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– Vi har bara
fått bra respons
från
våra kunder
som trivs när
de kommer
Ola Lundqvist, VD.
hit. Vår nya
adress skickar
ut en positiv signal och jag tror
man känner att vi är ett modernt och intressant företag som
man gärna besöker.

E

fter en lång vinter
har äntligen vårsolen
smält bort isen från
Marinan och båtlivet har
återvänt. För varje vår känner
man hur Dockan tar nya kliv
och i år får man tydlig känsla
av att västra sidan håller på
att ta form. Etapp för etapp
närmar sig staden havet även
på denna sida.
•••
Vårt lilla hamnkontor kommer att flytta för att ge plats
åt Malmös största hotell som
ska byggas på vår adress.
Hotellplanerna har funnits
länge och nu arbetar stadsbyggnadskontoret med detaljplanen. Ett 23 våningar
högt hotell kommer att rymma 390 hotellrum. Hotellet är
efterlängtat och kommer att
ge ytterligare puls till området.
•••
I höst har det gått 10 år sedan vi började arbetet med
att omvandla det gamla
varvsområdet till den självklara stadsdel det är idag.
Detta jubileum kommer vi
självklart fira med aktiviteter i området. Du kan bland
annat se fram emot en spännande föreställning av Skånes Dansteater. Läs mer om
detta på sista sidan och håll
utkik.
•••
Men redan i sommar är ni
välkomna hit och njuta av
restauranglivet, spela bandy
på Dockplatsen eller kanske
ta en titt på SVT´s husbåt där
Sommarlovsmorgon kommer
att sändas ifrån.

2010 ser ljust ut
Hösten 2008 var marknaden för

I förvärvet ingår även en byggrätt om cirka
8 800 kvm som bland annat kommer att
innehålla ett Media Evolution City (MEC).

Bjurfors på säljande läge
De stora skyltfönstren mot Stora Varvsgatan gör att man som förbipasserande helt enkelt inte kan låta bli att snegla in. Och Bjurfors, som
flyttat hit, bjuder gärna på titten.
Det nya kontoret är välprofilerat med smakfull inredning. Här, i
denna stilrena miljö, sitter 35 medarbetare i öppet kontorslandskap.
största och äldsta privatägda
mäklarföretag med en historia som sträcker sig tillbaka till
1960-talet.
Idag har företaget runt 250
anställda och finns i Stockholms-,
Göteborgs- och Öresundsregionen samt där storstadsmänniskan

tycker om att tillbringa sin fritid som Åre, Bohuslän, Österlen,
Torekov/Båstad och på Gotland.
Till och med i Nice på Franska Rivieran hittar du ett Bjurforskontor.
Av alla kontor hittar du det
nyaste på Dockan
– Vi växer och behöver stora

Lennart Ottosson
VD Dockan Exploatering AB

Spännande adresser i spännande skyltfönster.

mäklare svajig, men året därpå
var bostadsmarknaden tillbaka
igen. Även om det danska intresset för bostäder i Sverige har
mattats av, verkar i gengäld de
svenska öresundsborna ha fått
upp intresset för nya bostäder
igen.
– 2010 har fått en mycket
positiv start. Vi märker att inresset för Västra Hamnen och
Dockan är stort. Det är en het
region och vi har förmånen att
få arbeta i den – dessutom på en
förträfflig adress. 		


Wihlborgs köper
SVT-huset av Peab

Ett kontor där både anställda och kunder känner sig hemma.

Bjurfors är ett av Sveriges
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ytor. Dessutom vill vi finnas i
denna stadsdel som är så expansiv
och intressant. För oss är det helt
rätt eftersom många av våra kunder bor eller jobbar här, berättar
Ola Lundqvist VD.
Kontoret man
gärna besöker
Bjurfors förmedlar bra adresser
på villor och bostadsrätter, därför
känns det naturligt att välja rätt
adress åt sig själv.
En bra adress gör det enklare
att rekrytera bra medarbetare
menar Ola.
– Med våra 700 kvm har vi
möjligheter att fortsätta växa. Det
är också härligt att befinna sig på
ett läge där man känner stadspulsen och som dessutom har bra
exponeringsmöjligheter. Många
bilar, cyklister och gående passerar dagligen och skyltfönstren
drar blickarna till sig.
Även kunderna trivs och lovordar det nya kontoret.

