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Tidning och miljöhjältenominering för Elevall/Åkerlind
Sophy Elevalls och Magnus Åkerlinds kamp för
miljön fortsätter. I går
kväll var det lanseringsfest för tidningen Heroes
of today. Och familjen är
dessutom nominerade
till Årets miljöhjältar av
sajten minplanet.se.
För 1,5 år sen flyttade familjen Elevall Åkerlind från
Åland för att fortsätta kampen för miljön i Sverige. Då
hade man under ett år arrangerat tio evenemang i
kampen för ett grönare och
mer medvetet Åland. Sen
flytten har paret ägnat sig
åt att utveckla konceptet
kring filmen Home – en
film om människans påverkan på miljön.
– Vi har fått Universal
Pictures Sverige att släppa
filmen fri så att vem som
helst kan ordna visning av
den. Och för att folk som
har sett filmen skulle få något att landa i har vi nu
producerat tidningen Heroes of today, berättar Sophy.

Visar förebilder
Tidningen Heroes of Today
som lanserades på Subtopiafestivalen i Alby utanför
Stockholm
på
onsdagskvällen ska inspirera
till förändring istället för
att skrämmas med domedagsprofetior. På 84 sidor
porträtteras engagerade
människor från hela världen – filmmakare och aktivister, gerillaodlare och
ekodesigners. Människor
som har agerat och gjort
skillnad.
– Det är lätt att tänka att
man borde göra något men
sen fastna i att ”vad spelar
det för roll vad jag gör”.
Därför vill vi visa att allt
faktiskt är möjligt, förklarar
Sophy.
Tanken är att tidningen

Tidningen Heroes of today
lanserades med fest i Stockholm på onsdagkvällen och
ska ingå i ett paket tillsammans med filmen Home. Paketet ska nu lanseras brett i
skolor över hela Sverige.
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Magnus Åkerlind och Sophy Elevall med barnen Maximillian Sandgren 9 år och Amatheus Elevall 3 år är nominerade till Årets miljöhjältar på hemsidan minplanet.se. Röstningen är öppen
för alla. Dessutom har de satsat allt de äger och har på tidningen Heroes of today som lanseras i
dagarna som ett komplement till filmen Home. Förhoppningen är att tidningan kan komma ut i
PRESSBILD
fler nummer.

och filmen ska visas som
ett paket i skolor, på ungdomsgårdar, gymnasier,
högskolor.
– Vi tjuvlanserade faktiskt tidningen redan i tisdags på ett event i Göteborg med 1.400 personer
och fick väldigt bra respons. Bland annat från lärare som gärna vill använda visningspaketet i olika
sammanhang.
Hur har ni finansierat tidningen?
– Vi har fått ett litet bidrag
från barnrättsorganisationen Plan Sverige. Resten
har vi lagt in själva.
Ni tar stora risker själva?
– Ja, absolut. Men vi tror på
det här och har saknat ett
verktyg som den här tidningen.
Kommer det fler nummer?

– Vi har satsat allt vi äger
och har och har jobbat
dygnet runt för att producera det här första numret.
Men vi är övertygade om
att vi ska hitta samarbetspartners så att det kan
bli fler nummer.

Årets miljöhjälte
Som ett resultat av familjens envetna arbete för en
friskare värld har de också
nominerats till priset Årets
miljöhjälte på sajten minplanet.se – en sajt som
drivs av Världsnaturfonden med TV4-gruppen,
Trygg-Hansa och Kalmar
län som samarbetspartners.
– Folk fick lämna förslag
på människor som gör bra
saker för miljön. De fick
150 nomineringar, nu är vi

tolv finalister och de tre
som får flest röster vinner.
Jag vet inte om det finns
något konkret pris men eftersom vi har i princip
nollbudget för marknadsföring så vore det fantastiskt med uppmärksamheten, säger Sophy.
Ni har fullt upp, hur hinner ni med egentligen?
– Haha. Vi hinner inte.
Magnus har kört från Göteborg i natt och ikväll är
det lanseringsfest. Så ser
det ut.
Men varifrån kommer orken och engagemanget?
– Vi tycker fortfarande att
ett sånt här engagemang
borde vara det normala. Vi
har det så bra i väst, i stort
sett har vi inga problem.
Ändå vet vi att folk i andra
delar av världen dör på

UNGDOMAR Arbete åt ung-

domar är en satsning under 2010 som föreningen
Finland Ungdomssamarbete har startat. Målsättningen är att ge unga praktikplatser och korttidsanställningar. Minst 1.100
arbetstillfällen i hela landet är målet.

På Åland har Skunk tagit
föreningen på orden och
med hjälp av anställningsbidrag anställt en ungdomsassistent, Elin Fröjdö, 17 år. Elin kommer
bland annat att arbeta med
uppföljningen av Hantverkscirkus, med elevrådsutbildning och anordna

musikläger och filmläger.
Elin gick ut lusse 2009,
och har tagit ett studieuppehåll under 2010.
– Detta jobb ger mig ar-

söker
Assistentlärare till
byggteknikprogrammet
Assistentläraren ska i första hand hjälpa och stöda
studerande som är i behov
av särskilt stöd inom utbildningsprogrammet.
Behörig för tjänst som assistentlärare är den som
har yrkesutbildning och/
eller mycket goda yrkeskunskaper inom undervisningsområdet.
Lön är enligt gällande
tjänstekollektivavtal, tjänsten är inplacerad i löneklass C 38/25, 1.931 – 2.703
euro beroende på rätt till
årsförhöjningar och ålderstillägg.
Lektor Jonas Thörnroos
lämnar upplysningar per
telefon 0400 562 589 eller
018-5320. Skriftliga ansökningar med CV och behörighetsintyg skall inlämnas
senast onsdagen den
15 september 2010
under adress Direktionen
vid Ålands yrkesskola, PB
70, 22101 MARIEHAMN.
Den som blir vald skall
lämna straffregisterutdrag.
Mariehamn
den 3 september 2010
Direktionen vid
Ålands yrkesskola.

Filmen Home som tillsammans med tidningen Heroes
of today ska inspirera till klimatsmart förändring.
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grund av klimatförändringar och orättvisor. Om
inte vi i västvärlden gör något, vem ska då göra det?
Men det är också väldigt
roligt. Vi träffar otroligt
mycket folk från hela världen som gör skillnad. Det
är skönt att vara del av en
positiv rörelse.
ANNA KARLSSON
anna.karlsson@alandstidningen.ax
Tel:26659

Skunk kämpar mot ungas arbetslöshet
Skunk deltar i det riksomfattande programmet mot arbetslöshet
bland ungdomar.
En person får jobb på
Skunks kansli. Pengarna
kommer från en pott om
totalt 5,1 miljoner euro
som undervisningsministeriet delar ut.

ÅLANDS
YRKESSKOLA

betslivserfarenheter och
erfarenheter som jag kan
ha nytta av framöver, säger
hon i ett pressmeddelande.
FREDRIK GRANLUND

Ålands demilitarisering och
neutralisering mot bakgrund av
de nya europeiska utmaningarna
Seminarium på Självstyrelsegården tisdagen 7.9 kl.
13.30. Huvudtalare utrikesminister Alexander Stubb.
Övriga medverkande lagtingsdirektör Susanne Eriksson, brigadkommendör Anders Gardberg, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, direktör Sia Spiliopoulou
Åkermark, direktör Teija Tiilikainen.

Alla intresserade välkomna!
Arr.: Utrikesministeriet och Ålands landskapsregering
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