
Sponsoringklubben IFK Lidingö FK:s vänner  
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!
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Tjäna 12 000 kronor till lagkassan
Kiddoes arbetar med lättsålda produkterna som barnen själva kan ha 
med sig och sälja för att tjäna pengar till lagkassan. Produkterna levereras 
fraktfritt och betalningen sker först när försäljningsperioden är avslutad. 
Fria returer på alla osålda produkter i ursprungsskick.
��0EKIX�XNmREV����TVSGIRX�EZ�HIR�XSXEPE�J}VWmPNRMRKIR�
������OVSRSV�M�FSRYW�XMPP�-*/�0MHMRK}�*/�J}V�ZEVNI�PEK�WSQ�WmPNIV�ZoVE��
produkter. I genomsnitt har varje säljare sålt 12 produkter var vilket 
J}V�PEKIR�VIWYPXIVEX�M�IR�J}VXNmRWX�To��������OVSRSV�1MOEIPE�*VSLHI��
XIP����������������IPPIV�mikaela@kiddoes.se

Prova Lidingös modernaste och miljövänligaste biltvätt!
(Y�WSQ�mV�QIHPIQ�M�-*/�0MHMRK}�*/�JoV����OVSRSV�M�VEFEXX�SGL�]XXIVPMKEVI�
���OVSRSV�KoV�XMPP�-*/�0MHMRK}�*SXFSPP�RmV�HY�TVSZEV�ZoVX�FmWXE�XZmXX�
TVSKVEQ�To�4VIIQ���,IVX^�0MHMRK}��,mV�OER�HY�SGOWo�ZmPNE�To�,IVX^�LIPE�
QSHIPPTVSKVEQ�SGL�XNmRWXIV�IPPIV�L]VE�WPmT�J}V�XVmHKoVHW��IPPIV�KEVEKI�
V}NRMRKIR�WEQX�¾]XXIR��,]V�WPmT�LSW�SWW�SGL�Jo����OVSRSV�VEFEXX��mZIR�
LmV�WOmROIV�ZM�]XXIVPMKEVI����OVSRSV�XMPP�-*/�0MHMRK}�*SXFSPP��6MRK�SWW�To�
�������������Wo�FIVmXXEV�ZM�QIV��:mPOSQQIR�

25 procent rabatt på hårprodukter hos Klippoteket!
*}V�HMK�WSQ�mV�QIHPIQ�M�-*/�0MHMRK}�*/�IVFNYHIV�ZM����TVSGIRX�VEFEXX�
på valfria hårprodukter när du klipper dig hos oss. På Lidingö Klippotek 
arbetar vi med all slags hårvård. Du hittar oss på Stockholmsvägen 22 på 
0MHMRK}��&IWXmPP�XMH�To�XIP�������������IPPIV�HVST�MR��:mPOSQQIR�XMPP�SWW�To�
0MHMRK}�/PMTTSXIO�

Äntligen i Sverige! Livlina för husägare, 
dygnet runt, året runt!
0MHMRK}J}VIXEKIX�,IQ+EVERXM���mV�LYWmKEVIRW�FmWXE�ZmR�ZMH�SJ}VYXWIHHE�
fel på hemmets viktigaste funktioner. Om värmepumpen stannar eller av�
loppet svämmar över är det lätt att göra dåliga affärer med fel leverantö�
VIV��+IRSQ�EFSRRIQERK�To�,IQ+EVERXM���8V]KKLIXWTEOIX�JoV�HY�XMPPKoRK�
XMPP�NSYVGIRXVEP�H]KRIX�VYRX��oVIX�VYRX��8IORMOIV�To�TPEXW�J}V�EXX�ToF}VNE�JIP�
EZLNmPTRMRK�MRSQ���XMQQEV�ZMH�EOYXE�WOEHSV��/SWXREHIV�J}V�YXV]GORMRK�SGL�
JIPEZLNmPTRMRK�YTT�XMPP�������OV�MRKoV��3GL�HY�WPMTTIV�NEKE�LERXZIVOEVI��(Y�JoV�
WTIGMEPTVMW�To�TEOIXIX�²,+���/SQTPIXX²�J}V�-*/�0MHMRK}�*/�W�QIHPIQQEV�
����OV�QoR�M����QoR��SVH�TVMW�����OV�QoR��(Y�WTEVEV�����OV��/PYFFIR�
JoV�����OV�J}V�ZEVNI�EFSRRIQERK�SGL�]XXIVPMKEVI�����OV�SQ�HY�ZmPNIV�EXX�
förlänga efter det första året. www.hemgaranti24.se

