Sökes: gravrättsinnehavare
Vid inventering av gravplatser på kyrkogårdarna i Floby, Göteve, Hällestad,
Kinneved, Sörby, Trävattna, Vilske-Kleva har ett antal gravplatser befunnits
sakna registrerade gravrättsinnehavare.

S

amtliga dessa gravplatser har senast år 2018
försetts med skylt om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några
av gravarna är också vanskötta. Med hänvisning till
begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33)
vill Floby pastorat anmoda släktingar eller närstående
till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt
med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av
gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom
ett år från denna annons införande kan Floby pastorat
förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då
till upplåtaren.
Församlingen är enligt begravningslagen skyldig att
föra gravbok, och att den innehåller aktuella uppgifter
om bl.a. gravrättsinnehavare. För ett antal gravplatser
saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa
gravplatser har därför försetts med en grön skylt, där
anhöriga ombeds kontakta oss. Ingen är skyldig att vara
gravrättsinnehavare, men det är av stor vikt för oss att
få kontakt med någon som har information som kan
hjälpa oss i sökandet efter gravrättsinnehavare.

Vet du någonting?

Hör då av dig till kyrkogårdsexpeditionen snarast om
du vet någonting om gravarna i listan till höger. Ring
0515-72 38 84. Det är öppet mellan 09.30 och 12.00 på
måndagar, onsdagar och fredagar.

Berörda gravplatser

I tabellerna nedan hittar du berörda gravplatser på respektive kyrkogård. Siffror och text i kolumnerna avser
gravnummer och kvarter samt i graven senast gravsatt
person. Listorna finns också uppsatta på respektive
kyrkogårds anslagstavlor.

Floby
Kv E 072-74

Ekström, Frans / 1934

Göteve
Kv B 023-24

Andersson, Kristina / 1931

Hällestad
Kv A 010
Kv A 051

Gustafsson, Anna Lydia / 1964
Krantz, Emil Vilander / 1972

Kinneved
Kv D 001-2
Kv E 050-51
Kv E 191-192
Kv N 061-62

Johansson, J Alfred / 1944
Norén, Frans Rikard / 1975
Pettersson, Alva Stina / 1916
Eckerlid, Ebba Linnéa / 2005

Sörby
Kv B 115-117

Strömman, Carl Jacob / 1926
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Trävattna
Kv A 045

Andrén, August Herman / 1937

Vilske-Kleva
Kv D 095-97

Lindshand, Ernst Sigfrid / 1929

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas.

