
 

 

 Sponsoringklubben IFK Lidingö FK:s vänner 

 
IFK Lidingös FK:s vänner är en sponsringklubb för företag som ger alla medlemmar i 
IFK Lidingö FK nya spännande erbjudanden. Bli gärna stödmedlem för 350 kronor om 
du inte redan är med! Gå in på www.ifklidingofk.se och registrera dig! 

 

 

   
 10 procent på Thernlunds  

Vi erbjuder alla medlemmar i IFK Lidingö FK 10 procent på ett helt köp. Ta med dig 
nyhetsbrevet IFK Lidingö FK:s vänner!  
 
 
 
Julbord med Schlagerfeber 

I december river Schlagerfeber av sin fartfyllda och självironiska show på Skogshem & Wijk! 
Samla ihop företaget, gruppen, vännerna eller släkten och var med om en upplevelse ni sent 
kommer glömma.  
I paketet ingår Skogshem & Wijks uppskattade julbord med hemlagade delikatesser och show 
med Schlagerfeber. 

Datum: 10, 11, 12, 15, 16 och 17 december. 
795 kronor per person (ordinarie pris 995 kronor). 

Ange IFK Lidingö FK när du bokar. 

Läs mer och boka på www.skogshem-wijk.com 

 

   

 
 
Sthlmslådan, en ny succé från Matkomfort! 

Vill du värna om miljön och äta mindre rött kött? 
Välj då nya Sthlmslådan som består av en tredagarsmeny baserad på fågel-, fisk- och 
veggishrätter. Samtliga kryddade med en god dos fantasi. Alla måltider är kockförberedda à la 
Matkomfort och serveras med ekologiska grönsaker. Din insats i köket går snabbt och det 
enda du behöver ha hemma är kockmössan, salt, peppar och något att steka i. Sthlmslådan 
finns i 1-6 portioner. 
 
Exempelmeny: 
Veckans fisk - Rödspättafilé med chiliaioli, kokt Krav-potatis och råstekt ekologisk 
broccoli. Veckans fågel - Nasigoreng på ekologiskt basmatiris och Bjärekyckling, med röd 
curry, soja, ingefära samt helrostad minipaprika och vårlök. Veckans fantasi - Piccata 
Aubergine på Västerbottensost med tomatsås, vitlöksbrynt ostronskivling, grönsallad och 
pilaffkokt quinoa. 

Priser Sthlmslådan, 3 dagar: 

1 portion – 465 kronor, 2 portioner – 685 kronor,  

3 portioner – 915 kronor (rekommenderas till 2 vuxna och 2 mindre barn), 4 portioner – 1 115 
kronor, 5 portioner – 1 325 kronor och 6 portioner – 1 485 kronor. Alla priser inkluderar 12 
procent moms och hemleverans. Du som medlem i IFK Lidingö FK kan bidra med 50 kronor 
per vecka så länge du är Matkomfortkund om du beställer på kampanjkod ifk lidingö 
fotboll. På så sätt är du med och bidrar till föreningskassan och nytt konstgräs. 

   

http://www.ifklidingofk.se/
http://stats.theletter.se/?q=68622111003178720020
http://stats.theletter.se/?q=68622111003178720019


 

Ursäkta röran - vi bygger om ICA Supermarket Käppala!  

Nu blir vi ännu bättre på service! Posten flyttar in hos oss här på ICA Supermarket i Käppala. 
Samtidigt passar vi på och bygger om lite i affären. Allt för att vi ska kunna ge våra kunder ett 
bättre sortiment och en trevlig miljö att handla i. 

Snart har vi allt på plats men under tiden hoppas vi att du har lite tålamod. Och passar på att 
utnyttja möjligheten att köpa en "sponsorkasse" när du handlar. Den kostar en krona mer än 
en vanlig plastkasse, men den kronan går oavkortat till IFK Lidingö FK. Många påsar små... 

Välkommen till ICA Supermarket Käppala 
 
 
 
10 kronor rabatt på Max Hamburgerrestauranger på Lidingö 

Du som är medlem i IFK Lidingö FK och supporter får 10 kronor rabatt på valfritt mål inklusive 
våra salladsmenyer mot uppvisande av kupongen nedan.  
På Max har vi garanterat svenskt nötkött, svensk kyckling och svenskt bacon! 

Varmt välkommen till Max Hamburgerrestauranger på Lidingö.  

 

  
 

 



 
Prova Lidingös modernaste och miljövänligaste biltvätt 

Du som är medlem i IFK Lidingö FK får 25 kronor i rabatt och ytterligare 25 kronor går till IFK 
Lidingö FK när du provar vårt bästa tvättprogram på Preem - Hertz Lidingö. 
Välkomna till Lidingös största uthyrare! Hos Preem - Hertz Lidingö kan du välja på Hertz hela 
modellprogram och tjänster eller hyra släp för trädgårds- eller garageröjningen samt flytten. 
Hyr släp hos oss och få 25 kronor rabatt, även här skänker vi ytterligare 25 kronor till IFK 
Lidingö FK. Prisexempel: Gallersläp ett dygn kostar 350 kronor inklusive försäkring. Ring oss 
på 08-765 45 90 så berättar vi mer! Välkommen! 

 
 
Köp kassar på Coop och stöd IFK Lidingö FK 

Nu kan du stödja klubben genom att köpa en IFK Lidingö FK-påse istället för en vanlig påse 
på Coop i Lidingö Centrum. En krona per påse går direkt till bygget av nya konstgräsplaner på 
ön! Klubben växer hela tiden och vi behöver fler planer för att kunna ta hand om alla som 
vill spela fotboll! 

   

 
 
Hör av dig till IFK Lidingö FK kansli@ifklidingofk.se om ditt företag vill vara 
med i IFK Lidingö FK:s vänner! 
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