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Dockan
slår ut i
full blom
Intresset för Dockan fortsätter att växa. Detta är självklart mycket stimulerande
för alla oss som arbetar på
området. Utbudet av bostäder har inte kunnat möta
den stora efterfrågan. Glädjande för många som vill
flytta hit är att utbyggnaden
av Dockans västra sida nu
kommer att ta fart. Under
året kommer vi att se hur
bygget av ett kontorshus
och ett bostadshus påbörjas. Även vägnätet byggs ut
och vi kommer att se både
Hallenborgs gata och Dockgatan anläggas.

•••

Från bygge till hygge
Den efterlängtade värmen överraskade tidigt i år och på
Dockan vimlar det av folk som aldrig förr. På den östra sidan
är byggdammet nästan helt bortstädat och området sjuder
av liv. Marinan med caféer och restauranger har blivit en
publikmagnet. Även våra danska grannar kommer gärna hit
och ”hygger” sig.
Allsång
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Vi kommer också att kunna
se fram emot mer grönska
nu när den första parken
anläggs på området. Pirspetsen tar just nu form på
ritbordet och kommer att
anläggas 2008. I sommar är
många event förlagda hit
och jag kan välkomna er ner
på allt från skatetävling till
Allsång. Känner du för att
bara koppla av och njuta där
Malmö möter havet – då är
Dockan rätt plats.

Lennart Ottosson
VD Dockan Exploatering AB

Nya kontor
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Ledigt i Marinan
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På bästa läge intill Dockplatsen, strax framför småbåtshamnen står kontorshuset Dockporten klar för inflyttning.
Här kommer Wihlborgs 50
anställda i Malmö att vara stationerade på andra våningen.
Inflyttningen sker redan vid
midsommar. Flytten innebär
att alla anställda nu samlas på
en och samma adress. Även
IT-företaget Teleca kommer
att flytta in i samma hus på 5:e
och 6:e våningsplanet.
Dockplatsen kommer att
bli en given samlingspunkt
och hit flyttar flera butiker och
restauranger.

Dockterrassen, omfattar 85 moderna lägenheter med bästa läget. Till höger syns Dockporten som inom kort blir Wihlborgs och Telecas nya huvudkontor.

Utsökt från Italien
I början av juli öppnar Massimo Gallina sin kombinerade
restaurang och delikatessbutik
på Dockplatsen. Här kan du
kvista in och köpa med dig
det bästa från Italien och samtidigt ta en espresso eller cappuchino. Självklart är du också
välkommen att slå dig ner och
njuta lunch eller middag.

Smakfullt på Dockan

Den östra delen av Dockan är på plats och området fortsätter att ta form. Redan
nu känner man hur stämningen höjs i takt med att boende och företag gör sig
hemmastadda. Små butiker, serveringar och restauranger bidrar till att höja Dockans
gemyt. Det unika läget, arkitekturen och bra förbindelser fortsätter att locka till sig
nya företag. Optimismen och framåtandan kännetecknar klimatet på Dockan.

Delikat på Dockan ger mersmak.

Massimo räknar med att ha
plats att ta emot 40 sittande
gäster, och när vädret tillåter
även erbjuda uteservering.
Ännu har han inte bestämt
vilket namn delikatessbuti-
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ken/restaurangen ska döpas
till, men vi utgår från att det
klingar italienskt. Är du sugen
på Parmaskinka, Pasta eller
Parmesan är detta stället för
dig.
Genuin Thaikänsla
ombord på M/S Dockan
Många minns Mai Thai som
för ett par år sedan låg vid
Davidhallstorg. Nu har Tina
Danred kommit hem efter ett
par år i Thailand och öppnar
verksamheten på nytt. I slutet

butik som får adressen Hallenborgsgata. Det är Charlotte
och Lars Hain som redan är
etablerade med sin butik i Skanör och som nu utökar med
butik även på Dockan. Vackra
textilier, tapeter och armatur
av kända varumärken kommer
att väcka inredningslusten.
– Vi får en trevlig lokal med
högt till tak och bra skyltmöjligheter, berättar Lars.
Förbipasserande kommer
att mötas av spännande skyltning och välkomnas in i buti-

Soloföreställning
med
Vincent
Mantsoe

Ljus och öppen vy mot Marinan sett från JMs senaste projekt Dockterrassen.

