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Cecilia Ogvall - Ordförande 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inne   på   min   ”andraohalfte”   kärriär   håller   jag   nu   på   att   utbilda   mig   till   silver-och   

guldsmed.  Tidigare  har  jag  varit  advokat  och  chefsjurist  på  ett  internationellt  bolag  i   

nästan  20  år.  Jag  bestämde  mig  för  drygt  två  år  sedan  att  (tillfälligt  (?))  sluta  med   

juridiken  och  ge  mig  på  silver-  och  guldsmide,  något  som  legat  i  mitt  bakhuvud  ett   

antal  år  men  som  aldrig  hunnits  med,  ens  på  hobbynivå.  Vi  får  se  vart  det  tar  vägen.  

Jag  kommer  från  Göteborg  där  jag  är  uppväxt  och  har  bott  större  delen  av  mitt  liv,  tills   

jag  flyttade  hit  till  London  för  ungefär  fem  år  sedan.  London och  England  lockade  i   

största  allmänhet  men  det  var  även  för  att  det  skulle  bli  enklare  i  jobbet  eftersom  jag   

reste  mycket.  När  jag  i  yngre  dagar  hade  för  avsikt  att  blir  musiker  bodde  jag  ett  par  år   

i  Örebro  där  jag  gick  musiklinje  på  folkhögskola.  Mellan  musikerförsöket  och  juridiken   

bodde  jag  i  Gnosjö  i  två  år  där  jag  gick  på  KomVux  för  att  läsa  klart  gymnasiet  och  (i   

god  Gnosjöanda)  jobbade  på  fabrik.  Juridik  (och  lite  annat)  läste  jag  vid  Uppsala   

Universitet  innan  jag  flyttade  tillbaka  till  Göteborg  för  att  börja  på  advokatbyrå.  

 

Jag  har  föräldrar,  bror  med  familj  och  en  son,  Axel,  i  Göteborg.  Axel  är  är  24  och   
arbetar  på  försäkringsmäklarfirman  Söderberg  &  Partners.  
 

När  jag  inte  håller  på  med  silversmidet,  dvs.  på  fritiden,  läser  jag  ganska  mycket  och   

träffar  kompisar,  tränar  på  gym  någon  gång  i  veckan  och  är  ute  och  (power)  går  en  

del.  Så  här  års  suger  det  också  i  skidåkningstarmen,  särskilt  när  det  är  kallt  och  fint   

väder.  Mat  och  matlagning  är  en  stor  passion  och  jag  gillar  att  ha  folk  hemma  på   

middag.   

 

Min  erfarenhet  av  styrelsearbete  kommer  i  huvudsak  från  bostadsrättsföreningar  som   

sekreterare  och  ledamot.  Jag  har  även  varit  kassör  och  ledamot  i  min  lokala  Ladies’   

Circle  klubb  i  Göteborg.  I  mitt  arbete  som  chefsjurist  satt  jag  i  ledningsgruppen  där  jag   

förde  protokoll.  Även  om  det  fanns  en  formell  styrelse  så  fungerade  ledningsgruppen  i   

praktiken  till  stor  del  som  en  styrelse.   
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Josefin W Macdonald  - Vice Ordförande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jag flyttade till London 2012 och har varit medlem i SWEA London sedan 2014.  Jag var 
sekreterare i SWEA London 2015-2016 och under 2017 har jag varit vice ordförande. 
Min första kontakt med SWEA organisation var dock redan 2002 då jag 19 år gammal 
var au pair och medlem i SWEA Bostons Lucia kör. Jag uppskattade redan då det 
svenska kontaktnät och den samhörighet som SWEA ger svenska kvinnor utomlands. 
Själv värderar jag speciellt högt möjligheten att lära känna Sweor I alla åldrar och 
livssituationer. 
 
Jag är utbildad apotekare från Uppsala Universitet och jobbade inom apoteksvärlden i 
ca 4 år innan jag flyttade till London. Här i London har jag jobbat på olika tjänster inom 
läkemedelsindustrin. Läkemedelsinformation är mitt stora professionella intresse och 
jag har främst jobbat med medicinsk information av olika typer. Sedan september är 
jag dock mammaledig från min tjänst på Johnson and Johnson Northern Europe. 
 
Jag bor i Barnes med min engelska man Angus ovh vår dotter Isabelle. Jag har min 
svenska familj i Kalmar och min man har sin familj i Gloucestershire.  Vi spenderar 
mycket tid på hans familjegård där vi även har en fullriggare från 1913 som vi är 
mycket involverade i driften av.  I övrigt är mina personliga stora intressen mode, 
antikviteter och mat.  Jag har bott, studerat och jobbat en del utomlands de senaste 
åren vilket har inkluderat USA, Australien, Norge och nu Storbritannien. Både att leva 
och resa utomlands är något som inspirerar mig. 
 
