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G Et n p a r t. I ~I' REG. NR. -lJO/
Anmelder a

Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskrede, Nyborg~

Uæatrikuleret gadeareal m.v.
i Horne by og sogn.

D e k l a r a t i o n._ ......-............... -.....-- ..._-_ ............. -
Mellem underskrevne sogneråd for Horne kommune og fredningsnævnet

for Svendborg amtsrådskreds indgås følgende
Fredningsoverenskomst

Det på umatrikuleret gadejord af Horne by og sogn beliggende
"Horne bystævnelt fredes, således at det bestandig skal blive henliggende,
som det nu ligger etter istandsættelse under Nationaimusæets tilsyn.
Under fredningen indgår, at de 21 bymænds sten skal blive liggende, som

/ ~e nu er anbragt, at stengærdet bag bystævnet, der delvis ligger på
(4t tr. nr. 62 a at Horne by og sogn, ikke må ••dtages, beskadiges eller
,~ eplantes. og at elmetræet, der vokser i bystævnet, ikke må fældes, 'op-

I '-eller rodhugges eller på anden måde beskadiges. så dets udseende foran-
('4t~es, dog at sædvanlig at vækstmæesig grund nødvendig beskæring må fQre-

, \,.~ges.
Endvidere fredes det på den anden side at bygaden ligeledes pi

umatrikuleret gadejord beliggende gadekær, således at dette ingensinde
må opfyldes, afledes eller udtørres, eller foranstaltninger foretag•• ,

l,[" hvorved dets nuværende udseende iøvrigt ændres.
l Et kort over de fredede områder vedhættes denne deklaration.

Fredningen sker uden erstatning og anderskrevne sogneråd samtykker
'"- ....-i, at denne deklaration tinglyses ved fredningsnæv.nets foranstaltning.

~ Medunderskrevne gårde~er Lars Chr. Larsen, pl hvis ejendom matr.
,~;:~nr. 62 o. at Horne by og sogn stengærdet bag b18tævnet delvis står og.,(e"'dunderskrevne snedker Niels :PeterLarsen, t11 hvis ejendom matr. nr.'\,.!~7b af Horne by og sogn gadekæret grænser op, tiltræier derfor .fred-

I , nlngen og giver samtykke til,.at den tin~lyses på vore næv,nte ejendomme.
If (!") ~,Pltaleberettiget er fredningsnævnet .forSvendboJ'8 amtsrådskreds •
I~, Norne, den 31. marts 1956.,
" Horne Eiopneråd, Horne l!'yn P.S.V. Lars Christian Larsen
t ' ciro 51810 Gunni Rud l'1e18 Peter Larsen

1ndt~t 1 dagbogen for retskreds nr. 37, 'aaborg købstad og Salling
herred m.v•• den 28. april 1956.

tv.t tingbog Horne II bl. 360,452.657
~. Matr. nr. 107 b er forud behæftet aed 1.000 kr. t~ sparekasse.

Navn.
, 'li • ~Genpartens rigtighed bekræftes. ,/ I~}~·~I

:&'redningsnævnetfor Svendborg 8Jlltsrådskreds,den 2J. maj 1956.
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