
Личная переписка
Электронная почта

Электронная почта - 
Эсперанто Шведский
Estimata John, Hej John,

Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Estimata Panjo/Paĉjo, Hej mamma/pappa,
Neformala, uzata kiam skrivi viajn patrinojn

Estimata Onklo Jerome, Hej farbror/morbror Jerome,
Neformala, uzata kiam skrivi al membro de via familio

Saluton John, Hallå John,
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Saluton John, Hej John,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amiko

John, John,
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Mia kara, Min älskling,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amato

Mia kara, Raring,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Estimata John, Min käre John,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Dankon pro via retpoŝto. Tack för ditt mejl.
Uzata kiam respondi al korespondado

Estis bona denove aŭdi de vi. Det var roligt att du hörde av dig igen.
Uzata kiam respondi al korespondado

Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom
longa.

Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.

Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo

Страница 1 24.05.2023



Личная переписка
Электронная почта
Estis tro longa, ke ni ne skribis. Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.

Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo

Электронная почта - 
Эсперанто Шведский
Mi skribas por informi vin, ke... Jag skriver för att berätta att ...

Uzata kiam oni havas gravajn novaĵon

Ĉu vi havas planojn por...? Har ni några planer för ...?
Uzata kiam vi volas inviti iun al evento aŭ renkonti supre kun ili

Dankon pro sendii / inviti / diri... Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Uzata por danki iun por sendi ion / inviti iun ie / diri iu informo

Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi
min / skribi al mi...

Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd
mig / skrev till mig angående ...

Uzata kiam danki sincere iun por rakonti al vi ion / proponi vin ion / skribi al vi pri io

Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min /
sendas min...

Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig /
skicka mig ...

Uzata kiam vi sincere dankas ion, ke iu skribis al vi / invitis vin / sendis vin

Mi estas ĝojigita anonci, ke... Jag är glad att kunna berätta att ...
Uzata kiam anonci predikantinojn al amikoj

Mi ĝojis aŭdi, ke... Jag är glad att höra att ...
Uzata kiam diri mesaĝon aŭ novaĵon

Mi bedaŭras informi vin, ke... Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Uzata kiam anoni malbonajn novaĵojn al amikoj

Mi bedaŭras aŭdi tion... Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Uzata kiam konsoli amikon pri malbonaj novaĵoj, ke ili devis

Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon
ĉe...

Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya
hemsida ...

Uzata kiam deziranta amikon vidi vian novan retejon
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Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia
uzantnomo estas...

Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...

Uzata kiam deziranta amikon aldoni vin sur tujmesaĝilo, tiel ke vi povas komuniki pli ofte

Электронная почта - 
Эсперанто Шведский
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin. Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar

dem massor.
Uzata kiam vi volas diri iun, ke vi mankas ilin

...sendas lian/ŝian amon. ... hälsar.
Uzata aldoninte saluton al letero

Diru saluton al... por mi. Hälsa ... från mig.
Uzata aldoninte saluton al letero

Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ. Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Reskribu baldaŭ. Mejla mig så fort som möjligt.
Rekta, uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Skribu reen kiam... Mejla mig gärna när ...
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondas nur kiam ili havas novaĵojn de io

Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli. Mejla mig så fort du vet något mer.
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondas nur kiam ili havas novaĵojn de io

Atentu. Sköt om dig.
Uzata kiam skribi al familio kaj amikoj

Mi amas vin. Jag älskar dig.
Uzata kiam skribi al via partnero

Ĉion bonan, Hälsningar,
Neformala, uzata inter familio, amikoj aŭ kolegoj
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Ĉion bonan, Hjärtliga hälsningar,

Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉion bonan, Hjärtligaste hälsningar,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉion bonan, Jag önskar dig allt gott,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉiu mia amo, Många kramar,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Multe da amo, Puss och kram,
Neformala, uzata inter familio

Multa amo, Kramisar,
Neformala, uzata inter familio
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