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FönsterexpertenFönsterexperten
Beställ dina underhållsfria och 
miljövänliga fönster från oss!

Besök även vår köksutställning!
Vi direktimporterar fönster, kök, garage-
portar och ytterdörrar från Polen till bra 

kvalitet och låga priser!

Djupadalsgatan 9
Öppet vardagar kl 15-18

Tel 073-92 60 543 eller 076-21 86 019 

Fri offert!

Fri transp
ort!

Djupadalsg. 9 Tel 0739-260 543 eller 0762-186 019

Nyfiken på oss?
Kom förbi vårt kontor på Centrumfesten så berättar vi 

hur Du kan vara med och berika Bergslagen!

PS. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor

VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA OSS I KOMMUNHUSET!
Går du i byggtankar? Eller har du andra frågor som rör 

bygglov, avlopp, tillsyn, miljö, livsmedel eller hälsoskydd 
- vi kan svara på dina frågor. Hoppas vi ses!

Gör ett gratis test av 
dina fötter i vår 3D- 
maskin. Beställ en  
ortopedisk sula. 
Testa elcyklar. 

Team Sportia, Kristinehamn, tel  0550 - 107 01

Välkommen att värma dig i vårt tält vid
torget och se våra gasolkaminer!

Vi ses på Centrumfesten
tisdagen den 6 december!

Vi finns i Kommunhuset

Skriv under för Vit Jul 
i vår monter i Kulturhuset!

IOGT-NTO-rörelsen i Kyrksten i samarbete 
med Storfors Nykterhetsförbund

Besök oss

Folkets Hus
Restaurang & Pizza
Tel 0550-600 06
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Kanske har du frågor om 
återvinningscentralen
i Storfors eller om 
renhållningen generellt? 
Träffa oss i Kommunhuset!

J&M Fönster & Bygg AB
Vintererbjudande med 15 % rabatt - 
gäller ända fram till nyår.
Kom in och diskutera med oss!

Möt våra lokala poliser samt 
kommunens säkerhetssamordnare 
för att prata om trygghet & trivsel  
i Storfors kommun.

På menyn: Pizza, kebab, 
sallad och grillrätter

Under Centrumfesten ingår
dricka, kaffe & sallad till 

alla rätter! Välkommen in!

Sivs Handarbetshörna
Fina specialerbjudanden 

under Centrumfesten kl16-19! 
Djupadalsgatan 17      
Tel. 0550 - 622 24      

Öppet ti-on-to 14-18

Du kan också lämna din önskelista! Tre barn 
vinner en önskejulklapp - värd 500 kr. 

Dragning sker drirekt under kvällen och priset 
delas ut vid brasan utanför kommunhuset kl 19.00

EWG Group AB bjuder alla barn under tio år på en godispåse. 
Hämtas i tomtens tipi utanför kommunhuset kl 17.00-18.30.

Salong Nyans

Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Storfors, en del av

Marknad i Storfors lördag 17/9

Lösviktsgodis
Plocka och blanda självPlocka och blanda själv

Max

3 kg/

kund!

49)=K

12)=K

Fläskfärs
VÄRMLÄNDSK/SVENSK

34)=K

Vitkål
Klass 1

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

Italienskt grovt bröd
450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd
525 g, jfr-pris 28:38/kg

14)=S

Nybakat
i butiken!

lördag 17/9 mellan kl 10 - 14

MARKNADS-
DAGEN

BJUDER VI PÅ KAFFE 

MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Marknadsextra!Marknadsextra!
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Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.
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Marknad i Storfors lördag 15/9 - se våra marknadspriser i butiken!

Öppettider:
Alla dagar 9-19

Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Tele. 0550 - 65 650

Rimmade/färska fläskben
VÄRMLANDSCHARK
Svenska

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Storfors, en del av

Marknad i Storfors lördag 17/9

Lösviktsgodis
Plocka och blanda självPlocka och blanda själv

Max

3 kg/

kund!

49)=K

12)=K

Fläskfärs
VÄRMLÄNDSK/SVENSK

34)=K

Vitkål
Klass 1

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

TILL 
MARKNADS-
PRIS!

Italienskt grovt bröd
450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd
525 g, jfr-pris 28:38/kg

14)=S

Nybakat
i butiken!

lördag 17/9 mellan kl 10 - 14

MARKNADS-
DAGEN

BJUDER VI PÅ KAFFE 

MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Marknadsextra!Marknadsextra!
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Vi bjuder på kaffe med dopp under 
marknadsdagen kl 10-14.

Välkommen in!

Välkommen in! 
Vi bjuder på glögg, pepparkaka och julstämning!

Storfors frikyrkoförsamling 
Storfors frikyrkoförsamling har öppet 
i fd Baptistkyrkan under Centrumfesten. Liten loppis 
& servering. Välkommen in på Parkgatan 4!

Ser du dåligt?
Besök vårt bord på mässan den 6 december. Få tips och råd som 
kan underlätta ditt liv som synskadad. 
Prova att gå med 
ledarhund.
Välkommen!
SRF Östra Värmland

Sierskan Anna-Lena Vikström
Kort vägledning på tio minuter. 

Specialpris: 150 kr

SjälskraftSjälskraft
Själskraft, tel 054 - 190 111Köp min bok

100 kr!

Jag erbjuder massage, lashlift, browlift 
och fransförlängning. Testa en kort 
axelmassage i Kulturhuset helt gratis.

Storfors interiör

Tel 073- 479 82 75 webb: storfors-interior.se

Kom och diskutera dina 
renoveringsbehov med 
mig! Bra priser!

Centrumfesten

Programmet gäller med reservation för ändringar - 
se hemsidan storfors.se för senaste uppdateringarna
Här ser du några av de företag som deltar - många fler 
kommer att finnas på plats.

Vi har flyttat! Kom och prata med oss 
i Kulturhuset under Centrumfesten så 
berättar vi allt om våra nya lokaler.  
Vi hårstylar också alla barn som är intresserade!

Träffa personal från vården som visar Phoniros 
kamera för e-tillsyn nattetid och Evondos 
läkemedelsrobot - som är en liten automat
som enkelt doserar din medicin. Passa 
på att ställa alla dina frågor i Kulturhuset!

Läkemedelsrobot & nattkamera

Boka varor till riktigt bra priser för 
senare leverans. Då deltar du samtidigt 
i utlottningen av en julskinka. Julhandlar 
du hos ICA? Då kan du vinna tllbaka 
hela summan på kvittot.

Träffa oss i Kulturhuset under Centrumfesten!

Träffa oss utanför kommunhuset!
Vi bjuder på gratis lotteri, glad personal och tävlingar. 

Barn upp till 12 år 
kan provsitta vår nya 
Scania lastbil mellan 
kl 16.30 och 17.30.

HITTA MER! Du hittar hela programmet på sidan 4-5.

  tisdag 6 december kl 16-19

ALLTJÄNST
N  CKES

~Allt mellan himmel och jord~
076-32 77 117  alltjanstnicke@hotmail.com

Nickes Alltjänst 
Tel 076 - 32 77 117

Everyday Massage and beauty 
Tel 070-209 69 21
Bjurtjärn Dalbäcken 1

Vi erbjuder allt inom rör, 
vvs och avlopp. Träffa oss 
vid kommuntorget - kom 
och tävla!

R Eriksson Rör AB 
Tel 073-091 67 45

Vi erbjuder allt inom 
grävning, markarbeten 
och avlopp. Träffa oss vid 
kommuntorget - kom och 
tävla!


