
 

   

   

IFK Lidingös vänner är en sponsringsklubb 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! 

 
Julklapp från Fastighetsbyrån. 

Gratis värdering och 500 kr till klubben . 
Fastighetsbyrån på Lidingö erbjuder en kostnadsfri värdering till alla medlemmar i IFK 

Lidingö FK. För varje värdering skänker vi 500 kr till klubbens verksamhet.   Varför inte 

ringa Stockholms största mäklare? Du får en kostnadsfri värdering och IFK 
Lidingös verksamhet får 500 kr! Kontakta Fastighetsbyrån på Lidingö telefon 08-731 50 

60 eller maila lidingo@fastighetsbyran.se (Stockholmsvägen 18, 8tr, 181 50 Lidingö)   
Erbjudandet gäller fram till den sista januari. Uppge IFK Lidingös vänner när ni kontaktar 
oss! God jul & Gott nytt år! 

  

Härlig julmat i årets sista låda från Matkomfort . 
Nu har du chansen att få lite avlastning både i vardagen och till julbordet genom årets sista 
leverans från Matkomfort den 22 december. Är du redan kund kan du enkelt lägga till 
nedanstående beställning på ditt eget kundkort. Är du inte kund så kontakta 
kundtjanst@matkomfort.se eller ring 08-408 111 17.  

Beställning måste göras senast måndagen den 16 december kl 10.00.  Veckan bjuder på 

härliga godbitar att ställa på julbordet, en kycklingrätt och vår populära gulasch - perfekt att ta 

till under julledigheten när du behöver fixa både lunch och middag och vill variera julmaten.   

Innehåll Premiumlådan: vecka 52 (välj portionsantal 1-6 portioner)  

• Caesarsallad med Bjärekycklingfilé . 

• Matkomforts hemlagade gulasch . 

• Godbitar till julbordet:  gravad lax 100 gram/portion, varmrökt lax 150 gram/portion, vår 

Janssons frestelse 250 gram/portion, vår hovmästarsås 50 gram/portion, vår majonnäs 50 
gram/portion och bröd från Kringelgården. 
Innehåll Baslådan, läs mer på www.matkomfort.se 

Leveransalternativ vecka 52. Anmäler du inga särskilda önskemål levereras lådan hem 
söndagen den 22 december men det går också bra att välja någon av nedanstående 

leveransalternativ.   
• Fredagen den 20 december kl. 16.00, hämtas fram till julafton kl. 14.00, ICA Stop Täby. 
• Lördagen den 21 december kl. 09.00-12.00, Marriott hotell, Rålambshovsleden 50, 

Kungsholmen .  Första leveransen för 2014 levereras söndagen den 5 januari. OBS! 

Ändringar för vecka 2 görs senast 27 december klockan 10:00, på grund av helgerna.   

  

Snart är det jul igen! 

Köp din julgran av oss och stötta klubben! Julgranar och Kungsgranar säljs från och med den 
13 december klockan 10:00 - 23 december utanför IFK Lidingö FK:s nya kansli (i nya 
läktarbyggnaden på Vallen) samt på Lerbovägen (vid återvinningsstationen Lidingö sjukhus). 
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Vintermöte med övernattning på Skogshem & Wijk. 

Få tiden att räcka och en känsla som räcker längre - boka Skogshem & Wijks tvådagars 
konferenspaket med övernattning. Ni får tid att tillsammans under två dagar konferera och 
samtala i en avkopplande och inspirerande miljö. Just nu ingår lokalen när du bokar en 
konferens hos oss i december till februari. 
Pris 1 895 kr/person/dygn i enkelrum exkl moms (ord pris 2 850 kr). 
En plats skapad för möten 

Det var visionen när arkitekten Anders Tengbom utformade Skogshem & Wijk i slutet av 50-
talet. Här finns konferensrum för 2-400 personer, lounger med skärgårdsutsikt och 195 
bekväma hotellrum med 227 bäddar. Allt inramat av en vidsträckt naturtomt 20 minuter från 
Stockholms innerstad. 

Läs mer http://www.skogshem-
wijk.com/erbjudanden__1053/rubrik/Unikt+erbjudande+januari+och+februari 

  

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 Fotboll 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 Fotboll. Prisexempel: Gallersläp ett dygn kostar 350 kronor inklusive försäkring. 

Ring oss på 08-765 45 90 så berättar vi mer! Välkommen! 

  

Sälj Kiddoes snygga bomullsmössor och tjäna 18 000 kronor till lagkassan. 

Kiddoes har lättsålda produkter för hemförsäljning som barn och unga själva kan hantera och 
sälja för att tjäna pengar till lagkassan. Sälj för 150 kronor och tjäna 60 kronor. Produkterna 
levereras kostnadsfritt och fraktfritt. Betalningen sker först när försäljningsperioden är 
avslutad. Fria returer på alla osålda produkter i ursprungsskick. 
- Laget tjänar alltid 40 procent av den totala försäljningen. 
- 500 kronor i bonus till IFK Lidingö FK för varje lag som säljer våra produkter. 
I genomsnitt har lagen sålt 300 produkter vilket resulterat i en förtjänst på 18 000 kronor. 
Enklare blir det inte. Kontakta Mikaela Frohde på 072-740 01 01 eller via www.kiddoes.se 

  

25 procent rabatt på hårprodukter hos Klippoteket. 

För dig som är medlem i IFK Lidingö FK erbjuder vi 25 procent rabatt på valfria hårprodukter 
när du klipper dig hos oss. 

