Logg från Älvå
Datum: 22/10-20
Elevloggare: Emelie B och Andreas
Personalloggare: Alva
Position: Göteborg
Väder: Mulet med regn

Elevlogg:
Hallå på er!
Denna dag var inte den mest spännande dagen men vi ska försöka göra vårt bästa med loggen.
Dagen började med frukost som vanligt vid 07:30, då det är sista dagen på Älva var det dags för
slutstädning, det vill säga att varenda vrå och list på hela fartyget ska städas. Då allt ska städas
började vi med att flytta ut allt ur våra hytter för att förbereda städningen. Städningen började vid
09:00 och avslutades ungefär vid halv 5. Hur tråkigt städningen än låter så hade vi ändå ganska roligt,
speciellt de som städade utomhus då det regnade nästan hela dagen.
Senare på kvällen var det dags för slutmiddag igen. Idag var det vaktlag B:s tur att stå för kvällen då
temat blev ”efter bottentrålning” vilket betyder att man skulle klä ut sig till saker som har med
bottentrålning att göra som till exempel en fisk eller ett fiskenät. Tillsammans med fina ut klädnader
och god mat blev det ett bra slut på dagen.
Trots dessa trevliga veckor här på Älva med extremt pedagogisk och trevlig besättning och såklart
trevliga klasskamrater ska det ändå bli trevligt att åka hem.
Hej då från MBV19 & MBV18!

Personallogg:
Hej alla där hemma!
Vilken dag vi har haft! Den började som vanligt med frukost, följd av lite sista minuten packning. Sen
körde vi en kort samling innan den kända storstädningen drog igång! Eleverna har haft modet uppe
hela dagen och redan innan lunch var vi klara med flera hytter och områden. Till lunch fick vi en
härlig kylskåpsrensning och sen fortsatte vi storstädningen.

Moder Jord bjöd tyvärr på regn nästan hela dagen, men de som städade däck kämpade tappert på
ändå! Redan vid 15:00 började allt bli klart och vi i besättningen är väldigt imponerade på klassernas
städkunskaper.
Jag har inte seglat med MBV tidigare och jag måste säga att de har varit en fröjd att segla med och
överträffat mina förväntningar! Tack MBV18 och MBV19 för en trevlig seglats. Ett största lycka till till
MBV18 efter studenten och till MBV19, jag hoppas vi ses vid nästa segling!
Skepp o’ hoj
Alva

