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Hälsa, klimat och matmässa 
- Inspirationsdag den 5 mars på Alandica  
 
 

SaveThePlanet.ax i samarbete med Hälsans dag
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Kort beskrivning av evenemanget 
 
Hälsa, klimat och matmässa 
- Inspirationsdag den 5 mars på Alandica  
 
För att inspirera människor att agera för ett mer hållbart samhälle, och visa på 
alternativ för ett hälsosammare liv, bjuder vi under en heldag på olika inspirerande 
aktiviteter för både barn och vuxna. Det blir teater för alla åldrar, filmvisningar, 
föreläsningar, konsert, 40-tal utställare, provsmakning, prova-på behandlingar, och 
mycket mer.  
 
Vårt mål är att det ska kännas kul och vara enkelt att välja hållbart, både när det 
gäller miljö, mat och hälsa. Vi belyser ett holistiskt synsätt, att hur vi lever och de val 
vi gör faktiskt har en betydelse och påverkar miljö, människor omkring oss och oss 
själva. 
 
Evenemanget sker i samarbete mellan SaveThePlanet.ax och Hälsans dag, har fritt 
inträde och finansieras med hjälp av åländska sponsorer. 
 
 
Målgrupp 
 
Målgruppen är alla som är nyfikna och vill veta mer om klimat, mat och hälsa. Vi ser 
ett uppsving i intresset för dessa frågor i de flesta åldersgrupper och räknar med 
många besökare. Genom att erbjuda en gratis heldag med upplevelser och inspiration 
på Alandica så behöver människor heller inte känna att de ”riskar” något ekonomiskt 
genom att komma dit. Utbudet är brett och vi har försökt hitta programpunkter som 
ska nå så många olika sorters människor som möjligt. Då vi även erbjuder gratis 
aktiviteter för barn, så som teaterföreställning och lekhörna, räknar vi med att mässan 
besöks av många barnfamiljer. Från början var tanken att det skulle arrangeras en 
hälsomässa och en klimat- och matmässa separat. Men genom att kombinera de båda 
lockar vi en ännu bredare publik. 
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Bakgrund och syfte 
 
Både hållbar utveckling och hälsa är något som ligger mer i tiden nu än någonsin 
tidigare. I media får vi höra nästan dagligen om torka, översvämningar och 
naturkatastrofer världen över. Samtidigt får vi läsa om hur utbrändhet och 
depressioner nästan har blivit norm i vårt samhälle och att fler och fler mår dåligt 
både fysiskt och psykiskt.  
 
Det är lätt att tappa hoppet och känna att det inte spelar någon roll vad man som 
enskild individ gör, eller att man helt enkelt inte vet vad man kan göra. Genom den 
här mässan vill vi visa att det finns otroligt mycket man kan göra, både för sig själv 
och världen, som faktiskt gör skillnad. 
 
Genom att koppla samman klimat, mat och hälsa vill vi också inspirera till: 
 
- Att en hållbar utveckling kräver att vi tar hand om både miljön och oss själva 
- Att det idag är enkelt att välja produkter som är bra för både människa, natur och 
miljö, när det gäller hälsa, klimat och mat 
- Att maten vi äter inte bara påverkar oss själva och vår egen hälsa, utan även miljön 
och framtida generationer 
- Att det är kul, enkelt och inspirerande att göra hållbara förändringar  
 
Vi inspirerar till förändring genom att använda kultur, underhållning och positiva 
förebilder för att beröra och engagera. 
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Programpunkter 
 
SaveThePlanet.ax arrangerar 
 
1. Teaterföreställningen FROSSA - en föreställning om klimathotet som turnerat i 
hela Sverige, fått väldigt bra kritik och inte lämnar någon oberörd 
 
2. Teaterföreställningen Skogens hjärta – en sagoföreställning för barnen och deras 
föräldrar om klimatförändringar och att kraften att förändra bor i oss alla  
 
3. Filmen HOME - som setts av 100 miljoner människor världen över och berättar om 
hur vi människor rubbat balansen på jorden, men den visar även på fantastiska 
lösningar 
 
