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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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Från Tillsammansdagen, OK Västerbottens arrangemang för medlemmar och deras familjer den 6 juni 2019 på 
Lycksele djurpark.   Foto: Johan Gunséus 

 
 
Fint resultat och ökat medlemsantal för OK Västerbotten – 
samlar nu över 95 000 medlemmar 
 
6,1 miljoner kronor i rörelseresultat och ett kraftigt ökat medlemsantal. OK 
Västerbottens hållbarhets- och årsredovisning för 2019, som nu är klar, presenterar 
flera glädjande nyheter. Den lokalt starka föreningen samlar nu över 95 000 
medlemmar i hela länet.  
– Det känns fantastiskt att både rörelseresultatet och medlemsantalet visar så 
glädjande siffror. Det här är ett fint bevis på att vår satsning på hela Västerbotten lönar 
sig, säger OK Västerbottens vd, Erica Lundgren. 
 
 
OK Västerbottens hållbarhets- och årsredovisning för 2019 visar ett rörelseresultat på 6,1 
miljoner kronor. Det är i linje med föregående års resultat (6,097 miljoner), trots investeringar 
på nära 20 miljoner kronor under 2019. Bland annat har föreningen satsat stort på en ny 
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automattvätt på Ersboda, sex nya snabbtvättar på stationen på Carlslid och flera stationer i 
länet har fått förbättrade möjligheter för utökat och egenproducerat matutbud. 
 
OK Västerbotten, som är ett kooperativ och ägs av sina medlemmar, har kunnat bibehålla ett 
bra resultat tack vare en kombination av ökade intäkter och minskade kostnader.  
 
– Vi har fantastiska medarbetare på våra stationer som med gemensamma krafter jobbat 
fram ett bra resultat, säger Erica Lundgren. 
 
Föreningen samlar nu 95 964 medlemmar, en ökning med över 3 800 personer under 2019. 
Det är en av de största ökningarna som föreningen har sett på flera år.  
 
– Många inser nyttan i att samlas som förening, och som en enad kraft verka för att förbättra 
vårt län. Tillsammans är bäst, säger Erica Lundgren.  
 
 
Hållbarhetsarbetet fortskrider 
 
Även hållbarhetsarbetet utvecklas. Av de nära 20 miljoner kronor som investerades under 
2019 var 4 miljoner direkt miljörelaterade. Bland annat skapade OK Västerbotten möjligheter 
för laddning av elbilar i Åsele och fortsatte satsningen på fossilfria drivmedel, genom att till 
exempel erbjuda tankning med det förnybara bränslet HVO100 i både Skellefteå och Umeå. 
Dessutom har nya, miljövänliga oljeavskiljare och spillzoner tillkommit på en rad stationer 
runt om i länet.   
 
– Vi följer situationen med coronaviruset, men har förhoppningen att även detta år utveckla 
våra stationer och förbättra verksamheten, avslutar Erica Lundgren.  
 
Hållbarhetsredovisningen i sin helhet finns att läsa på OK Västerbottens webbplats 
www.okvasterbotten.se.  
 
 
Kontakt 
Erica Lundgren, vd 
070-108 07 76 
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se 
 
 


