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Senaste nytt från området Dockan i Malmö

D

Ljusspelen klättrade på fasaderna
och skapade magiska stämningar.

Tre tenorer från Malmö Opera och
Musikteater (från vänster Nils Olsson, Joachim Ottosson och Joachim
Bäckström).

Mats Andersson från Dockan Comedy trumpetar ut sina bästa skämt på Elephanten.

Säsongsstart för Dockan Comedy
Lennart Ottosson i samspråk med
Gunnar Ericson.

Finbesök från Landskrona. Aquarello tar ton – en blandad kör med 30 medlemmar som leds av Stine Skaarup höjde rösterna.

Nya tongångar
på Dockplatsen
Under Gallerinatten invigdes Dockplatsen
– det nya torget i hjärtat av Dockan. Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson klippte
bandet i sällskap av Dockans vd Lennart
Ottosson.
Med krogar som Elephanten, Doc Italiano,
Frans Henriks och Dockplats 16 blir detta
Malmös nya krogtorg. I takt med att vårvindarna blir varmare, kommer allt fler malmöbor att söka sig hit och njuta.

Invigningskvällen bjöd den

stora publiken på en sprakande
ljusshow som alla hoppas blir
ett återkommande inslag. Det
vackra ljusspelet ackompanjerades av ljuv musik som framfördes av Malmö Brandkår
Big Band, tenorer från Malmö
Opera och Musikteater samt
av den välstämda kören Aquarello.
En naturlig mötesplats
Invigningen av Dockplatsen var
efterlängtad. Nu har stadsdelen fått en naturlig mötesplats.
Granne med ett sjudande
restaurangliv kan platsen bli
Dockans svar på Lilla Torg när

våren och sommaren närmar
sig. Idag är det Malmös minsta
torg – och för ögonblicket
också det modernaste.
Platsen är öppen och omges av platanträd som med
åren kommer att växa sig
höga. Plataner syns ofta som
gatuträd i södra i Europa och
med tanke på att Dockan är
Malmös Riviera passar trädslaget utmärkt. Här under
platanerna kan du slå dig ner
för att får en stunds lugn och
ro och blicka ut över marinan
eller förhoppningsvis njuta av
framtida uppträden som söker
sig hit.


FAKTA
Torget är belagt med granithällar. På en upphöjd plats planteras platanträd, vars lövverk kommer att bilda ett skuggigt tak. I torgets östra
del blir det en spegeldamm. Den totala ytan är 1700 kvadratmeter om du räknar med den gårdsgata som går närmast husfasaderna.
Gårdsgata kallas gator där motorfordon har väjningsplikt för gående och måste köra i krypfart.

Några små, trevande fniss, spridda skratt, ett par gapskratt och
sedan var vårsäsongen av Dockan Comedy igång.
På den danskinfluerade kro-

gen Elephanten var det nästan
fullsatt av folk som ville livas
upp. Dockan Comedy drivs av
bland andra Mats Andersson och
Tomas Andersson som även stiger upp på scen och lockar till

skratt. Varje onsdag bjuder de
in talangfulla stand-up komiker
som bjuder på sig själv. En del är
nya ansikten, men även namnkunniga som tv-kändisen Robin
har synts. Klockan 20.00 drar det
igång och inträdet är helt gratis

– vilket självklart gör det hela
ännu roligare. Se till att komma
i tid till Elephanten på Dockplats
14. Dockan är faktiskt hur roligt
som helst.
		
				


et kvittras ovanligt
mycket här i området i
år. Kanske är det för att
vi har planterat träd på Dockplatsen som gör att fåglarna gärna
slår sig ner. Men det är inte bara
fåglarna som kvittrar. Även människorna på Dockan. Visst märkte
även vi av finanskrisen i vintras
när mycket stannade av, men nu
har intresset för lägenheterna
satt fart igen och vi har många
pågående projekt. Öresundsregionen och Malmö har en fascinerande dragningskraft. Varje
år flyttar 5000 nya malmöbor till
staden och de behöver någonstans att bo. En del väljer att njuta maximalt av läget och flyttar
hit – där Malmö möter havet.
•••
Nu finns här dessutom ännu mer
att njuta av. I vår blir Dockplatsen
den självklara mötesplatsen. Här
kan flanörerna slå sig ner, men
även företagen kan använda torget för kundevent av olika slag.
Vid Dockplatsen kommer uteserveringarna snart att duka upp.
God mat och vacker utsikt är en
oslagbar kombination.
•••
Vi kommer att fortsätta med våra
samarrangemang med Malmö
Stad. Den som inte vill sjunga
för sig själv, kan invänta Allsången. Men kom ner innan dess och
möt den efterlängtade våren.
•••
Lennart Ottosson
VD Dockan Exploatering AB
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Bryggan blir Dockside 1
Utanför det stora Mercedes-

