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SWEA Atlanta 
Styrelse 2010 

Ordförande:  
Camilla McKinney

Vice ordförande: 
Wictoria Peters 

Sekreterare:
Birgitta Björklund

Kassör: 
Susan Samuelsson

Webbmoster:
Helene McMullen
Jessica Sköld

Medlemsansvarig:
Eva Zell

Julbazaarkommitté:
Helena Ekpfadt
Ulrika Johansson
Wictoria Peters
Liv Stutz
Eva Zell

Programmakarna:
Ida Pond
Katarina Racicot
Lovisa Romanoff
Jenny Ross
Marie Warren

Annons/PR Ansvarig:
Caroline Donohue

Redaktör:
Helena Linton Eriksson

Ordförande har ordet
 
Är det inte härligt med vår! Kan inte riktigt förstå att det här är sista numret
innan vi tar ledigt med SWEA över sommaren... 

Vi har mänga Sweor som lämnar oss och flyttar tillbaka till Sverige i sommar. Vi
vill önska lycka till och hoppas att vi ses igen! I och med flytt kommer vi att
behöva ny sekreterare inför hösten – så snälla snälla ge förslag på tjejer som
skulle passa och var inte rädda för att ställa upp. Vi har mycket roligt i styrelsen
och det kommer inte ta upp alltför mycket av din tid. Vi behöver er för att kunna
fortsätta! Vi har ju fortfarande några tillställningar innan sommaren. Hoppas att vi
ses då!

Camilla McKinney
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Helena Loren

Helena betyder den “lysande facklan” inom den grekiska mytologin. Detta
stämmer väl in på Helena Loren, fylld av energi och entusiasm. SWEAs fd
programmakare är alltid glad och positiv och bemöter en med ett stort leende. 
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Frågor och förslag bör
skickas till atlanta@swea.org

Vårens Program

Alla aktiviteter är
preliminära.

Maj

8 Räkfrossa
12 Bokklubben med Livorsi
26 Yoga 

Juni

4 Sangria kväll hos Malin
Shibley

Höstens Program

September
Blomsterarrangemang kväll
Kräftskiva SACC/SWEA

Oktober
8 - 10 ÖAME Regionmöte i
NY
Bunco kväll

Smycken / potterykväll 

November
Filmkväll
Kakbytarkväll

December
12 Julmarknad, Trolley Barn

*För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas

hemsida. 

Nordic Singers

Nordic Singers kommer
tillbaks den 12:e juni
klockan 7.30 pm!

Scandinavian American
Foundation of Georgia bjuder
till fest på Emorys Math and
Science Atrium klockan 7 30

Hennes göteborgska accent avslöjar vart hon vuxit upp och tillbringat ca 20 år av
sitt liv, även om hon föddes i Stockholm. Hennes tre bröder bor utspridda i
världen; två i Sverige och en i Australien. Varje år flyger Helena hem till Sverige
för att fira jul i Katrineholm med hennes mostrar, morbröder och kusiner samt
somrar i Göteborg och Falkenberg.

En amerikansk musiker vann Helenas hjärta då hon var 28 år - en romantisk
kärlekshistoria som varade i sju år. Karriär har hon också hunnit med! På ett
bananskal hamnade Helena inom ortopedi. Hon blev befordrad på företaget
Zimmer som tillverkar produkter och tjänster inom ortopedin och arbetade med
säljstöd under fem år i Florida. Efter ytterligare en befordran blev hon
verksamhetsutvecklare för distributörer på Zimmers huvudkontor i Indiana. Tre
äventyrliga år med resor runt hela USA passade Helena som handen i handsken.
Nu är Helena administrativ chef sedan sex år tillbaka på Atlanta kontoret och
trivs väldigt bra med det. 

Men livet är inte bara jobb. Alla Helenas fritidsintressen varierar från att sjunga
körsång med Emory University chorus till att lära sig konsten att hålla tal inför en
grupp människor på klubben Toastmaster. En relativ ny utmaning är Iron Girl
som är ett sprint triathlon, som går av stapeln i slutet av juni. Men hon vill även
lära sig att klättra på klättervägg! 

Den beresta Helena känner mycket trygghet i sig själv. Men hennes rastlöshet
och nyfikenhet kommer att leda henne på många fler äventyr i framtiden.

