
		

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 
93 000 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. 
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Mångmiljonökning för OK Västerbotten 
 
OK Västerbotten ökar rörelseresultatet från 0,8 miljoner kronor föregående år (2015) 
till 6,8 miljoner kronor (2016). Samtidigt ökade föreningens omsättning med 11 
miljoner kronor. Det visar den årsredovisning som nu är klar. 
– Det är glädjande att våra satsningar bär frukt. 2016 har hela tiden känts som ett 
framstegsår och att vi nu också ser det i vårt resultat ger oss råg i ryggen inför 
fortsättningen, säger Erica Lundgren, vd OK Västerbotten. 
 
En ökad försäljning och minskade kostnader har gett resultat för OK Västerbotten, som visar 
kraftigt förbättrat rörelseresultat och en lika kraftig ökning vad gäller omsättningen. 
– Vi arbetar metodiskt och långsiktigt efter en strategi som innefattar allt från försäljning och 
investeringar till kommunikation. Det visar sig i resultatet, där utvecklingen har varit stark. Vi 
har fortfarande en resa att göra men några milstolpar har vi kunnat beta av den senaste 
tiden, säger Erica Lundgren och fortsätter: 
 
– I stort sett alla av våra bemannade stationer gör ett bättre resultat 2016 än 2015. 
Exempelvis stationerna i Burträsk och Lövånger, som går från två år av minusresultat till att 
nu kunna visa upp ett plusresultat.  
 
Till de större investeringarna från det gångna året hör den nya biltvätten i Lycksele, 
etableringen av matkonceptet Quick To Go i Storuman och på Carlslid i Umeå samt ett antal 
renoveringar, bland annat i Norsjö.  
 
Det har varit ett händelserikt år som, förutom nämnda investeringar, inneburit både nya 
rekryteringar och samarbeten.  
– Vi jobbar för att du ska kunna bo och leva i hela Västerbotten och där spelar våra stationer 
men också våra relationer en stor roll. Vi är och ska vara en värdeskapare för 
västerbottningen, säger Erica Lundgren.  
 
För 2017 finns det fler planer på investeringar och ombyggnationer, bland annat på Sörböle i 
Skellefteå. Erica Lundgren avslutar: 
– Nu blickar vi framåt och gör oss redo för fler satsningar tillsammans med våra 
medarbetare. Vår målsättning är att attrahera fler nya medlemmar och skapa ett större 
engagemang hos våra befintliga medlemmar. 
 
För mer information, kontakta: 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76  
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