
 

 
Om klubben 

Vår klubb är en märkesklubb för Lotus och Caterham Seven. Enligt dess stadgar 
har klubben till ändamål att befrämja ägandet och brukandet av Lotus/Caterham 
Seven sportbilar, samt att hålla ett register över de bilar som finns i Sverige. 
Klubben bildades 1972, och dess främsta målsättning är att främja 
medlemmarnas gemensamma intressen genom att skapa sammanhållning inom 
klubben. 

Klubben fungerar som de flesta andra märkesklubbar. Vi är ett antal lagom 
ambitiösa Lotus och Caterham Seven-ägare (ca 90 st) samt ett antal entusiaster 
utan Seven (ca 10 st), som bl.a. ömt vårdar och förvaltar ett mycket komplett 
register över bilarna och deras ägare. 
Genom att hjälpa och uppmuntra varandra i klubben brukar vi klara av de flesta 
problem och dessutom har vi mycket skojigt tillsammans. Vi har även en 
klubbshop som säljer olika sorter regalia. 

Medlemskap 

Om du äger en Lotus eller Caterham Seven är du välkommen i klubben. 
Om du inte äger någon Seven så kan du bli medlem trots detta, bara du har 
samma brinnande intresse för Lotus och Caterham Seven. 

Första året betalar du en förhöjd årsavgift på SEK 297, som du betalar in på 
Plusgiro 63 93 45-8. I den förhöjda årsavgiften ingår ett paket för nya 
medlemmar som innehåller äldre Seven Mail i mån av tillgång och klubbdekaler. 
Årsavgiften därefter är för närvarande SEK 197. 

Om du vill ansöka om medlemskap skickar du ett mail till: 

registrar@lotusseven.se 

Och anger: 

Namn, Adress, Telefonnummer, E-post 

Om du äger en Lotus eller Caterham Seven anger du dessutom: 

Chassinummer, Serie, År, Registreringsnummer, Motor, Cylindervolym, Färg 

Kontakt 

Om du vill kontakta oss, skicka ett E-post meddelande eller prova med någon av 
nedanstående telefonnummer: 

• Ordförande, Håkan Löfgren       chairman@lotusseven.se  070-952 43 75 
• Sekreterare, Tomas Bengtsson  secretary@lotusseven.se  070-564 04 06 

  



 

Årligt 7-Meet 

7-Meet med årsmöte arrangeras oftast första helgen i september. 
Till 7-Meet kommer vanligen 20-25 personer och ca 15 Seven-bilar. 
Men du är lika välkommen i din vanliga bil!!! 
Vi åker några mil krokig väg där det är några stopp för tipsfrågor, mat och några 
körövningar eller andra aktiviteter. 
Innan årsmötesförhandlingarna är det däcksparkning och tillfälle för en kall öl. 
Vi blir kanske även bjudna på en special-öl/cider dagen till ära:-). 
Efter årsmötet är det middag som efter kaffe och kaka övergår i allmänt tjöt och 
ev lite nattamat;-) 

7-Mail 

Vår klubbtidning 7-Mail utkommer för närvarande med 2 nummer/år. 
Du får väldigt gärna förse vår redaktör med reportage, köpes/säljes eller annat 
som kan vara av intresse. 

Klubbens hemsida 

Klubbens hemsida hittar du på www.lotusseven.se 
Där kan du som medlem logga in och få åtkomst till mer info. 

Köpa begagnad Seven 

Som medlem i klubben hjälper vi dig gärna inför ett inköp av en begagnad 
Seven-bil. Vårt omfattande register ger dig möjligheten att få historia om bilen 
och försäkra dig om att du köper en äkta Seven och inte en kopia. 

Köpa ny Seven 

Om du vill köpa en ny Seven kontaktar du Caterham Sweden AB 
www.caterham.se  i Anderstorp som är återförsäljare i Sverige. 
Du kan som medlem givetvis kontakta oss om du har frågor inför köpet. 