4. Klimatföredömen - en annorlunda föreläsning av SaveThePlanet.ax som fokuserar 
och inspirerar genom att visa upp de positiva förebilder och projekt som redan idag 
finns och pågår runt om i världen 
 
5. Samtal och paneldebatt – om mat, klimat och hälsa, med inbjudna lokala gäster och 
debattörer   
 
6. Konsert med lokal artist 
 
7. Beyond the line – filmvisning om att det idag finns enorma möjligheter för 
innovation och affärsutveckling för dem som lämnar business as usual  
 
8. Matlagningsshow – Rune Kalf-Hansen, författare, kock och känd föreläsare lagar 
mat på säsongens råvaror och visar hur enkelt det är. Smakprovning utlovas 
 
9. Kortare blandade föreläsningar om hälsa, klimat och mat  
 
10. Utställningstorg – ett 40-tal utställare visar upp och erbjuder behandlingar, 
produkter och information inom hälsa, klimat och mat 
 
Hälsans dag arrangerar: 
 
1. En av Sveriges proffsigaste och högst betygsatta föreläsare talar om - "Hur går det 
till att må bra egentligen? Det är en fråga som läkaren och forskaren Clas Malmström 
kommer att hjälpa oss få svar på under sin föreläsning ”Är du frisk eller bara osjuk?”. 
 
2. Lena Kristina Tuulse föreläser om relationer och dess betydelse för vår hälsa. 
 
3. Janne Soininen förläser om smärta och hur den kan göras hanterbar. 
 
4. Prova-på behandlingar  
 
5. Kortare blandade föreläsningar om hälsa, klimat och mat  
 
6. Utställningstorg – ett 40-tal utställare visar upp och erbjuder behandlingar, 
produkter och information inom hälsa, klimat och mat 
 
7. Barnpassning/lekhörna 
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Vi kommer inom kort att bygga en hemsida för evenemanget. För tillfället kan ni läsa 
längre text om de olika programpunkterna här: 
http://magnusochsophy.wordpress.com/2011/01/25/halsa-klimat-och-matmassa/  
 
 
Arrangör 
 
Arrangör är Magnus Åkerlind och Ålandsbördiga Sophy Elevall som driver projekten 
Filmenhome.se och magasinet Heroes of Today, för vilket de blivit utsedda till ”Årets 
Miljöhjälte” av Världsnaturfonden (WWF) 2010 i Sverige och fått ta emot diplom av 
Sveriges Kung. De har även fått titeln ”Årets Eldsjäl” av tidningen LEVA. 
 
2008 drev de kampanjen SaveThePlanet.ax på Åland. De arrangerade konserter, 
eldshow med dansare på Open by Night, ett klimatvänligt julbord med Ålands Hotell- 
och Restaurangskolan, filmfestival, filmtävling, en kreativ barndag med Tobbe 
Trollkarl, hyrde Mariebad och lät människor simma med vilda delfiner (på stor 
filmduk) och mycket mer. Allt detta gratis utan att ta inträde. Vi gjorde även en gratis 
tabloidtidning i 50.000 ex med positiva nyheter om klimatförändringar för att 
inspirera och visa på redan befintliga föredömen. För detta fick de Ålands Natur och 
Miljös Miljöpris 2008. 
 
Evenemanget i Alandica sker i samarbete med arbetsgruppen för Hälsans dag, Lotte 
Eriksson, Aila Thurin, Synnöve Jordas och Seija Säike. 
 
 
Läs mer på: 
- www.filmenhome.se 
- www.heroesoftoday.se 
- www.savetheplanet.ax 
 
Se inslag med Åkerlind-Elevall i TV4:s Nyhetsmorgon 4/10-10 
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=familjen_akerlind-
elevall_ar_miljohjaltar&videoid=1075234 
 
 
Kontakt 
 
Magnus Åkerlind 
magnus@savetheplanet.ax 
+ 46-(0)737842885 
+ 358-(0)407480943 
www.savetheplanet.ax 
www.filmenhome.se 
 


