
Årsmöten
Arentorps Intresse- och  

Byggnadsförening
Södra Kedums Röda Korskrets
S Kedums hembygdsförening

Arentorps församlingshem  
lördagen 22 mars  

klockan 14.30

Erik Andersson, Kocklanna visar film

Varmt välkommen!

KEDUMSBLADET
NR 1 2014

Årsmöte
Arentorp Helås 
FotbollsKlubb 

4 mars kl 19.00

Kaffe

Klubblokalen  
Kedumsvallen. 

 
Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Både tomten och barnen var nöjda med festen

Motionsdans 
i  

Arentorps  
föreningshus
19/3 - Kennets

2/4 - Dönnes

Klockan 18-21,30 

Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe, 
smörgås o kaka

Välkomna!



Årsmöte sportklubben 4/3 Klubblokalen Kedums-
vallen

Motionsdans 19/3 Föreningshuset

Årsmöte 22/3 Församlingshemmet

Motionsdans 2/4 Föreningshemmet

Tapaskväll 17/4 Föreningshuset

Valborgsmässofirande 30/4 Grushålan

På gång!

Kedumsbladet ges ut i samarbete mel-
lan Intresseföreningen, Hembygdsförening-

en och Sportklubben. 
Det ges ut med fyra nummer per år. 

Planerad utgivning 2014: 
vecka 6, 22, 36 och 47.(oftast lördag eller 
söndag aktuell vecka)
Vi behöver material senast en vecka innan 
utgivningen, gärna tidigare!

Bidrag mejlas eller lämnas till 
Kerstin Larsson, tele 0709-180 903   
kerstin@arentorp.com

Annonsera i Kedumsbladet, 100 kr/nummer 

Där inget annat anges står Kerstin Larsson för 
text & bild

Storbandskonsert 
med Edmonds Big Band 

och sångsolist Birthe Larsed

Onsdag 26 mars  kl. 19.00 
i Missionskyrkan, Vara. 

 Insamling till ”Syriens barn” via frivil-
lig entréavgift. 
Medarrangörer: Conventus, Edmonds Big 
Band, Röda Kors-kretsarna i Vara kom-
mun, Vara missionsförsamling.

Välkomna!!
Hälsn. Björn Fridner

Tätortsvandring!
 
Onsdagen den 12 mars kl. 8.00 kommer representanter 
från kommunen till oss i Arentorp.  
Vi går en liten sväng i samhället o tittar vad som behöver 
åtgärdas eller fixas. 

Har du något som du vill ta upp?
T ex
•   Finns det någon plats där du känner otrygghet?
•   Förslag på åtgärder eller förbättringar.
• Vill du vara med och diskutera? 

Hör av er till Susanne 070/2245595  
eller susanne@arentorp.com



VWQ-kväll
På Skärtorsdagskvällen kom drygt 100 gla-
da och förväntansfulla personer till fören-
ingshuset för att smaka på vin eller whisky 
och lösa ett musicquiz. 
 
Vi fick smaka på fyra olika sorters viner och 
lika många ostar. Det var duktiga Helene 
Gustavsson som höll i vinprovningen och 
till sin hjälp hade hon Britt-Marie Johansson 
som berättade om ostarna.
 
De som hellre ville smaka på whisky fick 
bege sig hem till kunnige Nisse Spetz som 
delade med sig av sina kunskaper till de 
whiskysugna herrarna. 
 
När vi ätit lite plockmat delades alla ”smi-
digt” in i lag för att tillsammans lösa klurige 
Anders Karlbergs musikkryss/musicquiz.
 
STORT TACK till alla som hjälpte till denna 
kväll!

text o bild Anna-Karin Lindberg

Nisse ger en inblick i hur man provar whisky och 
känner olika smaker och lukter. 

foto Elisabeth Spetz

  

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

TJ:s Gräv & Markservice
0706-740555  0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se
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Om mildvädret håller i sig beräknas gräv-
ningsarbetet i samhället vara klart inom några 
veckor. Det mesta på östra sidan av Kedums-
vägen är klart så när som kommunstammen 
som Valdemars fräser ner i Storegårdsvägen. 
Den fräsningen fungerar bäst i tjäle, då rull-
stenarna ligger stilla och klyvs i stället för att 
följa med fräständerna och fastna under as-
falten och ideligen köra stopp på maskinen. 

