
Välkommen till vårträffen i Skaraborg 26-28 maj 2022 

Vi önskar er alla välkommen till årsmötesträffen. Här kommer lite försmak till programmet. 

Vi samlas den 26 maj kl 12.00 vid Falbygdens Osteria i Falköping, 
(falbygdensosteria.se). Här finns tillfälle att köpa ost i deras butik. 
Lunchen börjar kl 12.30 och vi fortsätter vår resa kl 13.30.  

Det är tänkt att göra en tur upp på 
Mösseberg om vädret tillåter detta. Vi 
fortsätter söder ut och så åker vi runt 
Mösseberg. Vi kommer att passera Cesarstugan och vidare till 
Hornborga. Därifrån åker vi förbi Hornborgasjön och vidare till Jula 
huvudkontor och får lite information om Julas verksamhet och här 
blir det fika. Sedan åker vi till Jula Hotell för incheckning 
(skarakonsthotell.se) och här blir det middag och samkväm.  

Dagen därpå börjar vi med frukost. 

Det blir en tur i natursköna Valle för att sedan landa i Götene för att besöka ett 
Traktormuseum med flera äldre renoverad traktorer. Här kommer det att bjudas på fika.  

Efter detta besök går färden vidare upp på Kinnekulle för att landa i 
hantverksbyn Falkängen. (hantverkfalkangen.se). I hantverksbyn finns 
det ett antal hantverkare som visar sina alster med möjlighet till köp. 
Här finns också en utställning som Skaraborg Geologiska Sällskap har 
(skaraborgsgeologiska.se) som visar mineraler och fossiler. Det finns 
också ett bruksmuseum att besöka (https://kinnekullehembygd.se/bruksmuseet-i-hallekis/). 

Därefter går färden till Kinnekullegården (kinnekullegarden.com) för lunch med utsikt till 
Mösseberg. 

Vi fortsätter till en biokol anläggning och här kommer vi att få information om tillverkning av 
bio kol. (skogsforum.se/viewtopic.php?f=133&t=39920).  

I samband med Världsmiljödagen, den 5 juni 2019, 
uppvaktades Edvard Hamilton på Hjelmsäters Egendom 
av Centerpartiet i Götene med diplom, blommor och tårta 
för sitt miljöarbete. Motivering var följande: Edvard 
Hamilton har under de senaste åren utvecklat Hjelmsäters 
Egendom till ett klimatanpassat mönsterjordbruk. 
Miljövänlig el produceras i en solcellsanläggning på ekonomibyggnadens tak. Några av 
gårdens fordon är eldrivna. 
Edvard Hamilton är en pionjär inom landet med sin biokolsanläggning. Av träflis, spannmåls- 
och foderavfall produceras klimatsmart värmeenergi och biokol. Biokolet ökar markens 
bördighet och är en koldioxidsänka som håller i 1000-tals år. 

https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=133&t=39920


Vi avslutar dagen med ett besök på skulpturpark Ouroboros som är 
utmohus (smedjatheresedesign.se/451677550) på södra sidan av 
Kinnekulle och nu går turen åter till Jula hotell. 

Här kommer vi på kvällen att ha årsmöte.  

Sista dagen för denna träff börjar med frukost 
och sedan åker vi till Veterinärmuseet i Skara. 
(https://www.slu.se/om-
slu/orter/skara/veterinarmuseet/) Här får vi se en 
film och sedan kan vi gå själva och kolla in vad 
som vi tycker är intressant.  

 

 

Sedan blir det lite mindre vägar till Vedens Lustgård 
(https://vedenslustgard.com/) i Skånings-Åsaka där vi får lunch kl 
12.30 och det blir vedugnsbakad pizza (Obs kan tyvärr inte servera 
glutenfri mat). Här slutar träffen för denna gången.  

Anmälan till träffen och betalning av kr. 500/person skall vara 
gjord senast 14 april 2022. Vid avbokning återbetalas inte 
handpenningen. 

Priset för vårträffen 2022 är 2.300kr/person, enkelrumstillägg  
250kr. 

I priset ingår boende, alla måltider, fika, inträdesbiljetter och guidning. Du måste betala för 
dryck själv. 

Du anmäler dig till träffen på klubbens hemsida peugeotcc.se under fliken Endast 
medlem/Medlemsinfo/Träffanmälan. 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. 

Betala samtidigt in handpenningen på 500kr/person till klubbens bankgiro 5445-6769 eller 
swisha till 1231935501. 

Resterande belopp betalas in senast 1 maj 2022. Du får ett färdigt program några veckor 
före träffen. 

Vi önskar alla välkomna till träffen. Har ni frågor, kontakta oss gärna på e-mail: 
peugeotcc@kristinebo.se. 

Många hälsningar 

Gunnar & Inger Holmquist 070-5740432 