SVT-delen omfattar 5 300

kvm som vi köper nyckelfärdigt och där SVT har tecknat ett
10-årigt hyresavtal, kommenterar Anders Jarl VD för Wihlborgs
Fastigheter AB.



– Vi räknar med att påbörja
uppförandet så fort vi hyrt ut
minst 70 procent. Huset är färdigprojekterat och kan påbörjas
direkt efter undertecknat hyreskontrakt. Hyresmarknaden
är fortsatt stark och vi räknar
med byggstart inom sex månader, fortsätter Anders Jarl.
Med denna affär och övriga pågående projekt kommer
Wihlborgs att ha 142 000 kvm
i förvaltning på Dockan och
ytterligare 80 000 att bygga på
området.
			



Se livet
med udda
bågar
 Marega Optik startades
av Divna Marega i Lund, 2006.
Nu utökas verksamheten med
en ny butik på Dockan.
Medan allt fler optikerfirmor köps upp av centralstyrda företagsjättar går Marega
Optik mot strömmen och fokuserar på service och en nära
relation till sina kunder.
Marega Optik menar att
glasögon handlar om personliga uttryck. Ett par väl utvalda
bågar signalerar din personlighet lika väl som dina kläder
eller accessoarer. Därför erbjuder företaget glasögon från
alla de mest kreativa skaparna.
Vill du se mer, prova den nya
optikern på Dockan.
Adressen är Stora Varvsgatan 9B.
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En minisemester
på 30 minuter

Laila Nilsson gör det lätt att koppla av.


Behöver du
koppla av en stund
och ladda med
ny energi ska du
boka tid för massage. I samma lokal
som frisören Ro- Underverksapparaten Beauty Wizard
ger Hår på Isbergs gör dig både yngre,
Gata 22 finns nu- renare och snyggare. Med galvanisk
mera Energivågen ström ökar cirkuHud&Hälsa som er- lationen, vilket
utjämnande
bjuder avkopplande verkar
och dränerande på
upplevelser. Här kan huden.
du bland annat boka
klassisk massage, aroma massage, choklad-kaffemassage, hot stone massage.
Dessutom erbjuds du olika ansiktsbehandlingar med mera.
Laila Nilsson som driver företaget är
välutbildad massör, naturkosmetisk hudvårdsterapeut, frisk- och skönhetsterapeut.
Boka på telefon: 0706-535 189.

Nybakat
på Bruchetta
På Isbergs gata 26 a hittar du Bru-

schetta som erbjuder färdigrätter
och härliga desserter. På tisdagarlördagar hittar du även de populära
surdegsbröden och andra utvalda
bröd från det franska bageriet Boulangeriet. 		

Ett glatt gäng bakom delikatessdisken.

Sommaren blir
kanon med kalkon
Malin Olsson.

Sommarlovet
börjar tidigt
på Dockan
Pia Wiliamson alias Ebba Blom.

Ebba Blom
– blommar i ny regi
 Sedan 1 december driver

Pia Williamson blomaffären
Ebba Blom på Isbergsgata 26.
Butiken säljer färska blommor
och växter. Du hittar också
andra små trevliga presentförslag. Butiken är dessutom den
enda återförsäljaren i Malmö
för den populära keramiken

från Paradisverkstan.
Pia har alltid haft kreativa
arbeten och bland annat arbetat som grafisk formgivare
och dekorationsmålare. Nu
har hon avslutat sin floristutbildning och satsar på en dröm
hon länge närt – att få arbeta
med blommor på heltid.

Konstnärskapet har hon
inte alls lagt åt sidan.
– Man kan säga att jag målar med blommor numera.
Butiken är öppen tisdag fredag 11-19 samt lördag 11-16.
Det går alltid bra att ringa in
beställningar på 040-92 19 13.
				


SVT´s

barnprogram Sommarlovsmorgon kommer i år att sändas
från en husbåt i Marinan, granne
med Mai Thai. Båten som projektledare Pär Nordahl hittat på Blocket
kommer att ändra karaktär under
programsäsongen med hjälp av insända bidrag från de unga tittarna.
Det kommer att bli ett frukostprogram lett av Malin Olsson, från
Bobster som får besök av olika gäster och artister ombord. Det underliggande temat är vatten i alla
dess former. Programmet direktsänds vardagar 14 juni-20 augusti kl
09:00-10:00.		


