx xxxxx iixb::~llltgørAlXxand~M1K. Det fredede areal ses indtegnet
foranstående rids.

på vaUagm Jdro:xtxxfxkwlb:txooxglmjIM1C i1e:deiK"ilørnagt::lpåJ<llkl1el:l.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 20 / l

:B'og.
19 55

lov 1~!l937.
§ 1411 2 kr. - øre Indført i dagbogen for retskreds nr. J9

RougsØ herred og en del af SØnderhald
herred med Nørha1d, Støvring og Galten
herreder den 21.jan.1955.
Lyst. Tingbog III Fol. Akt:Skab N 17.

J.Hansen.
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