
 

 

 

Randi flytter Salon Skovvang og Parykspecialisten til foråret. 
Hun og hendes mand, Lars, har solgt ejendommen i Kragelund og købt nyt i Vejen . 

Nørregade 41, Vejen, bliver adressen når kunderne fremover skal til frisør hos Salon Skovvang eller har 

ærinde hos Parykspecialisten – begge ejet og drevet af Randi Mikkelsen. 

”Vi har haft 19 gode år i Kragelund, men nu var tiden inde til at få solgt ejendommen da den rette køber var 

der, og derfor har vi købt hus med tilhørende forretningslokale i Vejen”, fortæller Randi Mikkelsen. 

”Nu skal vi i gang med at sætte lokalerne i stand i Vejen, så jeg rigtig kan forkæle mine dejlige kunder. I 

mine nye lokaler får jeg plads til at indrette en hyggelig og moderne frisørsalon og også lave god plads til 

udstilling af parykker til mine mange parykkunder, der ofte kommer langvejs fra”. 

Randi fortæller, at salonen i Kragelund drives som hidtil indtil flytningen, og at der indtil flyttedatoen er 

klar, ikke sker nogen ændringer for kunderne. Når hun kender den nøjagtige dato for flytningen, 

annoncerer hun denne i salonen og på sine hjemmesider samt skriver ud til sine kunder. 

”Jeg har rigtig mange trofaste kunder, og jeg håber at mange vil følge med mig til Vejen. Jeg er glad for at så 

mange er kommet i salonen i mange år, og det betyder rigtig meget for mig, at kunne yde den bedst mulige 

service for alle mine kunder, og det bliver der endnu flere muligheder for i de nye lokaler i Vejen”, siger 

Randi, der også pointerer at efteruddannelse og at følge med moden, bl.a. i kraft af studieture til London, 

altid har betydet meget for hende, så nuværende og nye kunder kan være sikre på, at hun er opdateret og 

følger trenden. 

Den ånd og kultur som Randi har drevet salonen i hidtil, rykker med til Vejen, siger Randi. ”At kunne give 

den bedste kundeservice, og at se kunderne gå glade og tilfredse ud af salonen, er det vigtigste for mig.  

Jeg går ikke på kompromis med kvaliteten, heller ikke for parykkunderne, hvor jeg fortsat vægter det meget 

højt, at der er tid og plads til diskretion og trygge rolige omgivelser, så kunden får en paryk der er tilpasset 

præcis efter kunden ønske”. 

Randi understreger, at selv om hun har mange parykkunder, så er hun – nu og når salonen fortsætter i 

Vejen  - stadig en helt almindelig frisør, hvor almindelige frisørkunder er det der fylder mest i hendes 

dagligdag. 

Navnet på salonen fortsætter i Vejen som Salon Skovvang og også Parykspecialisten er uændret, ligesom 

telefonnumre og hjemmesiderne, www.salonskovvang.dk og parykspecialisten.dk, fortsætter uændret. 

 

 

For yderligere information: 

 

Randi Mikkelsen, tlf. 75 38 97 50 eller 28 45 54 98 
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