
   
	

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. 
	

Pressinformation 7 januari 2019  
 

 
Hotell Botnia tar över driften av OK Hotell på Haga 
 
Planerna har funnits länge och nu realiseras de: Hotell Botnia tar över driften av OK 
Hotell från och med den 14 januari. Personalen – 4 stycken – följer med i affären. 
– Vi har arbetat för att hitta ett klokt och långsiktigt alternativ. Det har vi hittat nu, i 
form av en erfaren och trygg partner som vill satsa, säger Erica Lundgren, vd på OK 
Västerbotten.  
 
Hotell Botnia, som i dag driver Best Western Hotell Botnia vid flygplatsen i Umeå, tar över 
driften av OK Hotell på Haga, med 43 rum. Parterna har skrivit på ett 3-årigt hyresavtal med 
option på förlängning, där personalövertagandet är en del i affären.  
 
– Bakgrunden är att vi har svårt att skapa lönsamhet. Dessutom vill vi skapa bättre 
förutsättningar för OK Västerbotten att kunna fokusera mer på vår kärnverksamhet: 
stationerna i länet. Den här lösningen ökar lönsamheten för både föreningen och 
medlemmarna, säger Erica Lundgren. 
 
För Hotell Botnia innebär affären en etablering närmare stadskärnan, något som Birgitta 
Wikström, delägare och hotelldirektör, välkomnar. 
– Läget är fantastiskt, med promenadavstånd till Umeå centrum och omedelbar närhet till 
idrottsarenorna och museerna på Gammlia. Vi ser en stor potential i hotellet, säger hon. 
 
Personalen följer med till Hotell Botnia, något som Erica Lundgren tror kommer att gynna alla 
parter. 
– Inte minst är vi övertygade om att detta kommer att vara bra för hotellpersonalen, eftersom 
de nu får ingå i en verksamhet där hotellet är en kärnverksamhet. 
 
I och med affären försvinner också landets sista OK-hotell. 
– Det kan kännas vemodigt, men det är viktigt att inte fastna i nostalgi. Vi håller blicken riktad 
framåt och följer med i utvecklingen. Hotellverksamheten är inte prioriterad för oss och då är 
det bättre att lägga resurserna på våra stationer.	
	
  
För mer information, kontakta: 
Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten: 070-108 07 76 
Birgitta Wikström, delägare och hotellchef, Hotell Botnia: 070-481 60 62 
 
 
Bildtext: Erica Lundgren och Birgitta Wikström. 
Foto: Malin Grönborg 


