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Kvalitetsvirke – som du vill ha det
Kunder är skogsbolag, men även markägare och lant- och skogsbrukare. Företaget har
fyra anställda.

Konsultföretag
Kjell Johansson är även delägare i Skogsfakta
som bedriver konsultverksamhet som att upprätta skogsbruksplaner, utföra rådgivning och
skogsvärderingar.
- Vi kan se till att skogsägare får rätt betalt för sin skog och ge goda råd hur skogen
ska skötas för bäst avkastning, förklarar Kjell
utbildad skogstekniker och med flera års erfarenhet som skogsinspektör.

Tradition och kunskap.
Kjell Johansson med
fru Carita som driver
Caritas Hälsokälla på
Sannersby Nordgård
som varit i familjens
ägo sedan många generationer tillbaka.

Kjell Johanssons såg i Sannerby utanför Lilla Edet kan, efter
investeringen i ny hyvellinje,
erbjuda specialsågade virkesprodukter till privatpersoner,
byggare och andra företag.
- Som en traditionell brädgård, med hög service och
snabba leveranser.
På sågen kan kunderna specialbeställa hyvlade träprodukter precis som de vill ha dem.

- Vi levererar färdigt kvalitetsvirke i exakt
de dimensioner kunden vill ha på ett par dagar. Det kan de inte få någon annan stans.
Bred entreprenadverksamhet
För Kjell Johansson har skog och skogsnäring
varit en stor del av hans liv.
- Förutom sågen erbjuder vi även grävmaskiner för vägarbeten, avloppsanläggningar,
skyddsdikning, markberedningar och dräneringsjobb. Dessutom skogsmaskiner, som
skotare, för att köra ut virke ur skogen.

• Healer
• Livscoach
• Andlig vägledare
• Friskvårdsterapeut
• Spa och relax

Carita Johansson
Sannersby 305
463 92 Lilla Edet
Tel: 0520-65 12 60
Mobil: 0705-95 23 14
kjell.skogsservice@telia.com
Sannersby Nordgård • Lilla Edet

Julklappar

I Newport finner du en inredningsstil som har sina rötter i New
England i nordöstra USA. En stil
som andas sköna kvällar och avslappnat umgänge. Newport är
ledande inom sitt segment i möbel och inredningsbranschen.
KEY LARGO THROW
Marinblå fleecepläd med vita stjärnor och
langetterad blå söm. Ljuvligt mjukt teddyfoder av sherpakvalitet på andra sidan,
500g/m2. Storlek 125 x 180 cm.
Levereras i exklusiv presentkartong 360 kr

www.tidning.net

Porsche är design & kvalitet. Type
301 Design by F. A. Porsche är en
serie köksknivar vars design saknar
motstycke. Det tog F. A. Porsche
Design fyra år att utveckla den
ergonomiska designen i samarbete med professionella kockar.
FISHER ISLAND BATH TOWELS
2 st frottéhanddukar, 70 x 140 cm.
Levereras i exklusiv presentkartong 259 kr
2 st frottéhanddukar, 70 x 140 cm
+ 2 st handdukar, 50 x 70 cm.
Levereras i exklusiv presentkartong 360 kr
Erbjudandet är endast tillgängligt för företag minimumkvantitet 25 stycken.
Alla priser exklusive märkning, moms och frakt.

Erbjudandet är endast tillgängligt för företag minimumkvantitet 25 stycken.
Alla priser exklusive märkning, moms och frakt.

KNIV PORSCHE, TYPE 301
Bladet och skaftet är integrerade med varandra och skils åt av en metallpärla. Dessa knivar står i en klass för sig.
Kockkniv 20 cm 360:Brödsåg 21 cm 330:Fruktkniv 12 cm 260:Japansk kockkniv 360:-
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Vid order eller förfrågningar, kontakta
Jonas Christiansson på Branded.
0706-30 40 30 • jonas@branded.se
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