
Välkomna till Svenska Peugeot CC klubbens årsmötesträff i Skaraborg 

Nu när vi går mot ljusare tider är det dags att planera till årsmötet 10 - 12 maj som detta år sker i 

Skaraborg. 

Vi kommer att samlas på Bjertorp Slott (https://www.bjertorpslott.se/) som ligger mellan Skara och 

Vara torsdag den 10 maj kl 11:30 och här blir det lunch. Därefter går färden på lite mindre vägar mot 

Skara och sedan vidare till Flämslätt. 

Vi kommer att bo på Flämslätts stift och kursgård (http://www.flamslatt.se/) som har enklare 

hotellstandard. På rummen finns toalett med dusch och inga våningsängar. Vi kommer även att äta 

våra middagar på kvällen här. De har fullständiga rättigheter. Det är tyvärr begränsat med rum och 

framför allt enkelrum som blir på bekostnad av dubbelrum. 

På fredagen är planen för tillfället att åka utmed Billingen och även Hornborgarsjön och sedan ett 

besök i den gamla byn Åsle Tå. Förhoppningarna är att vi ska äta lunch här. Därefter går färden mot 

Falköping och vidare en sväng till Hornborgarsjön innan vi åker till Flämslätt. 

Vi kommer på lördagen att avsluta träffen med att äta lunch på Vigrum (http://www.vigrum.com/) 

som ligger strax söder om Lidköping. Dessförinnan blir det en tur på Kinnekulle. 

Ett mer detaljerat program kommer längre fram. 

Maila anmälan till deltaga@peugeotcc.se i anmälan ska namn på deltagarna, reg.nr på bilen, 

mobilnummer, om ni vill bo i enkel- eller dubbelrum och eventuella special kost så som allergier 

finnas med. Enkelrum kostar 250:- extra. För att anmälan ska vara giltig måste anmälningsavgiften på 

500:-/pers sättas in på Bg 5445-6769 senast 27 mars, resterande 1250:-/pers inbetalas senast 10 april 

2018. 

Önskar alla välkomna till träffen och om ni har frågor så maila mats@peugeotcc.se så ska jag försöka 

att svarar på dem. Vill ni hellre ringa så hör av er på 070-6876639. 

 

Mats Holmquist  
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