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Vi kommer att ha dande till alla medlemmar i 
NorthernLightScra edlemskort har vi en hemlig 
present till er!! 
(Gäller vid ett köp

Ja, nu har vi redan
som att det komm
med första Scrap
massa roligheter 

Februari oc

Nort
Vår S

Så det 

Våra Träffar… 

Scrapträff 
28 Jan Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
 

Scrapträff 
11 Feb Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 
 

Årsmöte 

S
t

sti

m

Kontakta oss: 
kontakt@northernlightsc

 

en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbju
ppers! Vid köp över 150:- och uppvisande av ert m

tillfälle per mässdag...)

Gott Nytt År! 
 

 öppnat dörren till 2010! Och det känns 
er att bli ett spännande år. Vi drar igång 
träffen den 28 Jan, och sedan avlöser en 
varann under året. Vi har vårt årsmöte i 
h sista helgen i Mars anordnar vi: 

hernLightScrap 2010! 
crapbookingmässa i Piteå!!! 
blir ett spännande år det här! 

 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers 

15 Feb Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen  

Scrapträff 
17 Mars Kl. 18‐22 

 på EFS i Piteå, 
Cafédelen 

Scrapträff 
22 Apr Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 

Scrapträff 
6 Maj Kl. 18‐22 
 på EFS i Piteå, 

Cafédelen 

6rapppers.se 

e 
Just nu är vi: 

6 medlemmar! 

Helhärligt!!!
Inspiration /Tävling: 
 

Scrappa ditt bästa vinterfoto.  
Denna månad går tävlingen ut på att scrappa en Lo av ditt bästa 
vinterfoto. Helt fritt upplägg på Lo.n bara vinterfotot är i fokus. 
 
 
 

Ert bidrag mailar Ni senast 31 Jan. till: bidrag@northernlightscrappers.s
SEGRARE November 
MånadsTävling:  

 

Stort G R A T T I S till 

Karolina! 
 

tyrelsens Motivering: Vilken rolig

olkning av temat! Riktigt snygg och 
lren LO, harmonisk  med matchande
färger och läckra detaljer. Cirkeln 
jukar upp layouten och sätter fotot i 

fokus.

mailto:kontakt@northernlightscrapppers.se
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 Månadens företag: 

 

 
 
 

Scraphuset är en shop som funnits i över 4 år på webben och sedan 2 år tillbaka finns 

Scraphuset i butik så man kan besöka oss IRL i Ö‐vik. Webshopen är öppen dygnet runt så oss 
kan du besöka precis när du vill. Du hittar oss här: www.scraphuset.se samt på Nygatan 18C i 
Lajbans lokaler. 
 

Hos oss på Scraphuset hittar du mängder av produkter för både scrapbooking och 

kortmakeri. Vi försöker hålla ett brett bassortiment men även erbjuda produkter som få eller 
inga andra shopar har i sitt utbud här i Sverige. 
 

Varje månad har vi ett mycket prisvärt erbjudande med månadens vara. Det kan vara en 

vara/varor som är kraftigt prissänkta eller så kan det vara något annat slags erbjudande. 
Varje månad har Scraphuset även en skissutmaning, där vinnaren vinner varor för 300 kr. 
Man laddar själv upp sin personliga tolkning av skissen i vårt galleri. Vi hoppas att få se just 
din skisstolkning inom kort i galleriet. I galleriet finns även massor av  inspiration från vårt DT.
 

Registrera dig i vår webshop så erhåller du kostnadsfritt vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet 

presenteras vad som är på gång hos oss på Scraphuset, speciella erbjudanden till våra 
nyhetsbrevsprenumeranter osv. 
 

Vi håller kurser i scrapbooking och även i kortmakeri för både nybörjare och erfarna 

pysslare. Mässor och pysselträffar brukar vi besöka så ofta vi hinner och tycker det är trevl
att få träffa er IRL så kom gärna fram och h
 

Välkommen in till oss på Scraphuset hälsar Anette med personal. 
**************************************************** 

Vårt erbjudande till era medlemmarna är 25% på en order under januari månad. 

igt 
älsa. 

Ange Ert medlemsnr samt koden: NorthernLightScrappers‐2010 för att erhålla rabatten.

Bli medlem: Maila till: 
blimedlem@northernlightscrappers.se

 Man får då ett  svarsmaidär det står hur man gör 
medl.avg. kontant på 

l 
för att bli  medlem.  Det går också att betala 

någon av våra scrapträffar.
Andra roliga aktiviteter:  

 

Scrapeventet 
6-7 Februari  

 Arr. Abf Skellefteå 

 

Pysslarnas Scrapträff 
16-17 februari 

Arr. Pysslarna 
 

Kommer: 

• Scrapträffar! 

• Scraploppis! 

• Scrapcafé! 

• Utställning! 

• Tematräffar! 

• Scrapmässa! 

• med mera... 
Riima i Piteå hälsar: 

Den 20 Jan.reas det mesta av det som finns 
kvar från de förra ägarna. Jag kommer oxå 
att ha plockat fram alla nyheter jag beställ
Ons den 20:e Jan Öppet för REA! 
19.00 - Så länge det finns folk i  butiken =) 
Sen kommer denna rea att fortsätta så länge 
det finns saker kvar (dock senast till den sista 
Januari) 

t.  

mailto:blimedlem@northernlightscrappers.se
http://www.scraphuset.se/