 

Christine Marchal - Skattmästare 
 

 
 
Jag är född och uppvuxen i Falsterbo i sydvästra Skåne. Efter studier i ekonomi  
på universiteten i Växjö och Lund begav jag mig till London där jag nu har varit 
bosatt i ungefär 14 år. Nästan lika länge har jag jobbat på the Royal Bank of 
Scotland på Treasuryavdelningen eller inom Treasuryrelaterade områden. 
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Jag är sedan tre år gift med min fransman Philippe. Vi har en son, Orderic, som 
är 16 månader och vi är  bosatta i sydvästra London. Mina intressen ar hälsa 
och träning, god mat och restauranger, och resor, gärna till Frankrike och 
Sverige förstås. Jag har valt att engagera mig i SWEA då jag skulle vilja lära 
känna svenskor  i London, ta del av utbudet av aktiviteter som anordnas och 
för att det ar roligt och givande att bidra med den arbetslivserfarenhet jag har i 
ett ideellt syfte. 
 
 

Pernilla Iggström - Vice skattmästare  
 

 
 
Jag lämnade Sverige för snart 22 år sedan och flyttade till London 2007 efter 
många år i Asien.  Jag är uppvuxen i Arboga, Mariefred och Upplands Väsby 
och bor numera i Brentwood, Essex tillsammans med min engelske partner och 
hans äldsta dotter. Jag har varit med i SWEA London och dess styrelse sedan 
2016 som vice skattmästare. Under 2017 startade jag även  SWEA London Art 
igen och har hållt i ett flertal evenemang såsom Secret Gallery i östra London. 
Efter 16 år inom den internationella affärsvärlden lämnade jag Singapore och 
flyttade till London för att förverkliga min dröm om att bli konstnär. Det är nu 6 
½ år sedan jag tog min BA (Hons) i Fine Art Painting vid City & Guilds of London 
Art School. Jag har även jobbat med ekonomi i några år här i London, bland 
annat på Svenska Ambassaden. Just nu arbetar jag i en affär som säljer konst 
och kontorsmaterial när jag inte målar i min ateljé i Purfleet.  
 
Jag ställer ut min konst regelbundet och ska ha en soloutställning i Väsby 
Konsthall i augusti/September i år. Min konst handlar om kulturell identitet 
och nature/nurture konceptet vilket jag utforskar med mig själv som 
utgångspunkt. Trots att jag ser asiatisk ut på utsidan så känner jag mig ‘blond & 
blue eyed’ på insidan. Jag är mycket intresserad av människor och hur vårt 
kulturella arv påverkar oss som individer.    
 
Jag går ofta på vernissage och besöker gallerier och muséer så ofta jag kan. 
Förutom konst så tycker jag om att resa, läsa, utforska London och träffa nya 
människor.   Under de senaste två åren har jag återknytit kontakten med den 
svenska kulturen och the Swedish community genom SWEA. Jag hoppas kunna 
bidra ännu ett år genom mina erfarenheter inom arbetslivet och som konstnär 
och ser mycket fram emot att vara med i SWEAs styrelse under 2018 och 
främja den svenska kulturen.  
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Anna-Karin Aksberg - Sekreterare 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jag är född och uppvuxen på Lidingö i Stockholm, har även bott i Vasastan och 
Kungsholmen och flyttade till London 1996. I Stockholm jobbade jag på WM-
data som konsult, pluggade statsvetenskap och lite annat på Stockholms 
universitet. När WM-data skickade över mig till London för ett åtta månaders 
projekt så bestämde jag mig för att stanna kvar i London några år till.  
 
Har jobbat i City som Project Manager i cirka tio år, blev gravid och började 
studera näringslära istället. Jobbar numera  som näringsterapeut och har bott i 
Chelsea, Belsize Park och Camden Town. Jag är gift med engelsman, har en 10-
årig dotter och bor vid London Bridge. 
 
Mina intressen är resor, mat, restauranger, umgås med vänner, böcker och 
konst. Gillar att rota runt på matmarknader, streetfood, mat trender, 
coffeeshops när jag är ute och reser och i London förstås. Min andra 
favoritstad är New York dit jag reser ofta.  
 
Efter många år i London beslöt jag mig för att gå på ett SWEA Professional 
event. Jag hade alltid trott att SWEA var mer för “expat fruar men jag blev glatt 
överraskad hur fel jag hade. Som relativ ny medlem har jag lärt känna många 
intressanta kvinnor med olika bakgrund och jobb.  
 
