
2011 
Nyhetsbrev No:9 December 

NorthernLightScrappers 
 

 

 

 

Tack för detta år… 

2011 håller på att gå mot sitt slut och det har varit ett år 

fyllt med roliga aktiviteter. Vi har i föreningen hunnit med 

scrapträffar, tematräffar, scraploppis, scraphelg, 

utställningar och julmys. Vi från styrelsen vill tacka 

ALLA våra medlemmar för detta år, utan er hade inget 

av detta gått att genomföra. 

Nu blickar vi även framåt mot 2012 redan i Januari drar vi igång 

med en scrapträff och vårt Årsmöte. I samband med årsmötet 

kommer vi att anordna en minscarphelg. Missa inte denna chans 

att få komma och scrappa och samtidigt få göra din röst hörd. 

 

Stressa inte ihjäl er i julruschen, utan njut av denna mysiga 

högtig. God Jul och Gott Nytt År  Kramar 

Emma 
kassör  

NorthernLightScrappers 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 

9 Januari 2012 
18.00-22.00 

EFS Piteå Café-delen 

Workshop: Metalart med Catarina 

Årsmöte 
med mini-scraphelg 

28 Januari 2012 
10.00-22.00 

Storstrand Öjebyn                   

Mer information kommer I 

separate kallelse vi mail i början 

på januari.   

Månadens företag:  December 2011 

 

 

 

Norrlandsbutiken som startades november 2007. Vi har en fysisk butik i Vännäsby och en webshop 
www.scrapbooking4you.se 

Vi har ett brett sortiment med produkter för scrappare och kortmakare. Vi har pysselträffar och 
kurser i våra lokaler i vår butik i Vännäsby. Vi åker runt med vår butik på pysselträffar och mässor i 
hela Sverige.  Vårt mål med Nettans är att bygga upp en scrapbookingbutik med ett lite annorlunda 
sortiment till bra priser.  

Öppettider i butiken: Måndag: 10-15 Tisdag 10-15 Onsdag 12-20 Torsdag 10-15 

Adress: Nettans Scrapbooking4youKungstensvägen 3   91135 Vännäsby 

0730-261154 

Webshopen är öppen dygnet runt och vi skickar så snabbt vi kan. 

Besök gärna vår blogg, där kan du vara med i tävlingar och vinna presentkort. 

Vårt erbjudande till Er medlemmar:  

15% på hela sortimentet. 

Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken. I vår Webshop skriver Ni i 
meddelanderutan Ert medlemsnummer, så drar vi av rabatten på Er beställning. 

 E-post: nettan@scrapbooking4you.se 

Webshop: www.scrapbooking4you.se 

Blogg: http://nettantrollet.wordpress.com/  

 

 

 

 

Motioner till 

Årsmötet 

Om du har några 

förslag på frågor som 

bör tas upp på 

årsmötet vänligen 

skicka dem till oss 

innan den 24 december 

På mailen 

kontakt@northernlight

scrappers.se 

 

 

 

 

Kommande …    

Scrapträff 

16 Februari 2012 
18.00-22.00 

EFS Piteå Café-delen 
 

Scrapträff 

14 Mars 2012 
18.00-22.00 

EFS Piteå Café-delen 

               

                

 
 
 

Vi är nu 

69 
Medlemmar i 

NorthernLightScrappers 

Medlemskap 2012 

Nu är mailet med inbetalning för 

medlemskap 2012 skickas till dig som 

är medlem i NorthernLightScrappers 

Glöm inte att förnya ditt 

medlemskap senast den 30/12 
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