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NorthernLightScrappers
Välkommen Tillbaka!
Hoppas ni alla har haft möjlighet att ladda batterierna
trots den stora frånvaron av varma och soliga dagar.
I Föreningen jobbas det för fulla muggar med både
mässa ,förberedelser inför föreningsträffar(med många
roliga workshops)och planering av andra aktiviteter.
Vi drar igång redan nu i augusti med årets Scraploppis,
missa inte den!
Den 20 September har vi vår första föreningsträff .Den
här gången träffas vi i Lillpite på Gotis.
Vilken workshop det blir meddelas i nästa brev.
Bjud med dig en kompis gratis en gång. Då får de en
chans att se vad vi är och vad vi gör.
Varmt välkomna till en spännande höst!

HJÄLP!!!
På Årsmötet beslutade vi
medlemmar att föreningen

Aktuellt just nu …
Scraploppis

skulle arrangera Scrapmässa

26 augusti 2012

1:a helgen i oktober. För att

15.00--‐17.00

mässan ska bli av måste vi
medlemmar hjälpas åt.
Huvudstyrelsen och
mässgruppen gör ett
jättejobb bakom kulisserna,
men under helgen finns det
fortfarande uppgifter som
inte har bemanning.
Kan du tänka dig att hjälpa
till 1,2eller kanske 3 timmar
någon gång under tiden FreSön. Utan hjälp går mässan
inte att genomföra. Hör av

Jennie

dig snarast till

Suppleant

pers.se

kontakt@northernlightscrap

EFS Piteå
Nedre Plan
Passa på att rensa i dina gömmor
och låt någon annan istället få
glädje av det.

Bindande anmälan via vår
hemsida senast 15/8
Pris 30:- bord
Vid färre än 7 anmälda säljare ställer vi in.

Ni kommer väl ihåg!
Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande
förmåner ÅRET UT:
Kontorsteknik Älvsbyn och Piteå--‐10% rabatt på scrapsortimentet vid
uppvisande av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:--‐ rabatt

Kommande …

Scrapträff
20 september 2012
18.00-22.00
EFS Piteå Café-delen

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.

Scrap-Ateljén - 10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt

Scrapmässa
6-7 oktober
Närmare info kommer

Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via webshopen
(http://www.scrap--‐ateljen.se/)

Scraphuset - Välj 4 magnoliastämplar ,Betala för 3. Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen
(http://scraphuset.se/)

Nu finns vi på facebook!
Kom med du också!

