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Grattis  Skandia elevator!
som i år firar 100 års jubileum

Familjerally
12 oktober

Start mellan kl 13,30-15,00 
från föreningshuset

Ordgåta, tipsfrågor, bingo och 
aktiviteter utefter fina vägar

Fika i föreningshuset

Välkomna

Ovan: Skandia Elevator från ovan, år 2014.

Nedan: Bröderna Larssons mekaniska 
verkstad. Bilden är tagen före år 1933, då 
verkstaden brann. I tvåvåningshuset fanns 
snickeriet, men övervåningen hyrdes ut som 
privatbostad.



Arentorp/Helås mästerskap 
i Golf 20/9 Vara Bjertorps GK

Motionsdans till Kenneths 24/9 Föreningshuset

Familjerally 12/10 Föreningshuset

Motionsdans till Dönnes & 
Hanson 22/10 Föreningshuset

Motionsdans till Hasse Pe-
ters 26/11 Föreningshuest

På gång!

Kedumsbladet ges ut i samarbete mellan 
Intresseföreningen, Hembygdsföreningen 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

Inbjudan till 

Arentorp/Helås mästerskapen i Golf 2014
Lördagen den 20 sep. på Vara Bjertorps GK, 

första start 10.00.

Mästerskapet är öppet för alla spelare med klubbhandikapp och 
som har anknytning till Arentorp och Helås.

Anmälan senast söndagen den 14 sep. till: 
Siw-Britt Johansson, kaseberg14@tele2.se
Ulrica Hagman, Ulrica.hagman@hotmail.se 

Motionsdans i 
Arentorps föreningshus

24/9 Kenneths
22/10 Dönnes & Hanson
26/11 Hasse Peters

Kl 18,00-21,30
Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe, smörgås o kaka

Välkomna!



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

Läs mer på nätet: sviber.se
  Sommarens kraftiga åskväder har ställt till det en 
hel del. Några har fått rautrar och modem sönders-
lagna. En och annan switsh i noderna har också 
gått sönder. Själv fick jag min nya dator söndersla-
gen via den gamla kopparledningen precis innan 
jag skulle koppla in på fibern. Värst var det sön-
dagen den 27:e juli då ett kraftigt åskväder slog ut 
flera switschar och noder hela vägen Herrljunga- 
Vedum–Eling-Arentorp-Ryda. Då det var söndag, 
semester och åskproblem i stora delar av Sverige, 
var Telia nerringda av felanmälningar och hade 
fullt upp med att åtgärda felen, så det var mycket 
svårt att både felanmäla och få information. Lagret 
av nya switchar tog raskt slut, så det fördröjde åt-
gärderna ytterligare.
   Det förs diskussioner mellan föreningarna, Vara-
net, Bynet, Kvänum Energi och Telia hur åskskydd 
och rutiner kan förbättras. Vara-Net kollar om 
varje nod verkligen är utrustade med åskskydd och 
Back-up enligt KO-avtal.
   Så här känsligt får det inte vara. Fiberkabeln i sig 
leder ingen åska, men problemet är att alla appara-
ter är anslutna till elnätet. Har man jordfelsbrytare 
installerad hemma, så tar den bort största delen av 
problemet.
  För övrigt har vi nu åkt runt och fyllt alla kopp-
lingsskåp med lecakulor för att skydda mot sork-
angrepp. Det återstår en del detaljarbeten som att 
sätta snöpinnar och skyltar på skåpen bl.a. En hel 
del administration återstår och sedan ska nätet slut-
besiktigas.
   Vi håller just nu på att koppla in några nya med-
lemmar. Ni som vill ansluta nu; Hör av er genast 
till 070-308 1223. Nästa tillfälle är i februari 2015.

