
Majbritt och Lars Mölgaard har länge varit Peugeot 
CC-entusiaster och har sedan 2010 varit medlemmar i 
Svenska Peugeot CC-Klubben. Det som först lockade 
dem till klubben var möjligheten att träffa andra som var 
lika intresserade av att köra nedcabbat på de svenska 
vägarna i sin Peugeot CC-bil, som gillade hygge och  
att upptäcka nya platser i Sverige.  

Hur startade klubben? 
Vi är en liten speciell bilklubb reserverad  
för medlemmar med Peugeot CC-bilar  
206 / 207 / 307 / 308. Klubben startades 
2002 av Stefan Tanzborn från Stockholm, 
som då ville skapa ett forum för att träffa 
andra Peugeot CC-ägare runt om i Sverige.

Vad gör ni i klubben?
Det primära syftet är att komma samman 
och träffas några gånger om året. Vi har  

en vårträff med två övernattningar under  
Kristi Himmelsfärdshelgen där klubbens 
årsmöte hålls. Den andra träffen är på 
hösten, i slutet av augusti eller början av 
september. Det finns också en konstrunda 
i Skåne på långfredagen där vi ses och kör 
runt och besöker olika konstnärer.

Vad är det bästa med  
sammankomsterna? 
På träffarna är det samvaron, upplevel- 
serna och det sociala som är det bästa.  
Och även det faktum att vi träffas på olika  
platser i Sverige och får se naturen, köra i 
kortege på intressanta vägar, se lokala se- 
värdheter så som slott, museer, industrier 
och mycket mer. Hygge och god mat är 
också en del av en träff samt möjligheten 
att se gamla och nya vänner. Det är 
klubbens medlemmar som organiserar de 
enskilda träffarna och på så sätt tar vi oss 
runt i Sverige och får se platser som man 
kanske inte tänkt på att resa till själv. 2022 
fyller klubben 20 år och det blir våra äldsta 
medlemmar, Gunnar, Inger och deras son 
Mats, som arrangerar jubileumsträffen.  
Det ser vi verkligen fram emot.

Vilken plats har varit  
favoritträffen hittills?
För oss är det Åland som hittills varit 
roligast, som också råkar vara träffen där 
flest medlemmar kunde vara med. Men vi 
har inte varit med på alla träffar, och det är 
definitivt många i klubben som har andra 
favoriter. Åland är väldigt spännande då de 
har en egen kultur och mat som inte riktigt 
är svensk eller finsk. Det var spännande 
att se alla småöar och den genomgående 
ganska platta naturen gav fina vyer.

"KLUBBEN BILDADES 2002 FÖR 
ATT SKAPA ETT UTRYMME 

ATT TRÄFFA ANDRA PEUGEOT 
CC-ÄGARE RUNT OM I SVERIGE."

Lars Mölgaard, medlem i Svenska Peugeot CC-Klubben

Vadstena 2017

Två av Peugeot CC-Klubbens entusiastiska medlemmar 
– Cilla och Ingemar, Skaraborg 2018

CC
MÖT DEN SVENSKA 
PEUGEOT

-KLUBBEN
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Hur hittar CC-ägaren klubben?
Vi får nya medlemmar på många sätt.  
Några söker efter klubben på internet och 
hittar webbplatsen. Andra kommer från 
klubbens Facebook-sida, och andra hittar 
vår klubb via ett infokort som medlemmar 
sätter på vindrutan på andra CC-bilar.  
Facebookgruppen som skapades av Lotte 
för över 10 år sedan är mycket aktiv och har 
idag nästan 400 medlemmar. Vi skulle  
vilja ha fler medlemmar i CC-Klubben från 
Facebookgruppen.

Varför ska man bli medlem? 
För att träffa andra som kör en Peugeot CC 
och för att få input och tips. Alla man träffar 
i klubben är stolta och glada över sin bil och 
många är vänner och träffas även utanför 
träffarna. Fler medlemmar ger dessutom 
fler möjligheter för nya träffar och därmed 
ökade möjligheter att tillsammans uppleva 
fler platser i hela Sverige. 

Webbplats: peugeotcc.se   
Facebook: Vi som gillar Peugeot cc

HITTA CC-KLUBBEN

Hur ser framtiden ut för en unik  
bilklubb som CC-klubben?
Där är vi väldigt optimistiska. Peugeot  
slutade tillverka CC-bilar för många år 
sedan, men vi vet att det fortfarande rullar 
över 5 000 stycken på svenska vägar, och  
vi tror att det är många som behåller dessa 
magnifika sommarbilar som andrabil och 
som underhåller dem för att kunna köra 
nercabbat under kommande somrar. 

"DET RULLAR IDAG ÖVER  
5 000 ST PEUGEOT CC-BILAR 

PÅ SVENSKA VÄGAR."

Södermanland 2019

Åland 2016

Lars Mölgaard, medlem i svenska Peugeot CC-Klubben 
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