Butiken med passion för kalkon hittar du på Dockan.
Här har Ingelsta Kalkons nya butik och restaurang
öppnat. Lunchtid är här fullt med gäster som har
upptäckt hur gott det är med kalkon och hur många
olika sätt det finns att servera kalkon på.
När lunchruschen är över kan

du i lugn och ro välja bland alla
delikatesserna i de långa kyldiskarna och passa på att fråga den
kunniga personalen om vad de
rekommenderar.
Favoriten bland favoriterna
– Min absoluta favorit är Wilmas snitzel, en färdigmarinerad
lårschnitzel som är perfekt att
grilla, berättar Marie Fredriksson som är butiks- och restaurangchef.
Du kan lugnt lita på hennes
omdöme. Hon är väl förtrogen
med produkterna och företaget
och har haft 7 år på sig att prova
ut sin favorit.
– Bland påläggen toppas

listan av Provence, en lättrökt
lår- och färsprodukt med lätt
vitlökssmak samt den Örtmarinerade bröstet, förklarar hon.
Mat för små och stora kalas
Det fanns en stor efterfrågan på
bra och nyttig mat till ett vettigt lunchpris. Lösningen blev
buffén där du äter så mycket
du orkar för 79 kr. Mat, dryck,
kaffe och en bit choklad ingår
i priset och gästerna är många
och nöjda. Idag rymmer restaurangen 60-70 personer och
det går bra för större sällskap att
förboka.
Häromdagen hade vi ett
sällskap från SVT på 35 personer som hade förbokat. Vi kör

Kalkon på längden och tvären.

också ut mat till större sällskap
utan extra kostnad om man har
kontoret här på Dockan.
Dagens rätt hittar du alltid
på hemsidan www.ingelstakalkon.se och om du söker cateringförslag kan du alltid få råd
av personalen att komponera
ihop rätt mat.
Svensk kvalitet när
den är som bäst
Till våren kommer Marie att
duka upp för uteservering.
Markiser kommer att ge skydd
åt den gassande solen och också
ge en trevlig inramning åt exteriören. Ingelsta Kalkon bjuder
på en smak av Österlen och slår
ett slag för skånsk matkultur.

Vi vill arbeta med bra mat.
Det ska vara hög svensk kvalitet
när den är som bäst för då man
stolt över jobbet och kunderna
blir nöjda.
Vid sidan av alla goda charkuteriprodukter finns också en
hylla med andra närproducerade smaksensationer. Här är företag som Kiviks Musteri, Olof
Victors m fl representerade. För
alla som vill äta kvällsmat på
bryggan, båten eller balkongen i sommar, finns alltså kalkon och mycket annat gott att
hämta hem på Ingelsta Kalkon.
Smaklig spis
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Innebandy
utomhus
i sommar

Johan Linde och Maria Eliasson från Våningen & Villan.

By the sea – ett vinnande koncept
Mäklarfirman Våningen & Villan har etablerat ett av sina kontor
på Dockan. På skylten kan du läsa Våningen & Villan By the sea
och då syftar man inte enbart på sitt eget förträffliga läge vid
vattnet, utan på nischningen att förmedla havsnära boenden.
Alla boenden som förmedlas via Våningen & Villan
By the sea har ett maxavstånd
om 500 meter till havet och
kan vara beläget längs västoch sydkusten ända bort till
Österlen.



Smarta kvadrat
Att efterfrågan på mindre lägenheter är stor märks tydligt på JM´s försäljning
av Brf Skrovet som kommer att bestå av 107 lägenheter. Redan nu är mer än
hälften av lägenheterna bokade och byggandet har precis tagit fart.
– Det här är en stor för-

ening med många mindre
lägenheter. Som exempel
har vi 1:or på 36 kvm och
2:or på 42 kvm, berättar
Sara MacDonald som är
projektledare på JM.
Oavsett hur många rum
man väljer så är lägenhetsstorlekarna mindre än man
är van vid, men det handlar
om smarta kvadrat som gör
det lätt att få plats på liten
yta.
– Peab står för entreprenaden, vilket Sara är mycket nöjd med. Peab kom
in i ett tidigt skede och
varit delaktiva i projektut-

