
   
 

 
Umeå 

2020-02-27 
 

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 95 000 
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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OK Västerbotten stärker upp med 
nya säljchefer i norra Västerbotten 
OK Västerbotten stärker upp. Nu har två nya säljchefer tillsatts i Boliden respektive Sörböle, Skellefteå, 
båda med lång erfarenhet inom organisationen.  
– OK Västerbotten är som en enda stor familj, säger Sandra Engman, ny säljchef i Boliden.  
 
Sandra Engman har jobbat länge inom OK-organisationen. Redan som 17-åring började hon på OKQ8  
i Lycksele, innan flyttlasset gick till Skellefteå för jobb på OKQ8 Sörböle ett par år senare. Hon kommer 
närmast från en tjänst som biträdande säljchef där, och att ta på sig säljchefshatten i Boliden är en dröm  
i uppfyllelse för Sandra.  
– Det är ett mål jag har satt upp för mig själv att få vara med och leda en station. Jag vill bidra genom att 
göra stationen till en stöttande hand som hjälper invånarna i Boliden. Jag värnar om varenda Bolidenbo, 
säger hon.  
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Nils Johansson har bakgrund på OKQ8-stationen i Lövånger, men lämnade föreningen för en kort sejour 
på annat håll. Han trivs så bra i OK Västerbotten-familjen att han nu återvänt, denna gång som säljchef på 
OKQ8 Sörböle.  
– Jag trivs jättebra i organisationen. OK värnar om hela Västerbotten, genom att prioritera bemannade 
stationer runt om i länet. Vi jobbar också nära företagsledningen och huvudkontoret, som alltid finns nära 
till hands. Det känns riktigt bra att vara tillbaka, säger han.  
 
OK Västerbotten är en stor och viktig arbetsgivare i länet med över 200 anställda, som satsar på god 
arbetsmiljö och ett gott medarbetarskap med möjligheter att utvecklas. Till exempel får alla säljchefer och 
biträdande säljchefer genomgå en ledarskapsutbildning.  
– Det är ett stort steg framåt, som bidrar till att förbättra arbetsklimatet på stationerna ytterligare och 
även ökar kompetensen, säger Nils Johansson.  
 
Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten:  
– Nils och Sandra är två välbekanta ansikten för OK Västerbottens kunder i den norra länsdelen, och det 
gläder mig stort att kunna välkomna dem som säljchefer på Sörböle och i Boliden. Deras kompetens och 
långa erfarenhet inom OK Västerbotten är betydelsefull och kommer att tillföra mycket värde till 
föreningen, säger hon.  
 
 
 
 
Kontakt 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten: 070-108 07 76 
Nils Johansson, säljchef OKQ8 Sörböle: 073-049 6081  
Sandra Engman, säljchef OKQ8 Boliden: 073-076 2782 
 


