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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 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 anställer nya 
säljchefer i Lycksele och Umeå 
Gedigen erfarenhet och självklar kompetens. OK Västerbotten har nu välkomnat två nya säljchefer till 
sina stationer i länet: André Fredriksson Westman (OKQ8 Lycksele) och Jonathan Larsson (OKQ8 
Ersboda). 
 
OK Västerbotten är med sina över 200 anställda en betydelsefull arbetsgivare i länet, med stort fokus på 
den sociala hållbarheten och medarbetarna. Till exempel får alla säljchefer och biträdande säljchefer 
genomgå en gedigen ledarskapsutbildning. 
 
Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten, är glad att kunna välkomna två nya, meriterade säljchefer.  
– I Jonathan och André får vi två kompetenta ledare med lång erfarenhet från handeln, som med sitt driv 
och sitt kunnande kommer att tillföra mycket värde till OK Västerbotten, säger Erica Lundgren.  
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Jonathan Larsson har lång erfarenhet inom handeln, ända sedan 17-årsåldern. Han har jobbat på såväl 
Hemmakväll som McDonald’s, båda i Skellefteå, liksom driftat flertalet Circle K-stationer. Jonathan har 
även åtta år på OK Västerbotten i ryggen. Han kommer närmast från Rustas varuhuschefsutbildning och 
trivs bäst när han får jobba med människor och träffa folk.  
 
Nu har han tillträtt som ny säljchef på OKQ8 Ersboda i Umeå.  
– Det känns jättekul att börja jobba i en förening som verkligen vill gynna Västerbotten. Jag uppskattar 
också att OK Västerbottens ledning finns nära och lyssnar till oss medarbetare. Vi finns till för 
västerbottningen och det är därför vi gör det vi gör, säger Jonathan Larsson, och tillägger:  
 
– Jag hoppas att min säljglädje och vilja att få till en bra säljkultur ska komma till användning. Att våra 
kunder ska tycka att det känns roligt att besöka oss och handla hos oss.  
 
Även OKQ8 Lycksele har fått en ny säljchef, nämligen André Fredriksson Westman. Han har en lång 
bakgrund inom såväl bilbranschen som detaljhandeln, bland annat som butikschef på Dollarstore i 
Lycksele och distriktschef inom samma kedja.  
 
– Jag brinner för att driva förändring och framför allt försäljning. Det finns ett nytänkande inom OK 
Västerbotten som jag verkligen gillar. Det känns roligt att kliva in i föreningen och jag hoppas med mina 
erfarenheter inom dessa branscher också kunna tillföra mycket, säger André Fredriksson Westman. 
 
 
Kontakt 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten: 070-108 07 76 
André Fredriksson Westman, säljchef OKQ8 Lycksele: 070-297 65 41 
Jonathan Larsson, säljchef OKQ8 Ersboda: 070-890 30 40 
 
 


