
  

FÖRETAG I FOKUS
HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Redan 1931 började OKQ8-mack-
ens historia på Hultgrensgatan 8. 
15 medlemmar i OK Köping ekono-
miska förening bestämde sig för att 
tillsammans driva en bensinstation. 
Och på den vägen är det.

– Fast idag är vi ca 8500 lokala medlemmar i föreningen och tillsam-
mans äger vi 2 bemannade stationer och 2 automatstationer i Köpings 
kommun, säger föreningschef Tommy Gullbo.

Det är olika ägare som driver OKQ8-stationer i Sverige. Idag finns 
det 7 olika OK ekonomiska föreningar i Sverige som driver en del av 
alla stationer.

– Det är en så bra tanke att det är lokala medlemmar i Köping som 
äger våra stationer, handlar här och får återbäring ur vinsten. Åter- 
bäring i form av en summa pengar. Historiskt sett har OK-medlemmar 
betalat lägre pris för bensin och diesel än andra bilister. 

Det är dock inte helt lätt att veta vilken OKQ8-mack som drivs av 
medlemmarna i Köping och vilken som inte gör det.

– I Köping driver vi macken på Hultgrensgatan 8 (närmast brand-
stationen) och ett par automatstationer. Dessutom äger föreningen en 
station i Kolsva. För oss är det viktigt att våra medlemmar och kunder 
kan påverka, få återbäring och väljer att vara lokalt smarta.

Att den lokala förankringen är trivsam och stark märks tydligt på 
macken. 

– Här är vi 14 anställda som alla har samma mål: Att ge vårt yttersta 
för att serva dig som kund på absolut bästa sätt. 

Han fortsätter:
– Vi försöker hjälpa till med allt kunden efterfrågar. Och sitter vi 

inte själva på lösningen så ser vi till att du får hjälp av någon annan. 

Men självklart löser personalen det mesta inom husets väggar. För 
här finns allt som du kan önska till bilen. Som tillbehör, reservdelar 
och däckservice. Dessutom finns här gör-det-själv-hall, biltvätt samt 
bil- och släputhyrning. Och för den som är sugen på något också mat, 
kaffe och kioskprodukter.

– Sedan några år tillbaka har vi också en proffsverkstad inrymd i 
våra lokaler. Jukka Dalkvist servar och reparerar de flesta bilmärken 
och är proffs på däck och däckbyte.

Det märks att Tommy och personalen är stolta över det lokala enga-
gemang som finns i närområdet runt Köping.

– Vi-känslan bland Köpingsbor är påtaglig och stationerna som 
ägs gemensamt av lokala medlemmar här blir till något alldeles  
extra. Häng med du också och bli medlem. Det är roligt och dessutom  
ekonomiskt och lokalt smart att vara medlem.

Medlemskap får du direkt efter ansökan.
– Kom in så berättar vi mer. Vi har regelbundet riktigt fina erbju-

danden till våra medlemmar. Och ännu vassare kommer de att bli 
framöver, avslutar Tommy Gullbo hemlighetsfullt.

Varje dag

Börja din resa  
på föreningsägda  
OKQ8-macken

OM OK Köping  
Ekonomisk Förening 
(OKQ8)
Verksamhet: Lokala mötesplatser med 
drivmedel, biltillbehör, reservdelar, bil- och 
däckservice, gds-hall, biltvätt, bil- och  
släputhyrning, förtäring och service.

Grundades: 1931.

Företagsform: Kooperativ, OK Köping  
Ekonomisk förening.

Antal anställda: 14.

Prio: Att ge absolut bästa service till  
medlemmar och kunder.

Vision: Att fler medlemmar vill vara med  
i föreningen. 

På G: Ännu bättre erbjudanden till  
föreningens medlemmar.

Ny hemsida!
På föreningsägda macken börjar en ny  
resa varje dag. Följ oss och ta del av våra 
intressanta erbjudanden via nya hemsidan

www.ok-koping.se

OK Köping  
Ekonomisk Förening 
Box 264, 731 26 Köping

Tel Köping 0221-149 45
Tel Kolsva 0221-512 00
Verkstad 0221-130 50

E-post info@ok-koping.se 

www.ok-koping.se

Skrämmande 
gott!

Köp vår bästa 
biltvätt X-Shine 

så bjuder vi på  
1 kilo godis.
Gäller 24/10–6/11 2016

Svanenmärkt kem

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 
HULTGRENSGATAN 8. Tel 0221-14945. 

Mån–fre 06.30–21.00 

Lör & Sön 08.00–21.00  

SERVICE. – Berätta för oss vad du behöver hjälp med,  
så löser vi det, säger det serviceinriktade gänget på OKQ8  
på Hultgrensgatan 8 och i Kolsva. Mackarna ägs och drivs  
lokalt av medlemmarna i OK Köping ekonomisk förening.

BLI MEDLEM NU. Var med och påverka 
mackarnas sortiment genom att gå med i 
OK Köping ekonomisk förening. Och få åter-
bäring i rena pengar på det du handlar här. 
Medlemskap fixar vi på stationerna eller på 
www.ok-koping.se.

1932. Första stationen OK Köping ekonomiska 
förening drev låg vid Arbogatullen. En handpump 
var enda anordningen vid stationen. Stationen är 
början på föreningens historia  
med det smarta kooperativa  
ägandet som bas. 

LOKALT FOKUS. – Jag träffar på många 
ungdomar som inte bor i Köping genom mitt 
engagemang inom bordtennisen i stan, säger 
föreningschef Tommy Gullbo. Väldigt ofta får 
jag höra: ”Alla i Köping verkar hålla ihop”. 
En kommentar som jag känner mig ödmjuk 
och stolt över. 

’’Det är lönsamt att vara 
medlem i OK Köping  
enkonomisk förening


