
 

 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 450 kronor  
om du inte redan är med! Gå in på www.ifklidingofk.se och registrera dig! 

 

 

   
 30 procent på utvalda tröjor från GANT hos Thernlunds!  

Nu får du 30 procent på tröjor från Gant. Erbjudandet gäller till och med 10 juni i butiken på 
Stockholmsvägen 38, när du visar upp det här utskicket av IFK Lidingös FKs 
vänner.  Välkommen! 

 

 

http://www.ifklidingofk.se/


 

  
 

Just nu har vi ett väldigt bra erbjudande när du köper en ny Toyota hos oss.  

Välj tre av våra fyra erbjudanden: 
1. Vinterhjul 5 000 kronor i rabatt 
2. Inbytescheck 5 000 kronor i rabatt 
3. Tillbehör 5 000 kronor i rabatt 
4. Serviceavtal 99 kronor i månaden 
Erbjudandet gäller även på våra redan prissänkta kampanjbilar. Erbjudandet gäller till och 
med 30 juni 2016. Kan ej kombineras med ramavtal, privatleasing, Avensis värdepaket eller 
Proace. 

Välkommen in till din närmsta anläggning!  

TÄBY | RISSNE | VÄLLINGBY |ARLANDA STAD | ÖSTERMALM (VERKSTAD) 

www.europeiskamotor.se 

 

http://stats.theletter.se/?q=70938856003530060018


 

  
 

Stöd IFK Lidingö FK genom att bli kund hos hallon!  

Alla förtjänar ett enkelt och billigt mobilabonnemang. Därför har hallon valt att inte ha några 
bindningstider, uppsägningstider eller krångliga fakturor. Som medlem hos IFK Lidingö FK 
betalar du endast 49 kr per mån i 4 månader för hallons mobilabonnemang Liten (ordinarie 
pris 99 kr per mån). Du får 60 samtal, 2 GB data, fria MMS inom Sverige samt fria SMS till 
hela världen! Inte för dig? Ge det till någon i familjen som behöver ett enkelt och billigt 
abonnemang. 

 

 

   
 

   



 

10 kronor rabatt på Max Hamburgerrestaurang 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.  

 

   

 

ICA Supermarket Käppala 
Kanonfin löjrom från Norra Bottenviken – endast 795 kronor per kilo!  

I ett av världens sötaste havsvattenområden, i de nordligaste fjärdarna av Bottenviken, 
mynnar nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven samt Luleälven ut i en unik 
skärgård och bidrar till friskt, mineralrikt vatten med låg salthalt. 

Här i den unika havsmiljön som utgör världens största bräckvattenskärgård lever och 
fortplantar sig siklöjan som ger oss vår löjrom. Och här sköljer, rengör, torkar, saltar och fryser 
vi löjrommen innan den hamnar i vår fiskdisk här på ICA Supermarket Käppala. 

   



Välkommen in och botanisera i vår delikatessdisk. Erbjudandet gäller juni ut. 

Ps Passa på och stötta fotbollen och välj en sponsorkasse för att bära hem varorna. Den 
kostar visserligen 1 krona extra, men den kronan går oavkortat till klubben. Många bäckar 
små... 

 

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!  

I november och december river Made in Sweden av sin fartfyllda och show hos oss på 
Skogshem & Wijk! 

Åk med på en resa genom svensk musikhistoria, massor av humor och parodier med varma 
tolkningar på svenska artister. Passa på att ha er konferens hos oss i samband med detta. I 
alla paket ingår Skogshem & Wijks uppskattade julbord med hemlagade delikatesser och en 
fantastisk show med hög igenkänning och skratt. Ni får en härlig kväll med massor av energi 
som ni kommer att leva på länge! 

Våra paket: 
2 495 kronor - I priset ingår konferenslokal, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, 

julbord med julshow, logi & frukost. 
 
1 495 kronor - I priset ingår konferenslokal, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, 

julbord med julshow. 

995 kronor - Julbord med julshow 
Datum: 24, 25, 26 november 

1, 2, 3, 8, 9, 10 december 

Läs mer på: http://www.skogshem-wijk.com/erbjudanden 

Boka redan nu och få exklusivt erbjudande för IFK Lidingös medlemmar 100 kronor rabatt per 
person. Uppge kod ”IFK”. 

 
 
 

   

http://stats.theletter.se/?q=70938856003530060029


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

 

  

 

 
 

mailto:kansli@ifklidingofk.se

