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Kvällsöppet i hela centrumFöljande företag håller öppet 16-19 i Centrum - håll utkik efter specialerbjudanden! l Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17l COOP Konsum, Djupadalsg 12l Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12l J & M Fönster & Bygg AB, Djupadalsg 9l Frikyrkan i Storfors, Parkg 4 med servering.l Folkets Hus restaurang och Pizzeria i Kulturhuset, Centrumplan 1.

Övriga butiker & verksamheter - strax utanför centruml ICA, Tallbacksg 10l Taverna Restaurang & Pizzeria, Stationsg 74.  l Storfors församling har öppet med teater, servering och andra aktiviteter i kyrkan, se info i Kanalen.

Centrumfesten
Marknadstorget i Kulturhuset  

I kommunhuset finns följande verksamheter; 
l Polisen och säkerhetssamordnare Michael Björklund 
vill gärna fånga upp dina tankar om trygghet och trivsel. 
l Vandringsleder - Lennart Johansson berättar om 
besöksmål och leder i Storfors, du kan hämta kartor.
l Renhållningsbolaget - Karlskoga Energi & Miljö
l Storfors-Karlskoga Bygg- och Miljöavdelning.
l Kom och hämta ditt tävlingsformulär - Flera 
presentkort á 1000 kronor i potten och mycket annat.
l Träffa Storfors kommunchef och andra tjänstemän - 
ge ett tips om hur Storfors kan öka inflyttningen.

Öppet i Kommunhuset  

Julmarknad i Kulturhuset
I Stora och Lilla Galejan finns utställare som säljer allt från smycken och hantverk till julpynt och hemlagat.  Bland andra Ulla-Lena Jansson, SPF, PRO, Symaggan, Big Isand Cruisers, Kvinnorjouren, Magnus Andersson, Ingegerd Höglin och Ingers Skafferi.

Fler aktiviteter i Kulturhuset
l Julmusik med Storfors Dragspelsklubb från scenen  
och juliga toner från Frikyrkan i Storfors. 
l Besök biblioteket - här kan man ha tur och få en 
julklapp! 
l Performance - Spännande mix av konst & dans - 
Sasha Bergdahl Larsson och Sanna Allåker kl 18.00 i 
biblioteket.
l Konstnär Sasha Bergdahl Larsson bjuder in till 
”prova-på” med olika tekniker i biblioteket.
l Servering i Kulturcaféet.
l Julpyssel och skapande verkstad för alla barn 
utanför bibloteket (en trappa upp). Material finns. 
Vi dekorerar bland annat pepparkakor. Kostnadsfritt, 
arrangeras av BUS, och IOGT/NTO.
l Storfors Skytteförening har öppet i sin lokal 
i källarvåningen kl 17-19. Testa luftgevärsskytte.

 
Besök tomtens tipi 

l Tomten finns i sin tipi på torget utanför 
kommunhuset. Där delar han ut gratis godispåsar 
från EWG Group till alla barn som är tolv år eller 
yngre. Barnen kan också lämna en önskelista och 
vinna en julklapp. Tre barn får varsin önskeklapp för 
max 500 kronor och dragningen sker klockan 19.00 vid 
brasan. Ta med din lista och glöm inte att skriva namn, 
adress och telefonnummer.
Tomten finns på plats kl 17.00-18.30, sedan leder 
han tomteparaden från Kulturhuset (med start 18.45) 
till kommunhuset och avslutar vid brasan. Där spelar 
medeltidsgruppen Silva innan tre presentkort delas ut till 
vinnarna.

Toaletter
Finns i Kulturhuset, Kommunhuset & Frikyrkan i Storfors.

Programmet gäller med reservation för ändringar - se hemsidan storfors.se för senaste uppdateringarna

Torgmat, musik & varma tält

En magisk  kväll  i Storfors centrum
 tisdag 6 december kl 16-19

Tomteparad klockan 18.45
l KOM OCH GÅ MED I 
TOMTEPARADEN! De 100 
första deltagarna får en 
egen tomteluva att behålla. 
Vi tågar från Kulturhuset till 
torget vid Kommunhuset 
och samlas vid brasan. 
Där läser tomten upp 
vilka tre barn som får 
presentkort på 500 
kronor för att uppfylla sina 
önskningar.

