
		

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 90 000 medlemmar och driver ett 
hotell samt 35 bensin- och automatstationer 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. 

Pressinformation 14 april 2016 

 

Christina Forsgren blir ny säljchef på OKQ8 Storuman 
 

Den 25 april kliver Christina Forsgren in som ny säljchef på OKQ8 i Storuman. Hon kommer närmast 

från Länstrafiken i Lycksele, där hon arbetat som ekonomiadministratör.   

– Jag ser fram emot att lära känna kommunen och lyssna på kunderna för att utveckla stationen 

ytterligare, säger hon. 

Christina har en bakgrund som förtroendevald inom flera ekonomiska föreningar, bland annat Norra Skogsägarna och 
Landshypotek Bank och hon tycker att det är spännande att OKQ8 är medlemsägt.  
– Att möta kunderna blir ju att möta medlemmarna, säger hon och menar att det är viktigt att utvecklas i den riktning 
som medlemmarna vill. Det kan röra frågor om utveckling av nya drivmedel, men också om andra produkter och 
tjänster som finns tillgängliga på stationen.  
– Min uppgift är att bryta ner detta till ett perspektiv som passar Storuman, säger Christina Forsgren. 

Christina beskriver sig själv som en ”bonnjänt” från Ruskträsk. Hon var i sexårsåldern när hon körde traktor för första 
gången och hennes intresse för traktorer och bilar är stort. Tillsammans med sin sambo äger hon en Chevrolet Impala 
66:a. Andra intressen är skog, friluftsliv, jakt och fiske. Hon tycker också om att snickra och renovera.  
– Hellre med en tigersåg än en fogsvans, säger hon och skrattar. Allt som det sitter motorer i funkar för mig.  

En hjärtefråga som Christina brinner för är landsbygdsutveckling.  
– Folk ska ha möjlighet att bo kvar ute i bygden och kunna försörja sig, menar hon. 

Hon ser positivt på OK Västerbottens satsning på bemannade stationer och menar att en station är mer än bara 
drivmedel.  
– Bra att vi satsar på inlandet. Här väljer vi att utveckla istället för att avveckla, i en tid när många branscher drar in på 
sina kontor. 

 
För mer information, kontakta: 

Christina Forsgren, säljchef OKQ8 Storuman, 070-674 42 98 
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-651 81 72  
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