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Centrumfesten blev ett varmt möte 
 
- Det här var roligt. Det känns som ett varmt möte i vintermörkret mellan människor i 
olika åldrar och från olika kulturer. 
Så sammanfattade besökaren Rolf Andersson Centrumfesten i Storfors, efter ett varv 
”på byn”. 

 
Det var för andra gången som Storfors kommun tillsammans med näringsidkare och 
föreningar arrangerade Centrumfesten. Därmed är arrangemangets status som tradition kanske 
befäst. 
- Jag har haft så många människor här inne som blivit positivt överraskade. Det är verkligen 
jätteroligt, sade Margareta Eliasson, som ganska nyligen slagit upp portarna till sin syateljé 
där hon både syr och säljer symaskiner. 
Centrumfesten pågick i hela Storfors Centrum, mellan kommunhuset och Kulturhuset som 
också höll öppet. På torget utanför kommunhuset såldes allt från hamburgare och lussebullar 
till medeltidspizzor och kôlbullar. Många passade på att slå sig ner på fällarna intill brasan 
med kvällsmaten. 
- Det finns mer folk än man tror i Storfors, sade Jukka Nordgren Uutela, som passat på att 
slinka in i Hundshopen fyra ben. Han uppskattade julstämningen i centrum där 350 
marschaller såg till att folk hittade vägen runt till de olika butikerna. 
Inne i Kulturhuset var det underhållning av hög klass med Storfors Dragspelsklubb och 
gruppen Visa upp. Samtliga tre våningar var fyllda av aktiviteter för både stora och små. 
- Det här är jättemysigt, sade Åsa Malmberg, som ilade mellan olika arrangemang för att 
hinna med så mycket som möjligt. 
Vargbroskolans rektor Sven-Eric Rhen syntes i vimlet. 
- Bra att en liten kommun samlar ihop sig och gör en sån här grej. Det är inspirerande och 
dessutom roligt att träffa folk man inte har sett på ett tag, sade han. 
Karlstad Airport fanns på plats tillsammans med många lokala företag. 
- Vi har träffat mycket folk. Det är väldigt bra för oss att vara med i sådana här sammanhang, 
sade Gunnar Johansson. 
Kommunalråd Hans Jildesten, tillika årets förlöpande tomte i Tomtejoggen, fick både 
nummerlapp och medalj. Men frågan är om inte tomten från Miljöbolaget var ännu mer 
populär. Han dök upp vid sjutiden med spännande påsar till alla barn. 
Att Centrumfesten blir en riktig tradition – det är nog många som önskar. Kommunalrådet har 
i alla fall sin inriktning klar. 
- Självklart siktar vi på att köra nästa år med. Det här är något som både företagare och 
besökare verkar vilja ha i Storfors, sade han. 
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