
   
	

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 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. 
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Miljoninvestering i Åsele av OK 
Västerbotten 
 
Nu investerar OK Västerbotten flera miljoner i OKQ8-stationen i Åsele. Det handlar om allt från 
nya ugnar och fler sittplatser till ny kassadisk och kundtoalett. 
– Den här satsningen är möjlig helt och hållet tack vare att vi är medlemsägda. Vi tittar givetvis 
alltid på de kommersiella förutsättningarna för våra stationer, men vi kan också ha ett längre 
perspektiv än många andra aktörer tack vare vår tydliga förankring hos västerbottningarna, 
säger Erica Lundgren VD på OK Västerbotten. 
 
Investeringen i stationen i Åsele är i linje med medlemsägda OK Västerbottens strävan att verka för att 
hela Västerbotten ska leva och ha högsta möjliga service. Det handlar både om att förbättra 
kundupplevelsen och att göra stationens arbetsmiljö bättre för medarbetarna med en helt ny 
kassadisk.  
 
Det innebär att matutbud utvecklas med mer butikslagat och att butiksytan blir större samt att 
inredningen uppdateras med bland annat trevliga sittplatser för fika- och matgäster. 
 
– Hela matupplevelsen kommer att bygga på OKQ8:s omtyckta matkoncept kompletterat med OK 
Västerbottens lokala sortiment Street Taste, berättar säljchef Helena Paulsson, och fortsätter:  
 
– Det innebär bland annat att vi bakar brödet i butiken och tillreder mackorna här på plats. Det blir 
även en helt ny avdelning med sittplatser där besökarna kan ta en paus. Besöksmiljön är viktigt inte 
minst eftersom vi har många kunder som åker från kust till fjäll och vill ta en paus på vägen. 
 
Färdigt i februari 2019 
Ombyggnationen kommer att innebära att OKQ8-stationen i Åsele förstärker sin position som viktigt 
nav i det lokala näringslivet med drivmedel, post- och pakethantering, bil- och släputhyrning samt 
tvättmöjligheter. Men stationen i Åsele är även ett viktig stopp för trafiken till och från fjällen och 
inlandet varför renoveringen säkert också kommer att uppskattas av många passerande resenärer.  
 
Arbetet med ombyggnationen sker i etapper och stationen håller öppet under hela processen. Allt 
beräknas vara klart för nyinvigning i februari 2019. 
 
– Det känns som en bekräftelse för hela Åsele att OK Västerbotten visar att de tror på bygden och den 
viktiga knutpunkten som vår station utgör. Vi längtar tills allt är klart och vi kan bjuda Åseleborna på 
bra mat som ändå går fort att få med sig och en fräschare butiksmiljö där man också kan sitta ner och 
ta det lugnt en stund, säger säljchef Helena Paulsson. 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
David Persson, affärsutvecklare, OK Västerbotten 070-205 05 80 
Helena Paulsson, säljchef OKQ8 Åsele  070-616 62 25 
 


