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Vinnarna av Guldhjärtat 2014
Kreativitet och godhet går hand i hand i Lina Börjessons värld. Hennes företag Svensk
Tradition får Guldhjärtat för att hon hittar nya sätt att driva företag med ett gott hjärta. I
år hade juryn hela 19 nomineringar att välja på. Två andra företag får diplom för sina
fina insatser, Lagga ridskola och Cajsas kök.
Priset delades ut på Distinget nu under tisdagskvällen 4 februari på Fyrishov. Distinget är
Handelskammarens stora, årliga möte.
Så här har juryn motiverat sitt val:
Guldhjärtat 2014 går till företaget Svensk Tradition och Lina Börjesson:
Bocken Bo, Älgen Ärling och Tuppen Ture är namnen på några av Lina Börjessons
skapelser. Här har julbocken och några andra traditionsbärare fått nytt liv genom modern
design och hopfällbar funktion. Hon arbetar dock inte bara med god design utan också med
ett gott hjärta; För varje såld Tuppen Ture skänks löpande en levande höna till familjer i byn
Mutomo i Kenya, och i rosa månaden oktober låter hon varje år en känd konstnär dekorera
och signera en Bocken Bo i rosa, vilken sedan auktioneras ut till förmån för Uppsala
Lokala Bröstcancerförening.
Trots att Lina är enmansföretagare så vågar hon engagera sig i godhjärtade projekt. Hon gör
det konsekvent, men samtidigt på ett kreativt och personligt sätt. Juryn ger Guldhjärtat 2014
till Lina Börjesson för att hon är en förebild och inspiratör som visar att man kan kombinera
kreativt företagande med godhjärtade handlingar. På årets Disting 4 februari på Fyrishov
kommer Guldhjärtat delas ut till en godhjärtat företagare. Två andra kommer dessutom
uppmärksammas särskilt med varsitt diplom.
Diplom till Cajsas kök
Cajsas kök är numera ett välkänt företag i Uppsala. De driver matställen och ordnar
konferenser och catering. Men vad många inte känner till är de är ett av de mest godhjärtade
matföretagen i länet. Det finns fler företag som skänker mat till hemlösa, men Cajsas kök
utmärker sig genom att troget och uthålligt stödja Stadsmissionens arbete med hemlösa.
Diplom till Lagga ridskola
Lagga ridskola startade redan 1966 i Lagga, Knivsta kommun. Här bedriver Lagga
fältrittklubb sin verksamhet. Bakom företaget Lagga ridskola står Eva och Åke Öberg. De
skänker trygghet och engagemang i de unga som går i ridskola. Genom åren har många
unga fått en bättre uppväxt tack vare att Eva och Åke på ett ansvarsfullt sätt gett unga
ett "andra hem".
Om Guldhjärtat
Guldhjärtat är ett pris för en godhjärtad företagare i Uppsala län. Det är alltså länets största
pris för CSR, Corporate Social Responsibilty, 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.

Kontaktuppgifter vinnarna
Lina Börjesson, Svensk Tradition, lina@svensktradition.se, 0703-055 095
Eva Öberg, Lagga ridskola, lagga.ridskola@telia.com, 018-38 40 82, 018-38 42 53
Cajsa Johansson, Cajsas kök, cajsa@cajsas-kok.se, 070-813 61 96
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Bifogad bild:
”Guldhjärtat får varje år en ny design. 2014 års guldhjärta är skapat av glashyttan i Ulva
kvarn.”
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