Förväntansfulla medarbetare vid
invigningen av byggnaden.

huset har en fantastisk brygga anlagts som blivit ett med
Marinan. Strax innanför glaspartiet i Mercedeshuset är föreberedelserna i full gång för en
restaurangverksamhet.”.
– Vi har lagt in olika önskemål
om verksamheten, men inget är
helt klart ännu, berättar Totte

som är administrativ chef. Det
blir i alla fall någon form av uteservering men konceptet kan jag
inte bekräfta just nu.
Namnet på krogen blir
Dockside 1.
Totte efterlyser lite mer
kvällsaktivitet i området.
– Jag tror att det kommer
märkas skillnad när Västa Ham-

nen och Dockan vuxit ihop.
Under februarikvällarna är det
inte många som flanerar. Men
med våren och vackrare väder
kan vi förvänta oss fler gäster.
Han ser även positivt på de
många krogarna i området.
– Ju fler, desto bättre för oss!


Den roterande stjärnan lyfts på
plats.

– Vår uteservering kommer att
svälja 120 gäster. Inne blir det
lite mindre, cirka 35 platser. Det
kommer också att finnas hemkörning för den som föredrar
sitt eget köksbord framför vårt.

Ilmar Reepalu tar emot en Smartbil av Jürg Himmelmann

Stjärnan lyser klart på himlen
Symbolen från ett av världens mest
kända varumärken lyser över Dockan.
Mercedes Benz har flyttat sitt kontor till
den attraktivaste adressen i landet.
De här stolarna är inspirerade

av Formel-1 bilarnas däck, säger
presschef Sverker Dahl och tar
plats i den moderna lobbyn i det
nya Mercedeshuset på Dockan.
Huset invigdes i november med
pompa och ståt.
Förutom VD Jürg Himmelmann
invigningstalade
kommunstyrelsens ordförande
Ilmar Reepalu och arkitekten
Jan W Hansen. Den senare förklarade hur han ville att hela
byggnaden ska liknas vid ett
skepp som ligger förtöjt vid
kajen. Detta accentueras med
fönstrens brutna linjer, vilka
dessutom blir kolsvarta mot
den vita fasaden dagtid. Huset

har försetts med promenaddäck
så att man kan vandra runt hela
byggnaden. Den medvetet smala
och långa formen för tankarna
till en båt. Överst finns dessutom en kommandobrygga där
företagsledningen har sina kontor.
Var med från start
– Vi var med från början och vi
har kunnat påverka hela bygget.
Det är skräddarsytt helt enligt
våra önskemål menar, Sverker
Dahl.
Anledningen till att adressen
blev just här beror bland annat
på att kommunikationerna är
välutbyggda. Med medarbetare
från hela Europa och framför

allt från Danmark och Sverige
är läget strategiskt rätt. Flygplatserna Kastrup och Sturup ligger
nära. Motorvägsnätet likaså.
– Stockholm och Göteborg
når vi på ett kick och eftersom
vi ”sitter ihop” med ett danskt
företag finns det ingen anledning för oss att ligga i Stockholm.Vi letade efter ett expansivt område i Malmö och då var
valet självklart; Dockan.

Smart gåva
Vid invigningen tog Ilmar
Reepalu emot en Smart-bil av
Jürg Himmelmann. Denna ska
auktioneras ut vid Näringslivsmässan i vår och pengarna
ska gå till välgörande ändamål
i Malmö. Smart är den lilla
bilen för miljömedvetna. Med
en slogan som ”open your
mind” har Mercedes och Smart
valt helt rätt adress.


Kommunikationschef Sverker Dahl på plats i lobbyn på Mercedeshuset.

