Prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast
Kortversjon av planlagt innlegg på Akershus Bygdekvinnelags sonestyremøte lørdag 21.november 2020.

- Vi må jo ha plastposer til å kaste søpla i.
- Plast – en fiende vi må lære å leve med.
Dette er et par utsagn angående plast – og ja, vi trenger plast, og vi må lære å leve med den. Plast er så
mye og er ikke alltid et problem. Men ett av de store problemene er plast på avveie i naturen, fjorder
og elver. Ett annet problem er den unødvendige plastemballasjen. Vi bygdekvinner kaster ikke plast i
naturen, men vi kan kanskje bli flinkere til å gjenbruke enda flere «nødvendige» plastposer og finne
alternativer til bæreposer av plast. Og dette er kjernen i prosjektet Gjenbruk og fellesskap mot bruk av
plast. Vi viser her til informasjon som tidligere er sendt alle lokallaga.
Da prosjektsøknaden ble skrevet til Handelens Miljøfond (HMF) i september 2019, skrev styret i
Akershus Bygdekvinnelag (ABK) at prosjektet skal redusere forbruk av plastbæreposer. ABK fikk
tildelt kr 50.000.- slik at 10 lokallag kan gjennomføre sykurs. Fellesskap er også en viktig del av
opplegget, så det blir gitt midler til å kjøpe inn mat til et felles måltid. Etter planen skulle prosjektet
vært avslutta i mai 2020, men så kom koronaen og satte en stopper for det meste. HMF har gitt
tillatelse til at midlene også kan brukes i 2021, så her er det bare å hive seg rundt og legge kreative
planer. Meld fra så fort som mulig, og gjerne innen 1.februar 2021, når ditt lag er klare til å sette i
gang. Hvis det går som planlagt i 2021, er det sju lag til som kan få kurskroner.
To lag har søkt, fått tilsagn om midler og hadde planene klare for kurs i november. Vi skulle dele idéer
og erfaringer fra kursa på sonestyremøtet. Så kom det enda strengere restriksjoner, og kursa måtte
utsettes til 2021. Ett lag har sagt at de vurderer å ha kurs i 2021 over tre kvelder med to timer heller
enn to kvelder med tre timer slik det er skissert i opplegget. Veien til målet – gjenbruk, fellesskap og
alternativer til små og store plastbæreposer – er mange, så det er bare å være kreative!
La kreativiteten også blomstre når det gjelder produkter – for det finnes ingen grenser så lenge
aktiviteten støtter målet
. Vi har tidligere foreslått frukt-/grønnsaknett av gamle tynne gardiner. (PS
- Planen var at alle lag skulle få en slik pose på sonestyremøtet. Nå kommer den i posten og kan
brukes til inspirasjon, gevinst eller … ). Andre tips til produkter var handlenett av sengetøy, gardiner
e.l. og stoffpose av kjøkkenhåndkle til å oppbevare brødvarer i. Men hva med å bruke gamle slips som
ikke lenger er i bruk? De er ofte i flott stoff og fine farger og kan bli et blikkfang av ei veske og lekre
skoposer.
Klipp opp slipsa, strykes glatte, legges andføttes og sys sammen til et passe stort stoffstykke ut fra hva
du skal lage. Ta vare på den smale delen av slipsa også. Den kan bli til hanker på veska eller noen små
poser til litt av hvert. Veska og skoposene er fora.
På vegne av styret i Akershus Bygdekvinnelag håper jeg at mange blir inspirert til å søke om midler til
å ha kurs i prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast. Og skulle det mot formodning ikke
passe nå, så er ideene til fritt bruk senere. Da kan et kurs meldes inn til Studieforbundet Kultur og

tradisjon.
Og som alltid – ta kontakt om det er spørsmål.
Hilsen prosjektleder

Skoa er klare til fest!

To sider av samme veske.

Denne sida har lomme.
Veska er fora med gardin kjøpt på
en bruktbutikk.

Miljøvennlig handel av frukt
og grønnsaker. Mønster ligger
ved sendingen.

Mange små biter blei sydd på et
stoff – og vips ble det en rund pose
til litt av hvert. Løpegang og snor
øverst, evt. med låsemekanisme.
Det er ei rund mjuk plate i bunnen,
og inni er det sydd et smalere
dobbelt for med små lommer.

