
 

Pressemeddelelse: 

Svane Køkkenet i Hjørring skifter ejere 
Franchisetagerne bag Svane Køkkenet Aalborg overtager butikken i Hjørring 
for at opnå synergifordele. 

Svane Køkkenet Aalborg overtager pr. 1. januar Svane Køkkenet Hjørring. 
Sammenlægningen forventes at give gode synergifordele og styrke 
markedsposition i Nordjylland. 

Den nuværende franchisetager, Frank Jensen, har solgt butikken i Hjørring til 
Vagn Simonsen og Alex Østergaard, der i fællesskab ejer og driver Svane Køkkenet 
Aalborg: 

”Hjørring er en by i vækst, og markedet for både køkkener til helårs- og 
sommerboliger langs Vestkysten på hele strækningen til Skagen er særdeles 
interessant. Vi ser derfor oplagte muligheder for at styrke Svane Køkkenet i 
Nordjylland,” siger Alex Østergaard om baggrunden for overtagelsen. 

Butikken fremstår som en moderne konceptbutik og skal kun redesignes med 
bl.a. indretning af enkelte nye køkkenmiljøer i showroomet. En af nyhederne 
bliver Svane Køkkenets 2019 nyhedskollektion, S19, der præsenteres ved 4 Days 
of Design fra den 3.-6. januar. 

Nyt team med tre konsulenter 

Primo januar åbner Svane Køkkenet Hjørring under det nye ejerskab og med 
Martin Christensen som daglig leder. Han kommer fra et job som teamleder i 
Svane Aalborg, og kender både brandet og området, idét han privat bor i Hjørring-
området. 

”I Svane Køkkenet er vi meget glade for, at to dynamiske franchisetagere overtager 
butikken i Hjørring. Det giver gode synergier, at de vil drive den sammen med 
butikken i Aalborg, som de med succes har udviklet gennem de seneste år,” siger 
kædechef Torben Nielsen, Svane Køkkenet. 

Siden Vagn Simonsen i 2011 overtog Svane Køkkenet Aalborg og i 2015 fik Alex 
Østergaard ind som partner, har de i fællesskab udviklet især erhvervsafdelingen, 
som i dag tegner sig for langt over 50 procent af omsætningen. 

”Aalborg er en dynamisk by, hvor der i de senere år er udviklet mange spændende 
bolig- og erhvervsprojekter, som har bidraget til at skabe vores vækst,” siger Alex 
Østergaard, der er ansvarlig for privat- og erhvervsafdelingen, mens Vagn 
Simonsen varetager den daglige drift. 

I takt med væksten er medarbejderstaben i samme periode øget fra fire til 22 
medarbejdere i dag. I Svane Køkkenet Hjørring ansættes fra starten et team på tre 
konsulenter. 

Svane Køkkenet er en del af køkkenkoncernen TCM Group A/S, der er Danmarks 
tredje største køkkenvirksomhed. Svane Køkkenet er dansk design og produceres 
på egne fabrikker ved Holstebro. Kæden tæller 28 konceptbutikker i Danmark og 
syv i Norge. 

Kontaktinfo: Kædechef Torben Nielsen, Svane Køkkenet, Telefon 9743 5200 Mobil 5136 0704 



 

 

Billeder: 

Ny butikschef for Svane Køkkenet Hjørring, 
Martin Christensen, flankeret af de to 
franchisetagere, Vagn Simonsen (t.v.) og Alex 
Østergaard (t.h.), foran butikken. 

(PR-foto: Svane Køkkenet) 

 

 

 

 

De to nye ejere, Alex Østergaard (t.v.) og 
Vagn Simonsen (t.h.) sammen med ny 
daglig leder af Svane Køkkenet Hjørring, 
Martin Christensen, glæder sig alle til at 
opnå synergieffekter ved at drive den 
sammen med Svane Køkkenet Aalborg. 

(PR-foto: Svane Køkkenet) 

 

 

 