Gillar att återknyta kontakten till en svensk “community”utomlands och jag 
kan varmt rekommendera SWEA, inte bara för nyinflyttade,  men också för 
sådana som jag som har varit I London i flera år. Kontakta mig om ni behöver 
tips om London, New York eller vill ha tips om mat och kost.  
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Karin Wikman - Ledamot 
 

 
 

Jag är 53 år och gift med Stefan och vi har två pojkar, 21 och 23 år som bor 
kvar i Sverige. Större delen av min yrkeskarriär har jag arbetat inom den 
offentliga sektorn, och de senaste 11 åren inom vuxenutbildning med elever/ 
ekonomi och systemutveckling. Så länge jag kan minnas har jag haft ett stort 
intresse för hästar och ridning men efter en olycka för några år sedan kunde 
jag inte fortsätta och mitt största intresse blivit mer inriktat på hälsa och 
träning.  
 
Flytten till London har gett mig möjlighet att utbilda mig om inom området och 
jag studerar för närvarande till Friskvårds- och kostkonsult. Jag tycker om att 
röra på mig, gillar att ta långa promenader längs Themsen och att träna Pilates.  
 
Jag har bott i London sen 2016 och nästan samma vecka som jag kom hit fick 
jag kontakt med SWEA London och har därefter försökt vara med på de olika 
roliga aktiviteter som ordnas. Jag har under 2017 varit suppleant i styrelsen 
och varit mycket delaktig i programverksamheten.  

 

Anne Rylander - Ledamot 
 

 
Jag har varit medlem i SWEA London sedan hösten 2013 och var ledamot 
under 2014-15 samt aktiv i programgrupppen under några år. Jag återkom till 
styrelsen 2017, har haft rollen som webbredaktör och även haft hand om 
lunchträffar i norra London. Det känns hedrande och roligt att kunna delta i 
styrelsearbetet och förhoppningsvis bidra till vår gemenskap och trivsel i 
föreningen. SWEA är ett värdefullt nätverk för mig, att få prata mitt modersmål 
känns viktigare desto äldre jag blir och det är alltid inspirerande och roligt 
träffa olika spännande och trevliga Sweor. 
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Jag har mina rötter i Närke där större delen av min familj, släkt och vänner bor. 
Jag har jobbat inom skolans värld i Sverige på olika orter sen början av 80-talet 
och det har också blivit några år på internationella skolor i Qatar, Frankfurt och 
London. Jag har en magisterexamen i pedagogik och är ubildad förskollärare, 
montessorilärare AMI och gymnasielärare där jag undervisade i kurser som t.ex 
pedagogiskt ledarskap, hälsokunskap, fritidskunskap, och psykosocialt arbete.  
 
Bor sedan 2010 med min man Gregory i nordvästra London och när det behövs 
så hjälper jag till på kontoret i hans företag. Jag gillar kultur i olika former, 
långpromenader, är intresserad av hälsofrågor och livstilsfrågor i stort, gillar 
historia, läser gärna faktaböcker, biografier och romaner. 

 
 
Maiken Appleford - Suppleant  

 

 

 

Jag har varit bosatt i England och i Ongar sedan 2004 där jag bor med min 
numera engelska man. Min familj bor i olika delar av Sverige och jag besöker 
mitt gamla hemland så ofta som jag har tillfälle. Jag är uppväxt i Västerbotten, 
Lappland, en äkta norrländska.  
 
Jag blev medlem i SWEA hösten 2016 Fför närvarande jobbar jag med SWEAs 
medlemsregister. En av anledningarna till att jag gick med i SWEA för det 
första, det är att det är trevligt att träffa andra svenskor/svenskar när man bor 
i ett annat land. Men även  att upprätthålla svenska traditioner och givetvis 
språket samt att man lär känna och får nya vänner för livet. Det är många olika 
aktiviteter som erbjuds och som man kan delta i.  
 
Min bakgrund är i hotell och restaurangbranchen med en ledarskaputbildning, 
en business degree samt marknadsföring. Jag är även utbildad kostekonom 
sedan många år. Drev eget cateringföretag i Sverige i tio år och jobbade 
företrädesvis med företagsbeställningar, bröllop och fester av olika karaktär.  
 
Jag har varit ordförande i ett svenskt kvinnligt nätverk i två år innan jag flyttade 
till England. Här har jag arbetat i sex år som Franchise Manager och rekryterat 
företagare till ett engelskt företag. Jag  blev invald som president för Women’s 
Institute i Ongar 2014 och hade den positionen i två år, därefter bestämde jag 
mig för att det var dags för någon ny att ta över då jag ville ägna mer tid åt 
mina egna intressen. 
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Idag arbetar jag på halvtid med ett svensk företag inom mat och hälsa och som 
lanserade sina produkter i England och EU i augusti 2016. Mina intressen är 
mat och hälsa, promenader, badminton och skidåkning när tillfälle ges. 
 