Mitt på Dockplatsen kom-

mer det snart att ligga ännu
en restaurang med italiensk
inriktning, den här gången en
äkta italiensk pizzeria.Vid entrén
kommer man att mötas av en
delikatessdisk med direktimporterade italienska läckerheter, allt
från mozzarella till parmaskinka.
Pizzorna kommer naturligtvis att
gräddas i vedeldad ugn eftersom
originaliteten är viktig.

– Dock kommer vi inte att följa
det napolitanska konceptet till
punkt och pricka (att endast
servera Margaritha och Marinara utan ost), skrattar delägaren
Massimo Gallina.
Det kommer att bli betydligt intressantare än så, lovar han.
Tillsammans med sin kompanjon
Manuel Cirera siktar Massimo
på att premiärtända ugnen innan
sommaren.

Doc Pizza. Öppnar inom

kort.

Elephanten. Pub med
smörrebröd på menyn.

Pizza på piazzan
Pizza på äkta vedeldat vis utlovas på
Dockplatsen.

Doc Italiano. Italiensk
gourmetkrog. 30 platse
r.

Frans Henriks. Lunch.
Evenemangslokal. Söndag
sbrunch. After work fredag
ar.
Dockplats 16. Kvartersb
istro.
120 platser.
Glasklart. Lunchrestaur
ang.
Evenemang, konferenser.
Nattklubb.

Rutinerad Dockankrögare
Massimo äger även grannen Doc Italiano som upp- Lighthouse. Kafé.
märksammats i White Guide,
Sveriges bästa bord samt blivit Mai Thai. Thailändsk båtutnämd till Skånes bästa res- restaurang.
taurang av tidningen Skåne. Krankajen
22. Spansk restauHan anser att Dockans stora rang, tap
as.
utbud av krogar bara är av
White Shark. Lunchrest
godo.
auran
g och kafé i Ubåtshallen
- Samarbetet med vår
.
hyresvärd Wihlborgs fungeHamnarätt. Frukost- och
rar oerhört bra och vi spånar
lunchrestaurang i Kranen
,
fram konceptet tillsammans
Malmö högskola.
med dem.
Namnet då? Jo, det som Dockside 1. Restau
rang i
ligger överst på listan just nu Mercedeshuset
.
är Doc Pizza.
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Från hamn
till hamn och
nu i hamn

Gästande
båtar
Dessa båtar gästar
Kaj 31 i sommar.
Skonerter: Albatros,
Amphitrite, Johann
Smidt, Seute Dern.

Från 6.e våningen på Isbergs gata 28 har du full koll på
både Marinan och trafiken till och från Copenhagen
Malmö Port. En alldeles ypperlig adress tycker
Jan-Erik Olsson som flyttat från villan i Bjärred till
lägenheten på Dockan tillsammans med sin fru Ingrid.

Jan-Erik är vd för hamnen i

Sölvesborg och pendlar mellan
Blekinge och Malmö. Utsikten
i den nya lägenheten på Dockan är minst sagt bekant.
Jag har på sätt och vis flyttat tillbaka till mitt gamla jobb,
berättar han.
Tidigare arbetade han nämligen som marknadschef för
Copenhagen Malmö Port och
nu har han åter ha koll på de
fartyg som besöker hamnen.
Från 300 till 119 kvm
Jan-Erik och Ingrid hade satt
upp sig i JMs bostadskö. De
blev tilldelade en 4:a som gjordes om till en 3:a. Vardagsrum
och kök har blivit en yta på
60 kvm med magnifik utsikt.
Golvet är genomgående Junker
Skeppsgolv i ek som i kombination med utsikten känns som
om du befinner dig till sjöss.
Huset i Bjärred var på 300
kvm och här bor de på 119.
Istället för att ta med sig alla
gamla möbler har de valt att

Kök och vardagsrum i ett.

