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Guldhjärtat 2014 delas ut på Distinget tisdag kväll 4 februari 
 
På årets Disting 4 februari på Fyrishov kommer Guldhjärtat delas ut till en godhjärtat 
företagare. Två andra kommer dessutom uppmärksammas särskilt med varsitt diplom. 
 
Guldhjärtat är det största priset för en godhjärtad företagare i Uppsala län. Bakom 
priset står Rotaryklubbarna i Uppsala. Rotary är ett internationellt nätverk som verkar 
enligt devisen "Nätverket som hjälper". I år är det femte året som Guldhjärtat delas ut i 
Uppsala och syftet är att uppmärksamma godhjärtade företagare och inspirera andra. 
 
Handelskammaren i Uppsala län står värd för Distinget. Det är den stora sammankomsten 
där över 300 deltagare lyssnar på föredrag och samtalar. Temat för årets Disting är ”Etablera 
mera”. Till middagen på kvällen kommer Maria Rankka, VD på Stockholms handelskammare 
avslöja vinnaren av Guldhjärtat.  
 
Bakom priset Guldhjärtat står Uppsalas sju Rotaryklubbar samt Rotaract, den unga 
versionen av Rotary. Allmänheten har fått nominera företag och företagare till priset och en 
jury har valt ut de främsta. Syftet är att uppmärksamma godhjärtade företagare så att de kan 
inspirera fler. 
 
Projektledaren för Guldhjärtat, Jonas Pertoft, berättar: 

– I år fått in 19 nomineringar på företag som alla gjort fantastiska insatser, utöver sitt 
vanliga företagande. Juryn har valt ut en vinnare och två som belönas med diplom. 

– Det är femte året vi delar ut priset. Man kan tro att alla godhjärtade företag redan 
belönats, men faktum är att vi förvånas över hur det varje år dyker upp fler och fler 
godhjärtade företagare. 

 
Vilka vinnarna blir och motiveringarna mailas ut sent på kvällen den 4 februari samt finns på 
www.guldhjartat.org. Det går att få förhandsinformation om publicering ska ske 5 februari 
eller senare. 
 
Mer information: 
Jonas Pertoft 
070-3636262 
Jonas@sodratornet.se 
 
Bifogad bild: 
”Guldhjärtat får varje år en ny design. 2014 års guldhjärta är skapat av glashyttan i Ulva 
kvarn.” 
Foto: Jonas Pertoft 
 
 