Helena Linton Eriksson
Redaktör
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Science Atrium klockan 7.30
pm, 400 Dowman Drive! Den
12:e juni kommer vi att
erbjudas underhållning av
högsta kvalitet från fem
fantastiska sångare från den
danska operan. Två
svenskar, två danskar och en
isländare samt deras danska
pianist underhåller med
välkänd musik från opera,
musikal och hemlandstoner.
Som gästsolist kommer Maria
att medverka innan hon
flyttar till Göteborg. 

Priset är $40 för SAFG
medlem och $45 för icke
medlem (Medlemsskap är
bara $25/ familj). I det ingår
som sagt underhållning samt
lättare mat, efterrätt och
princesstårta och ett glas
vin. Cash bar finns om man
vill ha annat att dricka. 

Sista anmälningsdag är 1:a
juni. För mer information
ring Maria på 404 936 1232.

Varmt välkomna! 

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

SWEA
International
utser stipendiater
för 2010

Sabine Stölting tilldelas
Litteraturstipendium 2010 

Stipendiet på 10 000 dollar
kommer att användas för
forskning om svenska
talpjäser med musik under
1800-talet. Sabine kommer
att lägga fram sin avhandling
inom kort.

Mellan 1830 och 1850

Snabbfakta om Sveriges politiska partier 2010

Den 19 september i år är det återigen dags för alla svenskar att gå till val.
Sedan valet 2006 befinner sig Allians för Sverige i regeringsställning med Fredrik
Reinfeldt som statsminister. Förtidsröstningen i Sverige påbörjas den 1 september
2010, men svenska ambassader och konsulat i utlandet börjar ta emot röster
redan den 26 augusti.

Alliansen (Allians för Sverige)
Alliansens reformer bygger på värderingar om frihet, ansvar och rättvisa.
Utgångspunkten är att alla människor är olika men med samma människovärde.
Därför är det viktigt att både kvinnor och män får ökad makt över sina liv.
Alliansen vill skapa ett Sverige där varje människa kommer till sin rätt och kan
förverkliga sin potential.

Allians för Sverige lanserades den 30 augusti 2004 genom att de fyra borgerliga
partiledarna publicerade en gemensam debattartikel och ett första möte i Högfors.

I Alliansen ingår:
Moderata samlingspartiet (M) med partiledare Fredrik Reinfeldt
Centerpartiet (C) med partiledare Maud Olofsson
Folkpartiet liberalerna (F) med partiledare Lars Leijonborg
Kristdemokraterna (K) med partiledare Göran Hägglund

De Rödgröna
Den 7 december 2009 meddelade Sahlin, Ohly, Eriksson och Wetterstrand att de
var överens om att fördjupa samarbetet och bilda en koalitionsregering vid en
eventuell valseger 2010. 

Det fördjupade rödgröna samarbetet syftar till att begära mandat för en
gemensam koalitionsregering efter valet 2010. Samarbetspartierna kommer att
som enskilda partier lägga fram egna valmanifest inför väljarna i valrörelsen
2010. De är dock överens om att utarbeta en gemensam regeringsplattform som
ger tydliga och långsiktiga besked inom centrala politiska områden. 

I De Rödgröna ingår:
Socialdemokraterna (S) med partiledare Mona Sahlin
Vänsterpartiet (V) med partiledare Lars Ohly
Miljöpartiet (MP) med språkrören Maria Wetterstrand Peter Eriksson

Källor: Wikipedia.se, Alliansen.se, rodgron.se

Birgitta Björklund
Sekreterare SWEA Atlanta

Marias överraskningsfest

Maria Kransmo avtackades den 22 maj med en storartad överraskningsfest
hemma hos Jill Olander. Ett tjugotal svenskar satt förväntansfulla och inväntade
när Maria, som ingenting anade, gjorde entré tillsammans med Helena Loren och
Disa Brymas. Jill hade ordnat med en ljuvlig laxbuffé med sås, sparris, sallad
samt bröd och härliga ostar därtill. Maria avtackades med vackra ord från både
Jill och Helena samt fina gåvor från svenska konsulatet och kören. 
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Mellan 1830 och 1850
spelades omkring 1500
pjäser pä Stockholms scener,
ofta med inslag av sång och
kupletter. Det var en populär
kulturyttring som sällan eller
aldrig har ställts i fokus.

