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OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 
94 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer 

samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på.  
Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön. 

	

OK Västerbotten inleder samarbete med Hjältarnas hus 
	
Just nu byggs Hjältarnas hus nära Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  
OK Västerbotten backar upp satsningen, bland annat genom att erbjuda drivmedel 
utan extra kostnad till Hjältarnas hus personal och till husets familjebil. Dessutom 
införs särskilda hjälterum på OK Hotell på Haga, där en fast del av rumskostnaden går 
direkt till Hjältarnas hus. 
– Vi vill stötta Hjältarnas hus i deras ambition att underlätta för barnen och de 
anhöriga under en svår tid, förklarar Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten. 
 
Svårt sjuka barn och familjer från de fyra nordligaste länen remitteras till Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå. Ofta innebär de långa distanserna att familjer måste splittras om 
ett barn blir långvarigt sjuk. Tack vare Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sina 
nära under påfrestande behandlingar, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par 
dagar, veckor eller månader. 
 
– Vi vet att alla mår bättre om man får vara tillsammans i en svår situation och i en miljö som 
inte är en sjukhussal. Ett tillfälligt hem nära sjukhuset där man kan laga mat, ha fredagsmys 
och ta emot släktingar och vänner är mycket värdefullt, förklarar Christer Nederstedt på 
Hjältarnas hus i Umeå. 

OK Västerbotten – med över 94 000 medlemmar i länet – backar upp Hjältarnas hus med 
drivmedel, men erbjuder också familjerna rum på OK Hotell på Haga i mån av plats. 
Dessutom skänker OK Västerbotten en fast summa till Hjältarnas hus varje gång en 
hotellgäst bor i något av hotellets särskilda hjälterum. 

– Vi är en medlemsägd förening som med gemensamma krafter arbetar för att underlätta 
och möjliggöra liv i hela Västerbotten. Vi kan inte tänka oss något finare än att stötta en 
satsning som syftar till att ge barnfamiljer möjlighet till trygg gemenskap under en svår och 
prövande tid, säger Erica Lundgren. 

Läs mer: www.okvasterbotten.se och http://hjaltarnashus.se 

För mer information, kontakta: 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76 

Bildtext: Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten, Carola Lestander, verksamhetsledare på Hjältarnas 
Hus tillsammans med Christer Nederstedt, Hjältarnas hus. Foto: Johan Gunséus 

	


