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Centrumfesten i Storfors växer stort  
 
Onsdag kväll den 3 december förvandlas hela Storfors centrum till en gigantisk festplats 
i samarbete med handlare, föreningar och företagare. 
350 marschaller, eldkorgar och en brasa på torget lyser upp. 
- Förra året blev det succé  och vi känner att det här är ett steg i rätt riktning mot ett 
levande centrum., säger kommunalråd Hans Jildesten. 
Det är ett digert program som kommunen skapat tillsammans med alla entusiaster på orten. 
Under fyra kvällstimmar blir det julmarknad mängder av utställare, Tomtejoggen för alla barn 
upp till tio, utställning med företag och föreningar, öppen skyttehall och föreläsning med tv- 
och bokaktuella sierskan Anna-Lena Vikström.  
I Kulturhuset bjuds också skaparverkstad för alla barn och biblioteket säljer barnböcker 
nästan gratis. IOGT/NTO bjuder på glögg medan Visa Upp, Dragspelsklubben och 
Säffleoperan står för julunderhållningen. Seniorernas hus, Jobbcentrums loppis och 
Baptistkyrkan och pingisklubben håller öppet liksom alla butiker i centrum. 
I Kommunhuset är det öppen foajé där bland andra polisen, energirådgivningen och olika 
kommunala handläggare finns på plats. Arbetsförmedlingen visar telebildstudion och 
Friskvården i Värmland bjuder in till ett litet test. 
 På torget utanför kommunhuset byggs en stor grillplats med eld och bänkar. Här kan man slå 
sig ner med en nygrillad kolbulle, nygräddade medeltidspizzor eller hamburgare på tallriken. 
Flera föreningar och företag säljer nylagad mat.  
Hit kommer också Miljöbolagets tomte med säcken full av godispåsar framåt sjutiden. Då blir 
det en högtidsstund för alla under tio, som förhoppningsvis hunnit pusta ut efter Tomtejoggen 
som går en timme tidigare. 
Säkert kommer det att finnas fler tomtar i centrum denna onsdag. 
För att folk ska röra sig runt hela centrum, och helst kika in i varenda butik, finns en 
stämpeljakt med förstapris från Karlstad Airport som också finns på plats och presenterar sig,  
- Förra året lyckades vi skapa både julstämning och en mötesplats där företagare, föreningar 
och medborgare kunde träffas. Det blev en riktig succé och därför satsar vi i år igen, säger 
Hans Jildesten. 
Centrumfesten pågår från klockan 16.00 till kl 20.00 onsdag den 3 december  
   
Ytterligare information:  
Kommunaråd Hans Jildesten 0550-651 52 
Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77 
  
Med vänlig hälsning 
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