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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...)  

 

 

Sommarlov… 

Nu tar vi stora starka kliv mot en lång härlig och förhoppningsvis solig sommar och 

semester. NorthernLightScrappers tar också semester några månader och laddar upp 

batterierna inför en fullspäckad höst. Vad sägs om Scraploppis, Tematräff, 

Scrapträffar och sist men absolut inte minst den årliga Scraphelgen som går av stapeln i 

början på Oktober... 

Som sagt mycket att se fram emot så passa på att vila upp Er och njut av solen. Men för alla Er 

som inte vill ligga av Er helt och totalt glömma bort er kreativa scrappingådra finns en liten rolig 

sommartävling här i Nyhetsbrevet.  
 

Simma lugnt! 

Emma 
kassör  

NorthernLightScrappers 

Kommer… 

Scraploppis 
28 Augusti 2011  

15.00-17.00 
EFS Piteå Café-delen 

 

Scrapträff 
September v.37  

18.00-22.00 
EFS i Piteå Cafédelen                   

Datum kommer! 

Tematräff 
Hösten 2011  

Vi planerar att anordna en 
tematräff under hösten mer 

information om denna kommer 
inom kort. 

 

Scraphelg 
Oktober 2011  

För 3.e året i rad anordnar 

NorthernLightScrappers en 

helhelg med Scrap, tävlingar & 
utlottningar.  Mer information om 

denna Scraphelg kommer. 
 

Plats: EFS Piteå Café-delen 

Tid: 15.00-17.00 

Inträde: Gratis (för besökare) 

Kom och handla scrapbookingmaterial till loppispriser.  

Eller kom och sälj de Scrapbookingmaterial Du inte 

längre behöver eller har på tok för mycket av! Det finns 

säkert andra som behöver det bättre. 

Kaffe och Fika finns att köpa på plats. 

Pris för 1 bord på Scraploppisen: 

30:‐ för medlem 

50:‐ för icke medlem. 

Om du vill stå och sälja:             
Boka ditt bord Här!                        
Senast den 15 Augusti. 

 
 

OBS: Om antalet bokade loppisbord       

understiger 5 st ställs loppisen in. 
  

  

TÄVLING 

”Scrappa din sommar” 
 

 

 

 
(Inspirationsalster) 

 

Scrappa en Lo som 
berättar vad du har 

gjort i sommar/hur din 
sommar har varit. 

Skicka ditt bidrag till 
bidrag@northernlightscrappers.se 

Senast den 31 Augusti 

Bidragen läggs ut i Bloggen 
allteftersom de kommer in. 
Vinnaren som lottas fram 

presenteras i nyhetsbrevet 
1 September och får ett pris 
sponsrat av Kontorsteknik. 

Tävlingen är bara för 

NorthernLightScrappers 

medlemmar 

http://www.northernlightscrappers.se/sida104.html
mailto:bidrag@northernlightscrappers.se
mailto:kontakt@northernlightscrappers.se
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Månadens företag: 

Sommaren 2011 (Juni, Juli, Augusti) 

 

 
 
 

Kontorsteknik – teknik och mycket mer! 

Välkommen till vår butik i Älvsbyn, vi har ett scrapbooking-sortiment värt ett besök! 

Nyhet! Kontorsteknik är ny ägare av Kontorsbolaget i Piteå (bredvid Djurmagasinet, 

på Backen). Scrapbookingsortimentet finns endast i Älvsbyn men nu kan ni enkelt 

beställa varor via telefon eller mail och hämta upp beställningen i Piteå (faktura 

medföljer). Delar av vårt sortiment hittar ni på vår blogg 

http://kontorsteknik.blogg.se    

Vi har även ett bonussystem på scrapbookingsortimentet där du får en stämpel för varje 

100kr du handlar för (gäller ej rabatterade varor), efter 12 stämplar har du 100 kr att 

handla för vid nästa köp. 

Adress: Medborgargatan 3 Älvsbyn Telefon: 0929-12090 

 

Mail: info@kontorsteknik.se       Hemsida: www.kontorsteknik.se 

 

Öppettider Kontorsteknik, Älvsbyn: 

Måndag – fredag 9.00-17.30, lördag 10.00-14.00 

 

Öppettider Kontorsbolaget, Piteå: 

Måndag – fredag 9.00-17.00   (semesterstängt vecka 27-30) 
 

Vårt sommarerbjudande till NLS medlemmar: 

25% rabatt på alla STÄMPLAR (även Magnolia-stämplar) och DISTRESSER! 

Gäller mot uppvisande av medlemskort under Juni, Juli & Augusti. 

 

PS. Vi gör ett undantag och ger er bonus på stämpelkortet ändå, trots rabatt… 

 

 
 
 

VIKTIG INFORMATION 

Vi har nu gjort om anmälningssystemet 

inför våra arrangemang. På de träffar 

där anmälan krävs kommer hädanefter 

all anmälan ske via ett anmälnings- 

formulär på vår hemsida. 

www.northernlightscrappers.se Länk till 

anmälnings-formuläret kommer att 

finnas på förstasidan under rubriken 

”AKTUELLT just nu”. Länken kommer 

även att finnas med i den inbjudan som 

mailas ut till dig som är medlem. 

Hädanefter är alltså endast 

anmälningar via detta formulär giltiga 

och Du kan alltså INTE ringa eller maila 

din anmälan till anmälningsmailen 

längre. 

 

NorthernLightScrappers styrelse har 

pga. lågt visat intresse bestämt att låta 
forumet ligga vilande ett tag 

framöver. Istället ska vi försöka lägga 
mer krut på Bloggen för att få den så 

levande och inspirerande som möjligt. 
Som ett led i detta ska vi börja lägga 

ut tips och inspiration på bloggen. Om 
du har något tips, vad som helst som 
du vill dela med dig av vänligen maila 

detta till oss, gärna med bild och 
källhänvisning till: 

bidrag@northernlightscrappers.se 

mailto:info@kontorsteknik.se
http://www.kontorsteknik.se/
http://www.northernlightscrappers.se/

