
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Amanda Särnegrim 

 

2. E-mail: amandasa@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: Bioteknik, industri och miljö  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Univeristy of Florida, Gainesville 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  Claudio Gonzalez, cfgonzalez@ufl.edu  

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Scheilachu Gomez, spgomez@ufl.edu 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Scheilachu Gomez och Mary Ann 

Soncrant allenee@ufl.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail):  

 
9. Visum (J1 eller F1)?: J1 

 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): 

 

Processen påbörjades i mars, någon vecka efter att jag blivit antagen till platsen och 
avslutades i mitten av maj. 

 
Universitet ville ha: 

 Kopia av passet 

 Intyg från banken att jag hade en viss summa  

 Intyg på CHUST stipendiet  

 CV 

 EVDS-2019 request form 

 Intyg att jag skulle ha bachelorexamen 

 Betyg 
 

Ambassaden ville ha 

 Foto 

 Pass 

 I-160 (finns på ambassadens hemsida) 

 DS2019 (som man får från universitetet) 

 Kvitto på att avgiften betalats, kvitto från Internet funkar inte 



 Kvitto på SEVIS avgift betalats 

 Kuvert med frimärken adresserat till mig själv 

 
Detta krävdes för att få visumet. Efter intervjun på ambassaden fick jag visumet två dagar 
senare.  

 
Det som var problematiskt var att universitetet krävde att man skulle ha en bachelorexamen 

eller vara inne på examensåret. De förstod inte att jag var det eftersom jag hade två år kvar. Så 
det tog lite tid att övertyga dem om att så var fallet, och de ville ha intyg från ansvarig på kth.  

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):   
Jag arbetade 8 veckor, mellan 20 juni och 12 augusti.  

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  

Arbetstiderna varierade beroende på vad man gjorde och det var fritt att bestämma själv 

när man kom och gick. Jag brukade komma vid 9 och gå vid 17. Ibland kom jag in senare 
och ibland slutade jag senare. Jag behövde inte jobba helger.  

 
13. Ämnesområde:  

Proteinrening och screening 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! 

Mitt projekt handlade om proteiner från Candidatus Liberibacter som är en bakterie som 
dödar apelsinträd i Florida och världen, de orsakar en sjukdom som kallas Huanglongbing 
eller citrus greening. Min uppgift gick ut på att göra en screening med thermomelting för 

ett av proteinen, för att hitta kemikalier som binder till det och då inaktivera/destabilisera 
proteinet.  Jag fick också göra proteinrening för att få fram mitt protein. 

 
15. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 

tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 

var tillräckliga? 

Jag tycker det har varit bra att få lite mera labvana, och fått prova på tekniker lite mer än 

under labkurser där labassarna gör det mesta. Jag fick bl.a göra gelelktrofores, french-
press, affinitetskromatografi och så själva screeningen mha PCR. Det har också varit 
intressant att se hur arbetet i labbet fungerar. Förkunskaperna var tillräckliga, och om man 

inte visste något var det bara att fråga, alla på labbet var väldigt hjälpsamma.  
  

16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  

Samarbetet fungerade bra. Proffessorn var väldigt mån om att alla trivdes och kom ofta in 
och hörde hur det gick. Och det var bara att gå och fråga honom om man undrade något. 

Jag arbetade med olika personer under tiden jag var där men det fungerade bra med alla 
och alla svarade på frågor och hjälpte till om det behövdes.  
 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

 

Jag hade Gouda reseförsäkring. Den omfattade även arbetstid och de gav snabbt intyg som 
Universitetet krävde. Jag betalade 1712 kr.  

 

18. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 

du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det?  



 

Stipendium från CHUST, 10 000, samt egna besparingar.  
 

19. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? 

 

Nej 
 

20. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? 

