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REG. NR . .2 J3c:J
G e n p a r t.

l

Mil tl'. n.'t'. .umatrikuleret gadearealer
omkring Nørre Broby kirke.

A2'l.1ll.1c.'!.llllP "
Fredningsnævnet for Svenåborg

amtsr§'dskreds
Nyborg.

Undertegnede sogneråd for Nørre Broby sogn

erklærer sig villig til. som ejer af ~.de offentlige gadearealer
omkring kirken i Nørre Brogy n t l d(:.~~s~rc-af -- Nørre Broby y, og flOP-;,a a -A,A. •

aler~ frene, for ai. sikre de~ fri beligp-;enhedaf
Nr.Broby kirke.

Arealer~eskrivcs s51edes;
De åbne gadearealer på kirkens nordlige, østlige og sydlige side

Frednin~en har følgend0 omfang.
Arealerne roD ikke b~oYGges 01181' be~lantes med udsigtsødelæggenc8

beplantning, ligeso:n der helh:r ikl{f;på arealerna m§.anbringes t!~ans:ror-
mato1'stationer, telefol1- og tclegrsfmm:;ter og llgnende eller o~sæ+;tds s:'rm-

re, udsBlgssteder, isboder) vo~ne til bO~OE18e eller opbevaring af ~edska-
bel' eller lignende skønheCi3forc;tyrrcndcgenstande.

Der må i det hele ikke forot8gcs wndringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæ'TIn.end8eller hlndrende fOl'udsjgten tll elle, 1ra
kirken.

For fredningen kr~vbS ingen erstatning.
Sogneråde~ er enjg i, at ovcnst~ende fl'ednin.astilbudtin~l:V6(::f:l~c
de offentlige gadearealer omkring Nørre Broby kirke i Nr Broby~~mx~BXxx ~x •

og sogn~ dog uden udgift for ~ sognerådet.
Påtaleberettiget er fre~niugs!~vnet for Svrndbor~ amtsr&dskre~8 og

menighedsrådet for
Nr. Broby den, 26/10

Nr.Broby sogneråd,
Nr.Broby K.Hansen

Idet fredningsnævnc+, moc:l;agerog godkend.er foranstående frednlng(,.
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil værE; at l;yse p~ ~,de uma-

~trikulerede gadearea1er ~ omkring Nørre Broby kir~' af Nørre
• Broby by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 7.11.1956
::;·I,:'TSMINISTf::RIE:T )-tH' 'J JA !!/,.
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