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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 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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Ny kommunikationschef på plats  
– lockades av det kooperativa 
1 april tillträdde Hanna Olsson som ny kommunikationschef på OK Västerbotten. Tjänsten är helt ny och ska 
fortsätta det hyllade arbete som OK Västerbotten har påbörjat när det gäller att öka delaktigheten och stärka 
den lokala förankringen.  
– Jag tilltalas av tanken med det lokala, kooperativa och medlemsägda och att OK Västerbotten tar ansvar för 
såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 
Hanna Olsson har en gedigen kommunikationsbakgrund från arbetsplatser som Bostaden och Uminova 
Innovation. Hon kommer närmast från IT-bolaget Dizparc där hon har arbetat som digital strateg och även 
fungerat som digital lots på uppdrag av Region Västerbotten. 
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– Det känns extra spännande att ta klivet in i en bransch som befinner sig mitt i en stor omställning, säger 
Hanna Olsson. Hela affärsmodellen förändras när samhället vrider bort från det fossila och våra transportsätt 
förändras. 
 
OK Västerbotten har haft flera nomineringar i europeiska PR-tävlingar och varit nominerad på Umeågalan för 
sitt kommunikationsarbete. Inte minst har digitaliseringen av medlemsinflytandet bidragit till framgången. 
Föreningen anordnar även en årlig uppskattad och uppmärksammad loppis på föreningens alla 21 bemannade 
OKQ8-stationer till förmån för Hjältarnas hus i Umeå och har ett stort antal samarbeten med lokala föreningar. 
 
– Vi ser mycket fram emot att stärka vårt kommunikationsarbete i Västerbotten ytterligare, säger Erica 
Lundgren, VD på OK Västerbotten. Vi har de senaste åren arbetat efter devisen att ”Tillsammans är bäst” för att 
understryka att det lokala engagemanget i föreningen hjälper till att hålla hela Västerbotten levande, men 
kommunikationen ska förstås även bidra till att skapa lönsamma stationer runt om i länet. Allt detta viktiga 
arbete kan nu få ännu större fokus. 
 
Svampkorg och skoter 
Hanna Olsson är från Umeå och på fritiden är hon ofta i Hemavan och vistas ute i naturen med familjen, 
antingen med en svampkorg under armen eller på skotern. 
 
– Höst och vinter är mina favoritårstider och fjällen min absoluta favoritplats. Att OK Västerbotten under flera 
år har samarbetat tätt med Hemavan Tärnaby och har såväl fina erbjudanden som en ny automatstation i 
Hemavan är en extra bonus, avslutar Hanna Olsson. 
 
Kontaktuppgifter: 
Hanna Olsson, kommunikationschef på OK Västerbotten, 072-382 48 70 
Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten: 070-108 07 76 