På Lidingö Klippotek arbetar vi med all slags hårvård. Vi klipper både damer och herrar samt 
färgar, slingar och permanentar. Och gör uppsättningar, lägger upp hår på spolar, stylar och 
fönar. Vi färgar ögonbryn och fransar samt plockar bryn och trimmar skägg. Till oss är alla 
välkomna - barn, ungdomar, vuxna och pensionärer. Vi hjälper dig som vill se välvårdad ut 
och dessutom njuta av en bra behandling. 

Du hittar oss på Stockholmsvägen 22 på Lidingö. Vi tar emot efter tidsbeställning på tel: 08-
7315157 eller drop-in. Välkommen till oss på Lidingö Klippotek! 

Öppettider: 
Måndag-fredag 10.00-18.30 
Lördag 10.00-15.00 

http://stats.maileasy.se/?q=61294695302017920045
http://stats.maileasy.se/?q=61294695302017920045
http://stats.maileasy.se/?q=61294695302017920056


  

Äntligen i Sverige! Livlina för husägare, dygnet runt, året runt. 

Lidingöföretaget HemGaranti24 är husägarens bästa vän vid oförutsedda fel på hemmets 
viktigaste funktioner. Om värmepumpen stannar en kall vinternatt eller avloppet plötsligt 
svämmar över är det lätt att göra dåliga affärer med fel leverantörer. Genom abonnemang på 
HemGaranti24 Trygghetspaket får du som husägare en mängd fördelar: 

-Tillgång till jourcentral dygnet runt, året runt. 
-Tekniker på plats för att påbörja felavhjälpning inom 3 timmar vid akuta skador. 
-Kostnader för utryckning och felavhjälpning upp till 5 000 kronor ingår. 
-Vi följer upp och håller dig informerad. Du slipper jaga hantverkare. 
-10 procent rabatt på material vid beställning av tilläggsarbete från våra installatörer. 
-Specialpris på paketet "HG24 Komplett" för IFK Lidingö FK:s medlemmar 109 kronor per 
mån i 12 månader (ord pris 129 kronor per månad). Du sparar 240 kronor per år. 
-Klubben får 200 kronor för varje abonnemang och ytterligare 100 kronor om du väljer att 
förlänga efter det första året. 
-Läs mer på www.hemgaranti24.se och utnyttja detta förmånliga erbjudande. 

1. Gå in under fliken Produkter & Priser. 
2. Klicka på "Köp" vid raden "HG24 Komplett". 
3. Ange din rabattkod "1201", klicka kontrollera rabattkod, så får du automatiskt "IFK pris". 

Välkommen till en enklare och tryggare tillvaro som husägare! 

  

1 000 kronor till lagkassan. Välkommen till en lördag hos oss på Thernlunds. 

Nu kan ni tjäna pengar till laget genom att vara aktiva utanför Thernlunds några lördagar per 
säsong. Vi gör detta för att ditt lag ska ha möjlighet att tjäna pengar till er lagkassa och för att 
vi som butik tycker det är trevligt och roligt att det händer något utanför butiken. 

När ni kommer till oss en lördag så får ni 1 000 kronor till er lagkassa för ert engagemang. Vi 
på Thernlunds står för något som ert lag bjuder våra kunder på utanför butiken. Det kan vara 
kaffe, pepparkaka, korv med bröd etc. Vi vill att lag med barn i åldrarna upp till 13 år alltid har 
två vuxna och två barn utanför butiken mellan klockan 11.00 - 15.00. För de ifrån 14 år och 
uppåt räcker det med tre ungdomar. En vuxen och ett barn finns på plats klockan 10.30 för 
förberedelser. Förutom de 1 000 kronorna finns möjlighet att tjäna mer pengar till lagkassan. 
När ni står utanför butiken får ni gärna sälja hembakat, tulpaner, lotter eller annat som inte 
"krockar" med vår försäljning inne i butiken. 

Shoppa tillsammans med laget och dess familjer! Handlande medlemmar innebär pengar till 
laget och till klubben. När du handlar uppger du att du är medlem i IFK Lidingö FK samt vilket 
lag du vill stödja. 5 procent går till det lag du vill stödja och 5 procent går till IFK Lidingö FK. 
Kontakta Sara Gate, Thernlunds 070-777 57 21 för mer information. 
 
Ps Besök oss gärna i vår nya butik i Lidingö Centrum! 

Hälsningar personalen på Thernlunds! 

  

Handla på Delia Italia och få 10 procent till laget. 

När du äter, handlar mat eller beställer catering på Deli Italia på Vasavägen 76, får du 10 
procent i rabatt. Pengar som ni i laget kan spara till lagkassa! www.deliitalialidingo.se 

  

Behöver du hjälp att hitta rätt medarbetare? 
5 000 kronor till lagkassan + en Ipad. 

Help at work arbetar med rekrytering och bemanning. Vi kommer ifrån köparsidan och har 
därför lätt att förstå dina behov. Allt vi gör bygger på nära kommunikation med våra kunder, 
ett effektivt samarbete, internt och självklart - hårt jobb! Help at Work består av handplockade 

http://stats.maileasy.se/?q=61294695302017920067
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topprekryterare och erfarna kundansvariga, allt för att kunna utföra en kvalitetssäkrad 
process. 

Vi erbjuder nu IFK Lidingö:s lag att vara med och tjäna pengar. Om du tipsar oss om ett 
företag som behöver hjälp och det leder till en lyckad tillsättning skänker vi 5 000 kronor till 
lagkassan. Samt en Ipad till den som tipsade om rekryteringen. 

Hör av dig till tord.hjerpe@helpatwork.se om du har några tips! 

  

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