Vi ställde en av våra programansvariga, Lena Brisland mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
Sedan December 1993. Jag flyttade från
Stockholm till Italien, där jag bodde först i Cascina
och sen i Tirrenia, båda ligger mellan Pisa och
Livorno på västkusten. Bodde i Italien i ett år och
sedan flyttade vi till Tyskland, där vi bodde ett år i
Stuttgart och sen vidare till Mannheim i ett år. Kom
till USA, Dale City, VA närmare bestämt, nyåret
1997. Bor nu i Annapolis, MD.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
Jobbade som processingenjör på AGA AB i 5 år
efter att ha gått ut teknisk linje på gymnasiet.
Vilken är den största förändringen?
Förutom mat och omgivningarna, vänner och familj, att vänja sig vid den lite annorlunda
kulturen som finns här. Folk är mer öppna och direkta om man jämför med Svenskar,
som är lite mer reserverade. I början var det lite överväldigande men nu tycket jag om
denna sociala närhet och värme som de har här. Blir väl lite lustigt bemött när jag
kommer hem till Sverige och beter mig likadant (ler mot främlingar och pratar för
mycket, etc), men det går bra det också.
Vilka är fördelarna med att bo
utomlands?
De tillfällen som man har här i USA, som
man kanske inte skulle ha fått i Sverige.
Har du upplevt några nackdelar och i
så fall vilka?
Det är inte så lätt att bara åka hem en
sväng. Det tar en hel del planering och
semester för att få till det. Och semester
får man ju inte lika mycket här.
Hur ser din vardag ut?
Åka till jobbet (mycket trafik), jobba, sitta i trafik, hem och spendera tid men mannen.
Vad gör du helst på fritiden?
Spendera tid med vänner, och titta på hockey. Planera våran nästa resa.

Beskriv en lyckad fest.
Glada vänner och mycket skratt.
Vad är du bäst på?
Att få folk att känna sig hemma och skratta.
Och sämst?
Inte så bekväm i stora grupper.

Du och SWEA.
När blev du swea?
2010, blev medlem och med i styrelsen nästan på en gång.
Varför?
Träffade ett par stycken trevliga Sweor på en After Work HH som övertalade mig att gå
med.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag är med i programgruppen sen 2010. Har fått flera nya, nu nära och kära, vänner
genom SWEA.
Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle
du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Angelina Jolie
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Årsmötet i Philadelphia var kul. Träffa andra
Sweor, och får spendera lite mer tid med min
egen SWEA-styrelse.
Vad har vi glömt att fråga?
Vem är din favoritkändis?

Vad skulle du ha svarat?
Alex Ovechkin (hockeyspelare, Washington Capitals)