Zahra Bayati tilldelas
Agneta och Gunnar
Nilssons stipendium för
studier av interkulturella
relationer

Avhandlingen handlar om
“Konstruktion och
rekonstruktion av etnicitet i
lärarutbildningen i ett
interkulturellt perspektiv och
dess konsekvenser för en
hållbar samhällsutveckling.”

Shima Niavarani tilldelas
2010 Sigrid Paskells
stipendium för scenkonst

Shima Niavarani från Iran,
ett verkligt fenomen inom
svensk teaterkonst. Med stor
idèrikedom, produktion och
närvaro, är Shima på väg att
bli en av Sveriges mest
mängsidiga skådespelerska.

Stipendierna på 10 000
dollar vardera kommer att
delas ut vid SWEAs årliga
Sverige middag i Malmö den
12 augusti.

Årets Svenska
Kvinna

Kjerstin Dellert, teaterchef
för Ulriksdals Slottsteater
Confidencen, har utsetts till
Å

Vi kommer alla att sakna Maria med hennes sång, positiva inställning och energi. 
Maria, kom snart och hälsa på oss!

Helena Linton Eriksson

"LongKalsong" på besök i Atlanta! 

Den 9 maj hade vi besök av de glada och barnkära musikanterna från Göteborg:
Tomas Edelgård (Tompa) och Marcus Sigvardsson (Mackan). Deras underhållning
fascinerade barnen på Svenska skolan som satt trollbundna i nästan en timme.
Barnen sjöng med och härmade alla rörelserna. "Det var jättefina barn", tyckte
Marcus. "Kul att alla vuxna var med också..det tror vi är viktigt för barnen,"
fortsätter han.
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Årets Svenska Kvinna 2010
av SWEA International.
Kjerstin Dellert får
utnämningen för sitt
omfattande engagemang för
en historisk svensk
slottsteater som annars
skulle ha fallit i glömska.

Sedan 1989 har 18 svenskor
som på olika sätt varit
"ambassadörer" för Sverige i
utlandet hedrats med denna
utmärkelse. 

SWEAs grundare
nominerad till
prestigefylld Ellis
Island medalj

Agneta Nilsson är utnämnd
till att erhålla 2010 Ellis
Island Medal of Honor.
Medaljen utses av National
Ethnic Coalition (NECO) och
Agneta hamnar därmed på
en förnämlig lista av
amerikanska medborgare
som har fätt denna
utmärkelse. 

Ellis Island medaljer
etablerades 1986 och hyllar
olika etniska grupper som
utgör Amerikas unika
kulturella mosaik. Både den
Amerikanska Senaten och
Representant Huset anser att
denna utmärkelse är en av
landest förnämsta.

För mer information om
ovannämnda stipendier och
utmärkleser, besök SWEA
Internationals hemsida.

Ny SWEA ordf i
ÖAME regionen

Margaretha Talerman, bosatt
i Philadelphia, är ny
ordförande i Östra Amerikas
sedan 1 maj 2010 och
efterträder Carin Foster.

Ordföranden för Svenska skolan i Atlanta, Sanna Hammontree, var glad över att
LongKalsong kunde komma till oss i Atlanta under deras USA turné. “För mig är
det viktigt att barnen tycker det är roligt i Svenska skolan och visst hade de kul
med killarna i Longkalsong.” Sanna säger att låtarna blir ett bra tillskott till
skolans sångstund som börjar i höst för de yngre klasserna.

I mer än sju år har de spelat och sjungit egna låtar för barn på bland annat
skolor, barnsjukhus, bibliotek, på Skansen, i folkparkerna och i Lattjo Lajban i
TV4. De har producerat en mängd CD skivor med barnlåtar, bl a LongKalsong -
Djur på svenska som blev nominerad till en Grammis 2009. En färsk DVD skiva,
Live i Lerum, har även kommit ut. Läs mer och provlyssna på
www.longkalsong.com.

Tack för att ni kom och delade med av er sång, energi och livsglädje! Barnen
kunde inte ha haft det roligare på Svenska skolan den dagen!

