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Kanndarn har allti vart bäst på att ta 
granör i kanndarsberga är fyrn som 

är störst av alla fyrar såklart.
När pappa va lia to man också 

granör såklart.
När man blir gammal ska man bli 

gobbe på hamna så ä reglera.
Kanndarsberga är snyggast störst i 

bäst läge av alla.

Kanndarn äger på att ta graner dom vinner varje år i 
smyg. Kanndarn ligger på Öckerö eller kanndarn 
äger Öckerö. 

Kanndarn har en hamn en skit stor såklart där nere 
vid hamnen är alla gubbar som fiskar och sånt. Dom 
sitter i allboa och pratar skid. 

Nästan alla gobba har en båd kanndarn får alltid 
mest Fesk i värden.  






K A N N DA R S B E R G A  

På bilden där är kanndarsberga. 

Kanndarsberga ligger ungefär på mount everest 
höjd och hamnen är stor som Atlanten. Kanndarn är 
känt i mer en halva jordklotet och uppe i Filippinerna 
pratar dom om att kanndarn är så stort och rikt och 
att dom vill flytta till kanndarn. 



E K R A N  O M  K A N N DA R N

                              BOSKASH BERGA

Boskash berga är ett litet landskap i 
kanndarsberga som ärungefär lika stort som 
Halland. I boskash berga finns det en brygga 
som är så hög att man hinner nästan dö av syre 
brist innan du ens nuddar vattnet...

Kanndarn är ett mega område i Europa. om 
ni har hörtalats som Öckerö så måste ni har 
hörtalats om kanndarn. 

Om ni nån gång ska flötta te kanndarn så 
måste i fråga expertisen först och de ä 
självklart Elmer & Alfred som är expertisen. 

Expertisens företag heter ELFRED AB. 

Dom har länge varit expertis och kan nästan 
inte ens gå på vägen utan att fölk lägger sig 
ner och ber för dom. 

Vi tycker att ELFRED ska inte behöva gå i 
skolan och att dom alltid ska få frukost på 
sängen!!! 

                     ÖVRIGT OM KANNDARN 

Tröjan på bilden där finns bara ett exemplar i värden 

Den är värd runt 115 miljarder dollar och han som kom på 
tröjan hette kanndarsgobbe_båtsson och dog för 75 år 
sen. Han blev mördad av en avundsjuk rö-bo efter som han 

                         HAMNEN & BÅTARNA

På bilden där till vänster ser du våran lilla hamn som ska 
byggas ut några kilometer för att den är så liten.

Våra båtar är stora som hus och kungens båt ligger i 
kanndarn men den är så ful så vi vill inte ha den där.....


