Vi ställde vår programsansvariga, Ulrika Svenneke Åsberg mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
7 år i Maryland, USA. Först mellan 2002-2007 och
sen flyttade jag till USA andra gången 2010.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
Jag arbetade som managementkonsult åt ett konsultföretag
i Stockholm. Jag är utbildad miljöekonom.
Vilken är den största förändringen?
Att inte kunna ha ett betalt, utvecklande arbete här i USA.
När jag inte arbetar så blir livet lite på låtsas och tillfälligt.
Jag ser livet som en stor väg som jag åker på och nu har jag
gjort en avstickare men ska snart tillbaka på den riktiga huvudvägen. Jag måste hela tiden sysselsätta mig
själv. Jag har aldrig någon vardag och aldrig någon riktig helgkänsla på gott och ont. Jag kan känna en viss
stress att ha så mycket tid och inte göra mer av den.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Här i Washington så träffar jag människor som jag aldrig skulle träffa i Sverige. Jag har fått nya goda vänner
för livet. Jag ser med helt andra ögon på Sverige och min uppväxt. Många av våra svenska traditioner har jag
varit tvungen att lära mig mera om för att kunna svara på frågor från amerikanska vänner.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Jag saknar mina släktingar och vänner i Sverige. Jag har min son i Sverige också så det känns extra jobbigt
när jag bor här. Jag kan inte dela högtider med min familj i Sverige. Även om det är trevligt och intressant att
träffa nya människor så kan det vara jobbigt också. Jag saknar Sveriges friska vatten och djupa skogar.
Hur ser din vardag ut?
När jag nu kan bestämma över min tid helt och hållet så försöker jag att ta
hand om mig själv och min familj. Jag försöker att röra på mig varje dag,
promenerar, arbetar i trädgården, besöker gymmet osv. Jag lagar nyttig
mat till familjen, träffar kompisar, sköter pappersarbete och läser böcker.
Dessutom arbetar jag volontärt inom The Mentor Foundation som mentor
för en tjej som heter Laika på en skola i DC.
Vad gör du helst på fritiden?
Umgås med vänner tillsammans med min familj.
Beskriv en lyckad fest.
Goda vänner, inte för stort sällskap. Enkel god mat som alla hjälps åt med
att laga tillsammans.
Vad är du bäst på?
Jag tror att jag har förmåga att få människor att känna sig bekväma och
avslappnade i mitt sällskap, för jag är intresserad av andra människor.
Leva i nuet.
Och sämst?
Vara långsiktig, slutföra det jag påbörjat. Jag är impulsiv men har svårt att hålla energin uppe.

Du och SWEA
När blev du Swea?
Jag tror det var 2003 första gången.
Varför?
Jag ville ha kontakt med svenska kvinnor. Jag hade
hemlängtan.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag har varit webbansvarig och medlemsansvarig, och är
nu programansvarig.
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Julbasaren 2012, så mycket folk. Jag har aldrig tidigare
varit så stolt att vara svensk som då.
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