
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 14/9 2018 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 31 st, 30 egna och 1 gäst som höll dagens föredrag 
Gäst: Carin Lexberg 

Dagens program: Carina Jansson Lexberg berättar om Columbus resor. 
 
Richard öppnade dagens möte där han informerade att Distriktskonferensen 20/10 kommer att äga 
rum på ”Garveriet” i Floda där bl a Stefan Einhorn ska föreläsa om ” konsten att göra skillnad” och 
regions polischefen i syd, Carina Persson ska prata om ”vad sker i våra förorter”. Richard själv tänker 
ev åka dit och lyssna och om någon mer är intresserad att åka så hör av er till Richard för mer info. 
InterCity mötena kommer att återupptas och första mötet blir 3/10, ej klart ännu var mötet ska 
hållas.  
Gällande vår 40-års fest, 10/11 på Bohusgården, informerade Rolf att vi kan få köpa 3-rätters middag 
inkl dryckespaket för 500:-/ pers (ordinarie pris 800:-) samt för de som ev vill övernatta på hotellet 
kan få ett dubbelrum inkl frukost och Spa för 795:-/pers istället för 995:-/pers. Rummen får var och 
en boka själv och gärna så snart som möjligt. 
 
Så till dagens föredrag, Columbus resor ”upptäck världen med oss” som Carina startade 11/11-2013 
så snart 5-årsjubileum. De finns på Torp ovanför ”Inet”butiken. Carina själv bor i Herrestad med sin 
man och två söner. Hon bestämde sig redan som 12-åring att hon ville jobba med resor och främst till 
USA. Hon jobbade några år på Resia och senare på Rolf resor. Efter Rolf sålde sitt företag och att vissa 
omändringar skedde så bestämde sig Carina till sist för att starta sitt eget resebolag, som då blev 
Christoffer Columbusresor. Stena Line hörde av sig till Carina som hon idag har fått ett bra avtal med, 
efter mycket slit, som hon sa, men de är nu också den största samarbetspartnern. De jobbar också 
med fler bolag men Stena Line är störst. På företaget jobbar, förutom Carina själv också Linda, på 
heltid. Carina är ju också med som guide på vissa resor. De har inga egna bussar utan det är Ödeborg 
buss som kör. Störts är de på resor till Kiel med Stena Line, måndag-fredag. De hade 8653 resenärer 
dit 2017. De kör också kortare turer till bl a Göteborgs Operan, Rondo etc men dock inga resor till 
som t ex Ullared….. 
Intresset för vinresor har ökat den senaste tiden och nu i höst är det fler sådana resor än sol och bad 
(det kan ju bero på vår fina svenska sommar i år också). 
 
När det gäller resor med flyg så är de störst till USA, vilket de specialiserat sig på. De jobbar med  
duktiga svensktalande guider där. De säljer inte bara färdiga paketresor utan också individanpassade 
resor som de skräddarsyr efter resenärens behov o önskemål. Ganska nytt för dem är kryssningar och 
då inte bara Karibien utan på Medelhavet, minst 1v. År 2020 bär det av till Alaska för att sedan kryssa 
i Söderhavet, 10 nätter. Det bär också av till Kuba i oktober nästa år och det blir även en ny 
Champagne resa i slutet på april 2019. Man ser och hör att Carina brinner för sin verksamhet och det 
är inte pengarna som driver henne för att ha en resebyrå ger ingen större ekonomi, säjer Carina pga 
den hårda konkurrensen men det är ju så roligt att få hjälpa till att planera, fixa och ordna resor för 
människor som ska åka iväg på sin semester. Mer info får du på deras hemsida: 
www.columbusresor.se 

http://www.columbusresor.se/


 
Tack för nu och ha en fin vecka!  

Kram Annelie 
 


