
Logg	från	A� lva	1	maj 

Datum: 2018-05-01  

Elevloggare: Joar Berglund   

Personalloggare:  Matros Frida 

Position:  Förtöjda i Brugge.  

Väder: Växlande molnighet ca 14 grader varmt 

Elevlogg:   

Nämen tjäna!  

Såklart blev jag tilldelad att skriva logg igen eftersom den första jag skrev blev en succé!   

Tystnaden har lagt sig på Älva, då alla elever har flytt från båten efter ett heldagsprojekt i form av 

slutstädning, men inte er favorit Joar för han behövde stanna kvar på båten för att skriva logg.  

Juste tillbaka till slutstädningen… ALLT har torkats, skrubbats, tvättats samt putsats, tog bara sisådär 

1 234 timmar att göra men nu skiner båten som aldrig förr, nästan så bra att besättningsmannen 

Aron blev lite imponerad (då är det verkligen tip top).  

Nu tänkte jag gå igenom steg för steg för hela båtens städrutiner: 

Steg  1. Klaga på hur mycket du saknar mamma som gör allt åt dig där hemma. 

…..  

Steg  34 573. Få området godkänt av besättningen, vid ej godkänt område gå tillbaka till steg 1.  

 

Kort och gott, nu sitter jag ensam på båten med The One and only Zainab och äter fiskpinnar.  

Vilken kväll!  

 

På återseende,    

Joar 

 

 

 

 



 

 

Personallogg:  

Hej allihopa, 

Idag har vi, som Joar skrivit, haft slutstädning. Men det tog inte 1234 timmar XD utan gick på 

rekordtid, alla arbetade effektivt på och slutstädningen avslutades 2 timmar tidigare än vanligt, men 

det var många som saknade mamma under städningen ☺ 

Under en slutstädning plockar man ut alla personliga ägodelar och dammtorkar, skrubbar, moppar 

och dammsuger varje skrymsle ombord så att hela båten skiner fint. Jag tror inte att eleverna hade 

någon aning om hur skitigt det kan bli av att bo 40 personer på en båt under 3,5 vecka. Och flera har 

hittat en massa av sina grejer som har varit borta under de 3,5 veckor då de rullat under bingar osv. 

Nu har vi alla lite ledig tid, flera är ute på byn och några sitter och tittar på skräckfilm. Halva 

besättningen har passat på att få håret klippt av vår styrman Madde, ute på däck i kvällssolen, med 

riktigt fina resultat ☺ 

Hoppas ni har det bra där hemma! 

//Frida 

 

 


