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OK Västerbotten satsar i 
Klemensnäs 
 

 
Cathrin Öhman, säljchef OKQ8 Klemensnäs. Fotograf: Jens Burström, North Motion 
 
OK Västerbotten fortsätter satsa i Skellefteå med en större ombyggnation av OKQ8-stationen i Klemensnäs. 
Även öppettiderna har förlängts för att möta den ökade efterfrågan. 
– Klemensnäs har stor potential och drivna medarbetare, därför investerar vi och fortsätter vår resa framåt, 
säger Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten. 
 
Den pågående pandemin har haft stor påverkan på det lokala näringslivet och många företag har behövt slå ner 
på investeringstakten. OK Västerbotten går sin egen väg och investerar i en större ombyggnad av OKQ8-
stationen i Klemensnäs. 
 
– Våra medlemmar, och vår ambition att fortsätta skapa mer värde och nytta för dem, gör att vi vågar satsa. 
Samtidigt har vi stor respekt för pandemins effekter, säger Erica Lundgren, och fortsätter:  
 
– Etableringen av batterifabriken i Skellefteå har skapat en ökad efterfrågan på de produkter och tjänster vi 
erbjuder i Klemensnäs. Vi vill möta den efterfrågan och skapa bästa möjliga kundupplevelse. 
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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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Bland annat har en ny kassadisk och nya ugnar kommit på plats. Uppgraderingen innebär ett bredare 
matsortiment och ett större utbud som tillagats på stationen. Inom kort blir det också fler bord samt ett nytt 
fönster för bättre ljusinsläpp i loungen.  
 
– Det är fantastiskt att OK Västerbotten ser potential och tror på oss i Klemensnäs. Vi har fått mycket positiv 
respons från kunderna, inte minst uppskattar de att vi nu har ännu fler alternativ på matsidan, säger Cathrin 
Öhman, säljchef OKQ8 Klemensnäs. 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten 
+4670-108 07 76, erica.lundgren@vasterbotten.ok.se 
 
Cathrin Öhman, säljchef OKQ8 Klemensnäs 
+4670-336 19 26, cathrin.ohman@station.okq8.se 
 