Läs mer på nätet: sviber.se

Rapport om fibernätet

Nu är det ca 20-30 cm tjäle i gator-
na och 0-10 cm tjäle i trädgårdarna 
beroende på snötäcke. Så om bara 
vädret är tjänligt börjar grävningen 
utmed Bangårdsvägen, på baksi-
dan av dess trädgårdar.

Blåsningen av fibern är också igång. 
Företaget Topfibre AB började blås-
ningen av vårt område i Eling, mot 
Lunden och Korsmaden. Hittills har 
det arbetet flutit på bra och bara 
två gånger hittills har man varit 
tvungen att gräva om för att ta bort 
stopp i kabeln.
Allt eftersom fiberblåsningen blir 
klar kommer ett nytt arbetslag och 
fixar svetsningen i skåpen på utsi-
dan av husen.

Företaget Imtech (fd Elteknik AB) 
har fått uppdraget att göra den 
sista kopplingen på insidan av hu-
set. De har med sig mediakonverter 
och den apparatur som föreningen 
står för. Berörda husägare kom-
mer att bli kontaktade för att kom-
ma överens om en tid som passar.  

Man kan också, om man vill, få hjälp att koppla 
in TV, dator o telefon, mot en extra kostnad.

Nu är det också klart att Kvänums Energi har 
fått uppdraget av VaraNet att sköta drift och 
underhåll av nätet.

- Felanmälan ska alltid göras till Te-
lia som sedan kontaktar Kvänums 
Energi.

Dagen för att fibernätet kan ”tändas 
upp” närmar sig alltså!

Ett klargörande angående fakturan 
som skickats ut till alla medlemmer 
i december:
Föreningen har skrivit på ett avtal 
med VaraNet, att de kommer att 
sköta allt underhållning av förening-
ens fibernät. Kostnaden är 500 kr 
per medlem per år i 3 år. För moms-
tekniska anledningar måste vi faktu-
rera denna till medlemmer, men den 
totalsumman ska ingå i det taket på 
max. 18000 kr per medlemmer som 
var bestämt på årsmötet ifjol.

Kent Andersson



Söndagen den 12 januari tände vi mar-
schallerna utanför Arentorps Förenings-
hus. Det luktade nybakade bullar från 
köket och kakorna trängdes i rader.  

Nu laddar vi om för att dansa ut julen 2015!

Tomten smög runt 
bland träden utanför 
och vi skymtade en 
rejäl tomtesäck med 
godispåsar i. Julgra-
nen ställdes på plats 
och spelmannen Jör-
gen Nilsson värm-
de upp dragspelet. 
Snart började mor- 
och farföräldrar, för-
äldrar och barn rulla 
in i föreningshuset!

”Dansa ut julen” 
blev en glad tillställ-
ning.
Det sjöngs för full 
hals, det dansades 
och det fikades! 
Man köpte lotter och 
vann fina vinster. 

Det minglades och sprangs runt (beroende på 
ålder). Någon enstaka vurpa blev det.
Tomten var populär bland alla barn som fick godis. 
Alla verkade trivas.
Så också arrangörsfamiljerna. De vill till och 
med göra det igen!
Nästan 50 personer var med och dansade ut ju-
len i år och nästa år satsar vi på ännu fler! 
Kom då alla ni som uppskattar att göra något av 
ovanstående, även ni som är äldre eller yngre, 
med eller utan barn - det är faktiskt riktigt roligt!

Känn er varmt välkomna söndagen den 11 ja-
nuari 2015 klockan 15.00 - då kör vi igen!

Hälsar familjerna  
Sterneborn & McCullough

Söndagen den 8 december var det återi-
gen dags för tomten att komma till bads-
jön. 
Dagarna innan lyste snön med sin från-
varo men ännu en gång hade vi tur (om 
man gillar att skotta) och snön hann 
komma. 

Endast ett 30-tal hade hittat den upplysta 
vägen från föreningshuset till badsjön där 
tomten väntade. 
Barnen lämnade sina önskelistor och det ser-
verades värmande glögg och pepparkakor. 

Vid nästa års tomtepromenad får man kanske 
tända ännu mer marschaller så att fler hittar 
ner till badsjön.  

Pernilla Bjelkholm

Tomtepromenaden 2013



Tack ni som lägger tid på att 
spola isen!

Isbanan

Cykelvägen mellan Arentorp och Vara har 
tagit lång tid och det beror inte på Vara 
kommun, utan på trafikverkets prioritering-
ar som har flyttat fram byggstarten en del. 
Nuläget är följande, en utställning kommer 
om ca 2 veckor som ska inventera förutsätt-
ningar runt omkring cykel/gångvägen. Den 
kommer att vara utställd i 3 veckor.  Sen 
kommer den att omarbetats med förslag på 
sträckning mm, och kommer att ligga till 
grund för länsstyrelsens utredning som tar 
ställning till om det föreligger någon miljö-
påverkan. 
Därefter fastställs en vägplan som tar ca 6 
månader att projektera, så summa suma-
rum är allt färdigt för byggstart februari 
2015, byggtiden beräknas till ca 6 månader. 
Sträckning blir från Arentorps skola - Ring-
leden, vägen ner till Optimera. 
Etapp två, Arentorps skola till idrottsplatsen 
Kedumsvallen kommer att projekteras och 
byggas av Vara kommun i samma intervall 
som det övriga. 

Cykelväg Arentorp -Vara

Lite bakgrund, politiken var mycket tydliga, 
en större cykel- och gångväg skulle tas fram 
per mandatperiod, Trots stora påtryckningar 
har trafikverket hela tiden flyttat fram Aren-
torpsprojektet. Men nu är det, enligt min 
mening, äntligen  verkstad på gång. 

Vilken sida av vägen cykelvägen kommer gå 
på beslutas när man konstaterat dess status, 
vilket blir enligt trafikverkets bedömning.

 Mvh Fredrik Nelander

Ett litet tag var temperatu-
ren under nollan och strax  
var några aktiva pappor 
(tror jag!) igång och spola-
de isen till glädje för många 
skridskosugna barn, ung-
domar och vuxna.



ÖRJANS 
FOTBOLLSKRÖNIKA

Damlagets seriematcher under våren

26/4 15.00  Hörnebo hemma
5/5 18.30  Råda  borta
9/5 19.00  Falköp. FK borta
16/5 19.00  Jula  hemma
25/5 17.00  Fagersanna borta
28/5 19.00  Ulvåker hemma
10/6 19.00  Våmb  borta
16/6 19.00  Töreboda hemma
23/6 19.00  Skoftebyn borta
27/6 19.30  Hörnebo borta
2/7 19.00  Råda  hemma

Våra fotbollsspelare håller just nu på och 
förbereder sig inför kommande säsong.  
Både damer och herrar tränar minst tre 
pass i veckan för att klara av årets serie-
spel. Ett pass i Sparbankshallen, ett på 
Bendersvallen samt ett pass på ett gym är 
det som gäller just nu.

Träningsmatcherna drar igång i slutet av 
februari och nytt för båda lagen är att 
man skall spela i det nya DM. DM kommer 
i år att spelas i serieform under februari 
och mars. 

Damerna gör, efter fjolårets serieseger, 
debut i div II. Det blir många långa resor 
och nya lag att möta och spelprogrammet 
finns också med i tidningen. För den oin-
vigde kan jag berätta att Hörnebo kom-
mer från Tibro.

Herrarna spelar i div VI Vårgårda och det 
blir också många nya lag. Fem slättlag 
(Emtunga, Nossebro, JK 10, Vedum och 
vi) samt sju lag från alingsåskanten. Spel-
programmet är inte helt klart ännu, men 
premiären är hemma mot Friscopojkarna 
sista helgen i april.

Hemmamatcherna i år kommer att spelas 
på ett nytt sätt jämfört med tidigare. Her-
rarna spelar Kedumsvallen under våren 
och damerna på Almesåsen och på hösten 
blir det tvärtom. På ungdomsidan så blir 
killarna på samma ställe som herrarna och 
flickorna på samma ställe som damerna.

En fotbollsgrupp har bildats inom Arentorp 
Helås FK. (se bild på sista sidan) Gruppen 
skall ha hand om frågor rörande seniorfot-
bollen både på herr och damsidan.
Ett första möte har hållits och där togs frå-
gor upp bl a om hur skadebehandlingen 
skall ske inom klubben samt om ett ev in-
köp av hjärtstartare till Kedumsvallen och 
Almesåsen.



