
 

 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! 

 

 

   

   

Max goda hamburgare nu på ön! 

Max är Sveriges äldsta och mest omtyckta hamburgerkedja och startade redan 1968. 
Ambitionen är den samma som för 47 år sedan - med de bästa råvarorna serverar Max de 
godaste hamburgarna. Den 28 januari hade Max premiär för sin 100:e restaurang i Sverige - 
på Lidingö. Restaurangen som har Drive-in ligger bredvid Willys och har öppet alla dagar 
10.00 - 24.00. 

2 kr till klubben för varje plusmeny 
Som en del i sponsringssamarbetet tillsammans med IFK Lidingö FK har du som medlem och 
supporter möjlighet att bidra med ännu mer till klubben. Varje gång du köper en plusmeny till 
valfri måltid skänker Max ytterligare 2 kronor till IFK Lidingö FK. När du köper din plusmeny, 
säg till i kassan att du vill ha "IFK Lidingö FKs-plusmeny" när du beställer din mat så 
registreras bidraget.  
Varmt välkommen till Max Hamburgerrestauranger på Lidingö. 

 

Matkomfort och IFK Lidingö FK fortsätter samarbeta 2015! 

Vi är glada och stolta att Matkomfort valt att fortsätta sin satsning på att hjälpa våra 
idrottsaktiva ungdomar och familjer med bra mat från grunden och leverans direkt hem till dig. 
Matkomfort lanserade nyligen en helt ny låda - Familjefavoriter! Snabblagade rätter med 
barnvänliga grönsaker och färdiga såser som alltid tillagade från grunden av äkta råvaror i 
Matkomforts kök, helt fria från tillsatser! 
 
De barnsligt goda rätterna som valts ut passar både stora som små fotbollsspelare och går 
snabbt att tillaga. Varje söndag levereras en låda med 4 förberedda måltider. Menyn är 
rullande på en 5-veckorsperiod och efter tjugo smaskiga måltider börjar menyn om. 
 
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.  Vår gemensamma 

målsättning 2015 är att få minst 100 familjer inom föreningen att ha leveranser från 
Matkomfort varannan vecka löpande under året. Vill du och din familj slippa den ständiga 
frågan ”Vad ska vi äta till middag ikväll” är du bara ett knapptryck bort mot en enklare och 
godare vardag med Matkomfort. Samtidigt bidrar du till föreningskassan och nytt konstgräs. 
 
 
Segla med jobbet i vår! 

Utmana dina kunder och kollegor i ett eget seglingsevent på Skogshem & Wijk! Att segla är 
en utmärkt teambuildingaktivitet. Ni sitter bokstavligen i samma båt och måste hjälpas åt för 
att nå ert gemensamma mål. 
 

Kappsegling 950 kronor per person (ordinarie pris 1050 kr) . 
För bokning innan sista mars erbjuder vi priset 950 kr/person och bjuder på en picknickkorg 
med kaffe och smörgås att ta med till bryggan! Erbjudandet gäller för grupper om minst 20 
personer.  

   

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

   

 
 
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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