Stämpeljakten!

Vinn presentkort på 1000 kr

Vinn presentkort på 1000 kr från ICA eller 

1000 kronor från COOP samt många 

andra fina priser som trangiakök, 

laddningsbar lykta, ortopediska 

specialtillverkade sulor från 

Team Sportia, plattång från 

Elon, handarbete från Siws 

Handarbetshörna och mycket 

mer. Tävlingsformulär finns i 

Kommunhuset samt hos COOP 

och hos ICA i Kulturhuset.

JULMAGI & 

PYSSEL FÖR 

BARNEN

Strunta i att laga kvällsmat och ät i centrum så gynnar 
du föreningsliv och småföretagare! 
Vid brasan på torget utanför Kommunhuset finns 
julstämning med varma tält, bänkar & bord. 
l Storfors Motorklubb grillar hamburgare och säljer
dricka. Klubben visar också bilar. Provsitt folkrace- eller 
rallybil och prata rally och folkrace med klubben.
l Leif B Persson sätter fart på elden och gräddar 
kôlbullar till alla hugade.
l Bergslagens räddningstjänst finns på plats med 
brandbil - fritt fram att provsitta. Här bjuder man också 
på rykande varm glögg.
l Jordkullen bjuder på gratis lotteri och tävlingar. 
För alla barn upp till 12 år finns det chans att provsitta 
Jordkullens nya Scania lastbil mellan klockan 16.30 och 
17.30.
l Piscator Bil och Gasolbutiken visar kaminer och 
utrustning som inte kräver el i sitt varma tält.
l Helianthus blomsterhandel finns på plats med stort 
utbud inför julen.
l Nickes Alltjänst och R. Eriksson Rör AB finns på plats 
med klurig tävling och information om grävning, VVS och 
avlopp.
l AHOs Skogsvård visar upp sig utomhus - här kan man 
också tävla.
l Medeltidsgruppen Silva spelar medryckande musik 
med start 18.40 fram till avslutningen vid brasan 
klockan 19.00.
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På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan 
i Kulturhuset visar företag, föreningsliv och 
organisationer upp sig. Det blir prova-på-aktiviteter.
l Team Sportia - gratis test av dina fötter i 3d-maskin, 
erbjudande på ortopediska sulor, testa en elcykel, 
försäljning av sportprylar till bra pris. 
l Lundsbergs skola med flera UF-företag.
l Everydag massage and beauty erbjuder korta prova-
på-pass med axelmassage.
l Sierskan Anna-Lena Vikström säljer sin bok och  
erbjuder ”minivägledningar”.
l ICA Nära - beställ olika varor till specialpris, för senare 
leverans. Vinn en julskinka.
l IOGT-NTO-rörelsen bjuder på alkoholfri glögg - skriv 
gärna på för en vit jul.
l Stefan Höglin visar och säljer konst.
l Salong Nyans - Gratis styling av håret för alla barn.
l SRF Östra Värmland. Testa hur det känns att vara 
synskadad. Prova att gå med ledarhund.
l Satu Olsson med julkort och tryck från mobilkonst
l Idrottsalliansen berättar och visar bilder från nya sport- 
och aktivitetscentret som snart slår upp portarna.
l Personal från vården visar hur nattkamera och hur en 
läkemedelsrobot fungerar.
l IFO, individ och familjeomsorgen, berättar om 
uppdragen som familjehem, kontaktfamilj och 
kontaktperson.
l Byggförtaget Storfors Interiör med fina erbjudanden
l Stiftelsen Björkåsen finns på plats och visar olika 
bostadsområden och lediga lägenheter.
l Civilförsvarsförbundet med allt om beredskap
l Alena Landelius med utställning och ”skogsrop”
l Friluftsfrämjandet med tips på vandring, paddling. 
skridsko och barmverksamhet.
l Tidningen M-nytt
l Maja Johansson - om tätortsnära skog


