
Hej alla i Örebro Simallians ! 

Nu är det dags att starta vår Newbody-försäljning och tillsammans tjäna rejält 

med pengar till vår verksamhet och ditt/ditt barns simmarkonto. All försäljning 

är frivillig. Simmarkontot är personligt för varje simmare i alla inriktningar. 

Pengarna kan användas för att finansiera läger som anordnas av föreningen eller 

Svenska simförbundet. 

  

ÖSA får 37 kr i förtjänst per sålt paket varav 30 kr går direkt till simmarens 

simmarkonto och resterande till föreningen. 

 

Vi har försäljningsperiod mellan den 2/9 till den 29/9. Det är viktigt att ni 

stänger er beställning senast denna dag. Dubbelkolla gärna så ni verkligen har 

klarmarkerat via klarmarkeraknappen senast sista dagen. 

 

Efter detta datum kan man inte beställa mer denna gång. Lägg in alla 

beställningar i tid allt eftersom du säljer. Du kan även bjuda in dina vänner till 

din ”personliga” webbshop så kan de registrera sina beställningar själv via 

facebook. Info om detta finns när du skapat ditt konto. 

 

Det är jätteviktigt att det tydligt framgår både barnets för- och efternamn samt 

för att simmaren ska kunna få sin del av förtjänsten till rätt simmarkonto samt att 

faktura på beloppet ska kunna skickas. Länk till vår sida för Newbody: 

https://www.newbody.se/reg/TBZWWTR 
 

Kataloger hämtar du på Gustavsvik i glasrummet från den 28/8 eller digitalt i 

webbshoppen när du skapat ditt konto. 

 

Jag är kontaktperson och förälder i föreningen och håller i försäljningen. Du kan 

alltid höra av dig till mig om du undrar över något som rör NewBody. Du når 

mig på telefon 0702867737 kvällstid eller marie.h.wilhelmsson@telia.com. 

   

Som säljare får du meddelande om när varorna finns att hämta ut på kansliet och 

i samband med det får du en faktura på den summa du sålt för. 

. 

OBS! Sista dagen att slutföra försäljningen är den 29/9 

 

Här kan du läsa mer om hur man gör för att bland annat skapa ett konto: 

http://www.e-magin.se/paper/65svkc4r/paper/1#/paper/65svkc4r/1 

 

   

Lycka till! Hälsningar Marie Wilhelmsson för ÖSA 
  

https://www.newbody.se/reg/TBZWWTR
http://www.e-magin.se/paper/65svkc4r/paper/1#/paper/65svkc4r/1

