
 

 

Skriv ett mejl till din vän 

 
Du ska skriva ett mejl till din kompis i ditt hemland. Tänk på att börja och avsluta mejlet 
på lämpligt sätt. 

 Beskriv årstiderna Sverige. 

 Berätta vad man kan göra i Sverige under de olika årstiderna. 

 Berätta vilken årstid du tycker bäst om och varför. 

 Fråga om din vän vill komma och hälsa på dig i Sandviken. 

 

Hej Rebecka!  

Hur är det med dig? Jag hoppas att du och din familj mår bra 

nu. Hur är vädret i Finland? Jag hoppas att det är soligt och 

skönt.  

 

Idag är det lite kallt och molnigt eftersom det är höst nu. På 

hösten tittar många människor på film och dricker te. Vissa 

personer plockar svamp och bär i skogen. Eftersom hösten är 

en mörk årstid brukar jag tända ljus på kvällen. Solen skiner 

inte så mycket på hösten och vintern så därför äter många 

människor d-vitamin. Vad brukar du göra på hösten?  

 

Snart är det vinter här i Sverige och då är det mycket kallt. Då 

ska jag åka mycket skidor och spela ishockey med mina nya 

vänner. Eftersom det är så kallt ute så kommer jag låna några 

böcker på biblioteket. Jag brukar sitta framför brasan och 

dricka ett glas vin.  

 

Mina favoritårstider är våren och sommaren. Då börjar 

blommorna växa och solen skiner mycket. Jag älskar att bada i 

havet och grilla med mina vänner. Solen skiner hela dagen och 

det är fantastiskt. Då brukar jag åka till Högbo för att 

promenera och läsa en bra bok i solen. Jag provade att åka 



 

 

Mountain Bike i Högbo en gång. Det var mycket roligt och jag 

blev trött efteråt.  

 

På sommaren har jag semester en månad. Kan du komma och 

hälsa på mig då? Det skulle vara så kul att ses igen.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Sam 

 

 

 