Kryssningsfartyg:
SEA CLOUD II, Silver
Cloud, VISTAMAR.

köpa nytt och börja om med
möbler som passar den nya bostaden.
Vi kommer att flytta hit våra
tavlor och en skulptur av en
rysk björn som jag köpte med
mig hem under en av mina tidigare resor, förklarar han.
Tidningen vid dörren
Stadslivet är behagligt och har
än så länge bara visat på fördelar.
Vi uppskattar närheten till
stadslivet. I Bjärred var det folktomt på kvällarna, medan det
är folk i rörelser här och vi är
omgivna av trevliga restauranger, berättar Jan-Erik som talar
varmt om Krankajen 22, Doc
Italiano och Elephanten.
Han uppskattar också att
tidningen kommer fram till
dörren. Livet är enkelt och bekvämt ur många aspekter. Han
parkerar i garaget och tar hissen
hela vägen upp.
Oftast är det promenadavstånd när de beger sig till olika
platser i city, men
de har även utnyttjat att buss nr
3 stannar så lägligt
här på Dockan.
Men mest av allt
uppskattar
han
den
storslagna
utsikten som han
aldrig tröttnar på.


Utsikt åt alla håll. Här mot marinan.

Alla vägar
leder till...

En ny vägvisare
har kommit upp vid
Dockplatsen.
Härifrån hittar
man enkelt till både
Kastrup och Ribban.

Interference på turné
Skånes Dansteater är Sveriges största fristående dansinstitution
som sedan 2005 finns i Båghallarna på Dockan. Under
turnéerna får även folk utanför stan möjlighet att njuta av dans
när den är som bäst. Just nu står Interference på programmet.
Interference är en danskväll

med verk av två unga, internationella stjärnskott inom
samtida dans - israelen Hofesh
Shechter och finska Susanna Leinonen. Båda är några
år över 30 och har haft stora
framgångar runt om i världen.
Susanna Leinonen gör ett
helt nytt dansverk speciellt
för Skånes Dansteater.

Den mångsidiga konstnären
Hofesh Shechter, som även
komponerar sin egen musik,
har här anpassat och utvecklat
sitt stycke Berlin. Båda styckena är fysiskt och danstekniskt
mycket krävande där dansarna
utnyttjas maximalt.
Vi kan utlova groove och
fullt ös med Skånes bästa dansare!

Turnéplan
15/4 Konsterthuset, 		
Västerås
17/4 Halmstads Teater
20/4 Gävle Teater
23/4 Jönköpings Teater
26/4 Norrlandsoperan,
Umeå
29-30/4 Regionteater Väst,
Uddevalla
7/5
Helsingborgs 		
Stadsteater
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Nu blommar
det vid kajen!
Carina Fridh är
fastighetsmäklare och hennes
granne Roger Vilonius är skådis
och allt-i-allo. De bor grannar på
Dockan och kom på att de saknade
en blomsterhandel i kvarteret. Nu har det tagit
saken i egna händer och öppnade sin butik Ebba
Blom som säljer blommor, presenter och choklad.
Många tittade förtjust in i butiken och gav dem ett
varmt välkomnande. Adressen är Isbergsgata 26. 
Grekland? Nej, det är fotografen
Lars Strandberg som har fångat
vyn från en av balkongerna på
Havsfrun, Dockan:

Utsikt mot öster från balkongen.

Sovrummet är en riktig färgklick.

Ett boende med flyt

Randiga tapeter i arbetsrummet.

Vill du känna hur det känns att bo i Kajhusen – JMs nybyggda
brf på den västra sidan av Marinan? Besök vår inspirerande
visningslägenhet som inretts av Lena Grimshorn.
Ett härligt ljus möter dig och

genomtänkta detaljer som får
dig att trivas direkt när du stiger
in i 3:an på 93 kvm. Längs hallen ligger sovrum och badrum.
För att få extra ljusinsläpp finns
ett litet fönster ovanför dörren
till sovrummet. På så sätt leds
det naturliga ljuset in i sovrummet och vidare till hallen under
dagtid.
Väggar med liv
Rött dominerar i denna moderna lägenhet som passar hushållet med 2-3 personer. Spännande tapeter ger väggarna liv.
Medan hallen och sovrummet
inretts i rött, går gästtoaletten
i fräcka svart/vita kontraster.
Arbetsrummet, som alternativt
kan göras om till ytterligare

ett sovrum, pryds av en zebra
på väggen och döps snabbt till
”det gröna rummet”. Och på
tal om gröna inslag, märker vi
snart att balkonglådor inte nödvändigtvis måste hålla till på
balkongen. Här har Lena hängt
en på väggen i vardagsrummet,
vilket känns helt rätt.
Välplanerade ytor
Hallen tar dig fram till kök och
vardagsrum som hänger ihop.
Den öppna planlösningen förstärks av balkongen utanför
som sträcker sig över två väderstreck. Står du här och blickar
ut får du en känsla av att du flyter mitt i Marinan.
De välplanerade ytorna ger
unika möjligheter att skapa ett
spännande boende. Att laga

