
Logg	från	A� lva	 

Datum: 26/2 

Elevloggare: Hugo H & Ylwali H 

Personalloggare: Frida   

Position: Gran Tarajal, Fuerteventura 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/3 

Planerat datum för att segla vidare: 27/2 

Väder: soligt och varmt 

Elevlogg:  

Hej alla föräldrar, vänner, skolkamrater och amatörer.  

Vi ligger nu till kaj i Gran Tarajal. Dagen har varit intensiv med många ändringar i schemat. Morgonen 

började med att vi la till i hamnen men på grund av oklar vågrörelse tvingades vi förflytta oss till 

andra sidan hamnen, hela 300m bort. Efter att vi förtöjt och båten var i säkerhet började dagen på 

riktigt.  

Tanken var att vi skulle åka till en Aloe vera farm men eftersom vi inte fick tag på cyklar att hyra och 

brist på tid blev utflykten förflyttad till morgondagen. Istället utförde vi vaktlag fyras miljöaktivitet (vi 

är vaktlag 4). Miljöaktiviteten bestod av en skräpplockartävling och vi kan nu stolt berätta at vi 

bidragit till en bättre miljö här i Gran Tarajal. Lokalbefolkningen var väldigt imponerade av vårat 

initiativ av skräpplockande och tyckte det var kul att se ungdomar som engagerar sig i miljö. Många 

komplimanger blev mottagna.  

Efter miljöaktiviteten hade vi lektioner med matte och fartygsbefäl. Nu på kvällskvisten har många i 

klassen gått ut för att utforska den lilla staden (det finns 12 restauranger). När vi nu i denna stund 

sitter och skriver denna logg kan vi också konstatera att det finns ett argsint ungdomsgäng utanför 

båten som spelar fotboll med våra sopor.   

Som avslutning vill vi dela med oss av vår fina vaktlagsramsa.  

TSF SSD vi får allt att ske, 

Ni får våra mackor bre, vi förtjänar de  

Vi är vaktlag fyra låt oss båten styra 

Gud tar, gud ger å han ger oss mer och mer 

TSF SSD!!!! 

 

Tack för oss och ha en trevlig kväll/natt/morgon.  

//Ylwali & Hugo! 





 



 

Personallogg: 

Hej allihop, 

Efter en trevlig natt till sjöss så har vi kommit in till kaj, första kajplatsen funkade inte riktigt för oss så 

vi förhalade längre ut på piren och ligger nu bättre. 

Efter att vi förtöjt båten så städade eleverna hela båten, det blev så himla fint! 

Eftersom vi hade gått nattvakt så avslutades vår dag runt 13:30 och vi kunde få lite välbehövlig vila. 

Inte alla i besättningen gick och vilade, utan några kämpade på med lektioner och jobbade på på däck 

och i byssan.  

Efter att ha sovit i någon timma eller två så var det dags för kvällsmat. Idag serverades en ypperlig 

svamprisotto, så god att man tog en extra portion även om man var mätt ☺ 

Sedan kilade några av oss iland för att fylla på godisförrådet och beundra de fina väggmålningarna 

som finns här och var i byn.  

Och nu är det dags för att kolla på lite film och minska godisförrådet. 

Med vänliga hälsningar  

Frida  









 