   Kent Andersson, Vara Sv Fiber.
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Facit till Sudoko

Familjerally

Kommiten för årets familjerally består av Torbjörn o Annette 
Karlsson, Leif  Hedvall o Cecilia Torstensson, Mikael o Maria 
Karlsson, Reine o Christina Nilsson, Magnus Werner o Su-
sanna Karlsson, Daniel Johansson o  Louise Wiberg.
De har några veckor på sej att lura ut kluriga tipsfrågor och 
ordgåta, planera en fin färdväg, fixa fika och inte minst fina 
vinster så att vi kan åka på ett trevligt familjerally den 12 ok-
tober.
De önskar sej vackert höstväder o många deltagare!

Stensafari
Efter förra numret, fick jag, av en uppmärksam läsare, en på-
minnelse om att det finns fler jättegrytor i socknen. I Ellstorps 
skog vid Kedumsberget  finns en jättegryta och Jättestolen, en 
bergsformation ungefär som en delad jättegryta. Av läsaren 
fick jag också det här fina kortet från 1914, för i Ellstorp finns 

också linbråtningsgraven kvar 
som användes till linet på bil-
den. Fotograf  var Karl Breed 
och bilden är alltså hundra år 
gammal.



S Kedums 
hembygdsförening

Bygdevandirngen 2014 utgick från Järnvägsparken i 
Tumleberg. Ett 50-tal personer slöt upp för att delta. 
Sven-Olof  Mattson som bott hela sitt liv i Tumle-
berg, hade mycket att berätta om det lilla samhällets 
utveckling och människor som levt där.

Bygdevandring i Tumleberg

Resa till Dalsland

Under vandringen fick vi höra om järnvägen som i  
början av 1900-talet gjorde Tumleberg en blomst-
rande järnvägsknut, Då fanns bl a hotell, post, kafeér 
och flera affärer. Den sista affären stängde igen på 
1980-talet.

I bakgrunden syns fastigheten på Tumblebergsvä-
gen 1. Huset har bl a använts som Lantmannaskola 
och församlingshem, numera är det en privatbostad. 
Klockstapeln står fortfarande kvar i trädgården, men 
utan klocka.

Tillbaka i järnvägsparken smakade det medhavda kaf-
fet bra. Några tog en extra promenad för att titta på 
resterna efter järnvägens lokstall och vändplatta. 

Dals Rostock var första stoppet på hembygdsföreningens 
resa den 23 augusti. Här fanns mycket att se. I den gamla 
Kurortens lokaler har inretts ett fint hembygdsmuseum, med 
saker från bla hälsobrunnens tid och då Dals Rostock var 
centrum för medicinalväxtodling i Sverige. Här finns 
också en fin örtagård. ett textilmuseum och Kerstin 
Ljungqvists ateljé.

Från Dals Rostock fortsatte resan med en rundtur på 
Kroppefjäll med kunnige guiden Olle Gullin. Han berättade 
bl a om att lerskiffer bröts här fram till 1920-talet och om 
vattenkraftsutvinningen som redan i slutet på 1800-talet gav 
elström till några gårdar på Kroppefjäll. 

Just när vi stannade för att klättra upp på Borekulle, där det 
förr fanns en fornborg, kom dagens enda lilla regnskur. Här 
var en magnifik utsikt. En klar dag hade vi kunnat se nästan 
ända hem:)
Efter rundturen väntade lunchbuffé på Sunnanå restaurang-
vid Vänerns strand i Mellerud. 
Innan vi reste hemåt gjordes ett besök på Nordiska tomte-
museet i Mellerud. En tidig uppladdning inför julen där man 
kunde titta på utställningen av gamla tomtar eller köpa nya 
tomtar i butiken.
Som vanligt hade resekommiten med Bertil Johansson i spet-
sen, ordnat en mycket trevlig resa.



Skandia Elevator firar 100 år genom att blicka framåt
   Familjeföretaget Skandia Elevator fyller 100 
år. Men trots denna milstolpe planerar man re-
dan inför framtiden.
– På 100 år har vi blivit Europas ledande företag 
när det kommer till att hantera spannmål. Nu 
ska vi bli bäst i världen, säger Joakim Larsson, 
VD på Skandia Elevator. 

