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Nu när Perfectklubben har nå� si� slut funderade jag länge på en ev. ny klubb och har bestämt mig för a� 

prova en Nyhetsklubb. Det innebär a� tygerna i huvudsak är nyheter i bu&ken (kan någon gång vara e� 

matchande bastyg också). Med nyheter menar jag då helst alldeles nyinkomna tyger men kan vara nyin-

komna från upp &ll max e� halvår. 

Klubben kommer a� hålla på &llsvidare med utskick 10 ggr/år, det innebär ca 1 gång per månad med uppe-

håll i januari och i en sommarmånad (troligen augus&).  

Tidpunkten när det skickas ut i månaden kan variera men ungefär i mi�en av månaden. 

 - Jag kommer a� skicka ut 1 paket bestående av 4 st. 30 x 110 cm. - Jag kommer a� matcha tygerna så de 

passar ihop (därav ibland e� bastyg som går bra &ll) Någon gång ibland kommer jag a� skicka med någon 

idé, e� block eller liknande. 

Jag kommer a� välja olika typer av tyger så det förhoppningsvis passar de flesta smaker. Det kan bli mo-

dernt, lite gammaldags, ba&k, osv. 

Varje sådant paket kostar 215 kr inklusive portot (ca 20 % raba� på tygerna) och de�a betalas in i förväg 

senast den 5:e i varje månad. E8er första gången så kommer e� inbetalningskort som gäller nästa månad 

med i paketet. Priset är e� medelpris men jag hoppas a� det inte ska behöva ändras all9ör o8a. Det kom-

mer bara a� ändras om det blir drama&ska förändringar i priserna på tyger eller frakt. 

Ibland kommer det även med e� specialerbjudande för klubbmedlemmar. 

- Uppsägnings&den är 2 paket/omgångar e8ersom det tar ungefär den &den a� avboka tygerna för mig. 

Välkommen med din anmälan: 

Genom a� skicka in 215 kr &ll Bankgiro: 5074-9092  eller Swish: 123 326 87 45 anmäler du dig &ll Nyhets-

klubben. Skriv di� namn och Tex&lias Nyhetsklubb på inbetalningen så jag vet vad det är för.  

Maila eller ring mig med hela din adress så vet du säkert a� jag får med dig på listan. Det är dubbel säkerhet 

a� jag får med dig om du hör av dig via mail eller telefon sam&digt som du betalar in. 

Har du några frågor är du självklart välkommen a� höra av dig. 

Marie 

Quiltbu&k Tex&lia 

Fabriksgatan 4 

531 30 Lidköping 

www.qbtex&lia.se   E-post: marie@qbtex&lia.se 