av maj kommer gästerna att
välkomnas till M/S Dockan.
– Det ska känna som Thailand när du kliver ombord, berättar hon.
Tillsammans med sonen
Michel kommer hon att driva
verksamheten. Utrymmena är
generösa och utbudet likaså.
Här finns lunch, à la carte,
möjligheter att titta in på en
fika eller ta en exotisk drink i
baren.
Design som talar
I augusti–september berikas
Dockan med en inrednings-

Tidig skiss hur Dockporten skulle gestaltas. Idag har verkligheten överträffat dikten...

ken som ska bli en inspirationskälla. Charlotte arbetar som
inredningskonsult, medan Lars
är personlig utvecklare och
ägnar mer tid åt det inre rummet. Båda känner att Dockan
är en spännande och expansiv
miljö att arbeta i och ser fram
emot att få slå upp portarna.
Vad butiken kommer att heta
är inte bestämt ännu.
Bo vid Dockans mittpunkt
JM´s senaste projekt heter
Dockterrassen och ligger också här vid Dockans mittpunkt.
Projektet omfattar 85 lägenheter som ska stå inflyttningsklara
under vintern 2008/2009.
Dockterrassen kommer att
erbjuda ett funktionellt och
smakfullt boende i en marin
miljö. Det utmärkta läget har
kontakt med stadens liv och
rörelse och präglas samtidigt
av områdets sköna lugn.
De boende kommer att
kunna njuta av en vacker innergård och lägenheter där de
flesta har balkonger i två väderstreck.

Vincent Mantsoe är bosatt i
Frankrike och verksam över hela
världen. Med fyra föreställningar i juni gästar han Båghallarna i
Malmö.
Hans unika närvaro och magiska utstrålning gjorde succé
när han gästspelade på Verkstan
i Malmö 2002 med utsålda
föreställningar. Samma år gjorde han även koreografin Majara
– the Carrier som ingick i helaftonsprogrammet med Skånes
Dansteater.
Under gästspel i juni presenterar Vincent två stycken
som inte visats tidigare i Sverige, NDAA (Awakening of Self)
från 2003 och NTU (Nothing) från
2005.
Spelas i Båghallarna 5, 6 &
8 juni kl 19.30 & 9 juni kl 18.00.
Pris 160 kr. Under 26 & studenter
MAH 80 kr. Skolpris 50 kr.
Biljettbokning 040-20 85 00.
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Grillat är
bäst på
Dockan!
1954 grillades den första
hamburgaren på Burger
King. Tio år senare fanns
det tusen restauranger
med samma namn. Idag
finns Burger King i fler än
60 länder med över 11 000
restauranger. Nu kommer
du att kunna äta ett Whopper Meal på Dockan i Malmö.
I oktober/november flyttar hamburgerkedjan in
och blir granne med Times
på Isbergs gata. Den 400
kvm stora lokalen kommer
att rymma 150 sittande
gäster när den är klar.
– Vi planerar även att ha
uteservering mot hamninloppet så att man kan sitta
ner och vila blicken på båttrafiken medan man njuter
sin mat, berättar Kalle Holmén.
Han är franchisetagare
tillsammans med en kollega och detta blir den 10: e
Burger King restaurangen i
Skåne som de etablerar.
Som kuriosa kan nämnas att det dagligen säljs
över 4,5 miljoner Whopper
världen över. Från och med
höst kommer det alltså att
säljas ännu fler.
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I händelsernas
centrum

- Kors vad det vimlar av segel
idag... Är det kappsegling?

Den 17 januari i år skrev Aftonbladet om
att Dockan är Malmös hetaste bostadsområde. Även Dagens Industri skrev en stor
artikel om ” Ett Dockhem i Malmö”.
Intresset för Dockan bara fortsätter att
växa. Nu handlar det inte längre bara om
malmöbor som vill bo på Dockan utan i
lika hög grad om företag som vill arbeta i
den unika miljön som Dockan erbjuder.

- Nej, det är Allsång!

Patrik Sjölin och Sara Kristensen från Peab står redo att hjälpa Dockanborna.

