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Nyhetsbrev  No:  10 December   

  NorthernLightScrappers   

 … 

Julkänslor 

Wow vilken kväll! Så har vi då genomfört den mest 
efterlängtade träffen på hela året som föreningen har. Vi åt 

och vi åt och vi…..sen surrade och surrade och…Ja kanske lite 
pysslande också men det viktigaste uppfyllde vi ändå. Att 

träffas, umgås och ha det allmänt trevligt! 

Så ett stort tack till alla medlemmar som har medverkat på 
ALLA våra träffar och sammankomster för att ni förgyllt dem 

Nu tar vi i styrelsen ett välbehövligt jullov och samlar nya 
krafter inför vårens alla roligheter. 

God Jul 

Gott Nytt År  

Önskar 

Styrelsen 

 

 

 

  

  

Aktuellt just nu … 

Jullov 

December 

Där du vill 

Tema: Julinspiration 

 

 

 

 
 
 

 
  

Kommande….. 

 

Årsmöte med 

scrapträff 
 

26 Januari  2014 
Furulundsgården 

Bergsviken/Storfors 
15-22 

 
Inbjudan kommer 

 

Scrapträff 

 
13 Februari 
EFS Piteå 

Cafédelen 18-22 
 

Tema: ”Kärlek ” 
Anneli  Ökvist visar 

askvikning 



Bra att tänka på!!! 
 
 När du anmäler dig till våra träffar odyl  Kom ihåg att ALLTID skriva din 

mailadress, medlemsnr och namn. Den som sitter och skickar bekräftelsemail 
har svårt att bekräfta till obefintlig mailadress/namn och medlemsnr. 

  Bekräftelse på din anmälan eller inbetalning kan ta upp till 8 dagar från att du 
gör den. Har du inte hört något efter 9 dagar kan du kontakta föreningen. Obs! 
Gör detta via Kontakt@northernlightscrappers.se då huvudstyrelsen dränks av 
föreningsarbete även på sin ”privata” tid. 

  Glöm ej betala medlemsavgiften i tid. Detta för att underlätta kassören och 
sekreterarens arbete samt att bespara föreningen kostnader i samband med 
påminnelser. Vill du ej fortsätta vara medlem nästa år så sänd oss gärna ett mail 
på kontakt@northernlightscrappers.se  

 Har du något förslag eller något du vill ta upp på Årsmötet? Maila till 
kontakt@northernlightscrappers.se  

Ett tips! 
Vi Scrappare har en guldgruva i våra pysselrum. Detta blev jag väl 

medveten om en tidig Söndagsmorgon. Vaknade och tog på mig mina 
glasögon. Dessa ser jag mycket, mycket dåligt utan och att köra bil 

utan är inte att tänka på. Glasögonen kändes lite konstiga över näsan 
och när jag känner efter så har en sadel lossnat. Söndag ,allting stängt, 
Måndag åker till jobbet 05.30 och kan inte uppsöka en öppen optiker 

före 14.00. Jobba går ej heller utan glasögon. Vad göra? Kollar om 
sadeln fanns där glasögonen förvarats under natten. LYCKA!! Där var 
den men hur få fast den? Lim ,limpistol ,tejp mm ratades. Hmm kan 

jag ha något annat?Glue Dots kanske? Trycker dit en och på med 
sadeln. Yes den sitter! Måndag eftermiddag kliver jag in till optikern 

lämnar över ett par glasögon med en glue dot fasttryckt. Mission 
completed! 

 
En annan medlem kan även meddela att om man inför en weekendresa 

i sista minuten upptäcker att spateln till hårborttagningsmedlet är 
borta så gör en raid i pysselrummet. Utan att tänka på det så har du 

kanske en där eller så ett bigarblad som också funkar. 
 

Jennie/suppleant 
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Som medlem i NorthernLightScrappers har 
du följande förmåner 2013: 

 
 
  
Kontorsteknik Älvsbyn -10% rabatt på scrapsortimentet vid 
uppvisande av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:-- 
‐ rabatt 
 
  
Colorama Piteå - 15%  på samtliga lagerförda tapeter, mattor, 
Färg samt verktyg. 10%  på beställningsvaror av ovanstående vid 
uppvisande av medlemskortet innan köp. Undantag är trä‐ och 
laminatgolv samt redan nedsatta varor eller överenskomna 
nettopriser. Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort och vid 
kontant eller kortbetalning. 
 
  
Scraphuset – Fri frakt vid order över 300:- Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via 
Webshopen (http://scraphuset.se/) 
 
 
Scrap-Ateljén - 10%  på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via 
webshopen 
(http://www.scrap-‐ateljen.se/) 
 

 
Nettans scrapbooking4you - 10% rabatt på köp i webbshopen. 
Detta kan inte kombineras med andra erbjudanden. OBS! 
Gäller endast i webbshopen. Uppge koden NLS och ert 
medlemsnummer i meddelanderutan så får ni er rabatt avdragen 
i efterhand. http://scrapbooking4you.se 
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