 

Det var svårt att hitta förstahandskontrakt eftersom de flesta tog slut 31 juli, 1 augusti. 
Hittade två ställen, men de fick inte så bra recensioner, bo granne med knarklangare eller 

ha mögel, så jag vågade inte ta dem. Sedan hittade jag på Craigslist, där jag hyrde ett rum 
med eget badrum men med delat kök och vardagsrum. Hyran var strax under 400 dollar 
per månad. Stället heter Tivoli apartments och det var ett fint område med en damm 

utanför mitt hus och med pool och ett litet gym. Jag bodde med två andra personer som 
doktorerade respektive praktiserade på UF.  Den ena var väldigt stökig av sig, så det var 

inte så roligt, men båda var trevliga och det gick bra. Det fungerar bra att bo så, trevligt att 
ha någon att prata lite med ibland.    
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

Att äta ute var billigare, köpa mat är väl ungefär samma, vissa saker är dyrare medan 

andra är billigare så det jämnar nog ut sig. Man åkte gratis på bussarna om man hade UF 
id.  
 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 

Jag flög först till New York eftersom jag avslutade en vecka där och det blev billigare 

med tur och retur biljett. Därifrån flög jag till Gainesville. Till New York kostade  det 
ungefär 6400 kr och till Gainesville kostade det runt 5000 kr.  
  

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
The top är en kul restaurang i Downtown. Men fråga folk på labbet, de vet var man ska gå 

för att äta eller gå ut.  
 
Det finns flera vandringsleder  runtomkring Gainesville. Jag rekommenderar verkligen La 

Chua trail, som går ut på Paynes Praire och förbi vattendrag där man kan se alligatorer. 
Lite längre bort finns Bolen Bluff Trail och själva Paynes Praire Reserve som också har 

bra vandringsleder. Devil’s Millhopper som är ett slukhål var kul att se. (Går utmärkt att 
cykla till alla.) 
 

Lake Alice ligger på campus och är fint. Där kan man se en och annan alligator.  
 

Micanopy är en liten stad med antikaffärer i gamla hus. Det går bra att cykla dit, är 
cykelfält hela vägen, ca 15 km från gainesville.  
 

St Augustine är en mysig liten stad ca 2 timmar med bil från Gainesville 
 



Amelia Island och Little Talbot State Park är jätte fint. Åk dit! Det finns stränder, 

vandringsleder, man kan se delfiner och vägen är jättefin att köra mellan floder och fina 
hus. Kingsley plantation är värt ett besök.  

 
Cedar Key är en liten stad vid gulfkusten. Det finns en liten strand om man vill det, och så 
kan man ta en båttur. Man kan hyra kanot och paddla, men jag gjorde aldrig det. Såg 

delfiner här också. 
 

Disney world är kul att ha sett. Det är dyrt dock, och jag tyckte kanske inte att det var värt 
alla pengar, men jag är heller ingen nöjesparkperson. Det var kul för det var annorlunda 
från andra parker jag besökt. Jag besökte Magic Kingsom och Epcot och hann med båda 

på en dag. Men då åkte jag inte allt. Köerna var inte så farliga förutom på vissa 
attraktioner när jag var där. Jag gick en söndag och var där när de öppnade, så det är ett 

tips. 
  
Lite längre bort, som jag inte besökte under denna resa men när jag var i Florida på 

semester för några år sedan är Miami – gå till stranden och art deco området och åk 
monorailen som går högt upp med utsikt över staden, the Keys – fint, går att hitta 

badställen och själva vägen är jättefin och Everglades – såg massor med alligatorer och 
fåglar och det finns fina vandringar/promenader.    

 

 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

Bara det med visumet ovan. 
 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? 

 

Ja 
 

26. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 

tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommittée 

Om du är under 25 och vill hyra bil har Enterprise bra priser, bara 15 dollar extra per dag. De 

andra jag tittade på hade 25 dollar extra. Det ligger i korsningen mellen University avenue 
och 13th street. 
 

Köp en cykel! Det är lättare att ta sig runt då. Jag köpte en på walmart och med lås kostade 
det 100 dollar.  

 
Bussarna går också, men på helgerna går de väldigt sällan. Kolla på rts.com.  
 

 


