
 

 

 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 julklappar hos Thernlunds   

Vi erbjuder alla medlemmar i IFK Lidingö FK 10 procent på ett helt köp. Ta med dig 
nyhetsbrevet IFK Lidingö FK:s vänner!  
 
 
 
God jul från Europeiska Motor Toyota 

Det ska vara lugnt och skönt att köpa och äga bil. Bekymmersfritt, helt enkelt och det har vi på 
Europeiska Motor tyckt sedan 1960. 

Att världens största biltillverkare gör extremt bra bilar är självklart. Men minst lika viktigt är 
också vår förmåga att ta hand om våra kunder och deras bilar på allra bästa sätt, år efter år. 
Vår målsättning är att kontinuerligt leverera högkvalitativa tjänster och erbjuda alla våra 
kunder 100-procentservice. 

Europeiska Motor är Sveriges största enskilda återförsäljare av Toyotabilar. Vi har totalt sex 
anläggningar: fem fullserviceanläggningar i norra Stockholm, Gävle och en Toyotaverkstad vid 
Östermalm. 

Våra engagerade och utbildade medarbetare önskar er välkomna till Täby, Rissne, Vällingby, 
Arlanda, Gävle eller till vår verkstad vid Östermalm. 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

   

http://www.ifklidingofk.se/
http://stats.theletter.se/?q=69061557503253540013


 

Julbord med Schlagerfeber 

I december river Schlagerfeber av sin fartfyllda och självironiska show på Skogshem & Wijk! 
Vi har fortfarande några platser kvar till den 15, 16 och 17 december och erbjuder er priset 
500 kronor. 

I paketet ingår Skogshem & Wijks uppskattade julbord med hemlagade delikatesser och show 
med Schlagerfeber. 

Datum: 15, 16 och 17 december 

500 kronor per person (ord. pris 995 kronor per person) 
Ange IFK Lidingö FK vid bokning 

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

 

Ge bort och underlätta någons vardag i julklapp! 

Varför inte ge bort en julklapp som underlättar vardagsbestyren med kockförberedda 
middagar från Matkomfort.  
 
Matkomforts unika koncept hjälper dig med bra vardagsmat som levereras direkt hem till din 
dörr. Genom att Matkomfort förbereder alla såser, smaksättare oh grytgrunder så behöver du 
inte mer än 15-20 minuters aktiv matlagning per dag. 

Du kan enkelt köpa presentkort via denna länk 
http://www.matkomfort.se/vad-kostar-det/presentkort/ 

God jul önskar vännerna på Matkomfort 

 
 
 
Ursäkta röran – snart är vi färdiga! 

Smygpremiär i vår nya manuella disk på fredag! Nu blir vi ännu bättre på service! Posten har 
flyttat 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... 

God jul önskar ICA Supermarket Käppala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stats.theletter.se/?q=69061557503253540024
http://stats.theletter.se/?q=69061557503253540035


 

10 kronor i julrabatt 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 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ge bort en ren bil i julklapp! 

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. 
Ring oss på 08-765 45 90 så berättar vi mer! Välkommen! 
 
Välkommen till Lidingös modernaste och miljövänligaste biltvätt 

 

  
Lidingös kanske vackraste granar säljs vid Elverket 

Granarna som är EKOLOGISKT odlade höggs mellan 4-8 december 
Lördag 12/12       kl.10:00 – 18:00 
Söndag 13/12      kl.10:00 – 18:00 

Öppet vardagar   kl.16:00 – 20:00 

Fredag 18/12       kl.14:00 – 20:00 
Lördag 19/12       kl.10:00 – 18:00 
Söndag 20/12      kl.10:00 – 18:00 
Måndag 21/12     kl.10:00 – 18:00 
Tisdag 22/12       kl.10:00 – 18:00 
Onsdag 23/12     kl.10:00 – ca: 18:00 
 

 

   

 
 
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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