Skandia Elevator är ett företag med anor. Det grundades 
i Skattegården, Arentorp av bröderna Nils och Gustav 
Larsson 1914. Än idag, 100 år senare, är Arentorp före-
tagets säte. Nu som då drivs det av två bröder ur Lars-
son-familjen; Joakim och Jonas. De båda bröderna gick 
in som delägare i företaget på 90-talet. Tidigt utvecklade 
man en affärsplan och siktet var högt ställt; att bli Euro-
paledande i branschen. Affärsplanen döptes till Vision 
100 och skulle realiseras lagom till 100 årsjubileet, 2014. 
– Nu är vi framme och med facit i hand gick det över 
förväntan, vi har 5-dubblat vår omsättning, lanserat två 
nya produktlinjer och mer än dubblat antalet exportlän-
der, berättar Joakim Larsson, som idag är VD på Skandia 
Elevator.

Skälen till framgångarna är många. Framförallt handlade 
det om att ”bestämma sig”, menar Joakim. Med ett tyd-
ligt mål var det enkelt att satsa på rätt åtgärder. Produk-
tionen och exportmöjligheterna förbättrades, men även 
personalen har spelat en viktig roll. 
– Vara är en lantbruksort som har byggts upp av hårt 
arbete. Det finns ett driv och en ambition att alltid göra 
rätt för sig. Det dagliga arbetet präglas av hög delaktig-
het och möjlighet att vara med och påverka. Man skulle 
kunna säga att det jobbar över 100 entreprenörer hos 
oss, förklarar Joakim. 

Just entreprenörskapet har varit en vital del för företagets 
överlevnad. Vilket märks särskilt väl i företagets senaste pro-
dukt; Sweep Conveyor, en svepertransportör som tömmer och 
rengör silon helt automatiskt och som vann Elmia Lantbruk 
Innovation Award 2014. Ödmjukhet och lyhördhet är två an-
dra viktiga faktorer, vilket märks i många av Skandia Elevators 
kundsamarbeten, där flertalet har pågått i flera decennier.
– Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och ser möjlighe-
ter där andra ser problem, förklarar Joakim. 

Nu är Skandia Elevator alltså framme vid målet. Men vad hän-
der härnäst? För Joakim är saken solklar:
– Vi ska bli bäst i världen. Just nu är vi inne i en fas där vi för-
söker lära oss mer om andra kulturer och lantbrukstraditioner. 
Målet är som alltid; Happy Farmers, att göra det enklare att 
arbeta och leva som bonde.
Men målet handlar inte bara om ekonomiska drivkrafter. För 
Skandia Elevator är det minst lika viktigt att kunna påverka 
livskvaliteten för framtida generationer.

– Vårt dagliga arbete är en viktig del av jordens framtida mat-
försörjning. Vi blir bara fler och fler människor, behovet av 
mat ökar och ju bättre vi blir på att hantera till exempel spann-
mål, desto fler munnar kan mättas, avslutar Joakim.

Text o bild från Joakim Larsson, 
Skandia Elevator

Arbetsstyrkan 1929 i verkstaden där man monterade gröpkvarnar



ÖRJANS 
FOTBOLLSKRÖNIKA

Nu så återstår det en knapp månad av årets seriespel för 
våra fotbollslag och för en gång skull är det inga lag som 
är med och slåss om någon serieseger.
Våra damer, som är nykomlingar i div II, började ju 
serien så lovande med sex raka segrar innan det slog 
stopp. Det kanske inte var så konstigt heller då de mötte 
lagen som de hade precis efter sig i serien. Dessutom 
drabbades de av otroligt mycket skador under slutet av 
våren och ambulansen var och hämtade någon av våra 
tjejer i nästan var enda match under den här tiden.
Nu börjar flera av de skadade spelarna att komma tillba-
ka och just nu har man vunnit två raka segrar igen mot 
Jula och Fagersanna. Fyra matcher återstår när dessa ra-
der skrivs och för närvarande ligger de på en tredje plats 
och förhoppningsvis kan de behålla den ända till slutet 
av säsongen.

Dam U laget som i år är rätt ungdomligt återfinns på en 
femte plats av sex lag i sin serie.

Herrarnas A lag fick en trög start på hösten och inledde med 
två förluster men därefter har man tre raka segrar. Någon 
chans på de två första platserna har man inte men däremot 
finns möjligheten att bli trea, vilket är samma som förra årets 
årets placering.
Herr U laget har endast förlorat två matcher under året men 
har trots det knappt ingen chans at vinna serien, men en fin 
andra plats borde det kunna bli.

Återstående hemmamatcher för Dam laget är 13/9 kl. 15.00 
mot Våmb och 28/9 kl. 12.45 mot Skoftebyn och dessa 
matcher spelas på Kedumsvallen.
För herrarna återstår det hemmamatcher mot Sjövik 14/9 
kl. 15.00 och avslutningen mot IFK Emtunga 5/10 kl. 15.00 
och dessa matcher spelas på Almesåsen.
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Sudoko  

Vara Konserthus

onsdagen den 5/11 

Edmunds Big Band 
med

Ragnhild Ehn White
Det blir Monika Zetterlund för hela slanten! 



Lös krysset och lämna 
det hos Sigrid Karlberg 
eller Britta Hermansson, 
Storegårdsvägen eller i 
postlådan vid 
Föreningshuset 
senast 1 november
 
Av 20 inlämnade lös-
ningar har tre vinnare 
dragits. De får två skra-
plotter vardera!

Vinner denna gång gör:
Ruth Fridner
Ingrid Claësson
Iréne Mattsson

Grattis!
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Vågrätt            Lodrätt

NYHET!
Mossbekämpning

på tak m.m.
www.dahlbergsmarkiser.se

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

Lösningen till kryss nr 2

KRYSSET

BERGSLIDENS
   SERVICE
Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar

 + diverse uppdrag inom reparationer

0705-513423
Jan-Åke Wiktorsson

RÄTT_SVAR

Sida 1
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ORD

Sida 1

1 Pris 1 Ytterhölje
5 Askunge 2 Ibland vid spisen
9 Shorts 3 Rova

11 Delad 4 Hästmor
12 Är runda 5 Visitation
13 Tidigt mål 6 Ger Erik till Olofs kaka
14 Identiskt 7
16 Torkhus 8 Solosång
17 Bör gammal bil 10 Bebyggs
21 Magknip 15 Tre lika
23 --berg vid Vättern 16 Ärlig
25 Kortare än skall 18 Vacker röd blomma
26 Viktigt vid bröllop 19 Mynt
27 Fiskredskap 20 By utanför Vara
29 22 Vår tätort
30 24 Mamma

26
28 När det våras
29 Kam

Lördagsmys

Ätran och Viskan
Finkfågel

Grymtoxe

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 28 29

30



Den 8 augusti kom det ca 60 glada och 
förväntansfulla ungdomar till Kedums-
vallen för att vara med på AHFK:S trä-
ningsläger för ungdom.
Man började med att bädda sin säng i 
Föreningshuset, sedan blev det träning.
Kvällen avslutades på Almesåsen där 
man tittade på herrlagets match.

Midsommar

Träningsläger

Nästa morgon var det dags för träning igen och denna 
leddes av spelare från herr och damlag. 
Det var mycket uppskattat av ungdomarna.

Hela lägret avslutades med en 5-kamp.
Stort TACK till ALLA 
som var med och gjorde detta träningsläger möjligt.

Text & bild Christina Hasselström

Till midsommarfirandet vid boulebanan kom det ca 70 per-
soner i år som dansade, fikade och trivdes tillsammans. I år 
var det Sanny och Caisa Naess som höll i firandet och som 
vanligt kom Jörgen Nilsson med sitt dragspel och spelade 
till dansen. 

Han tackades sedan med en present och nästa års firande 
har Mikael Bjelkholm och Retchel Mae Edang Bjelkholm 
hand om.

Text Caisa Naess


