
 
 
 
OK Västerbotten är en kooperativ förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 94 
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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Megaloppis i hela länet för tredje året i rad 
 
OK Västerbotten arrangerar för tredje året i rad loppis på samtliga 21 bemannade OKQ8-
stationer i Västerbotten. Loppisarna har tidigare år samlat in sammanlagt närmare 100 000 kr 
till verksamheten vid Hjältarnas hus i Umeå. Nu är det dags igen. 
– Vi hoppas att så många västerbottningar som möjligt lämnar in saker till loppisen och 
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kommer och fyndar. Det känns bra att kunna bidra till det viktiga arbetet på Hjältarnas hus och 
även till en mer hållbar konsumtion, säger Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten. 
 
Under sommaren har föreningen OK Västerbotten återigen uppmanat sina kunder, medlemmar och 
medarbetare att samla ihop och spara saker till loppmarknaden. Mellan den 2 september till 5 
september tar alla bemannade OKQ8-stationer emot det allmänheten vill skänka och lördagen 7 
september klockan 10–15 är det dags för själva loppisen på stationerna. 
 
Tillsammans är bäst 
–  Att arrangera alla de här loppisarna är ett tydligt sätt för oss att visa poängen med vår förening, att vi 
i Västerbotten tillsammans kan bidra till en god sak och hjälpa varandra. Tillsammans är bäst, som vi 
brukar säga, fortsätter Erica Lundgren. 
 
OK Västerbotten har samarbetat med Hjältarnas hus sedan starten och bidrar, utöver alla intäkter från 
loppisen, även med kostnadsfritt drivmedel till husets personal och familjebil.  
 
– Vi uppskattar verkligen att OK Västerbotten fortsätter stötta vår verksamhet år efter år, tillsammans 
gör vi bra saker för de som verkligen behöver det, säger Carola Lestander, verksamhetschef på 
Hjältarnas hus. 
 
På själva loppisdagen 7 september bjuder alla OKQ8-stationer i Västerbotten på kaffe och lägger även 
till produkter från det egna sortimentet till loppisutbudet.  
 
 –  Nu hoppas vi att vi får in många och fina saker och att loppisen blir välbesökt så att vi än en gång 
kan skänka en stor summa pengar till det viktiga arbetet på Hjältarnas hus, avslutar Erica Lundgren. 
 
För mer information kontakta: 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76 
 


