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Onsdag 6. april 2011

Træskofabrik flytter til
Ballum

de, hvor det også bliver muligt
at købe varer.
Kjelds ønske er på sigt at
udvide medarbejderstaben, da
han vil markedsføre skoene.
Den nuværende medarbejderstab forbliver, det samme er
tilfældet med både kunder og

leverandørere. Størstedelen af
firmaets salg går til Tyskland,
men Kjeld Oksen har selv
nogle kontakter som han håber kan hjælpe med at afsætte
træskoene.

Af René Holm

Årstidernes grønsager

Friendtex tøj

Kom og se den nye
forårsmode.
Nu også forhandler
af Friendtex børnetøj (Soo.dk)
str. 92 - 134

brikken bag campingvognen.

Har du det
svært?
Så kan:

• healing
• healingsmassage
• blomstermedicin
• samtale
• ørelysbehandling
• sorg- og krisehjælp
• trimform elektro-terapi
være en løsning

Priser fra kr. 15000

Åben hver tirsdag aften
fra kl. 18.30 - 20.30
eller efter aftale.

Åbningstider:
Tors. - Fre.
12.00 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

En af fordelene ved denne behandling er, at ejerne undgår
utætheder i den konstruktion
som kun kan leveres fra fa-

✁

Ost og smør fra Jernved Mejeri - Limousine kød i fryseren

En bule i en campingvogn, kan nu repareres frem for at skifte en hel side

- Også Homeparties
Else Christensen
Hovedvejen 22 - Volum
Tlf. 22 46 76 43

Stiga Villa 12

✁

Den nye indehaver af Combisko Kjeld Oksen, med et par eksemplarer
af træskoene
Foto: Privatfoto

Har campingvognen fået en
større eller mindre bule, er der
nu kommet en forbedret
teknik, som letter arbejdet
med at reparere den, frem for
at skifte en hel side eller tag,
hvilket både er tidskrævende,
dyrt samt ressourcespild. Foruden er der ikke nogen nævneværdig vægtøgning forbundet med reparationen.
Martins Undervogns & Bilplejecenter i Bredebro udfører
denne reparation og indehaver
Martin Vangsgaard fortæller: -

✁

Indehaver af Combisko, som
producerer træsko, Egon Mathiesen har solgt virksomheden
til Kjeld Oksen.
Samtidig med overtagelsen,
flytter den nye indehaver firmaet og dermed produktionen
fra Bredebro til Ballum, hvor
Kjeld er ejer af et nedlagt landbrug på Kystvejen 10. Stedet
er så godt som klart til erhverv, men med enkelte ændringer.
- Vi får 200 m2 at arbejde
på, desforuden vil der blive en
butik til salg af træskoene, fortæller Kjeld Oksen og tilføjer:
- Vi har åbent hver tirsdag og
torsdag imellem 13.00 –
17.00, foruden er vi i gang
med at lave en ny hjemmesi-

Campingvogne skal ikke være bulede

✁

Ud i det blå...

6 2 61

Bredebro
Ballum
Visby

Julie Christiansen
Toften 6 - Bredebro - Tlf. 5162 5373

KLINIK SOLSTRÅLEN
Healer Bente Nielsen
Høybergvej 41
Visby, Tlf. 74 78 32 31
6261 Bredebro

VI KAN DET DER

Den mindste rider i Villa familien. Udstyret
med B&S Powerbuilt motor, 5 gear frem og 1
bak samt 85 cm Combi aggregat med Multiclip og bagudkast.

MED TRÆER!
Skal træet beskæres eller fældes?
Vi klarer det på en nem, skånsom og effektiv måde

18.995,inkl. moms

-også i vanskelige områder, som haver hvor græs
og fliseanlæg ikke skal beskadiges.

Vores maskiner kan også
anvendes til at beskære store træer.

Ring og hør
nærmere

Boi Davidsen
Maskinforretning
Brede Bygade 48 - 6261 Bredebro

Telefon 74 71 13 38

• Flisesand, muldjord, flydsand
• Kørsel med lastbil
• Arbejde med gravemaskine
• Nedpløjning af kabler
• Afretning af gulv før støbning
• Rensning af vandløb

R

ENTREPRENØR

HENNING RAHR

K. L. Knudsensvej 43,
Visby, 6261 Bredebro
Tlf. 74 78 31 30 - Bil 20 46 40 60