 

Cecilia Camredon - Suppleant 
 

 
 

Jag heter Cecilia Camredon är född i Stockholm för många år sedan och 
uppvuxen i Bromma, närmare bestämt i Nockeby på en av ”dalagatorna”, 
Orsavägen. Gick i Ålstens folkskola, sedan i realskola som det hette på den 
tiden, på Åkeshovs slott, som var inkörsporten till Gymnasiet Nya 
Elementarskolan, vid Åkeshov. Där tog jag  studenten på språklinjen, och jag 
hade ryska som huvudämne. Det var kanske där och då som mitt intresse för 
språk, blommade upp. Efter studenten vid 18 års ålder fick jag pengar av 
svenska staten för att studera till tolk vid Genèves universitet på deras 
välkända tolkskola och jag lämnade då för gott Sverige. Blev utexaminerad 
översättare. Träffade en tjusig schweizare och vi gifte oss 1968. Jag blev då 
också schweizisk medborgare. Yrkesmässigt hittade jag inget arbete i Schweiz 
som översättare utan ramlade in i IT branshen genom att börja jobba på IBM 
1969 och blev kvar  inom denna bransch fram till 2005, då jag blev pensionär. 
Har dock alltid fortsatt att jobba med IT, antingen som konsult, och så 
småningom ideellt inom SWEA Genève och sedan ett antal år inom SWEA 
London.  
 
Jag kom till London 2011 för att ta hand om mina barnbarn och vara en slags 
”guvernant”.  Jag började omgående också att arbeta ideellt för SWEA London, 
först som sekreterare, sedan som SWEA-Bladets redaktör och samtidigt 
ansvarig för SWEA Londons webbsida. Idag är jag fortfarande nanny/granny till 
tre barnbarn full time och anställd av min dotter. I love it!  
 
Dessutom jobbar jag fortfarande passionerat med SWEA London webben som 
ansvarig för webbinnehållet, tillsammans med Anne Rylander, min webbredaktör. 
Jag gillar dessutom att skriva (det håller min svenska litet ”à jour”), och har skrivit 
krönikor om att vara nanny/granny i London i det dåvarande SWEA-Bladet, samt 
intervjuvat ett antal intressanta personligheter för vårt on-line SWEA-Blad, och 
kommer kanske med ny krönika i dagarna.  
 
Är en långtida SWEA medlem, sedan 1993-94 i SWEA Genève, och sedan 2011 i 
London. Har suttit i Genève styrelse i fyra år och i SWEA London styrelsen i fyra år, och 
kommer nu tillbaka som suppleant om jag blir omvald, vilket jag hoppas. 
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Nina Möller - Suppelant 
 

 
 
Kortversionen är följande; uppvuxen i Göteborg, juridikstudier i Stockholm, 
jobb i Alingsås och Göteborg följt av ’time out’ i Stockholm, Köpenhamn och 
London. Lite kött på benen: När jag var ung hade jag en ambition att under 
någon del av mitt liv bo i England, gärna London, eftersom jag alltid kände mig 
så hemma här. När andra åkte på skidresor, åkte till playan eller ut på äventyr i 
Långtbortistan, så åkte jag på bilsemester i England eller tog en city break i 
London.  
 
Valet att börja läsa juridik var därvidlag sällsynt olyckligt, för tro mig - 
internationell juridik är svårare än det låter och inte alls min grej. Så jag blev 
kvar i Sverige ända till 2003. Vid det laget hade jag lagt juridiken på hyllan efter 
nästan 20 år, största delen av tiden som advokat. Under min time out i 
Stockholm hade jag fått möjlighet att läsa engelska i tre terminer på mitt gamla 
universitet, vilket var underbart.  
 
Min man Peter hade fått jobb i Malmö och vi tyckte Köpenhamn lät som ett 
spännande alternativ för bosättning, särskilt som jag är kvartsdansk. Någon 
danska kunde jag dock inte, så väl i Köpenhamn gick jag på danska för 
invandrare och senare läste jag italienska på motsvarigheten till Komvux. Efter 
sju-åtta år började maken trappa ned och planerna som grott rätt länge om att 
styra kosan till London ’just for the fun of it’ blev äntligen till verklighet hösten 
2010.  
 
Efter ett knappt halvår kom jag med i SWEA, och ångrade att jag inte tagit det 
steget från dag ett. Genom SWEA fick jag direkt kontakt med ett antal trevliga 
svenska tjejer som gav mig massor med tips, kontakter och möjligheter till 
trevliga stunder. Jag har ansvarat för utskicken för ’Kafferep i Sydväst’, men 
tycker nu det vore stimulerande med lite mer centralt arbete för SWEA. Det 
finns ingen stad jag hellre vill bo i än London, det är ett fantastiskt privilegium 
att ha tillgång till denna fantastiska, vitala och balla stad med dess blandning av 
människor och historia! 
 

 

 

 

 


