
Välkommen till Gästrikland! 

Den 19-20 augusti 2017 är det dags för Svenska Peugeot CC-klubbens sensommarträff. Gästrikland 

är Norrlands sydligaste landskap och angränsar till Dalälven med E4:n som en het pulsåder mellan 

norr och söder. Kanske kommer du den vägen när du reser hit i augusti och mycket troligt har du 

redan passerat Gästrikland på väg till Arlanda eller till fjällen, beroende på vart du bor. Men sen kan 

jag nog lova att vi inte kommer att se mer av den sortens väg under vår träff. 

Gästrikland satte sitt signum på kartan redan under 1600-talet genom sina järnbruk och sin 

järnhantering och än idag är järnhanteringen vida känd i stora delar av världen. Alldeles i slutet av 

1900-talet var det dags att än en gång sätta Gästrikland, eller närmare bestämt Mackmyra på världs-

kartan. Den här gången var det whiskyn som intog rampljuset. Hoppas du har lust att hälsa på i vårt 

Gästrika landskap med gruvor och gruvfru för att ta del av järnhantering och hur whiskyn fick fäste 

just i Mackmyra och hur allt dessa gjort frammarsch i världen.  

Vi kommer att bo på Forsbacka Wärdshus vid Storsjöns strand i hjärtat av Gästrikland där 

järnhanteringen haft stor betydelse under många år. Här intar vi även middag på lördag kväll. 

Boendet sker i dubbelrum samt 2 st. 4 bäddsrum som båda är uppdelade i två sovrum. Dusch och toa 

i rummen. Det finns enstaka enkelrum.    

Vi samlas lördag 19 augusti kl. 12.00 genom att äta lunch tillsammans för att sen börja resan väster 

ut. Träffen avslutas med gemensam lunch på söndag. 

För detta betalar du 1 500 kronor. Anmälan till deltaga@peugeotcc.se I anmälan anger du; namn på 

deltagare, bilens reg.nr, mobilnr, om ni önskar enkel- eller dubbelrum samt ev. allergier. För att 

anmälan skall vara giltig måste anmälningsavgiften på 500 kr/person sättas in på Bg 5445-6769, 

resterande 1000 kr/person inbetalas senast 28 juni.  

Antalet platser är begränsade 
Skulle du vilja komma redan på fredag så erbjuder Forsbacka Wärdshus boende till en prisvärd 

kostnad som du bekostar själv.   

Då vi inte har möjlighet att delta i whiskyprovning 

under dagen så kommer det istället att erbjudas en 

sådan på Forsbacka Wärdshus på lördag kväll. 

Whiskyprovning ingår inte i paketpriset. 

Har du frågor om träffen får du gärna höra av dig 

till Pia Grönvall, pia.gronvall@hotmail.com   

 

Hoppas vi ses! 

Pia o Kjell Grönvall, Valbo  

Önskar er alla en skön sommar! 
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