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Naturfredningsnævnet for København. 6711.
Akt: N. 9' II

Matr. nr. 25 A, 25 B, 25 C, 25 D,
25 E, 25 F, 25 G, 25 H, 26, 27, 28,
31 D, 186, 187, 201, 202, 219, 243
og 825 Udenbys Klædebo kvarter.

Ifølge skriveleer af 29' og 31 juli 1963 til
naturfredningenævnet for København fra Københavns magistrats 4 afdeling _
IV afd. j.nr. 414 - har kommunalbeetyrelsen i København tiltrådt, at
der fra magistratens side givee nævnet tilsagn om, at dette erholder
"underretning vedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden som kirkegårdene måtte blive endeligt besluttet nedlagt
som sådanne, således at der til den tid kan optages forhandlinger med
nleVnet om de påeældende arealers overgang til andet formål".

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningenævnet at begære det således meddelte tilsagn tinglYBt
~.d påtaleret for nævnet på efternævnte kirkegårde:

Vestre kirkegård,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkeeård,
Brønshøj kirkegård og
Vor Frelsers kirkegård.
Begæres for så vidt angår Assistens kirkegård

tinglyst på matr.nr. 25 A, 25 B, 25 e, 25 D, 25 E, 25 F, 25 G, 25 H, 26,
27, 28, 31 D, 186, 187, 201, 202, 219, 243 og 825 Udenbye Klædebo kvarter.

N~turfredningsnævnet for København, den 15 november 1963.
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Akt: Skab~ Nr.~~~!!- "';i';
d e f « eMatr.nr. l , l , l , l , 3 , 291,

794, 195, 125' og 1294 Utters1ev.

If.lge akriveleer af 291 og 31 ja1i 196, til
aaturfredftingsnavBet for København fra Københavns aagiatrats 4 afdeli ••
lY afd. j.nr. 414 - har ko..unalbestyreløen i København tiltrldt, at
der fra aagistratens side gives navnet tilsagn o., at dette erholder
"underretning vedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden so. kirkegårdene .åtte blive endeligt besluttet nedlagt
808 sådanne, sliedes at der til den tid kan optages forhandlinger .ed
navnet oa de pågældende arealers overgang til andet formål".

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningsnævnet at begere det slIedes .eddelte tilsagn tinglyst
.ed påtaleret for navnet på ef ternavn te kirkegårde,

Vestre kirkegård,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkegård,
Brønshøj kirkegård og
Tor Frelsers kirkeglrd.
Begares for sl vidt angår Bispebjerg kirkegård

d e f g etin«lYlt på .atr.nr. l , 1 , l , 1 ,3 ,297, 794, 795, 1253 og
1294 Utterslev.

Naturfredningsnevnet for København, den 15 nove •• er 1963.
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Akt:
NaturfredninKRnævnet for København.

a c b c d
Ms. t r •nr. 6 , 6 ,3 8 , 143 , 143 ,
1717, 3~13, 3315, 4127 og 4164 Sundbyøster.

Ifølge skrivelser af 29' og 31 juli 1963 til
naturfredningsnævnet for København fra Københavns magistrats 4 afdeling-
IV afd. j. nr. 414 - har kommunalbestyrelsen i København tiltrådt, at
der fra magistratens Dide gives nævnet tilsagn om, at dette erho1der
"underretning vedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden som kirkegårdene måtte blive endeligt besluttet nedlagt
som sådanne, således at der til den tid kan optages forhandlinger med
nævnet om de pågældende arealers overt~ang til ar>det formål".

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningsnævnet at begære det således meddelte tilsagn tinglyst
med påtaleret for nævnet på efternævnte kirkegårde:

Vestre kirkegård,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkegård,
Brønshøj kirkegård og
Vor Frelsers kirkegård.
Begæres for så vidt angår Sundby iirkegård

a c b c d,tinglyst på matr.nr. 6 , 6 , 38 ,143 ,143 , ...717, 3313, 3315,
4127 og 4164 Sundbyøster.

Naturfredninrsnævnet for København,

/~.::~-
Sig~/i3'~r~;,:~
!

den 15 november
1963.
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S105
Naturfredninp,on.vnet for København.

Brønshøj.

Ifølge skrivelser af 291 og 31 juli 1963 til
naturfredningsnævnet for København fra Københavns magistrats 4 afdeling -
IV afd. j. nr. 414 - har kommunalbestyrelsen i København tiltrådt, at
der fra magistratens side gives nævnet tilsagn om, at dette erholder
"underretning vedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden som kirkegårdene måtte blive endeligt besluttet nedlagt
som sådanne, således at der til den tid kan optages forhandlinger med
nævnet om de pågældende arealers overgang til andet formål".

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningsnævnet at begære det således meddelte tilsagn tinglyst
med påtaleret for nævnet på efternævnte kirkegårde:

Vestre kirkegård,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkegård,
Brønshøj kirkegård og
Vor Frelsers kirkegård.
Begæres for så vidt angår Brønshøj kirkegård

tinglyst.på særligt folie.

Naturfredningsnævnet for København, den 15 november 1963.
//~

Bien; ~r an BerthelB:nl
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NRturfrednlnKsn.vnet for K~benhRyn.

Matr.nr. 10 og 25 Amagerbro.

Ifølge skrivelser af 29' og 31 juli 1963 til
naturfredninganævnet for København fra Københavns magistrats 4 afdeling -
IV afd. j. nr. 414 - har kommunalbestyrelsen i København tiltrådt, at
der fra magistratens side gives nævnet tilsagn om, at dette erholder
"underretning vedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden som kirkegårdene måtte blive endeligt besluttet nedlagt
som sådanne, således at der til den tid kan optages forhandlinger med
navnet om de pågældende arealers overgang til andet formå1ft•

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningsnævnet at begære det således meddelte tilsagn tinglyst
med påtaleret for nævnet på efternævnte kirkegårde &

Vestre kirkegård,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkegård,
Brønshøj kirkegård og
Vor Frelsers kirkegård.
Begæres for så vidt angår Vor Frelsers kirkegård

tinglyst på matr.nr. 10 og 25 Amagerbro.

Naturfredningsnævnet for København, den 15 november 1963.
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Naturfredningønevnet for København.

Akt: ~kab /. Nr. ;?7 J..

5106
f h 811Matr.nr. 18 , 19 , 19 ,

1565 og 1738 Valby.

Ifølge skrivelser af 29' og 31 juli 1963 til
naturfredningsn.vnet for København fra Københavns magistrat. 4 afdeling _
IV afd. j. nr~ 414 - har kommunalbestyrelsen i København tiltr!dt, at
der fra magistratens side gives nsvnet tilsagn om, at dette erholder
"underretning Tedrørende kirkegårde, der benyttes til begravelser,
efterhånden som kirkegårdene måtte blive endeligt besluttet nedlagt
som s!danne, således at der til den tid kan optages forhandlinger med
nevnet om de pågældende arealers oTergang til andet formAl".

I et den 22 august 1963 afholdt møde besluttede
naturfredningsnævnet at begære det således meddelte tilsagn tinglyst
Bed påtaleret for nævnet på efternevnte kirkegårde a

Vestre kirkegaard,
Assistens kirkegård,
Bispebjerg kirkegård,
Sundby kirkegård,
Brønshøj kirkegård og
Vor Frelsers kirkegård.
Begæres for så vidt angår Vestre kirkegård

tinglyst på matr.nr. 18 f, 19 h, 19 æ, 1565 og 1738 af Valby.

Naturfredningsnævnet for København, den 15 november 1963.
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