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AFSKRIFT. REG. NR. J,?,lys ~ ~1y~)
I~atr.nr. 22n Gundsømagle by og sogn. ADmelder:

Fredningsnævnet for Roskilde
amtsridskreds m.v.

Stempel O kr. 00 øre.

DEKLARATION.

Vi undertegnede Curt Berner og Leo Berner (begge tidl. Berner Nielsen), der ved

'

skøde lyst 7/5 1955 har erhvervet matr.nr.22n m.fl. Gundsømagle by og sogn -
" ,iskergArden -, bestemmer herved i tilslutning til de af Poul Villumsen wd deklaration

lyst 4/8 1890 trufne bestemmelser vedrørende den pi ovennævnte matr.nr. beliggende
gravhøj "Hødyssen" og i henhold til naturfredningslovens § 2 yderligere følgende:

I

under hensyn til dette oldtidsmindes smukke beliggenhed i landskabet og under hensyn
til, at bebyggelsen langs den syd for oldtidsmindet beliggende 80gnevej fra Gundsømagle
by til hovedvej 6 nu med raske skridt nærmer sig oldtidsmindet, skal enhver opførelse af
bygninger, boder eller lignende være forbudt indenfor en afstand af 100 meter fra grav-
højens kanter og yderligere indenfor et areal, der begrænses af to linier fra højens
nordende til to punkter ved nævnte sogneve j , hver beliggende 150 meter fra det sted, hvor
en linie trukket fra højens sydkants midte vinkelret pi sognevejen rammer denne. Der

til vedhæftede situationsskitse.MenvisesI_I
nærværende deklaration vil ved

II

fredningsnævnets foranstaltning være at tinglyse pi
nævnte ejendom.

"e 111
påtaleberettiget er fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds m.v. samt den til enhver
tid værende ejer af "Fiskergirden".

GUNDSØMAGLE, den 25/4 1959.
C.Berner. L.Berner.

~ I

Begæres tinglyst som servitutstiftende på matr.nr.22n Gundsømagle by eg sogn, idet
der med hensyn til hæftelser og servituter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKBEDS M.V., den 4/5 1959.e' Aage Schmidt.
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ført i dagbogen for Rosltilde retskreds den 4/5 1959.
Lyst. Tingbog: Bd. Gundsømagle II. Akt:skab G nr.162.

RETSKREDS NR. 4, ROSKILDE KØBSTAD M.V.

S. Arffmann.
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Afskriftens rigtighed bekræfte ••
FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS M. V., den 27/2 1961.
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