mat i det öppna köket känns
lockande. Kyl och frys i vitt ger
ett fräscht intryck. På samma
sätt är även badrummet inrett i
vitt, men som tillval finns den
färgglada väggen med glaskeramik som Lena valt. Det gör
det enkelt att variera färgen på
badrumsfrottén. Starka färger
och modiga former förmedlar
känslan av att våga lite mer och
tänja på gränserna samtidigt
som trivselfaktorn är hög och
du ”bor in dig” och känner dig
hemma direkt.
Må bra faktorerna är många
Få saker påverkar oss så positivt som just ljuset och denna
lägenhet badar i ljus. Något
som också har en god inverkan
på vårt välbefinnande är vat-

Glatt i badet.

ten och närmare vattnet kan du
knappast bo – lägenheten ligger
inte vid Marinan utan snarare i
Marinan. Förutom ljuset och
vattnet känner du närheten till
city och ett sjudande restaurangliv som gör att du aldrig
behöver ha tråkigt på adressen
Kajhusen.
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N Y I N F LY T TA D E

Bättre läge för Leger

sytts helt enligt önskemålen
med hjälp av arkitekten Agneta Hane. Allt har gått som
på räls och vi är mycket tacksamma, säger Claus.
Han menar att Dockan
kommer att växa samman med
Västra Hamnen.
– Då blir detta ett område
med 35 000 människor. Helt
oslagbart, menar Claus som
själv bor i Västra Hamnen.
Genomströmningen av folk
är stor. Här både bor och jobbar
människor och området lockar
många besökare. Med företag
som Mercedes och inom kort
SVT, lockas ännu fler utanför
Malmös gränser hit.
– Det är en fördel för oss då

Bröderna Leger vid konstnären Nathalia Edenmonts bilder.

Region Skåne flyttar in
Wihlborgs har tecknat ett

hyresavtal med Region Skåne
som innebär att ett nytt kontorsbygge på Dockan är i full
gång. Regionen hyr cirka
8 000 kvm av fastighetens totala
11 000 kvm och samlar cirka
500 anställda på en och samma
adress. Hyresavtalet löper på

tjugo år och den beräknade
inflyttningen sker sommaren
2010. Arkitekt är det Oslobaserade arkitektkontoret Kari
Nissen Brodtkorb AS.
Stor betydelse
- Dockan är ett av Malmös
attraktivaste områden och det

har naturligtvis stor betydelse
för Wihlborgs att Region
Skåne beslutar sig för att lägga sitt Malmökontor hos oss
säger Anders Jarl, VD för
Wihlborgs Fastigheter.
Med detta byggprojekt
har Wihlborgs färdigställt
122 000 kvm på Dockan. 

 Ju mer Dockan växer desto större blir behovet av parkeringar.
- Det finns en P-norm som måste
uppfyllas, berättar Leif Svensson på
Wihlborgs som låtit genomföra analyser av området. Och det kommer
den att göra nu.
I september 2009 kommer det nya
P-huset med sina 520 platser att stå
färdigt. Huset kommer att ligga på
Hallenborgs gata strax före Dockplatsen. Driften sköts av P-Malmö.


Ännu en frisör och känd profil har hittat till Dockan:

Möt Råger Hår
–med rätt att klippa
 Denna gång är det malmö-

salongen Roger Hår som har
öppnat nytt på Isbergs Gata på
Dockan.
– Jag valde mellan en helrenovering eller flytt. Eftersom jag alltid
har haft en dragning åt havet blev
såklart Dockan en säker vinnare,
säger Roger Bergström.
Roger har drivit egen salong
sedan 1972 och lovordar Dockans
miljö med dess enhetliga byggnader och genomtänkta struktur.
– Ljuset är perfekt för mig
som frisör, menar han och pekar
på de stora fönstren mot gatan.

Nya kunder varje dag
– Vi har fått i snitt fyra nya kunder varje dag sedan vi öppnade
i december, både boende och
arbetande som passerar förbi.
Det är enkelt och parkera här
också, fortsätter han, och någon
finanskris har vi inte märkt av.
Vidare har folket på JM varit bra
och hjälpsamma. Peab har alltid
ställt upp när jag behövt.
– Jag bor själv på Näset och vem
vet, snart kanske jag är Malmös
första frisör som tar min båt till
jobbet...


