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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...) 

  

                Kommande…… 

Tematräff 

14 April 

Piteå Havsbad 

Se inbjudan. 

Scrapträff 

24 April 

EFS Piteå Cafédelen 

 

 

Droppen dripp och droppen….. 

Vilka underbara dagar vi har haft! Sol, takdropp, 

värmerekord och bara helt ,helt underbart. 

Man riktigt känner hur inspirationen börjar flöda och 

vilken tur det då är att vi i föreningen har en del på gång.   

Ni får inte missa att anmäla er till tematräffen.                                    

(se inbjudan längre ner) 

Varmt välkomna till en spännande vår! 

Jennie 

Suppleant 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
18 Mars 2013 

18.00–22.00 

OBS! EFS Bergsviken    

 

Workshop 
 

 
Catharina visar hur du gör denna underbara 

påsktupp. 

Har du bytt namn, flyttat, ändrat 

din mailadress eller har nytt 

telefonnummer 

Anmäl det gärna till oss på 

kontakt@northernlightscrappers.se 

Då kan du vara säker på att du inte missar någon 

information 
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NorthernLightScrappers Tematräff 

Minialbum av papperspåsar 
 

 
Datum:  Söndag 14 april 
Tid:  10.00  – 17.00  
Plats:  Piteå Havsbads konferensdel 
Pris:  Medlem:  50:- 
 Icke medlem: 100:- 
Kit: 100:- 

 

Vi var många som beundrade de fina påsalbumen som Scrap time hade med sig på 
mässan i höstas. Nu har du möjlighet att få göra ett själv med hjälp av Mari och Kikki 
från Scrap time. 

Mari kommer även att ta delar av sin butik med sig.  

Kit: Till kursen kan du köpa ett kit som innehåller grundmaterialet till albumet; 
Påsar, 1 st 6x6 block, chipboard, 1 st rulle dubbelhäftande tejp och manual. 
Kittet kostar 100:-. 
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Ta gärna med dig: Skärmaskin, minst 3 st cardstock i samma färg, lim kan vara bra 
att ha och eventuellt en kantstans. 
 
Mat: Micro finns på plats. Dessutom har både grillen och Skeppet öppet. 
  

Du kan anmäla dig från och med måndag den 4 mars. 
 
Anmäl dig via hemsidan: http://northernlightscrappers.se/ 

Kom ihåg att skriva i din anmälan om du vill beställa kittet! 

Sista anmälningsdatum är 31 mars. OBS! Begränsat antal platser! 

Du som medlem i NorthernLightScrappers har förtur att anmäla dig till denna 
tematräff. 

 
Varmt välkomna! 
 
NorthernLightScrappers 

 

Till sist….. 

Glöm inte…… 

Våra förmåner…. Som är…… 

 

http://northernlightscrappers.se/
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Kommande  

Scrapträff                       

april                                
EFS Piteå Cafedelen 

Workshop 

 

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 2013: 
 

Scrap-Ateljén - 10%  på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt 
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via webshopen 
(http://www.scrap-‐ateljen.se/) 
 
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 Kontorsbolaget 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/) 
 
Vill ditt företag synas här med erbjudanden till våra medlemmar kontakta oss via mail: 
kontakt@northernlightscrappers.se 
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