
 

Sponsoringklubben IFK Lidingö FK:s vänner 

IFK Lidingös FK´s 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! 
 

 
 

Snart är det jul igen! 

Köp din julgran av IFK Lidingö FK och stötta klubben! Julgranar och Kungsgranar säljs från 

och med den 13 till den 23 december utanför Elverket. 
 
 
 

 
Använd Matkomfort så får klubben pengar till mer  konstgräs! 

Matkomfort är en unik aktör inom segmentet med mat hem till dörren. Istället för att leverera 

bara en råvarukasse med råvaror och recept så förbereder Matkomfort er vardagsmat från 

grunden utan tillsatser så långt det går i sitt eget kök. Konceptet bygger på leverans hem till 

din dörr på söndagen där du som kund själv väljer exakt hur många portioner du behöver i 

hushållet för måndag-torsdag. De dagar som för många barnfamiljer innebär en snävare tid 

att hinna laga mat från grunden utan tillsatser som Matkomfort kan  erbjuda. 

Dessutom får IFK Lidingö FK en bra kickback om du bokar dig på föreningens kampanjkod 

(IFK Lidingö FK). När du blir kund hos Matkomfort får föreningen 50 kr så länge du stannar 

kvar som kund. Läs gärna mer om Matkomfort, konceptet och menyer på  www.matkomfort.se 
 
 
 

 
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 Fotboll. 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! 

http://www.ifklidingofk.se/
http://www.matkomfort.se/


Välkommen till Skogshem & Wijk 

Genomför din konferens innan sista mars 2015 och du får ta del av nedanstående 

erbjudande! 
Smaklig promenad 

Sätt både smaklökarna och doftsinnet på prov i en njutningsfull tipsrunda! Tävla individuellt 

eller i grupp. 

Transport 

Samla ihop gruppen och vi hämtar upp er vid dörren för vidare transport till Skogshem & 

Wijk. Läs mer på www.skogshem-wijk.com Ange "IFK Lidingö FK" vid  bokning. 
 
 
 

 
Tipsa oss och få 5 000 kronor till ditt lag 

IFK Lidingö FK samarbetar idag med Office Management bland annat inom kopiering IT- 

tjänster och telefoni. Nu kan även ni som är medlemmar dra nytta av detta samarbete och få 

upptill 5 000 kronor i bidrag till ditt lag. 

Känner du någon som vill byta telefonisystem? Vet du några företag där kopieringsmaskinen 

krånglar? Hör du några vänner som klagar om kaffet på kontoret? Det enda du behöver göra 

är att tipsa oss på Office Management om dessa företag. Vi tar kontakt med dem och vid affär 

får respektive lag upp till 5 000 kronor i bidrag från oss. 
Tipset kan du skicka till oss genom att 

• E-posta Matilda Rönnquist matilda.ronnquist@officemanagement.se 

• Ringa Matilda på 08-734 30 52 

 
Office Management - helhetslösningar inom IT, kommunikation och kontor. Vi på Office Management brinner för att leverera 
allt ni behöver på kontoret så du ska kunna lägga all din kraft på dina egna kunder. Att telefonin fungerar och att ni sparar tid 
och miljö genom videomöten och allt runt omkring. Kaffet, kopieringsmaskinen, kontorsvarorna och fredags fikat. Ja, du vet 
allt det som bara ska fungera det tar vi hand om. 

 
 
 
 

 
Varför inte ringa Stockholms största mäklare? 

Vi på Fastighetsbyrån Lidingö vill stödja IFK Lidingö FK´s verksamhet! Vi erbjuder  därför 

500 kr till klubbens verksamhet per värdering. Du får en kostnadsfri värdering och IFK Lidingö 

FK får 500 kr! Kontakta Fastighetsbyrån på Lidingö telefon 08-731 50 60, maila 

lidingo@fastighetsbyran.se eller kom in till oss på Stockholmsvägen 18, 8 tr. Uppge IFK 

Lidingös FK´s vänner när ni kontaktar oss, erbjudandet gäller fram till den 31 januari  2015. 
 
 
 
 

 
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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