
   
	

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. 
	

Pressinformation 20 november 2018  
 
Lokalprofil med spring i benen ny säljchef på OKQ8 i Storuman  
 
Nu tar Simon Kristoffersson på sig en ny skjorta och roll som säljchef på OK 
Västerbottens station i Storuman. Simon har tidigare drivit sportbutik och är ett 
välkänt ansikte för de flesta i Storuman.  
– Stationen är redan en viktig knutpunkt för hela byn och det ska bli kul att arbeta för 
att göra den ännu bättre, säger Simon Kristoffersson. 

Simon Kristoffersson kommer ursprungligen från Rönäs i Hemavan och han brinner 
verkligen för Storuman och för möjligheterna med medlemsägd verksamhet. 
– Att vi tillsammans äger vår station är viktigt för att kunna behålla den höga servicegraden, 
trots att vi befinner oss på en relativt liten ort, säger Simon Kristoffersson. Tillsammans är vi 
mycket starkare! 

Med en uppväxt med närhet till naturen är det just kvaliteterna med utelivet, skidåkning och 
löpning som gör Storuman så bra. 
– Vi har det vi har här i Storuman och det är bra så. Jag gillar natur och att vara ute. 
Lättillgängligt och ändå nära till Umeå med 3 timmar i bil. 

Simon kom själv igång med löpning för några år sedan. Bara över en natt fick han för sig att 
börja springa, fem dagar i veckan, klockan 05.30. För att det är enkelt, rogivande och 
avstressande säger han själv. Nu springer han lokala lopp som Fjällvindelterrängen och 
Ammarnäs ultra för upplevelsen och naturen. 

Simon är inte den som följer strömmen. Han gillar att utmana och gå egna vägar, men ändå 
hålla sig inom lämpliga ramar, som han själv uttrycker det. Han vill få alla att känna sig 
välkomna och vill nu göra verksamheten ännu mer lönsam och attraktiv. Han ser OK 
Västerbottens lösning med lokala ägarombud som ett mycket viktigt stöd för utvecklingen 
av stationen. 
– Ginna Härgestam, som är ägarombud för stationen här i Storuman, är en jättebra person. 
Väldigt positiv och framåt och jag är övertygad om att hon kan hjälpa oss både med att 
utveckla stationen i rätt riktning och att värva nya medlemmar. 

Efter en vecka på stationen och ett par introduktionsdagar på huvudkontoret i Umeå väntar 
nya medarbetare och en spännande höst för Simon Kristoffersson. 
– Just nu ser jag mest fram emot att få komma igång och lära känna både mina nya 
medarbetare och alla kunder på stationen. Det är det roligaste som finns. Och jag bjuder 
alltid på skratt då jag är i närheten. Ibland kan det kanske bli pinsamt, men jag utlovar ett 
gott skratt. 

För mer information, kontakta: 
Erica Lundgren, VD OK Västerbotten  070-108 07 76 
Simon Kristoffersson    073-059 05 43 
 
 


