
 

 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! 

 

 

   
 Lägg en hel oxfilé på grillen! 

Hos ICA Supermarket Käppala kan du som är medlem i IFK Lidingö FK fynda hel färsk 
svensk vakuumförpackad oxfilé från Scan för 299 kr kilot. Gäller förpackningar 1,2 – 1,8 kg. 
Och erbjudandet gäller till och med 21 juni 2015. 
 
Välkommen till ICA Supermarket på Holavedsvägen 1 i Käppala hälsar Magnus Agrell med 
personal! 
 
 
 
10 kr 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. 
 
Vi kompenserar för vår koldioxidpåverkan till 100 % genom trädplantering i Afrika. 
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Ny låda från Matkomfort! 

Här kommer senaste nytt för dig som vill äta fågel, fisk och ekologiska grönsaker, men 
undvika rött kött. Sthlmslådan 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. 
 
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 % 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. 

Årets fest på Skogshem & Wijk! 

Bjud dina kunder, medarbetare eller vänner på fest hos oss! Njut av någon av våra 
välsmakande menyer serverad i vårt tält på terrassen med magnifik utsikt över 
Hustegafjärden. Som medlem i IFK Lidingö FK bjuder vi på egen matsal vid bokning av fest 

(värde 5 000 kr). 
 
Välj och vraka bland våra menyer som BBQ-buffé, sommarbuffé, kräftskiva, 
trerättersmiddag eller skaldjursbuffé. 

 
Vi skräddarsyr även ert bröllop och denna vackra plats passar både till vigsel och middag. 

För större sällskap tar vi emot upp till 370 personer i vår EventArena som med sin stora 
flexibilitet kan förvandlas och dekoreras precis som ni vill ha det och göra er speciella dag till 
ett minne för livet. 
 
Läs mer här 
 
 
 
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! 
 
 
 
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.   
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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 där som bara ska fungera det tar vi hand om.  

   

 
 
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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