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Sydde 500 bærekraftige
handlenett
Å lage handleveske av T-skjorte er
barnemat for en
profesjonell skredder som Abd Alabd
(31) fra Abd Design
Couture.
Av Arne Hauge
arne.hauge@altaposten.no
– Jeg brukte en uke på dem, sier
Abd Alabd, som på bestilling
fra Alta kommune nylig sydde et halvt tusen T-skjorter og
skjorter om til miljøvennlige
bærenett.
– Det var ingen problemer. Gikk
som en lek, sier den utdannete
skredderen, som sier han elsker
å designe klær. Han har jobbet
til sammen tolv år i Hellas og
Libanon, tre av dem som sjef for
tolv ansatte. Han kom fra Syria
til Alta for to år siden, og har i
dag systue på SISA i Bossekop,
hvor han tar store og små oppdrag. Han har flest kunder i Alta,
men også fra ellers i Finnmark
og Nord-Troms har han oppdrag.

Fikse, ikke kaste
– Jeg kan sy alt kunden vil ha.
Brudekjoler, bunader, kjoler til
fest og hverdag, hva som helst,
sier Abd, som også får lurt inn at
han er meget rimelig. Bærenettene var i forbindelse med Miljøuka.
– Vi burde heller reparere enn å
kaste gode klær, sier han, og viser oss plagg han de siste dagene har fikset for altaværinger.
En sporty jakke, en bløtkakehvit
brudekjole og en staselig bunad
i tungt stoff.

SPENSTIG OG MILJØVENNLIG: I forbindelse med Miljøuka ga kultursjefen i Alta kommune et oppdrag til Abd Design Couture. Sy 500 bærenett av utrangerte T-skjorter og
skjorter. – Det gikk som en lek, sier Abd Alabd.
– Redesign i samarbeid med
kunden er noe av det morsomste jeg vet. Å skape noe nytt ut
fra en idé som folk kommer
med, sier skredderen, som har
investert i fire symaskiner og
har sin femte på tur inn. Med
den kan han sy også i tykt skinn,
sier han.

Alta er best
– Jeg har greit med oppdrag,
men vil gjerne ha flere, sier Abd,
som også er flytende i gresk.
Han sier at Alta er et flott sted å
bo, men at å få tak i tøystoff er
en utfordring. Det rette stoffet
til hver enkelt jobb. Planen hans
er å reise og hente noen varer
hjem, og han sier at India er best

på skinn, Italia på herreklær og
Paris på dameklær. Abd viser oss
en stol han har trukket, og spør
om han kan takke Alta kommune og SISA for sjansen han har
fått.
– Jeg liker meg i Alta. Hvorfor
skal jeg flytte hvis det er nok
jobb her? Oslo? Nei, takk, det er
her i Alta jeg vil være, sier skredderen.

ELSKER Å SY: – Det aller morsomste er
å designe og redesigne klær ut i fra
en idé som kunden kommer med, sier
skredderen Abd Alabd.

– Først til mølla

Av
Abd´s
500
bærenett gikk 200
til biblioteket. – Under Miljøuka låser
vi inn alt av plastposer, sier biblioteksjef Sonja Kristin
Granaas.
Av Arne Hauge
arne.hauge@altaposten.no

– Det spørs om de 200 bærenettene rekker til alle som vil ha, så
her blir det først til mølla, sier
Sonja Kristin Granaas. Biblioteksjefen bruker selv til og fra jobb
en avansert utgave av samme
type produkt, en bæreveske hun

sydde av gamle dongeribukser
for fire år siden. I dag har hun
lappet vesken flere ganger, og
sier at man blir utrolig mye mer
glad i en sånn enn plastposer.

Endre våre vaner
– Til vanlig gir biblioteket plastposer til kunder som låner
bøker, men helst vil vi at folk
bruker tøyposer. Det er de små
skrittene som fører oss til målet
om en mer miljøvennlig verden,
sier Granaas. Hun sier Miljøuka
bør ha bredere fokus enn å gå
toppturer.
– Biblioteket har eget program
for denne viktige uka, sier Granaas, og viser oss en utstilling
i design og redesign som elever fra våre ungdomsskoler har
laget gjennom vinterhalvåret.
Ellers skal de holde komposteringskurs, ha bokpresentasjon,

språkkafé og eventyrstund, alle
med natur og miljø som tema.

Passer perfekt
– Abd har gjort en flott jobb.
Veskene er utrolig sterke. Denne
har til og med en strikkeffekt,
sier hun, og gynger et bærenett
fullt av bøker. Hun sier de 200
bærenettene passet perfekt inn
også i den nasjonale kampanjen
Sommerles. For barn fra 6 til 13.
– All type lesing teller, og kan
registreres på nettet for å nå et
høyere nivå. Litt som i et spill, og
på Sommerlesefesten i september skal vi trekke ut en hovedpremie, sier biblioteksjefen.
NETTE NETT TIL ODEL OG EIE: – De 200
første som låner bøker får slike flotte
bærenett å ha dem i, sier biblioteksjef
Sonja Kristin Granaas.