Helena Linton Eriksson

En Räkfrossa i Majnatten 
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Källa: SWEA International

Kulturhörnan

Marias CD release

Mitt i flytten pågår ett
otroligt spännande projekt.
Tillsammans med sina goda
vänner Howard Richards och
Debra Terning har Maria
spelat in en ny skiva " Half
and Half; A Song for You".
Som titeln syftar till så
innerhåller skivan blandat
material, vokaljazz och
klassiskt samt några
"spirituals". Den kommer
förhoppningsvis att vara
färdig till försäljning den
12:e juni på SAFG's fest
men man kan också beställa
den direkt av Maria via e-
mail
mkransmo@earthlink.net.
Priset är $13 för en timmes
musik.

Bokklubben

Nästa bok för bokklubben blir
den populära deckaren
Hypnotisören, av Lars Kepler.
Den kom ut 2009 och
handlar om en
mordutredning där en läkare,
som lovat att aldrig mera
hypnotisera någon, ändå går
med på att hypnotisera det
enda vittnet till mordet,
sonen i familjen som blev
svårt skadad men överlevde.
Men hypnotiseringen har
oväntade resultat... Läs den i
sommar och var med när vi
träffas i september för att
prata om boken! 

Bokklubben kommer att ha
möten varannan månad från
september till maj på

Lördagen den 8 maj samlades ett 35-tal räk- och festsugna Sweor, en del med
sina respektive, hemma hos mig och min man Peter i Marietta. Ida Pond från
programguppen hade med hjälp av sin, från Sverige inlånade, supermamma
Birgitta, inhandlat allehanda godsaker och inte minst svenska, pilliga räkor med
den riktiga, svenska sältan.

Vi hade tur med vädret med sol och temperatur som tillät oss att kunna sitta ute
i trädgården, avnjuta mat och dryck och sjunga lite sånger. Allteftersom kvällen
framskred sjönk temperaturen och blev alltmer lik en ”riktig” svensk
sommarkväll. Trots värden Peters entusiastiska försök att värma upp sina gäster
genom att tömma sin garderob på varma tröjor, så fortsatte festen inomhus.
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september till maj på
restaurang La Madeleine vid
Perimeter mall. Normalt är vi
mellan två och sex personer
som kommer. Det är alltid
trevligt att träffas även med
en ganska liten grupp, men
vi skulle gärna vilja ha fler
SWEOR med! Om du har
funderat på att delta i
bokklubben är nu den
perfekta tiden, för vi har just
valt böckerna för nästa höst
och vår. Nu har du hela
sommaren på dig att köpa
dom och läsa den första
boken innan vi träffas igen i
september. Kontakta Sofia
Livorsi, slivorsi@gmail.com,
för att få listan av alla fem
böckerna.

Sofia Livorsi
Initiativtagare till bokklubben

Bokbytarträff 

Sweas årligen återkommande
bokbytarträff är alltid like
populär och trevlig! I år
träffades återigen ett gäng
bokälskande Sweor den 25
april hemma hos Britt
Blomberg i Dunwoody.
Massor av böcker fick nya
lyckliga ägare. Främst byttes
vuxenböcker, men det fanns
även en del barnböcker och
filmer att välja bland. 

Det var extra roligt att det var en verkligt blandad grupp, med många unga
Sweor men också flertal av de verkligt etablerade ”varit här nästan hela livet”
svenskorna på plats.

Det blev en fantastiskt trevlig kväll. Jag och Peter tyckte det var så roligt att
ännu en gång få förtroendet att öppna vårt hus för en riktig traditionell Räkfrossa.
Kul var det, och trots att jag i mitt, stundom kreativa huvud, tänkte mer på den
senare delen av kvällen som en riktig ”Räkfrysa”, så var kvällen en klar succé. 
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Självklart hade alla med
någonting gott till fikabordet,
för det blir ingen
bokbytarträff utan en massa
smaskigt fika! Efter en
trevlig eftermiddag
tillsammans med andra glada
bokälskande Sweor
återvände alla hem
med mängder av nya böcker
att njuta av! Bokbytarträffen
är ett fantasktiskt tillfälle att
förena nytta med nöje - en
gammal utläst bok för en
Swea blir till en ny oläst bok
för en annan Swea! Ha en
trevlig boksommar!

Ulrika Johansson 

Bingokväll

Den 14 april träffades ett
gäng glada SWEor, samt två
mammor på besök från
Sverige, hemma hos Agneta
Mimms. Vi höll till i Agnetas
mysiga källare, och avnjöt
först en fantastisk
pastasallad med
tilltugg innan lekledaren
Katarina satte igång med
Bingospelet. Vi hann med
flera omgångar så flera av
oss fick med sig en påse
godis eller ett paket kaffe
hem.

