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2017 års Konstlotteri
UTSTÄLLNING

9 – 29 nov
med årets 19 inköpta konstverk och konsthantverk på Borgholms bibliotek.

DRAGNING

ons 22 nov kl. 9:00
i personalrummet på Borgholms bibliotek. Vi drar 19 konstlotterivinnare, plus
årets värvare. Alla vinnarna meddelas via mail. Listan kommer även att
publiceras på facebook/ hemsidan och mailas ut till alla medlemmar.

VINNARNA VÄLJER

onsdagen 29 nov kl. 17:00
Vinnarna träffas på Borgholms bibliotek och väljer bland konstverken.
Förstapristagaren väljer först, sedan andrapristagaren, osv.
Kan du inte komma och välja vinst, går det bra att maila en önskelista till
gertrud.hedin@utb.borgholm.se Om du vinner, men inte kommer/mailar eller
på annat sätt hör av dig, förlorar du möjligheten att välja.
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Årets värvarvinst

Värva nya medlemmar till konstklubben!
Värva en kollega innan lotteridragningen i november och
få chans att vinna Lena Edins ”ljuslyktor”.
För varje ny medlem får du en lott.
Värvningsformulär finns på hemsidan
http://intinfo.borgholm.se/clava/aktuellt.html
Scannas och mailas till gertrud.hedin@utb.borgholm.se
eller lämnas på biblioteket i Borgholm, biblioteket i Löttorp eller servicecenter
(stadshuset) senast torsdag 23 nov.
Konst Clava
Borgholms kommunala Konstklubb
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Till sist vill vi påminna om:
Medlemsrabatter
Som medlem får du rabatt på;
I fyra butiker i Borgholm;
Karl Es färg, 20 % rabatt på konstnärsmaterial,
Borgholms Bokhandel, 15 % på konstnärsmaterial,
Galleri Vackra ting, 20 % på Orrefors Kosta Bodas ordinarie sortiment och
Önska, 20 % vid ett köptillfälle per år.
En butik i norr:
Färgladan 15 % rabatt på konstnärsmaterial

Alla rabatter gäller ordinarie pris, vid köpet uppger du att ditt namn och att du
är medlem i klubben.

Hej pensionär
Vi vill påminna alla som går i pension att det går bra att fortsätta sitt
medlemskap, vill ni det, skickar ni er privata mailadress till Gertrud Hedin på
Åkerboskolan. Medlemsavgiften betalar ni in på plusgiro 23 36 21-2.

Konst Clava på nätet
Medlemsblad (mail), den finns också och på vår hemsida
http://intinfo.borgholm.se/clava/ och på vår facebook
sida http://facebook.com/konstclava hittar du senaste nytt.
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