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Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i 
NorthernLightScrappers! Vid köp över 150:-  och uppvisande av ert medlemskort har vi en hemlig 
present till er!! 

(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...) 

  

                Kommande…… 

Augusti 

Scraploppis 

Lördag 31 augusti 

Tid: kommer inom kort. 

Plats: EFS Piteå Café-delen. 

Inträde: Gratis (för besökare) 

Kom och handla scrapbookingmaterial till 

loppispriser. 

Om du vill stå och sälja: 

Anmälningsformuläret kommer 1 augusti. 

Ingen anmälan innan dess. 

 

 

Spänningen är olidlig 

Planeringen inför hösten -13 och våren -14 är i full 

gång. Många ideér har bollats fram och tillbaka, 

förslag har ratats och antagits och det mest 

spännande som just nu avhandlas är studieresan. Läs 

mer om den längre ner. Med andra ord blir det ett 

aktivt år för föreningen, så håll ögonen öppna! 

Snart går vi på sommaruppehåll men innan dess 

hoppas vi att vi ses på föreningsträffen. Ta gärna med 

er inspirationsmaterial . 

Styrelsen 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
16 maj 2013 

18.00–22.00 

EFS café delen 

Workshop 
 

 
Workshop 16 maj kl. 18.30 

 

Stina visar Bandanatekniken. Ta gärna med 

bakgrundsstämplar, distresser, vit penna och 

mister. 

 

 

 

NorthernLightScrappers 5 år 

Mars 2014 fyller föreningen 5 år! Detta firar vi 

genom att fara på en studieresa tillsammans! 

Föreningen kommer att stå för en del av 

kostnaden för resan, hur mycket kan vi ännu inte 

säga. 2 alternativ har vi på förslag. Ö-Vik eller 

Stockholm. Vilket tycker du lockar mest? Gå in på 

FB sidan och gör din röst hörd eller skicka ett mail 

via hemsidan med din önskan din önskan . 
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 Välkommen till  

NorthernLightScrappers 

Scraphelg 
En helhelg i Scrappingens anda. 

 

Datum:      5-6 Oktober 2013 

Tid:  Lördag 10.00-24.00, Söndag 9.00-16.00 

Plats:  Margretelund i Öjebyn 

 

Pris:  Medlem 150kr (Gäller medl. i NorthernLightScrappers) 

Pris:  Icke medlem 200kr 

Mat:  Fika o smörgås ingår. Drickor 10kr/st. 

 

Tävlingar:  Under helgen kommer det att anordnas olika tävlingar inom 
scrapbooking, kortmakeri, mixed media o altrat, alla med fina priser, samt 
några utlottningar. 
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Scrapkit:  Till en av tävlingarna behövs ett Scrapkit för att kunna delta. 
Kittet beställer och betalar du i samband med att du anmäler dig till 
scraphelgen. Kittet är personligt och kan inte delas mellan deltagarna 

Pris: Scrapkit 150:- 

Butiker: Det kommer att finnas 3 butiker på plats under Scraphelgen. 
Scrapbooking4you Vännäs, Scrap-ateljén Skellefteå och Kontorsteknik 
Älvsbyn 

 Anmälan:  Föranmälan krävs till denna scraphelg! Anmäl Er via hemsidan: 
http://northernlightscrappers.se senast den 31/8 2013 

 
OBS! Du som medlem har förtur på anmälan till denna Scraphelg fram till 
och med den 15 Maj. 

 
Betalning: Betala DIREKT in anmälningsavgiften till vårt Bg-nr. 396-2321 

Glöm inte att lägga till 150 kr extra om du vill beställa Kittet. 
Ange namn och medlemsnummer vid betalning.  
 (Medlemsnummer gäller medlemmar i NLS )  

 
Eftersom vi har begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller 
och Din plats är garanterad först när vi sett att din betalning kommit in på 
vårt konto. En betalningsbekräftelse kommer att skickas till Din mail när 
pengarna kommit in. 
(Obs. anmälningsavgiften återbetalas INTE vid ev. avanmälan.) 

 
Information: Mer information kommer att skickas ut via mail till Dig som 
anmäler Dig till Scraphelgen. 

 
 

Vi i NorthernLightScrappers hoppas att just Du kan komma och göra denna 
helg till något alldeles extra. Vi ser fram emot Din anmälan. 
 

                           Hjärtligt Välkommen 
                           
                         /Scraphelgsgruppen 

NorthernLightScrappers 

 

http://northernlightscrappers.se/
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Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 2013: 
 

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 
 
Kontorsteknik Älvsbyn och Kontorsbolaget Piteå -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. 
 

 

 

http://scraphuset.se/
http://www.scrap-‐ateljen.se/
http://scrapbooking4you.se/

