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Rotarys Guldhjärta 2021 till Coop Alsike 
 
I dag delades Rotarys Guldhjärta 2021 ut till Coop Alsike och dess butikschef Peter 
Jansson. Rotarys assisterande guvernör Eva Ahlsten överlämnade utmärkelsen på 
coronasäkert avstånd utanför butiken. 
 
Juryns motivering lyder:  
 
” Coop Alsike och dess butikschef Peter Jansson fyller en viktig funktion som service- 
och mötesplats på orten. Peter är inte bara lyhörd för kundernas önskemål, som 
exempelvis snabbt ordnar hemleverans under coronan, utan hjärtat klappar också lite 
extra för ungdomarna. Ett exempel är engagemanget i nattvandrarna, ett annat det 
grillparty som Peter ordnade för ungdomarna då det kom klagomål på att de samlades 
utanför butiken. 
 
Att Peter med kollegor bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets 
guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.” 
 
” Vi i Rotary vill uppmärksamma företag och företagare som gör godhjärtade gärningar, 
uppmuntra dem och inspirera fler. I år fick vi in 24 nomineringar på fina insatser. 
Många förtjänar ett Guldhjärta, men juryn har valt ut en vinnare 2021, ” säger Eva 
Ahlsten, assisterade guvernör i Rotarys Distrikt 2350 som samlar 63 klubbar och 2900 
Rotarymedlemmar i Uppsala och Stockholms län. 
 
Det är tolfte gången som priset delas ut. Bakom Guldhjärtat står de åtta 
Rotaryklubbarna i Uppsala och Rotaryklubben i Knivsta. Rotary är ett internationellt 
nätverk som verkar enligt devisen "Service above self” och vinnaren av Guldhjärtat har 
verkligen levt upp till det mottot. Frågan är om det finns något finare pris som en 
företagare kan få i Uppsala län?  
 
Själva prisföremålet är ett tre kilo tungt glashjärta skapat av glasblåsarna på Ulva kvarn. 
Varje år tar de fram ett nytt Guldhjärta, det är ett unikt konstföremål – alltid med något 
inslag av guld. 24 personer har skickat in förslag på vinnare, ett av många tecken på hur 
många engagerade företagare som det finns att uppmärksamma i området.   
 
Läs mer  
https://guldhjartat.org 
http://facebook.se/guldhjartat 
 
 
 



   
För ytterligare information 
- Eva Ahlsten, assisterande guvernör i Rotary distrikt 235o, tel 073-069 61 64, 
e-post: agevarotary@gmail.com 
- Sören Densjö, informationsansvarig i Knivsta Rotaryklubb, tel 070-585 05 25 
e-post: soren@densjo.se 
 
Bild för fri användning 
Peter Jansson Coop Alsike med Rotarys Guldhjärta 2021 (foto: Sören Densjö) 
 
 
Kort om Rotary 
Rotary är ett världsomfattande nätverk, och en politiskt och religiöst oberoende 
organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. 
 
Rotary har 1,2 miljoner medlemmar fördelade på över 35 000 klubbar runt om i 
världen. I Sverige finns 25.000 medlemmar i över 500 rotaryklubbar. Den första 
uppsalaklubben startade 1936 och idag finns här åtta klubbar som samlar ca 500 
medlemmar. I Knivsta finns en klubb med 40 medlemmar.  
 
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. Till 
de större projekten kan nämnas att utrota polio, End Polio Now, i samarbete med 
WHO och Bill och Melinda Gates Foundation. Uppsalaklubbarna arbetar sedan flera 
år med ett omfattande vattenprojekt i Mutomo, Kenya. Ett annat framgångsrikt 
engagemang har varit mentorprojektet för nyanlända akademiker. 
 
 
 


