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Så har hösten anlänt! 

Ute  skiftar världen i massor av nyanser ,även vädret 
har stora variationer. Mörkret kommer alldeles för 

tidigt på dagarna och ibland känner man sig lite 
”hurrven”- Vilken tur att vi då har några spännande 

månader framför oss med mycket inspirerande träffar. 

Nästa månadsträff ser jag fram emot då vi ska få tips 
på olika dekorationer att göra själva. Har fått en 

förhandstitt på Stinas lerproduktion och det vill jag 
lära mig mer om. Hoppas att vi ses på den träffen! 

Jennie  

Suppleant 

 

 

  

  

Aktuellt just nu … 

Scraphelg 

5-6 Oktober 

Fullbokad 

 

Föreningsträff 

21 Oktober 

18-22 

EFS Piteå 

Nedre Plan 

Tema: Egna dekorationer 

 

Loppis sälj av ditt överskott 

 
 
 
 

 
  

 Förtydligande!!!! 
I och med att vi har tagit fram ett nytt 
medlemskort kommer det att finnas 2 
varianter som är giltiga. Har du ett sen 

tidigare behöver du inte byta ut det utan 
det gäller under hela dess livstid. De nya 
ser i princip ut som de gamla bara i en 

annan papperkvalitet. Att vi gör detta beror 
på att tillverkningsprocessen tidigare var 
komplicerad och tidsödande och att vi nu 

enklare kan få ut korten snabbt till nya 
medlemmar. 

 
Styrelsen 

 

 

Kommande….. 

 
Föreningsträff 

18 November 

18-22 

EFS Piteå 

Nedre Plan 

Tema– Julinspiration 
 

Julmys 

31 November 
Furulundsgården 

Bergsviken/Storfors 
15-22 

Separat inbjudan kommer 
senare. 

 

 
 



Känner du igen dig? 
Är du redo att organisera din pyssel hörna ? Innan du börjar , kolla in dessa  misstag att undvika. ( 
Alternativ titel : Saker jag har gjort många gånger ) . 
 
Fritt översatt av vissa delar från http://lisamoorefield.com/scrapbook-organizing-mistakes/ 
 
  

Misstag # 1 : Köpa behållare innan du börjar . 
 
" Om jag bara hade rätt förvaring, skulle mitt utrymme perfekt organiserat . " 
 
När jag är på humör för att organisera min pysselhörna, är min första instinkt att springa ut och köpa 
ett gäng  förvaringsprodukter . Men efter att jag rensat och sortera t mitt material är dessa behållare 

antingen för små, för stora , för långa, för smala, för få , för många eller i fel färg . 

 
Köpa burkar och lådor kommer inte att göra dig  mer organiserad . 
 
 
Börja sortering och rensning först , sedan bestämmer du vilken sorts låda/burk du faktiskt behöver . 
 
  
 

Misstag # 2 : Spendera för mycket tid på att leta efter inspiration . 
 
" Så fort jag hittar det perfekta pysselrummet på nätet ,vet jag exakt hur jag ska organisera mitt. " 
 
Ja , det är motiverande att titta på organiserade utrymmen , men om du har tillbringat sex timmar med 
att titta på pysselrum på Pinterest eller Face book och noll timmar att faktiskt organisera .... Tja, det är 
inte produktivt .  
Inse när du ska sluta titta på andras hörnor och börja arbeta på ditt eget utrymme . Komma igång kan 
vara motiverande nog! 
 
  

 
Misstag # 3 : Inte nyttja rummets funktion . 
 
" Varje gång jag städar mitt pysselområde , blir det stökigt igen nästa dag . " 
 
Öppnar  du ständigt lådorför att hämta vad du behöver? (Kanske du skulle ha en korgliknande 
förvaring? )Köper du  scrapbooking produkter men har ingenstans att sätta dem ? Försöker du lagra 
produkter från 10 andra fritidsintressen i samma utrymme ? Har du tillräckligt med utrymme för att 
faktiskt pyssla? 
 
Tänk på rummets syfte och hur du vill att det ska fungera . 
 
  
 



Misstag # 4 : Att behålla saker som du inte använder . 

 
" Men jag betalade 139:- för denna stansen och jag kanske behöver den någon gång . " 
 
Ja , det är en möjligt . Men när var sista gången du faktiskt använde den ? 
 
När var sista gången du använde dekorationsaxarna du köpte 2004? Eller mönsterpappret med 
varmkorvar ? Eller nya inköp som inte funkade som du tänkte dig. 
 
När du tittar på dina  saker , tänk på vad du  använder . Allt annat tar bara upp dyrbar plats. 
 
Jag tror att den främsta anledningen till att vi scrapbookare sparar på saker för länge är helt 
enkelt eftersom vi betalat för dem . Försök att släppa taget om dem.  
Mindre grejer = större utrymme . 
 
  
 

Misstag # 5 : Väntar att organisera allt på en dag. 
 
" Jag kommer att få mitt pysselområde helt organiserat idag ! " 
 
Hurra för entusiasm ! 
 
Men två timmar senare när du knappt har gjort en buckla i röran , känner du dig besegrade och 
vill sluta . 
 
Försök att dela upp uppgiften i sektioner . Till exempel koncentrera dig på sortering och rensning 
av papper . Det är ett bra fokus och ett realistiskt mål . ( Troligtvis ) . 
 
Om du börjar med realistiska förväntningar , är du mer benägen att avsluta din  organisering. 

 
 
 
 
 



Som medlem i NorthernLightScrappers har 
du följande förmåner 2013: 

 
  

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 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. 
 
  
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/) 
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