Vi ställde vår sekreterare, Martina Lash mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har bott 5 år utomlands. Fyra år i
Washington DC och ett år i Munchen.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
Studerade mänskliga rättigheter samtidigt som
jag arbetade for IF-skadeförsäkring i Göteborg.
Vilken är den största förändringen?
Att bara kunna träffa min kärnfamilj två gånger
om året.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Man får ett annat perspektiv på Sverige och
man växer som individ.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Lagar och reformer är väldigt olikt från Sverige. USA är mycket mer segregation
än Sverige och klyftorna kan vara mycket stora mellan invånare i samma stad.
Hur ser din vardag ut?
Arbetar på House of Sweden på vardagarna och försöker roa mig så ofta jag kan
på kvallarna med happy hours och en god middag tillsammans med min man
eller några vänner.
Vad gör du helst på fritiden?
Spenderar tid utomhus och upptäcker nya städer kring Washington DC. Umgås
med min familj och hunden.
Beskriv en lyckad fest.
När man glömmer bort tiden och alla är
mätta och glada.
Vad är du bäst på?
Idrott och att alltid vara positiv.
Och sämst?
Kan stressa upp mig allt för lätt ibland.

Du och SWEA
När blev du Swea?
Jag blev en Swea 2010
Varför?
Pratade med en annan Swea (Pernilla Jonsson)
över nätet som bjöd in mig på SWEAs årliga
julbasar. Då hade jag inte träffat någon svensk på
ett år och blev glatt överraskad av det varma
välkomnandet jag fick.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag är nyvald sekreterare.
Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du
helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Min mamma hade tyckt att det hade varit väldigt trevligt att vara med!
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
En helgutflykt till Harpers Ferry. Det var min första helgutflykt tillsammans med
mina framtida SWEA-vänner som har
ändrat mitt liv till det positiva här i
Washington DC.
Vad har vi glömt att fråga?
Vad är det bästa med DC?
Vad skulle du ha svarat?
Internationell atmosfär och att det alltid
finns något att göra och något nytt att
prova.