Koll på läget

Text: Kim Wictorin

Om du bor på Dockan så har du med all sannolikhet stött
på Sara Kristensen och Patrik Sjölin ifrån Peab. Patrik kanske
har hjälpt dig med att hänga upp en tavla i ditt nya hem eller
borrat upp en hylla i köket. Och Sara är länken mellan de
boende och hantverkarna.
- I inflyttningsgåva får man
två timmars hantverkarhjälp.
Och det är såklart många som
utnyttjar erbjudandet. Jag har
nog besökt de flesta hem här
på Dockan med en skruvmejsel i hand, säger Patrik.
Sara jobbade tidigare i en
klädbutik på Hansakompaniet,
men är numera utrustad med
byggarhjälm och snickarbyxor.
- Jag stormtrivs här. Detta
är mer min stil både enligt
mig själv och mina kompisar.
Till en början så tyckte jag att
mina arbetskamrater pratade
ett främmande språk, men nu
när jag har lärt mig alla byggtermer så är det inga problem,
säger Sara och ler.
Patrik har varit med sedan de första byggmaskinerna
rullade in på området i augusti
2003, medan Sara började något år senare.
- Det är oerhört spännande

att se ett helt nytt bostadsområde växa fram. Samtidigt som
Dockan är lugnt är det väldigt
levande här. Många väljer att ta
kvällspromenaden längs kajen
och kanske ta en kopp kaffe på
en av uteserveringarna. Hela
Västra hamnen har verkligen
varit ett lyft för Malmöborna,
konstaterar både Patrik och
Sara.
Positiva reaktioner
Nu har byggdammet lagt sig
på den östra sidan och det sista
huset i raden är det enda som
är omgärdat av lyftkranar.
- Denna del är snart avklarad och vi ser framemot att
börja på nästa projekt på andra
sidan kajen. När jag först kom
hit kunde jag inte tänka mig
att detta område skulle kunna
blomstra, men resultatet bevisar verkligen motsatsen. Det är
jättekul att höra alla positiva

reaktioner om Dockan, berättar Patrik.
Och visst kan både Patrik
och Sara vara stolta. Det som
tidigare var ett väldigt ovisst
projekt har blivit en succé. Det
är många som kan tänka sig att
sitta på de generösa balkongerna med havet och Turning
Torso som vy. Men Peab duon
är noga med att inte ta åt sig
äran själva.
- Vi har haft ett oerhört bra
samarbete med JM och Wihlborgs. Som alla andra projekt
kan det vara lite splittrat till en
början, men nu har vi fått in
rutinerna och det flyter på bra,
berättar Patrik.
Sara och Patrik hade båda
kunnat tänka sig att flytta in
i varsin lägenhet på Dockan,
men säger att det får vänta i
några år.
- Barnen får lära sig att simma
först, säger Patrik och skrattar.

Allsång & räkafton
på Dockan
Skriv upp den 24 juni i almanckan.
Då dukas det upp med långbord på
hamnpromenaden. Allsången med
Lasse Berggrensson startar kl 19.00.

Mer info hittar du på www.dockan.se
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Danskt
gästspel i
Marinan

Lägg till
mitt i stan

Det är långt
ifrån alla hamnar som har

– hyr
båtplats
på Dockan

möjlighet att ta
emot 30 båtar som är ute
och kryssar. Dockan har
dock alla förutsättningar
och välkomnar besöket.
Bland Malmös fem gästhamnar är Dockan inte bara

Malmöborna Camilla och Adam, här i aktion i Göteborgs skärgård, har sin båtplats i Dockan.

den nyaste, utan även den

Dockan ger flyt på fritiden

nordligaste, den djupaste och mest centrala. Nu är
hamnen inritad på sjökortet, vilket allt fler upptäcker. Den 2 juni kommer Ma-

rinan att vara full av liv och
rörelse. Ett 30–tal båtar från
Kongelig Dansk Yachtklub,
är på utflykt i Öresund och
lägger till vid Dockan. Dagen efter vänder de tillbaka
till den danska kusten.
Kongelig Dansk Yachtklub är Danmarks äldsta
segelsällskap som bildades
1886 efter en kappsegling
i Nyborg. Klubben har vuxit snabbt och har idag över
2000 medlemmar. Några av
dem möter vi i Dockan den
2-3 juni. Kom ner och ta en
titt på de danska båtarna
och njut av vimlet i hamnen.

Alla vill vi njuta mer av fritid och ett sätt är helt enkelt att låta
fritiden få komma närmare. Så har Camilla och Adam löst det.
De bor i centrala Malmö och har sedan 1,5 år båtplats till sin
HR 312 i Dockan.
– Nu slipper vi ta bilen, vilket
gör det mycket enklare att bara
ta en sväng ner till båten så fort
vädret tillåter, berättar Camilla.
Livet med båt har blivit
lättare och roligare sedan de
fick plats i Marinan. Nu kan
de bjuda ner folk på så kallad
bryggsegling – en enkel bit
mat eller fika på båten.
Att restauranglivet i Dockan börjar ta fart bidrar till att
det blir mer liv och rörelse i
marinan och en ännu trevligare stämning.
Bästa läget
Malmö har många fördelar
som seglarstad, tycker Camilla.
Läget på Dockans Marina mitt
i centrum är en.

