
	

 

Pressinformation 22 februari 2018 

Nya säljchefen: ”Det finns möjligheter att göra väldigt 
mycket här” 
 

 
 
Efter nio år inom kedjan tar nu Hannah Tafvelin Holmgren steget och i träder 
rollen som ny säljchef på OKQ8-stationen i Lövånger. 
– Jag tänkte att provar du inte så får du ju heller aldrig veta. Det är en otroligt 
rolig tid vi har framför oss och då kändes det till slut som en chans jag inte 
kunde missa, säger Hannah Tafvelin Holmgren, säljchef på OKQ8 Lövånger. 
 
Efter att tidigare ha arbetat som säljare på OKQ8-stationen i Burträsk började 
Hannah Tafvelin Holmgren som biträdande säljchef i Lövånger i april 2017. Nu tar 
hon över i rollen som säljchef efter Nils Johansson som gått vidare till ny tjänst.  
 
– Jag tycker att det finns en familjekänsla här i Lövånger. Vi har ganska många 
stammisar vilket är väldigt roligt och vi har ett bra team som arbetar här, säger 
Hannah Tafvelin Holmgren.  



		

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 
90 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelsstationer 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. 

Hannah Tafvelin Holmgren är inne på sitt nionde år inom OKQ8 och hon framhåller 
möjligheterna att utvecklas som en av anledningarna till varför hon stannat i kedjan.  
 
– Det har varit en bra miljö att växa i. Både sett till kontakten med ledningen men 
också i relationen till de andra stationerna i länet. Det känns som att man är väldigt 
nära varandra även om det ibland är många mil i mellan. Vi jobbar alla mot samma 
mål, berättar hon. 
 
OKQ8-stationen i Lövånger ägs och drivs av den medlemsägda föreningen OK 
Västerbotten.   
 
– Lövånger har haft en positiv utveckling och vi ser många möjligheter för stationen. 
Hannah har både erfarenhet och driv, vi är väldigt glada att välkomna henne i rollen 
som säljchef, säger Erica Lundgren, vd OK Västerbotten.  
 
Stationen ligger i nära anslutning till den vältrafikerade E4:an mellan Umeå och 
Skellefteå. Trots att det nu är lågsäsong är det mycket som är på gång. Förutom 
nytt kassasystem och förnyad medlemsorganisation så anordnas en medlemsdag 
på stationen den 17 mars.    
 
– Det ju medlemmarna som allt handlar om, och vi vill kunna ge dem det bästa. Det 
finns möjligheter att göra väldigt mycket här i Lövånger, avslutar Hannah Tafvelin 
Holmgren.   
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Hannah Tafvelin Holmgren, säljchef OKQ8 Lövånger, 070-323 87 47 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76  

 

Bildtext: Hannah Tafvelin Holmgren, ny säljchef på OKQ8-stationen i Lövånger. 
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