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. Ny ägare till butiken

September månad och 
ska bli så roligt att bara  
efter både Tematräffen 

nu i Söndags

Inspiration /Tävlin
 Inspireras av Cattas utma
September månad: 

Scrappa en LO eller e
med enbart egendesig
papper! (OBS! Enfärg
cardstocks får använd
 
Ert bidrag mailar Ni senast 30
bidrag@northernlightscrapp
 fr.o.m 1 okt. Höstupptakt! 
höstens första ”vanliga” Scrapträff är på gång. Det 
 träffas och scrappa igen! Känner mig så inspirerad
med NettansScrapbooking4you och Scraploppisen 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers 

. Det var två riktigt lyckade arrangemang! 
g: 
ning för 

tt Kort 
nade 

ade 
as.) 

 Sept. till: 
ers.se 

Andra roliga aktiviteter:  
Pyssla och Må Bra 

Med Scrapbooking och SPA  
 Arr. NettansScrapbooking4ou 

 

Pysslarnas Scrapträff 
5 Sept 

Arr. Pysslarna 
 

Scrapbookingdag 
12 sept   Kl.10-14 
Arr. Änglafröjd 

 

Våra Träffar… 
Nu startar vi igång våra vanliga 

Scrapträffar igen. Den här hösten 

har vi försökt lägga dem på olika 

veckodagar för att så många som 

möjligt ska ha chans att komma. 

Träffarna är gratis för våra med-

lemmar! Man tar med eget fika & 

vi hjälps åt att städa undan efter 

oss. Ni är varmt välkomna till: 

Scrapträff 
15 Sept.   Kl.18–22  

EFS i Piteå 
(cafédelen) 

 

Scrapträff 
19 Okt.   Kl.18–22  

EFS i Piteå 
(cafédelen) 

 

Scrapträff 
10 Nov.   Kl.18–22  

EFS i Piteå 

(cafédelen) 
Just nu är vi:

44 medlemmar 

Så Kul!!!
SEGRARE Juli Månads 
Tävling:  

 

Stort G R A T T I S till 
Helena Johansson! 

 

Styrelsens Motivering:  
 

En härlig kontrastrik & 
välarbetad LO med snygg,  
blommig  form. Den skira 
fjärilen, spets/tårtpappret & de 
vackra detaljerna gör att man 
associerar till sommaren. LO´n 
är dessutom mycket finstämd
färgerna & upplägget. Helt 
enkelt en läcker LO som man 
både tittar ofta & länge på. 

 i 
Företaget  är sålt. Detta gör 
att vår medlemsrabatt (10% på hela 
sortimentet) upphör den 15 sept! Vi 
tackar Rigmor & Fred med personal för ett 
gott samarbete! (Ny ägare fr.o.m 1  okt.) 
Kontakta oss: 
kontakt@northernlightscrapppers.se

Tävlingsbidrag: 
bidrag@northernlightscrappers.se 

Anmälan till träffar: 
anmalan@northernlightscrappers.se

Bli medlem i föreningen: 
blimedlem@northernlightscrappers.se 

 

 

mailto:kontakt@northernlightscrapppers.se
mailto:bidrag@northernlightscrappers.se
mailto:anmalan@northernlightscrappers.se
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Scrap-Ateljen är ett fö
Örviken utanför Skelleft

Fösta gången jag prov

Vi har ett b

• Cardsto

• Kurser;

• Träffar 

När jag är hemm

Scrapateljen, H

Info@

September månad

20 % på hela sortiment

Erbjudandet gäller mot up
Medlem i NorthernLightSc

Forumskola: Forumet är in
Inspirera andra och Privatanno
olika ”trådar” som medlemma
 
Hur gör jag för att svara på en 

1. Öppna tråden för att
2. Klicka på ”Pos  reply”t
3. Skriv in ditt svar i rut
4. Klicka på skicka. 

blimMdä
D
2

Månadens företag: 

 
retag med både webshop och ”hemma”-butik. Vi finns i 
eå. Jag som driver Scrap-Ateljen heter Carina Burström. 
ade scrapbooking var 2005 och sedan dess är jag fast! 

 

rett sortiment av material till Scrapbooking. 

ck, Papper från bl.a. Kaiser, Basic Grey, MME  

 Nybörjare, julkort, stämpling mm. 

och helgkurser. 

Öppettider: 
a (och det är jag oftast, eftersom jag jobbar hemma) 

Ring eller Maila före ni kommer. 

axgatan 15, 93234 Örviken  0910-32429, 070-3152158 

scrap-ateljen.se      www.scrap-ateljen.se 

 

s erbjudande från Scrapateljen till Er medlemmar : 

et (gäller ej REA varor och cuttlebug, silhouette maskiner) 

pvisande av Ert medlemskort! På webshopen skriver Ni : 
rappers, Namn och Medlemsnummer i meddelande rutan. 
Hur startar jag en egen tråd? 
1. Klicka och öppna den kat

i. 
2. Klicka på ”New topic”. 
3. Skriv in en rubrik till inläg

meddelande i den stora r
4. Klicka på ”skicka”. 

 

delat i olika kategorier t.ex. Scrapbooking, 
nser. Om du klickar på en kategori hittar du 

r i föreningen gjort.   

redan startad tråd? 
 se innehållet. 
. 

an. Du behöver inte skriva någon rubrik. 
Kommer: 

• Scraphelg! 

Vi anordnar 

en helmysig 

scraphelg i 

början av 

oktober! (3-4

eller 10-11 

okt.) Mer 

info kommer 

via mail till 

alla Er m

lemmar. 

ed-
eg

g
u

Bli medlem: Maila till: 
edlem@northernlightscrappers.se

 an får då ett  svarsmail r det står hur man gör . et går också att betala medl.avg. (200:‐ för 009) kontant på någonav våra scrapträffar. 
för att bli  medlem

 

ori du vill skriva ditt inlägg 

et och sedan ditt 
tan. 

mailto:blimedlem@northernlightscrappers.se
mailto:Info@scrap-ateljen.se
http://www.scrap-ateljen.se/

