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Träffa alla handlare
Grundidén med Centrumfesten är att vi alla ska få lära 
känna handlare och småföretag på orten lite närmare. 
Butikerna har extrabjudanden och olika evenemang - så missa inte 
att ta en runda i centrum - och ända upp tll ICA. 

Kvällsöppet i centrum
Följande företag håller öppet 16-19 - håll utkik efter 
specialerbjudanden! l Sivs Handarbete 
l Djurshopen fyra ben l  Elon-butiken  l  Hårcentrum 
l Massage & Mjuka fötter l  Fönsterexperten 
l  Salong Hårtussen l  Fonus l  A2Z Livs l  Bergslagens 
Begravningsbyrå  l Konsum COOP (öppet till 20)  
l Bergslagens Sparbank l Storfors BTK har loppis 
l Baptistkyrkan har öppet med loppis och servering 
l La Vita pub & Pizza visar nya puben
l Motorklubben visar den rosa amazonen från filmen 
Rallybrudar utanför kommuhuset.
l Bergslagens räddningstjänst finns på plats
l Polis och polisbil utanför kommunhuset
l Jordkullen finns på plats med stora maskiner
l Röda korset i Seniorernas hus - visar och säljer re-design, har 
lotterier och servering. l Jobbcentrum Second hand
l ICA har öppet till 20.00 som vanligt.

Öppet i Kommunhuset
I kommunhuset visar följande verksamheter upp sig; 
l Storfors kommunpolis pratar trygghet tillsammans med 
säkerhetssamordnare Michael Björklund l Integrationsavdelningen
l Föreningen Värmlands Bergslag - om turism l Dovre kommun 
l Leppävirta kommun 
l Stiftelsen Björkåsen tipsar om ledigt boende
l  IFO - berättar om möjligheten att ta uppdrag som kontaktperson, 
kontaktfamilj eller familjehem.  
l  Bredbandssamordnare svarar på frågor om fiber och bredband 
l  Näringslivsutvecklare Börje Andersson finns på plats för nya och 
gamla företagare l Karlskoga Bygg & Miljö
l Stiftelsen Björkåsen om boende & lediga lägenheter

Torgmat, tomte & julopera
Strunta i att laga kvällsmat och ät i centrum! På torget utanför 
Kommunhuset blir det ett mattorg med justämning och en stor 
brasplats med bänkar. 
l Storfors Motorklubb grillar hamburgare och korv.
l Leif Persson från Badsta Camping gräddar Kôlbullar.
l Lancelot gräddar medeltidspizzor i vedeldad ugn samt säljer 
soppa & varm choklad. 
l OKQ8 säljer nygräddade lussebullar. 
Gynna föreningsliv och småföretagare och ät ute under 
Centrumfesten! Den som vill sitta inomhus kan söka sig till La Vita 
Pub & Pizza i Kulturhuset där det erbjuds pizzaslice och en titt på 
nya puben.
l Kl 19.00 kommer Miljöbolagets tomte till brasan utanför 
kommunhuset med godispåsar till alla barn under tio år.
l Skönsjungade tjejer från Säffleoperan bjuder på Christmas 
Carols vid brasan vid flera tillfällen. 

Tomtejoggen kl 17.30
För tredje gången arrangerar Föreningen 
Storfors Skidor populära Tomtejoggen för alla upp till tio år. 
Starten går klockan 17.30 på Parkgatan utanför SENIORERNAS 
HUS. Helst joggar man i tomteluva förstås och det kan hända att 
tomten själv kommer och joggar före! Vid målgången serveras 
festis och självklart får alla en riktigt fin medalj. Avgiften är 20 
kronor och anmälan görs direkt på plats vid startplatsen, från en 

halvtimme före start. Målgången sker på samma plats som starten. 
Under loppet kommer alla gator i centrum att vara avstängda. Vid 
halkig väderlek blir det ”gåing” istället för jogging.

Marknadstorget i Kulturhuset 
På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan i Kulturhuset finns 
chans för småföretagare och föreningsliv att visa upp sig. Det blir 
prova-på-aktiviteter, tävlingar, information och specialerbjudanden. 
l Arbetsförmedlingen l Apoteket Humlan - fina erbjudanden
l Biozén - prova den nya ”mirakelmaskinen”
l BHL Bygg, Byggföretag Håkan Larsson
l Friskvården i Värmland - tävling med fina priser
l Folktandvården med fiskdamm och tandtroll
l Författarna Bo Lövgren och Tomas Bergquist
l Kalhyttans skidstadion - vinn årskort
l Konstnär och författare Linda Johrin
l Karlstad Airport - smidiga resor ut i världen 
l Kvinnojouren l Lundsbergs Golfklubb - testa en golfputt
l Lundsbergs skola  l Målerifirma Arne Nilsson AB  
l Nässundets Rör l Pomoc AB - prata ekonomi l Robin Bygg
l Storfors Städ & service  
l Storfors Församling - julkrubba och sång
l Team Sportia - testa dina fötter
l Tågab - vinn tågresor
l Vårdcentralen
l Vänerbuss - Erbjudanden och tips
l Överförmyndarnämnden

Julmarknad i Kulturhuset 
l I olika delar av Kulturhuset finns utställare som säljer allt från 
smycken och hantverk till julpynt, kosmetika, kransar och kläder.  
Bland andra Symaggan, Aloe Vera, Stickstuga, KGs biodling, 
Hyttsjöns Bageri, Roland Henriksson med fågelholkar, PRO med 
lotteri, LSS med ljuslyktor, Stinas gårdsbutik, Maire Pettersson med 
julsaker och Civilförsvaret.

Fler aktiviteter i Kulturhuset
l IOGT-NTO samt JUNIS bjuder på glögg och pepparkakor
l Levande julkrubba med Storfors församling
l Öppet bibliotek med sierskan Anna-Lena Vikström och nya boken 
Hon som ser.
l Julmusik med Churcstone Pickers och Dragspelklubben
l Pippi Långstrump, Prussiluskan och rövarna odd & Vilde
l Storfors Skytteförening har öppet i sin lokal i källarvåningen - 
skjut en serie med luftgevär.
l Julpyssel och skapande verkstad för alla barn utanför 
bibloteket. Material och pysselhjälp finns.
l Servering i Kulturcaféet
l Intervju med författare

Med reservation för ändringar. 
Uppdaterat program finns i Kulturhuset och 
Kommunhuset under Centrumfesten. 
Se även kartan på sidan 8 i tidningen.
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