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Kvällsöppet i hela centrum
Följande företag håller öppet 16-19 i Centrum - 
håll utkik efter specialerbjudanden! 
l Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17
l COOP Konsum, Djupadalsg 12
l Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12
l Hårcentrum, Djupadalsg 11
l J & M Fönster & Bygg AB, Djupadalsg 9
l Salong Storfors, Djupadalsg 9
l Jobbcentrum Second hand, Parkg 14
l Storfors frikyrkoförsamling i fd Baptistkyrkan, Parkg 4 
med loppis, och servering.
l Folkets Hus Restaurang och Pizzeria i Kulturhuset, 
Centrumplan 1.
l Systembolaget, Djupadalsgatan 12 (till kl 18)

Övriga butiker / verksamheter - utanför centrum
l ICA, Tallbacksg 10
l Gymfabriken, Östra industrig 4
l Taverna Restaurang & Pizzeria, Stationsg 74

Centrumfesten
På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan 
i Kulturhuset visar företag, föreningsliv och 
organisationer upp sig. Det blir prova-på-aktiviteter, 
tävlingar, information och specialerbjudanden. 
l Karlstad Airport - Vinn resepresentkort på 3500 eller 
1500 kronor till valfri destination! Hämta formulär och 
prata om smidiga resor från Karlstad.
l Apoteket Humlan - fina erbjudanden. 
l Folktandvården med fiskdamm och sockerutställning
l Team Sportia - testa dina fötter, ta en provtur på elcykel.
l Idas healing & Relax bjuder in till snabbsittningar.
l Pensionat Lungsund. Tävla om ett julbord för två.
l Lundsbergs skola. 
l LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott.
l Helianthus Blommor med fina priser på julpynt & kort.
l Snickargården diskuterar dina köksdrömmar.
l Storfors idrottshistoriska sällskap säljer 2020 års 
almanacka med bilder från Storforsidrotten.
l IOGT-NTO-rörelsen bjuder på alkoholfri glögg och samlar 
namn för Vit Jul.
l MHF om nykter trafik.
l Arbetsmarknadsenheten - säljer egentillverkade väskor, 
armband och pynt.
l IFO, individ och familjeomsorgen, berättar om 
uppdragen som familjehem, kontaktfamilj och 
kontaktperson.
l Personal från ungdomsmottagningen och Öppna 
förskolan finns på plats. Tävla och vinn biobiljetter.
l Stefan Höglin med konst.
l Storfors församling med levande julkrubba, försäljning 
av biljetter till julkonserten och pyssel för barnen.
l Enhetenför integration berättar om match2Job. 
Integrationscoach och bovärd finns på plats. 
Provsmakning.
l Kvinnojouren berättar om sin verksamhet
l I Stora och Lilla Galejan finns utställare som säljer allt 
från smycken, leksaker och hantverk till julpynt, kosmetika, 
kransar och fågelholkar  Bland andra SyMaggan, PRO, 
Pernilla Nilsson, Ulla-Lena Jansson, Stickstugan, Ingegerd 
Karlsson, Inger Pettersson. Sandrosen och Roland 
Henriksson.

Marknadstorget i Kulturhuset  

I kommunhuset finns följande verksamheter; 
l Polisen vill gärna prata trygghet och trivsel.
l Brottsofferjouren
l Säkerhetssamordnare Michael Björklund. 
l Vandringsleder - du kan hämta kartor.
l Träffa representanter för Storfors kommun.
l Renhållningsbolaget - Karlskoga Energi & Miljö
l Storfors-Karlskoga Bygg- och Miljöavdelning
l Kom och hämta ditt tävlingsformulär - vinn 
resepresentkort på sammanlagt 5000 kronor.

Öppet i Kommunhuset  

Fler aktiviteter i Kulturhuset
l Litteraturquiz i biblioteket - fina priser!
l Julmusik med Storfors Dragspelsklubb från scenen.
 l Körsångare från Storfors frikyrkoförsamling bjuder 
på underhållning från scenen.
l Änglakör på scenen vid flera tillfällen.
l Storfors Skytteförening har öppet i sin lokal 
i källarvåningen - skjut en serie med luftgevär.
l Julpyssel och skapande verkstad för alla barn 
utanför biblioteket (en trappa upp). Material och 
pysselhjälp finns. Kostnadsfritt, arrangeras av BUS 
och IOGT/NTO.
l Servering i Kulturcaféet.

Stämpeljakten!

Vinn resepresentkort på 4000 kr

Vinn resepresentkort på 3500 kr  eller 1500 kr - skänkt 

av Karlstad Airport! Presentkorten kan användas som 

hel- eller delbetalning vid valfri resa via Ticknet.

Tävlingsformulär finns i Kommunhuset samt hos Karlstad 

Airport i Kulturhuset. Du samlar stämplar på några 

ställen i centrum.

 
Tomten i grottan

l Värmlandstomten Inge i Halla finns i tomtegrottan inne 
i Kommunhuset på Djupadalsgatan 20. Där delar han ut 
ett litet paket och en liten godispåse till alla barn som är 
tio år eller yngre.
Barnen kan också lämna en önskelista och vinna en 
julklapp. Tre barn får varsin önskeklapp för max 300 
kronor. Ta med din lista och glöm inte att skriva namn, 
adress och telefonnummer.
Tomten finns på plats mellan klockan 16 och 19 - med 
uppehåll för små pauser.

Toaletter
Finns i Kulturhuset, 
Kommunhuset & fd 
Baptistkyrkan.

Programmet gäller med reservation för ändringar

Trailers i biografen

l Vi bjuder på trailers i Storfors fina 4K-biograf där du kan 

slå dig ner och vila fötterna en stund.

l I biofoajén kan du även träffa musiklärare och personal 

från Kulturverkstan.

Julklappstips! Presentkort på bio finns att köpa.

Torgmat, eldshow & varma tält
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 & fällar. 
l Storfors Motorklubb grillar hamburgare, säljer läsk 
och kakor. Passa på att prata motorsport över en 
burgare!
l En skolklass säljer varm korv och dricka.
l Lancelot gräddar medeltidspizzor i vedeldad ugn 
samt säljer soppa & varm choklad.  
l Julkransar, hemstickat med mera
l Honung, julbröd och julkakor
l Storfors BTK har loppis - stötta vinnarlaget! 
l Bergslagens räddningstjänst på plats med brandbil - 
fritt fram att provsitta. Här bjuder man också på rykande 
varm glögg.
l Polis och polisbil - kom och provsitt!
l Jordkullen finns på plats och visar ett maskin & 
avloppssystem. Jordkullen ger 10 % rabatt till alla 
som bokar avlopp under Centrumfesten och resten av 
december - gäller både arbete och material.  Du kan 
också tävla och vinna fina priser hos Jordkullen som står 
utanför Kommunhuset.
l Piscator Bil och Gasolbutiken visar kaminer och 
annan utrustning i sitt varma tält. Här kan man 
också slå sig ner med sin hamburgare, korv eller 
medeltidspizza i den sköna värmen.

En magisk  kväll  i Storfors centrum
 tisdag 3 december kl 16-19


