
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 08-03-2022 

Elevloggare: Hannes och Elisabeth 

Personalloggare:  Björn Hammarström 

Position: Lanzarote, Arrecife 

Planerat datum för att segla vidare: 11 mars 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz, Teneriffa 12 mars 

Väder:  Soligt 22 grader varmt  

 

Elevlogg:  
Hej! 

Dagen började stressigt när vi under städningen hittade en kackerlacka i ett av rummen. Detta löste 

vi genom att kasta ut kackerlackan och sätta upp fällor i alla rummen. Efter städningen var det dags 

för matteprov. Blandade åsikter om hur det gick med citat som ”tagga F” från Emma och ”provet var 

extremt enkelt och välkoordinerat” från Elliot (som inte skrev det). Vi får se hur det gick när vi får till-

baka det. 

 

På rasten innan lunchen gick några och köpte glass medan andra solade. Efter lunchen var det dags 

för fartygsbefällektioner. På rasten innan middagen solade några lite till och några köpte glass igen. 

Sen var det dags för trerätters middag. Temat var ekologisk hållbarhet med dress code att låna ett 

plagg av någon annan. Till förrätt var det tempura, friterade räkor med en sås. Varmrätten var 

bouillabaisse, en fisk-och skaldjursgryta med nybakat bröd till. Till efterrätt var det cheesecake. 

Allting var väldigt gott. Vi hoppas på lika bra väder imorgon. 

Hälsningar från Älva 

Hannes och Elisabeth      

       

Personallogg:  
Hej igen!  En härlig dag här i Arrecife. Solen har strålat hela dagen över oss medan eleverna ägnat sig 

åt sin favoritsyssla, asymptoter och integraler i forn av ett matteprov. Ja det återstår att se resultatet 

men vi räknar med toppresultat. Eftermiddagen ägnade jag personligen åt en liten promenad i 

staden, en fin liten stad. Middagen blev en stor hit, god mat med koppling till lagets tema. Bra jobbat 

byssalaget! Nu börjar friden sänka sig över skeppet, en del elever har gått iväg till stan medan byssa-

laget fortfarande sanerar byssan efter middagen.  

Vi hörs igen Björn 



 

Fullt ös för att få all mat redo. 

 

 

 

Sol och plugg på kajen 



  

 

Dags för käk, och de flesta hade klätt ut sig som någon annan i klassen  