Stort tack till Agneta och
programgruppen för en
väldigt trevlig kväll! 

Susanne Howard 
Jag vill passa på att tacka vår ordförande Camilla som hjälpte till innan de övriga
gästerna kom. Min allra största tackkram går till Ida, som trots förvärvsarbete
och ny supersöt bebis, lyckades både planera och göra inköp som föll till allas
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Mama Mia -
vilken kväll! 

Tolv Sweor träffades den 26
mars hos Maria Kransmo för
att sjunga Mama Mia låter
tillsammans. Maria hade fixat
utsökta croissanter med gott
tillbehör. Efter lite mingel var
humöret på topp och vi tog
oss ner i källaren och
började titta på filmen Mama
Mia.

Många av oss hade redan
sett filmen, men denna gång
var det att sjunga med som
gällde! Vi sjöng, och sjöng
och en hel del skrattande
blev det emellan med. För er
som inte sett denna film än,
gör gärna det, om inte annat
än för alla de gamla goa och
kända ABBA låtarna!

Tack Maria för att vi fick
vara hos dig och umgås, äta
gott och sjunga tillsammans!
 
Wicky Peters 

Magdans med
Johanna

Jag som aldrig provat på
magdans fick till slut
chansen att göra det när
vår egen Swea Johanna
Rehn försökte lära några
av oss sweor att röra på
magmusklerna. 

Den 28 februari fick vi lära
oss lite historia bakom
magdans och också prova på
några av ”proppsen” som
kan användas. Vi alla hade
jättekul och fick ont i
muskler vi inte ens visste vi
hade. Tror jag gjorde något
fel när det som var tröttast
efter passet var mina
armar.... 

belåtenhet. Genom mamma Birgittas besök fick vi avnjuta hennes hemlagade
pajer som fick högsta poäng! Stort tack Ida och Birgitta för er otroliga insats och
varmt tack till er alla som kom! Vi vill också passa på att önska en riktigt trevlig
och skön sommar! 

Elisabeth Bergöö

ps. Glöm inte att höra av er om ni vill utnyttja SWEAs rumsförmedling när ni
reser i Sverige eller i världen som sådan! ds

Lunch för nya medlemmar

Söndagen den 2 maj träffades SWEA Atlanta styrelsen och nya medlemmar på en
god och trevlig lunch hemma hos Helena Linton. Solen sken och vi njöt av varmt
väder och nya vänner. Den goda maten som bestog av grekisk sallad, humus,
falafel, grekisk potatis och kyckling kom från restaurangen Mediterranean Grill.
Till det drack vi sangria, rött och vitt vin samt citronvatten. Efterrätten var en
utsökt frukt tartar med kaffe till.

 
Närvarande var ordf Camilla McKinney, redaktör Helena Linton Eriksson,
medlemsansvarig Eva Zell, webmoster Jessica Sköld, vice ordf Wicky Peters,
sekreterare Birgitta Bjorklund, programansvarig Katarina Racicot samt de nya
medlemmarna Lin Koperwas, Anna Laube och annons/PR ansvarig Caroline
Donohue.
 
Eva Zell
medlemsansvarig

Sweas traditionella semmelkväll 2010
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Om ni är intresserade att
prova på magdans så har
Johanna’s studio olika klasser
inklusive cardio, nybörjar
klasser och mycket mer.
Kolla in websidan
atlantafusionbellydance

Tack igen Johanna!!

Camilla McKinney 

Några av SWEAs
nya medlemmar 

Anna Laube

Jag fyller snart 32 år och är
född och uppvuxen i Örebro.
För drygt sju år sedan
flyttade jag till Atlanta för att
studera och flytta ihop med
min amerikanske pojkvän,
numera make, som jag hade
träffat några år tidigare i
Atlanta. 

Ett stort tack riktas till värdinnan Ulrika Johansson som hade oss alla hemma hos
sig i Norcross den 9 mars. Vi var 26 glada Sweor i alla åldrar som njöt av goda
ostar och gott vin. Sedan, som kronan på verket, serverades underbara semlor
bakade av Cecilia Sortino och Katarina Racicot. Kvällen avslutades med
lottdragning vilket gav träffen lite extra spänning.