– Seglar man i Göteborg
eller Stockholm har de centrala hamnarna ofta en lång
transportsträcka innan man
känner att man kommit ut till
havs. Här i Malmö väntar havet direkt man seglar utanför
hamnen. Istället för skärgården,
har vi förmånen att snabbt och
enkelt kunna göra en tur till
Danmark.
Tidigare hade de båten i
Limhamn, men uppskattar att
den nu ligger mitt i stan.
– Så fort vädret tillåter går
vi ner till Dockan.
Det svensk-danska livet
lockar till jorden runt
Adam arbetar i Danmark som
art director på en reklambyrå

och Camilla arbetar som översättare här i Malmö.
Eftersom Camilla har större
möjligheter att vara flexibel i
arbetet, har de talat om att hon
skulle testa hur det är att arbeta
från båten.
– Då skulle vi kunna ligga
med båten på danska sidan och
Adam skulle få närmare till jobbet. Med rätt teknik är det inga
problem för mig att ta med mig
det mobila kontoret ombord.
Den tidiga våren har gjort
att många redan hunnit med
många turer över ett glittrande
Öresund. Och det fina vädret
hjälper till att ge sporten vind
i seglen. Under helgerna lägger många danska seglare till
i de svenska hamnarna och
omvänt seglar många svenskar
över till danska sidan. Camilla
och Adam ser fram emot helgturer över sundet och har precis hämtat båten från varvet i
Bohuslän där den legat över
vintern. Nu väntar många
härliga turer till Flakfort och
Christianshavn och om några
år kanske t o m jorden runt.

Att lägga till mitt i stan är en
alldeles speciell känsla. Få
städer kan som Malmö göra
det möjligt. Många seglare
JM´s senaste projekt, Dockterrassen, omfattar 85 lägenheter.

har redan sina båtar i Mari-

Säljstart för Dockterrassen

nan och fler kommer att ges

De som flyttar in på Dockterrassen kommer att få ett
unikt läge mellan stad och sund. I markplan kommer
butiker och restauranger att flytta in. På ena sidan sjuder stadslivet med trafik och rörelse, medan gårdssidan
är en stilla oas som vänder stadslivet ryggen.
Arkitekten har strävat efter att skapa lägenheter där
flertalet är genomgående från fasad till fasad med fina
utsiktslägen och balkonger i två väderstreck. I de enkelsidiga mindre lägenheter ligger rummen istället i fil längs
fasaden med tillgång till balkong eller markterrass.
Omsorgsfulla materialval och vacker arkitektur präglar Dockterrassen som ritats av JWH och Tema arkitekter.
Säljstarten för de 85 lägenheterna äger rum under maj månad till de som anmält intresse via JMs kundtidning Entré.

möjlighet.
I år erbjuder Marinan båtplats vid flytbryggan från
Americas Cup. För lite större
båtar finns även den östra
sidan av Marinan – där det
finns fasta platser att hyra.
Låter det intressant?
Kontakta hamnfogde
Christoffer Hector/Sandell
telnr 0703 - 40 19 18
Fax 040 - 23 84 87.

På gång i sommar
2 – 3 juni Danska kryssarklubben besöker Dockans Marina.
3 juni Försvarsdagen

i Malmö, militären visar

upp sig till land och till sjöss. 5, 6, 8, 9 juni VINCENT MANTSOE
på Båghallarna. 7–10 juni Skatetävling går av
stapeln i Stapelbäddsparken. 16 juni SwedBank Malmöloppet
(före detta Broloppet) start kl.15:00.24 juni,
8 juli, 12 aug Allsång samt räkfrossa på Dockan
kl. 19:00.. 29 september

Gallerinatt i Malmö. 27–

30 september Skånemässan på MalmöMässan. 11 november
valputställning på

MalmöMässan.

JM

Box 602 28 • 216 09 Malmö
Tel 040-16 56 00 • Fax 040-16 56 01

Peab

Östra Varvsgatan 23 • 211 19 Malmö
Tel 040-35 75 00 • Fax 040-97 10 40

Wihlborgs

Box 97 • 201 20 Malmö
Tel 040-690 57 00 • Fax 040-690 57 01

Utvecklas av
JM, Peab och Wihlborgs.
Vill du veta mer om Dockan,
gå in på www.dockan.se
Texter: Cissi Glave
Produktion: Lindahl media • www.lindahlmedia.se

