Pressmeddelande den 5 oktober 2010

Familj är Årets Miljöhjälte
Ett projekt för att de som saknar miljöengagemang ska börja agera hållbart, är vad familjen Elevall-Åkerlind
har gjort. Genom filmen HOME och det nya magasinet Heroes of Today vill de göra det enkelt för alla att
skapa klimatvänliga ringar på vattnet. Igår (4/10) blev de utsedda till Årets Miljöhjälte av WWF:s miljösajt
Minplanet.
Familjen Elevall-Åkerlind, som består av Magnus Åkerlind, Sophy Elevall, Maximillian Sandgren
9 år och Amatheus Elevall 3 år, är korade till Årets Miljöhjälte. Titeln har de fått för sin
inspirerande, gröna livsstil och för sitt engagemang för en bättre värld. De har bl.a. ordnat så att
filmen HOME får visas för publik av alla, utan krångliga visningsrätter. Redan sker visningar från
Lund i söder till Kiruna i norr och de önskar nu att alla som ser filmen och blir berörda, ska
arrangera visningar för att inspirera andra i sin tur.
”HOME är ett kraftfullt verktyg att inspirera människor med. Men som med så många miljöfilmer finns problematiken
att man blir engagerad under filmens gång, men några timmar efter slutet ebbar även engagemanget ut. Man vet helt
enkelt inte hur man ska gå vidare eller om det ens spelar någon roll vad man gör. Då är det lättare för människor att
bara glömma. Därför har vi spenderat sommaren med att producera magasinet Heroes of Today och ett visningspaket.”
Sophy Elevall & Magnus Åkerlind
Heroes of Today är ett 84-sidigt magasin om nya tidens hjältar, med syfte att inspirera unga
människor att agera för en bättre, roligare och mer hållbar värld. Tonen är positiv och
domedagsprofetior och skräckscenarion undviks. Istället får man läsa om människor världen
över som redan agerar, med syfte deras engagemang ska smitta av sig och för att man ska få
tips om på vad man själv kan göra. Sophy Elevall och Magnus Åkerlind har även tagit fram en
tillhörande handledning och en inspirationsdatabas på nätet. Resultatet är ett visningspaket som
underlättar för alla som vill att göra visningar av filmen HOME och kunna ta vara på
engagemanget som filmen väcker. Visningspaketet riktar sig framförallt till skolor och unga
människor i åldern 15-25 år. HOME går att se gratis på Internet och magasinet går också att
läsa gratis online för de som önskar.
Årets Miljöhjälte är en utmaning som instiftats av Minplanet 2010. Minplanets läsare uppmanades att nominera gröna
vardagshjältar, och över 150 nomineringar kom in. Minplanet och Världsnaturfonden WWF plockade ut 12 favoriter
som läsarna fick rösta på och av de 12 har nu 3 stycken fått titeln Årets Miljöhjälte. Minplanet är ett initiativ av
Världsnaturfonden WWF. Samarbetspartners är TV4-Gruppen, Trygg-Hansa och Kalmar län.
Se inslag med Elevall-Åkerlind i TV4:s Nyhetsmorgon 4/10 här:
http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1842595
Pressbilder och mer information finns på: www.filmenhome.se/pressrum.htm
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