Lös krysset och lämna 
det hos Sigrid Karlberg 
eller Britta Hermans-
son, 
Storegårdsvägen eller i 
postlådan vid 
Föreningshuset 
senast 15 maj. 
Av 15 inlämnade lös-
ningar drogs tre vin-
nare av två skraplotter 
vardera!
Vinner denna gång gör:
Inger o Matts Andersson
Stisse Esberg
Gunvor Andersson

Grattis!
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Vågrätt            Lodrätt

NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

• LAMELLGARDINER
• SKÄRMGARDINER
• BALKONGSKYDD
• DUSCHPERSIENNER
• INBROTTSGALLER
  m.m.

Facit till Sudoko

Lösningen till kryss nr 4

KRYSSET

RÄTT_SVAR

Sida 1
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SIFFERMALL

Sida 1

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27

ORD

Sida 1

1 Vitt täcke 1 Räls
4 2 Biter i skinnet
8 Huvudstad 3 Finns inte ett rött........

10 Skynda 4
11 Ganska nytt 5
12 Paradis 6 Växer vid vatten
13 Ton 7 Position
14 Biprodukt 9 Jonisk ö
16 Till salu 12 Jättestora
17 Gudstjänstlokal 15 Rädsla
19 Flod 16 Sno
21 17 Segelsällskap
22 Tonart 18 Arealen
24 Sits med el 19 Har Stickan alltid en.....
25 TV4 20 Pojke som värmer
26 Jargong 23 Engelsk början
27 Segt virke 25 Klinik

Cheddar, grevé el brie

Sotji 2014
Timér

Sobo

BERGSLIDENS
   SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar

 + diverse uppdrag inom reparationer

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson



Arentorps Intresse - 
och byggnadsförening

S Kedums 
hembygdsförening

Intresseföreningens styrelse: Elisabeth Spetz, 
Ann-Sofie Knutson, Charlotte Brynolfsson, Su-
sanne Löfman, Kristina Kedner. Saknas på bild 
gör Mats Ahlin och Mats Larsson

Hembygdsföreningens styrelse: Britt-Marie Johans-
son, Ann-Sofie Knutsson, Kerstin Larsson, Sven 
Larsson, Bertil Johansson. Saknas på bild gör Örjan 
Johansson och Kent Andersson

Föreningen tar tillvara bygdens intressen och 
jobbar för att Arentorp ska vara ett riktigt bra 
ställe att bo på. 
För att aktivera många och för att arbetsbördan 
inte ska bli för stor för några få, har man delat 
upp jobbet på flera olika kommittéer.

• Badsjögruppen ansvarar för skötseln och 
underhållet av Badsjön.

• Föreningshusgruppen har hand om underhåll 
och skötsel tillsammans med servicegrup-
pen.

• Miljögruppen planterar blommor o rensar 
ogräs mm på de allmänna grönytorna.

• Aktivitetsgruppen ordnar fester och aktivite-
ter av olika slag, dels för att roa oss ortsbor 
men det är också ett sätt att få in pengar 
till underhåll av badsjön, föreningshuset och 
grönytorna.

Bli medlem i våra föreningar!

Arentorps intresse- och  
byggnadsförening

Medlemsavgift 100:-/hushåll
Bankgiro 243-3118
Kassör Charlotte Brynolfsson
tele 130 35

S Kedums 
hembygdsförening

Medlemsavgift 50:-/person
Bankgiro 402-7538
Kassör Britt-Marie Johansson
tele 134 05

Arentorp Helås FK
se hemsidan 
idrottonline.se/ArentorpHelasFK Den nya fotbollsgruppen inom Arentorp Helås 

fotbollsklubb. På bilden syns fr v Jesper, Lina, 
Stina, Malin, Hans, Tommy, Henrik och Victor.

Foto Örjan Johansson

Bygdevandring och en resa är återkommande ak-
tiviteter i hembygdsföreningen varje år. Dessutom 
har vi samlingar i Kyrkstallet, Församlingshemmet 
och i arkivet i Föreningshuset. Vi vill värna vårt 
kulturarv, men också bidra till en bra utveckling för 
vår bygd.

En ort med ett aktivt föreningsliv är en 
framgångsort, men ett aktivt föreningsliv 
behöver många som engagerar sig,
så,
Välkommen du också!