Margareta OConnell
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Efter skolan fick jag jobb
som inköpare på ett
barnkatalogföretag i Roswell
där jag fortfarande jobbar
kvar på deltid i kombination
med vidare studier. Min man
och jag har ännu inga barn,
men vi har en Schnauzer
som heter Bruster. För övrigt
tycker jag om att äta och
laga mat, resa och så här på
helgen brukar det bli en och
annan golfrunda.

Berit Hennington

På 60-talet lämnade jag min
barndomstad Örebro och
1971 flyttade jag från
Sverige. Min man Rolf, som
är norsk/engelsk, och jag
bosatte oss först sex år i
Danmark och därefter sju år
i Norge. 

USA blev vårt hemland 1983
då våra två döttrar var åtta
och tio år gamla. Michigan,
Chicago och Wisconsin har
sedan varit våra adresser.
Här i Atlanta bor vi nu ett
par år på grund av min
mans arbete, men vårt hem
ligger i Wisconsin. Jag
pendlar därför en del mellan
Atalnta och de norra
staterna, där våra tre små
barnbarn i Minneapolis och
Chicago utgör stora
dragplåster. 

Under min Chicago-tid var
jag starkt engagerad i SWEA
och var medlem av styrelsen
i många år. Annars är jag
mycket intresserad av
antikviteter och
heminredning  -  sol,
blommor och korsord
inspirerar mig och gör mig
glad.

Jessica Sköld

Recept: Silverkaka

Silverkaka är en slags sockerkaka som passar bra när det finns mycket äggvita 
över och ett bra alternativ om man inte vill göra maränger. Kakan är mycket 
enkel att göra, saftig och lika god att äta dagen därpå. Extra festlig blir den 
med en enkel sk vattenglasyr och kristyr i mönster. Vill man dekorera mer är 
blommor och blad i mandelmassa eller kanderad frukt fint. 

Ingredienser
6 äggvitor
ca 2 dl socker
125 g vetemjöl
1 msk potatismjöl
100 g (1 dl ) smör

Vispa äggvitorna till mycket hårt skum. Blanda dem med sockret. Tillsätt 
vetemjöl och potatismjöl väl blandade, och sist det skirade, avsvalnade smöret. 
Fyll smeten i smord och bröad form. Grädda kakan i 175°C i ca 35-40 minuter.

Vattenglasyr
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Jag är uppvuxen i
Kungshamn på svenska
västkusten. Efter gymnasiet
1996 flyttade jag till Atlanta
för att vara Au Pair ett år.
Under det året bestämde jag
mig för att börja på
universitet här. Jag tog
examen 2001, och fick sedan
jobb på CNN direkt efter det.
Jag jobbade på CNN i sju år
på deras IT avdelning, men
började nyligen på The
Weather Channel. 

Jag har varit medlem i SACC
åtta till nio år samt SWEA i
nästan två år. Numera har
jag postionen IT Specialist
inom SWEA International och
är ny webmoster inom SWEA
Atlanta.

Lin Koperwas

Jag föddes i Jönköping men
är uppvuxen i Malmö,
Limhamn - en stolt skånska!
1965 blev jag kär i en
amerikan och följde mitt
unga och naiva hjärta för att
gifta mig med min förste
make. Med två vuxna barn
Shanni och George har jag
även ett härligt barnbarn
Kainan, 13 år gammal. Jag
har bott i California,
Tennessee, Texas, Florida
och Atlanta sedan 2005. Jag
gifte om mig med
drömprinsen Bob och vi har
varit lyckligt gifta i 12 år.

Näringslära är min passion
och efter 20 år som
försäljningschef inom

125 g florsocker
ca 2 msk vatten
En del vatten kan bytas ut mot apelsinsaft, citronsaft, likör eller punsch.

Kristyr
80 g florsocker
lite äggvita

Kinna Jonsson, författare till kokboken 
I mormors skafferi, fem generationers konservering dryck & dessert

Klefstad förlag
http://kinnasblogg.blogspot.com

Erfarenheter från Atlanta

Det är alltid tråkigt när SWEOR lämnar Atlanta. I år flyttar Britt Blomberg
efter fem år samt två av SWEAs styrelsemedlemmar, sekreterare Birgitta
Björklund och kassör Susan Samuelsson efter att ha varit här i två år. Här
delar de med sig av sina erfarenheter från Atlanta.

