
Inbjudan till Svenska Peugeot CC klubbens årsmöte 2010 i Magnebergs turisthotell  

Nu är det dags att anmäla sig till vårens cabträff i Värmland samt till 2010 års årsmöte. Som ni som var med i 
smålandstrakten förra året minns så föll det på vår lott att ordna detta för vårens träff. Träffen blir en tur med start i 
Kristinehamn och upp genom det vackra Fryksdalen. Vacker natur, trevliga småvägar och en hel del sevärdheter kommer att 
ingå.  

Program i huvuddrag 

Samling fredag 14/5 kl 11.30 i Kristinehamn (vägbeskrivning nedan). Avslut kommer att ske vid Tossebergsklätten, eller 
Gurlitta klätt som Selma skriver om i sina böcker, norr om Sunne i Fryksdalen på lördag 15/5 vid 14.30 tiden. Total körsträcka 
under själva turen blir ca 18 mil. 

Vi kommer bl a att se Picassoskulpturen i Kristinehamn, Mårbacka som är Selma Lagerlöfs hem utanför Sunne, Gräsmark 
Kyrka, Fordonsmuseet i Torsby och Tossebergsklätten.  

Lunch ingår på fredagen samt middag på kvällen, träffen avslutas sen med lunch på Tossebergsklätten där vi kommer att 
avnjuta Värmlands nationalrätt Nävgröt med fläsk och lingonsylt. Fikar gör vi på Mårbacka samt vid fordonsmuseet i Torsby. Vi 
kommer att övernatta på Magnebergs turisthotell i Gräsmark som ligger ca 2,5 mil nordväst om Sunne. Sängkläder ingår så 
man behöver bara ta med handduk. Pool finns vid hotellet som vi hoppas är igång till dess, inga garantier men ta med 
badbyxor/baddräkt om ni önskar ta ett dopp.  

Övriga detaljer i programmet återkommer vi till dels efter anmälan och dels vid samlingen i Kristinehamn. 

Anmälan 

Skicka mail med anmälan till enbom.bengt@telia.com alt ring mobil 070-316 16 00, sista anmälningsdag är fredag 30/4. 
Pris totalt 1000 kr per deltagare varav 500 kr skall sättas in på klubbens konto vid anmälan som vanligt, resterande 500 kr 
betalas vid träffen. Detta med sista anmälningsdag är viktigt för bekräftelse till hotell samt mat. 

 Mat och dryck 

Vi kommer att införskaffa lite öl och några vindunkar som vi tar med till kvällens middag. Om det är någon som inte äter kött 
så behöver vi veta det vid anmälan och om det är t ex sallad som föredras. På menyn står Grekiska färsbiffar till lunch på 
fredagen, fläskfilé till middag samt då nävgröt med fläsk till lunch på lördagen. 

 Samling 

I Kristinehamn vid Volvo på Västgötagatan 45 kl 11.30 fredag 14/5. Vägbeskrivning enligt nedan: 

Volvo ligger i stadens södra utkant . Kommer man från Mariestadshållet på Rv 26 kör man rakt fram i första rondellen man 
kommer till och sen ligger Volvo på höger sida efter ca 1 km. Kommer man från Filipstadshållet kör man rakt in i staden och 
passerar järnvägsstationen som ligger på höger hand. Första trafikljuset kör man rakt fram och i det andra ca 200 meter 
senare efter OKQ8 tar man vänster. Därefter följer man Västra Ringvägen, passerar en rondell samt lite senare ett trafikljus 
och fortsätter ända fram till nästa trafikljus då man tar höger ut på Skaraborgsvägen. Den vägen åker man i ca 500 meter och 
då ser man Volvo på vänster sida. Kommer man på E18 från Örebrohållet tar man av första avfarten in mot Kristinehamn vid 
Mc Donalds. Kör under E18 och passerar McDonalds som ligger på höger sida. Därefter kör man längs denna väg ända fram till 
en Rondell där man tar höger. Därefter ligger Volvo ca 1 km senare på höger sida. 

Välkomna till Kristinehamn och Värmland 

Mvh 

Bengt o Cicki Enbom. 

 