Efter att ha legat på Holmgatan, Lilla Torg och nu senast
Västergatan har det kända Malmö galleriet - Galleri Leger flyttat in på Dockplatsen 8. Med ett optimalt ljus från norr i en
skräddarsydd lokal ser framtiden ljusare ut än någonsin.
och Claus förklarar hur
konst traditionellt sett gör
sig bäst i just detta ljus. De
stora glaspartierna snålar
inte med insläppet utan
gör hela utställningen
synlig. Det har fått många
förbipasserande att upptäcka konsten även under
Galleri Leger under invigningen av Dockplatsen.
tider då galleriet håller
- Kan du tala om för mig vilket stängt.
väderstreck det är, frågar Claus
– Ja, detta är lite annorlunda
Leger och pekar ut längs med än garaget vi höll till i en gång
Marinan. Det visar sig vara norr i tiden, skrattar han medan han

visar fotografierna i jätteformat på de vita, rena väggarna.
Konstnären heter Nathalia
Edenmont och ställer ut från
januari.
Galleri Leger arbetar med 30
olika nordiska konstnärer som
vardera visar sina utställningar
under 3-4 veckors tid.
Galleri på Legers vis
–Vi har hela tiden haft en nära
dialog med JM. Galleriets 220
kvadratmetrarna har skräddar-

– Det här ljuset är perfekt, menar Yan
och Claus.

nästan 1/3 av våra kunder bor i
Stockholm, berättar Claus som
förbereder sig inför en mässa i
huvudstaden följande dag.
Där räknar han och Yan med
representera Galleri Leger och se
till att Dockan får en framträdande
roll på den kulturella kartan.

Med koll på marknaden
Mäklarringen/Rosén & Ha-

Roger Bergström har själv designat salongen på Isbergs gata.

genborn har varit ensamma
mäklare på Dockan sedan ett år
tillbaka.Valet av lokal är mycket
medvetet.
– Det är alltid lätt att få
parkering och nu med det nya
parkeringshuset blir det ännu
lättare, berättar Björn Sannestad,
fastighetsmäklare.
Han menar att det även är
enkelt att hitta och ta sig hit.
– Jag upplever Dockan som
en plats med luft och rymd. Här

byggs inte så tätt som i många
andra nya områden.
Kontorets mäklare arbetar
med Malmös västra delar och
har bra kännedom vad gäller
utbud och efterfrågan.
– Dockan kommer alltid
att vara ett eftertraktat område
att bo i. Av egen erfarenhet vet
jag att JM statsar extra mycket
på kvalitet i sina objekt. Det är
sådant man kommer ihåg som
köpare.


Björn Sannestad, på Mäklarringen läser in sig på bostadsmarknaden.



Senaste nytt från området Dockan i Malmö

Skepp och hoj!
Ett snabbt, miljövänligt och sunt alternativ.
I takt med företagens inflyttning till Dockan
ökar antalet företagscyklar. Här är ett litet
urval av cyklarna i området.
– Vi har för närvarande sex tjänstecyklar som används flitigt,
berättar Karin Caesar, trafikplanerare på Tyréns. Cyklarna används
främst för att ta sig till och från möten inom Västra Hamnen och
centrala Malmö. Det går lika snabbt med cykeln som med bilen och
du kommer ända fram till målpunkten.

– Det är perfekt för mig att ta mig till Dockan från vårt kontor vid
Slagthuset, säger Martina Lundberg på JM.

Personalansvarig Britta Nordin, berättar att Wihlborgs har företagscyklar som används flitigt. Det hela började med en cykeltävling som
Malmö Stad arrangerade.
– Det är mycket smidigare att nå centrum med hojen, menar Britta.
På bilden poserar Magnus Leo och Mikael Borg bakom de specialbrandade Wihlborgscyklarna.

Hans Dahlgren, personalchef på Sigma, tror att cyklarna köptes
in i samband med flytten till Dockan. Det finns idag nio åtråvärda
Sigma-cyklar. Dessa kan bokas av alla företag i huset och trampas
när man ska på möte i centrum.
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