Atlanta
Atlanta upplevs som en främlingsvänlig stad. “Kanske beror på att en stor del av
befolkningen själva är inflyttade”, tror Birgitta. Susan tycker också att
“människorna här är mycket öppna och trevliga och att man blir alltid väl
bemött.” Alla tre trivs bra i Atlanta även om den på ytan är en rätt trist stad.
“En jättestor villastad med 5 miljoner invånare, ett mycket tråkigt downtown och
massor av utspridda shoppingcentra som ser likadana ut. Det är en stad för bilar.
Ingenting av detta är något jag gillar”, säger Susan.

“När vi blivit rejält trötta på förortslivet i Dunwoody åker vi gärna till Virginia
Highland, Little Five Points med sina rockkonserter, alternativa teatersällskap och
musikaffären "Criminal Records", säger Britt. Hon gillar även Decatur downtown
med lite udda affärer och restauranger!”.

Historia, Kultur, Sightseeing och Natur



5/27/10 1:37 PMSWEA Newsletter maj 2010

Page 13 of 14file:///~JOBS/SWEA%20Nyhetsbrev-2010/Maj/FINAL-sent/nyhetsbrev_maj_2010.html

försäljningschef inom
smyckesindustrin, återvände
jag till högskolan för att
studera närings-och dietlära.
Numera jobbar jag tre dagar
i veckan på Kennestone
sjukhus. Resterande tid
ägnar jag åt trädgårdsarbete,
experimentar i köket för att
utveckla nya hälsosamma
rätter. Älskar att läsa och
praktisera yoga. Det tog mig
hela 45 år att äntligen gå
med i SWEA - något jag
borde ha gjort långt tidigare!

Atlanta är rik på amerikansk historia. Alla tre är fascinerade av alla viktiga
händelser som utspelades här, t ex bortjagandet av indianerna, avgörandet i
inbördeskriget och de svartas frigörelse. Allt detta har präglat Georgia.

Det finns många fina museer i Atlanta, både för barn och vuxna, som t ex Center
for Puppetry Arts. High Museum of Art är ett litet men trevligt konstmuseum. En
gång i månaden har de Jazz & Vine event som är väl värd ett besök, enligt
Susan.

Alla tre älskar naturen och grönskan i Atlanta med stora skogar och kuperad
terräng. Det finns därför gått om vandringsleder. Amerikanska nationalparker är
välskötta. De har alla promenerat vid Chattahooche river. Britt har även hyrt
kanot och låtit barnen bada och fiska där. 

Amerikansk Skola
Alla tre har barn som gått på amerikansk skola. Britts barn har gått på pre
school och trivts mycket bra, även om utevistelsen är minimal. Birgittas barn har
gått på Middle School och High School. Det är stor skillnad mellan den svenska
kommunala skolan och amerikansk public school, båda barnen har dock trivts bra
med tydliga regler och en diciplinerad miljö. Även Susans barn har gått på High
School och kommer att sakna alla nyvunna kompisar.

Restauranger
Ok Cafe 
57th Fighter Group Restaurant (Dekalb- Peachtree Airport)
California Pizza Kitchen
Williamson Bros
The Sun Dial Restaurant
* Ett tips är att skaffa The Zagat Guide där det står om de flesta restauranger i
stan.

Historiska platser
Atlanta History Center 
Martin Luther King Center 
Historical Roswell
Kennesaw Mountain
Sweet Auburn Historic District 

Natur och andra smultronställen
Amicalola Falls
Atlanta Botanical Garden
Piedmont Park
Chastain Park
Centenniel Olympic Park

Fler sightseeing ställen
Atlanta Zoo
CNN
World of Coca Cola

SWEAs roll
Alla tre är eniga om att SWEA är en dörröppnare och kontaktskapare för
nyinflyttade till Atlanta. Även det praktiska kan man få hjälp med. “Man bygger
upp ett nätverk av människor från samma kulturella och språkliga bakgrund som
man själv har, vilket kan vara skönt att kunna återvända till om man tröttnar på
det amerikanska livet,” anser Britt.

Jag vill tacka våra kära SWEA medlemmar för allt ni har gjort för SWEA. Era
erfarenheter från Atlanta är guld värda!

Helena Linton Eriksson 
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