
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 14/-12-22 

Elevloggare: Sol och Hjalmar  

Personalloggare:  Markus 

Position: Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: - 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder:  Moln, 19 grader 

 

 

Elevlogg:  
Idag var det sista dagen här ombord vilket såklart innebär slutstädning. Efter frukost så sattes det i 

gång direkt med att städa hela båten. Det var lunch vid halv 12 och byssalaget hade självklart lagat 

klassikern och allas favoritkorv med bröd. När vi hade ätit lunch var det bara att sätta i gång med 

städningen igen och efter några slitsamma timmar var det dags för fikapaus då vi fick glögg och 

bullar!  

När vi till slut var klara vid halv 6 sprang alla in för en snabb dusch för att sedan förbereda sig för en 

trerätters middag ute på restaurang. Under middagen delades såklart secret Santa ut vilket slutade i 

många skratt. Efter middagen fick vi cruisa runt i stan och på grund av att vi har sovmorgon imorgon 

fick vi vara ute till HALV ELVA! Då detta är sista loggen från oss på Mbv så signar vi ut simma lugnt!  

   

Personallogg:  
Slutstädning sätter press på både psyke och uthållighet. Hela tiden nya områden att städa. Tand-

petare runt eluttag, lampor som plockas isär, rost som skrubbas bort, durkar som öppnas osv, osv. 

Från tidig morgon till kl. 18.00 putsades och fejades det. En stor bedrift och en kanske större bedrift 

var att alla höll humöret uppe och stöttade varandra. 

Personligen hade jag den något otacksamma uppgiften att ordna ett restaurangbesök för 36 per-

soner med följande önskemål (förutom individuella önskemål om mat): Sittplatser i bra läge, max 13 

euro per person, 2 vegetariska, 1 glutenfri, 2 mjölkfria och en utan vissa kryddor. Känner mig lite av 

en hjälte så här i efterhand då alla var till synes nöjda med trerätters middagen. Jag fick också en 

varm applåd och tacksamma kommentarer. Hoppas att värmen följer med hem då det rapporterats 

om 18 minusgrader hemma. 

Nu väntar sista natten i sjökojen. 

Lärare Markus 

 







 


