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Inledning 
Tierps kommunvapen är ett av Sveriges äldsta vapen med ursprung från 1450-talet, 
då kung Karl Knutsson gav allmogen i Tierps härad rätten till ett häradsvapen med 
tre humleax. Humle är Sveriges enda kulturväxt som har varit lagstadgad. Humlen 
var strängt kontrollerad och lantmätaren mätte ut på kartor var det fanns humle. 
Därför vet vi idag att nuvarande Tierps kommun var Sveriges mest humletäta plats. 
Namnet Humlepriset – ett pris i Pekens anda, kopplar ihop Tierps historia med en 
unik och engagerad person.   

Per-Erik, Peken, Karlsson var en person med stort samhällsengagemang. Hans stora 
betydelse för barn, ungdomar och invånare i Skärplinge är vida känt. Han har 
fungerat som pappa, morfar och farfar till mer än tusen barn. Peken var en 
engagerad föreningsmänniska, han fördelade sin tid mellan SHK hockey och 
Hållnäs Hembygdsförening och flera andra föreningar. Under sina år har han fått 
många fina utmärkelser som Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld och 
Svenska Ishockeyförbundets guld- och silvermärke. Han har också fått kommunens 
utmärkelse Årets Eldsjäl två gånger. Det som har belönats i de utmärkelserna är 
hans engagemang både i föreningar och i samhället. Det finns många ord som 
beskriver Peken som person. Peken var engagerad, omtänksam, en arbetsmyra, god 
arbetskamrat, trevlig, hjälpsam, ett unikum, omtyckt, brinner för föreningslivet, fin 
människa, driftig, har glöd, är uthållig, en samlande kraft samt sprider stolthet. Han 
har alltid haft bygdens bästa i fokus och fått saker att hända. Peken var en drivande 
kraft för att få en hockeyhall till Skärplinge. Hallen bär hans namn, PEK-hallen.   

Syfte 
Priset avser att uppmärksamma personer som verkat i Peken, Per-Erik Karlssons 
anda. Den som är aktuell att få priset ska ha ett omfattande och långvarigt 
engagemang i föreningsliv och samhälle i Tierps kommun. Priset är en 
kvalitetsstämpel på personens insatser och livsgärningar.  

Villkor för Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
• Priset kan ges till någon som visat långvarigt och omfattande engagemang i 

Tierps föreningsliv och samhälle 
• Priset är personligt 
• Utmärkelsen består av diplom och en prissumma på 20 000 kr 

Nominering 
Kultur och Fritid ska tillkännage för allmänheten att nominering till priset kan ske. 
Nominering kan göras av enskild person, förening eller av den utsedda juryn. 
Nomineringen ska vara Tierps kommun tillhanda senast 15 mars. 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Knutsson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tierps_h%C3%A4rad
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Till nomineringen bifogas: 
• Motivering till varför personen är aktuell för priset 
• Beskrivning av insatser och uppdrag som ligger till grund för nomineringen. 
• Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren 

Beslut 
• En jury bestående av ordförande och vice ordförande från föreningsrådet 

samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid bereder ärendet.  
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vem som får priset.  
• Om det inte finns någon person som fullt ut uppfyller kriterierna kan 

kommunstyrelses arbetsutskott besluta att inget pris ska delas ut. 
• Utdelningen av priset sker på den årliga företagsgalan. 
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