Logg från Älvå
Datum: 3/2 2020
Elevloggare: August & Axel
Personalloggare: Linda
Position: Las Palmas
Planerat datum för att segla vidare: Mot flygplatsen 07.00 i morgon bitti
Beräknad ankomst till nästa hamn: Arlanda 16.30
Väder: Fint!

Elevlogg:
God kväll ifrån Älva!
Idag var det dags för stora skeppsstädningen. Dagen inleddes med att vi bar upp all vår packning ur
hytterna för att rensa ut hytterna. Efter det hade vi insamling utav böcker och studiematerial för att
sedan kunna börja på städningen. Under städningen så städade vi igenom nästan hela båten. Vi
städade alla utrymmen på hela båten inklusive uppe på däck. Detta pågick ungefär hela dagen med
pauser från både lunch och fika ifrån vårt kära byssalag. Den pågick hela vägen fram till sent på
eftermiddagen då vi hade lite tid att göra oss i ordning till vår finmiddag ute på restaurang som vår
kapten hade bokat. Sedan möttes vi alla på restaurangen runt klockan 18:00. Där fick vi äta en god
paella och sedan glass till efterrätt. Efter middagen var klar så hade vi fri hopp och lek fram till
kl. 23.00.
MvH/MB17A

Personallogg:
Hej där hemma!
Idag var den sista dagen ombord Älva med den här klassen. Det är lite sorgligt faktiskt. Jag har sett
fram emot att få segla med Mb17a i tre år och dessa två veckor som jag har varit ombord har gått
väldigt fort. Resan har varit fylld med roligheter, upplevelser och tappra elever som jobbat och
pluggat hårt. Eleverna lämnade in sin sista gemensamma marinbiologirapport igår. De har jämfört
skillnader och likheter mellan växt- och djurlivet i tidvattenzonen på La Gomera och El Hierro. Det ser
faktiskt ut att bli en riktigt intressant läsning för mig.

Men det jag framförallt tar med mig hem är minnet av alla härliga skratt, det soliga vädret, härliga
bad och snorklingsturer samt fantastiska utflykter. Det har verkligen varit underbart att få segla med
härliga Mb17a och den fantastiska besättningen.
Vi ses snart!/Linda

Sandskulptur ”Africa” på stranden i Las Palmas, nattligt hav i bakgrunden