Matkomfort har tagit matkassen ett steg längre. Spara 
200 kr och stöd IFK Lidingö FK med 50 kr i veckan.
7SQ�IRHE�EOX}V�To�QEVOREHIR�IVFNYHIV�1EXOSQJSVX�HMK�EXX�PEKE�KSH�QEX�
WREFFX�YXER�XMPPWEXWIV�mZIR�M�ZEVHEKIR�QoRHEK�XSVWHEK��1EXOSQJSVX�WXoV�J}V�
RmVMRKWVMOXMK��ZEVMEXMSRWVMO�QEX��PEKEH�JVoR�KVYRHIR��QIR�QIH�QMRMQEPX�QIH�
EVFIXWXMH��)XX�TIVJIOX�EPXIVREXMZ�J}V�HIR�MHVSXXERHI�JEQMPNIR��1EXOSQJSVX�
J}VFIVIHIV�KV]XKVYRHIV��WSTTSV��WoWIV�SGL�JmVHMKE�KV]XSV�M�WMXX�IKIX�O}O��
Däremot får du själv steka laxen och koka potatisen. 
� :mPOSQQIR�XMPP�IR�IROPEVI�ZEVHEK��www.matkomfort.se  

Handla på Delia Italia och få kick-back till laget.
2mV�HY�mXIV��LERHPEV�QEX�IPPIV�FIWXmPPIV�GEXIVMRK�To�(IPM�-XEPME�To�:EWEZmKIR�
����JoV�HMXX�PEK����TVSGIRX�oXIV��8Zo�KoRKIV�SQ�oVIX�JoV�PEKIX�oXIVFIXEPRMRK�
av kontanter enligt totalbeloppet på de insamlade kvitton 
ni har från Deli Italia. www.deliitalialidingö.se

1 000 kr till lagkassan. Välkommen till en lördag hos oss 
på Thernlunds.
2Y�OER�RM�XNmRE�TIRKEV�XMPP�PEKIX�KIRSQ�EXX�ZEVE�EOXMZE�YXERJ}V�8LIVR�
lunds några lördagar per säsong. När ni kommer till oss en lördag så får 
RM�������OVSRSV�XMPP�IV�PEKOEWWE�J}V�IVX�IRKEKIQERK��:M�To�8LIVRPYRHW�WXoV�
för något som ert lag bjuder våra kunder på utanför butiken. När ni står 
YXERJ}V�FYXMOIR�JoV�RM�KmVRE�WmPNE�LIQFEOEX��XYPTERIV��PSXXIV�IPPIV�ERREX�
som inte ”krockar” med vår försäljning inne i butiken. När du handlar på 
8LIVRPYRHW�YTTKIV�HY�EXX�HY�mV�QIHPIQ�M�-*/�0MHMRK}�WEQX�ZMPOIX�PEK�HY�
ZMPP�WX}HNE����TVSGIRX�KoV�XMPP�HIX�PEK�HY�ZMPP�WX}HNE�SGL���TVSGIRX�KoV�XMPP�-*/�
Lidingö FK. www.thernlunds.com 

Behöver du hjälp att hitta rätt 
medarbetare? 5 000 kr till lagkassan + en Ipad.
,IPT�EX�[SVO�EVFIXEV�QIH�VIOV]XIVMRK�SGL�FIQERRMRK��,IPT�EX�;SVO�
FIWXoV�EZ�LERHTPSGOEHI�XSTTVIOV]XIVEVI�SGL�IVJEVRE�OYRHERWZEVMKE��
EPPX�J}V�EXX�OYRRE�YXJ}VE�IR�OZEPMXIXWWmOVEH�TVSGIWW��:M�IVFNYHIV�RY�-*/�
Lidingö:s  lag att vara med och tjäna pengar. Om du tipsar oss om ett 
J}VIXEK�WSQ�FIL}ZIV�LNmPT�SGL�HIX�PIHIV�XMPP�IR�P]GOEH�XMPPWmXXRMRK�WOmROIV�
ZM�������OVSRSV�XMPP�PEKOEWWER�J}V�ZEVNI�XMPPWmXXRMRK��7EQX�IR�-TEH�XMPP�HIR�
WSQ�XMTWEHI�SQ�VIOV]XIVMRKIR��www.helpatwork.se

,}V�EZ�HMK�XMPP�kansli@ifklidingofk.se�SQ�HMXX�J}VIXEK�ZMPP�ZEVE�QIH�M�-*/�0MHMRK}�*/�W�ZmRRIV�


