
 

Pressmeddelande den 27 september 2010 
 
Heroes of Today - Nytt magasin för att inspirera unga i 
hållbarhetsfrågan 
 
Familjen Elevall-Åkerlind har under sommaren producerat ett 84-sidigt magasin för att inspirera unga 
människor att agera för en bättre, roligare och mer hållbar värld. Magasinet är fullspäckat med hjältar från 
hela världen – människor som redan idag gör bra saker för miljön – med syfte att engagemanget ska smitta av 
sig. På torsdag den 2 september blir det lanseringsfest under Subtopiafestivalen i Alby, Stockholm. 
 
"Heroes of Today" är ett 84-sidigt magasin, med syfte att inspirera unga att agera för en bättre, roligare och mer 
hållbar värld. Magasinet använder sig inte av domedagsprofetior och skräckscenarion, utan följer en positiv grön tråd 
genom hela tidningen, med syfte att engagemanget ska smitta av sig. Sophy Elevall och Magnus Åkerlind vill ge unga 
människor en känsla av att det ”bubblar” i både Sverige och världen av människor, kända som okända, som tar 
klimatfrågan på allvar, men som har vänt det till något positivt och valt att agera. Magasinet trycks i 20.000 ex, har fått 
ett litet stöd av Plan Sverige men finansieras annars av Magnus och Sophy själva. 
 
”Det finns idag en ENORM rörelse av människor som har ’the time of their lives’ och redan börjat agera. Vissa för att 
de bryr sig om sig själva, vissa för att de bryr sig om andra, vissa för att de tjänar pengar på det och vissa bara för att 
det är så himla kul! Vilken anledningen än är blir resultatet detsamma – en roligare och bättre värld för oss och de 
som kommer efter oss. Vi har själv saknat ett magasin som berättar om alla dessa fantastiska människor och satsade 
därför allt på att göra vårt eget.” Sophy Elevall och Magnus Åkerlind – Heroes of Today 
 
Den 2 september blir det lanseringsfest för magasinet under Subtopiafestivalen i Alby, Stockholm. Med start 18.30 blir 
det inspiration från scen med Elevall-Åkerlind, mingel, gratis utdelning av tidningen (först till kvarn) samt så bjuds det 
på lite ekologiskt snacks. Kl. 20.00 blir det stor utomhusvisning av filmen HOME. 

Magasinet som PDF: www.heroesoftoday.se/pdf/heroesoftoday_webb.pdf 
 
Mer om magasinet på: www.heroesoftoday.se (ny version 1 september) 
Mer om filmen HOME på: www.filmenhome.se 
Mer om familjen Elevall-Åkelind på: www.savetheplanet.ax 
 
Pressbilder: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/heroesoftoday 
 
Kontaktuppgifter 
 
Sophy Elevall, chefredaktör 
0736-815557 
sophy@heroesoftoday.se 
 
Magnus Åkerlind, ansvarig utgivare 
0737-842885 
magnus@heroesoftoday.se 

 

 
Heroes of Today är också en del av ett visningspaket de har gjort för att underlätta för människor att göra visningar av filmen 
HOME, samt ta vara på engagemanget som föds av filmen. 
 
Sophy Elevall och Magnus Åkerlinds familj har även blivit nominerade som en av 12 till ”Årets Miljöhjälte” av WWF:s och TV4:s 
klimatsajt MinPlanet.se. De tre med flest röster koras den 1:a oktober till ”Årets Miljöhjälte”. 


