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REG. NR. A-..tY ZJ '~/f--!:..)
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2f 1' _.
I'Ua"'" ...

Akt: Sk&!J ,nr.
{u4fyld .. øf do.. ,."ltonto,'"

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl;re I orø

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl f1nde~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet ror Sorø Amt.
c/o DOI/II/Il'rkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede .. -..a- ....d 1"-_.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. J. :r.............. 7u..........

..' \

<!Itlade nedennævnte <!Ireal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

•• &11 _ ,. tac " __ .1 I..
, eJ l ..-.l., ••U. ~ .. alft.., "1"_ .u-, - ••• , se Cl") - ha............ ' , .....

Fredningen har følgende omfang:1 ..... l .. __ ....
Arealerne må ikke bebygges eller eplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsE'svogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
f~tyrrende genstande.

at forbehold. aia doq ret til at - , hl' .1.....
•&I~_i ...". U -llC\ al"',.. Ul \&eI ,-.

Jensen & Kleldskov, AtS, København.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

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

menighedsråd i forening eller hver for sig.

den 'I ..195 l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes,

FredninflSnælJ~let {ar Sorø amt, den '/ 4 195 l.
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REG.NR.~.2 J/ .J>~ f! -~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ....
(wifyldea af "" .. merlronlt"'t)

Købere }
Kreditore bopæl;

Gade og hus nr.:
(hvor sådant ftnde.q)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet {or Sorø fll1ll.
c/o I,Jollllllerkontorl't. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede "'" tØ' tinIIeq .~ .
tilbyder herved som ejer af ' -.til C .
'l » .. , r. tk ~.lrU•••• 11... ~ ...
1M o.t u. J, tu.. f ~

at lade MMnævnte areal ø,RJRMiU''l ...... frede.

&MA~MMMIIII •••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande .

... • ..... ~ .... iJtit

Jensen & Klcldskov, A/S, København.
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For fredningen kræver ~ ingen erstatning.
~ er indforstået med. ~vennævnte forligstilbud tinglyses~~iii.6

dog uden udgift for •. ~ ..

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
~~ Lil)"',r,'Il$I~ ~"OwUnLl.'un:i,;':

.... ~ i forening eller hver for sig.

~'m~~u den~ 14 1951.
.... .:' ;~ ..nt """_'ll~U._ i_~ ....

t·Oi'~,.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fl'edningsnælJ~let {Ol' Sorø amt, den , '. 195;1..
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Taarnholm Hovedgaard

J

Korsar Strand-

/;
l!Jaade.sted

Terraln af'
rY'f.7 .,
i UftIl ·TlOorggaara

Sog~ TaarnOo'Y
Herred- Slagelse

Amt Soro

,..... kopi af matrIkelkortet.

1eSf

..." ....... , 11~
Dl 500"7

,
____ ... ' I ,1'..,.

....---------------------------------- --


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



