
Kvällsöppet i hela centrum

Följande företag håller öppet 16-19 - håll utkik efter 

specialerbjudanden! 

l Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17

l Djurshopen fyra ben , Djupadalsg 17

l Fonus, Djupadalsg 14

l Pomoc Redovisning,  Djupadalsg 14

l Bergslagens Begravningsbyrå, Djupadalsg 12

l COOP Konsum (öppet till 20), Djupadalsg 12

l Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12

l Hårcentrum, Djupadalsg 11

l J & M Fönster & Bygg AB, Djupadalsg 9

l A2Z Livs, Djupadalsg 9

l Röda korset i Seniorernas Hus, Parkg 14. Visar och 

säljer re-design, lotterier och servering.

l Jobbcentrum Second hand, Parkg 14

l Baptistkyrkan, Parkg 4. Arrangerar loppis, 

underhållning och servering.

l Folkets Hus restaurang och Pizzeria i Kulturhuset, 

Centrumplan 1

l ICA, Tallbacksg 10, har öppet till 20.00 

l Gymfabriken, Östra industrig 4, har öppet till kl 21

l Elon-butiken, Västra Skytteg 16, har öppet till 19

l Taverna Restaurang & Pizzeria, Stationsg 74

Centrumfesten På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan i 
Kulturhuset visar företagare och föreningsliv 
upp sig. Det blir prova-på-aktiviteter, tävlingar, 
information och specialerbjudanden. 
l Apoteket Humlan - fina erbjudanden 
l BHL Bygg, Byggföretag Håkan Larsson
l Folktandvården med fiskdamm och tandtroll
l Karlstad Airport - smidiga resor ut i världen 
l Gymfabriken - hämta prova-på-kort & tävla
l Kvinnojouren i Filipstad & Storfors
l Lundsbergs skola 
l Team Sportia - testa dina fötter
l Tågåkeriet i Bergslagen AB - vinn tågresor
l Var Trygg i Storfors
l Vårdcentralen - testa ditt blodtryck
l LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott
l Vänerbuss - Erbjudanden och tips
l Storfors Egnahemsförening
l IFO - berättar om möjligheten att ta uppdrag 
som kontaktperson, kontaktfamilj eller 
familjehem.  
l Nyföretagarcentrum & Näringslivsutvecklare 
Börje Andersson finns på plats för nya och 
gamla företagare
l Salong Hårtussen - vinn priser
l Storfors idrottshistoriska sällskap med boken 
Storforsidrottens historia
l IOGT-NTO-rörelsen i samarbete med Storfors 
Nykterhetsförbund -bjuder på alkoholfri glögg.

En magisk  kväll  i Storfors 
centrum

 tisdag 6 december kl 16-19

Marknadstorget i Kulturhuset  

I kommunhuset finns följande verksamheter; l Polisen, bla Storfors kommunpolis l Säkerhetssamordnare Michael Björklund l Turistkontoret, Lennart Johansson l Stiftelsen Björkåsen tipsar om ledigt boendel Bredbandssamordnare svarar på frågor om fiber och bredband. ByNet/IP-Only finns på plats.l Renhållningsbolaget - Karlskoga Energi & Miljöl Storfors-Karlskoga Bygg- och Miljöavdelningl Arbetsförmedlingen tipsar om digitala möjligheter
l Storfors nya äldreboende presenterasl Kom och hämta ditt tävlingsformulär - vinn resa 
till Frankfurt för två.

UTANFÖR KOMMUNHUSETl Bergslagens räddningstjänst på plats med brandbil - fritt fram att provsittal Polis och polisbil - Kom och provsittl Jordkullen finns på plats med stora maskiner och information om avloppslösningarl Storfors BTK har loppis - stötta vinnarlaget!l Heliumballonger

Öppet i Kommunhuset  

Julmarknad i Kulturhuset

I Stora och LIlla galejan finns utställare som säljer 

allt från smycken och hantverk till julpynt, kosmetika, 

kransar och kläder.  Bland andra Hyttsjöns bageri, 

Vargbroskolans åk 8 med hembakat, Symaggan, 

AloeVera, PRO, Stinas Gårdsbutik, Stickstugan samt en 

lång rad hantverkare.

Torgmat, tomte & Lucia
Strunta i att laga kvällsmat och ät i centrum så gynnar 
du föreningsliv och småföretagare! Vid brasan på 
torget utanför Kommunhuset finns julstämning med 
bänkar, bord & fällar. 
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 Luciatåget sjunger i Kulturhuset ca 18.30 - sedan 
tågar de till brasan vid torget där det också blir sång 
strax före klockan sju. 
l Kl 19.00 kommer Wermlandstomten Inge i Halla 
till brasan utanför kommunhuset med godispåsar från 
Miljöbolaget till alla barn under tio år.

Fler aktiviteter i Kulturhuset

l Besök det nyrenoverade biblioteket.

l Julmusik med Dragspelklubben, på scenen. 

l Luciatåg med körsång kl 18.30, på scenen.

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 (en trappa upp). Material och pysselhjälp finns.

l Sagofigurer gästar barnens pyssel.

l Servering i Kulturcaféet.

Wermlandstomten 
Inge i Halla delar ut 
gratis paket till alla barn 
upp till tio år. Han finns i sin 
tipi utanför Sivs Handarbets-
hörna på Djupadalsgatan  17

STÄMPELJAKTEN - vinn resa för två

Vinn en resa för två till Frankfurt - skänkt av Karlstad 

Airport - samt flera andra priser. Tävlingsformulär finns i 

Kommunhuset samt hos Karlstad Airport i Kulturhuset. 

Du ska besöka några utvalda butiker och föreningar längs 

Djupadalsgatan och få en stämpel. Formuläret kan lämnas 

både i Kommunhuset och Kulturhuset.

I frêske lufta 7 l 30 november 2016 Informationstidning  för Storfors kommun 54 I frêske lufta 7  l 30 november 2016 Informationstidning  för Storfors kommun

Tomtens tipi & heta kaminerl Tomten Inge i Halla  finns i sin tipi. Där delar han 
ut gratis paket till alla barn som är tio år eller yngre. 
Djupadalsgatan 17.l Utanför tomtens tipi finns Slusscaféet med servering 

av våfflor, varm choklad och annat. Fikaplats inomhus 
finns inne hos Sivs Handarbetshörna.
l Piscators bil visar många olika kaminer i sitt varma 
tält i närheten av tomtens tipi.

Toaletter
Finns i Kulturhuset, 
Kommunhuset, Seniorernas 
Hus & Baptistkyrkan.

Programmet gäller med reservation för ändringar