vecklingen, redan innan vi
kopplade in arkitekt. Att ha
entreprenören med sig hela
vägen är unikt och har varit lyckat.
Yngre målgrupp
Lägenheterna tilltalar en
yngre målgrupp som kommer att berika mixen av
boende på Dockan. Lägenheterna kommer att ha
balkong eller uteplats om
de ligger på första plan. På
översta våningsplanet finns
en stor gemensam takterass,
ifrån vilken man kan njuta
utsikten över hamnen. Bostadsrättsföreningen grän-

sar till kvartersparken vilket kommer att ge ännu
en möjlighet att njuta av
Dockan utomhus.
Titta in i 1:an redan nu
Inflyttningen är beräknad till sommaren/hösten
2011. Redan nu kan du
besöka det lilla visningshuset som visar hur en 1:a på
36 smarta kvm kommer att
se ut. Man hittar information om öppna visningar på
jm.se eller mobil.jm. Man
kan även ringa Mats Portland 040-165609 och boka
en privat visning.
			


På gårdsfasaden bidrar den ljusa putsen till ett luftigt
intryck av hela gården.

Skrovet - Det smarta cityboendet precis vid havet.

Snabbsålda lägen
Att följa vattnets skiftningar
tjusar många och framför allt
yngre par och villasäljarna attraheras av det fantastiska läget
där Malmö möter havet. Intresset för området är stort och
tycks bara öka.
– Vi har just sålt 6 lägenhe-

ter i Brf Havsfrun och ytterligare 2 är på gång. 		
Med det vackra vädret
väljer många att ta en lunchpromenad längs Marinan och
gärna stannar upp och tar en
titt i de stora skyltfönstren där
havsnära våningar och villor
presenteras.
Lyckad nischning
– Många av våra kunder arbetar i området och man har en
känsla av att flödet av folk bara
öka, berättar Johan Linde som
verkligen känner sig hemma
på Dockan. Han har inte bara

kontoret här, utan har sedan
ett år tillbaka sin hemadress på
Dockan.
På Våningen & Villan By
the sea arbetar 5 personer, varav 4 mäklare. Johan tycker att
nischningen av mäklarverksamheten har varit lyckosam.
Spetskompetensen
gynnar
både köpare och säljare.
Mitt över den glittrande
Marinan ligger Malmö Högskola där morgondagens mäklar utbildas. Fortsätter utvecklingen i den här takten, lär det
inte blir svårt för nästa generation att få arbete.


Kommunen har sökt tillstånd
för att sjösätta sina planer på
att arrangera innebandy på
Dockan. Tanken är att bjuda
på en uppvisningsturné med
eliten inom svensk innebandy.
En särskild bana byggs upp där
publiken kommer att beskåda
det fartfyllda spelet. Eftersom
banan är något mindre än en
traditionell, blir spelet ännu intensivare.
Vid sidan av de kända lagnamnen, är tanken även att barn
och ungdomar ska bjudas in
till en turné under sommaren.
Men, som sagt sommareventet
förutsätter att kommunens ansökan om tillstånd går igenom.
Går planerna i lås, kommer information att finnas på Malmö
stads hemsida www.malmo.se
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Inventium Group bjuder
på upplevelsefabrik
Restaurangerna Dockplats

16 och Frans Henrik har fått
nya ägare med helt nya visioner. Ett spännande koncept
tar form i vår som blandar
restaurang, bar, café med event
och konferensmöjligheter. Du
kommer även i fortsättningen
att kunna äta gott och köket
kommer att satsa på närodlat
och ekologiskt.
Ludwig Böss, chef för
verksamheten, menar att restaurang är kultur och välkom-

nar därför konst och musik i
olika former. Vi kan förutom
god ekologisk mat, se fram
emot till exempel releaser av
böcker, filmer och musik samt
framträdande av alla de slag i
Malmös nya upplevelsefabrik.
Visionen är att lokalerna
ska upplevas tillgängliga och
välkomnande. Det blir Dockans nya vardagsrum där man
kan slå sig ner och koppla av
och samtidigt känna den urbana pulsen. Precis som tidi-

gare finns de fantastiska lokalerna som vetter mot gården
att hyra för mässor, företagsevent med mera.
Ett spännande och otraditionellt grepp adderar en ny
dimension till Malmös krogliv. Och denna kreativa miljö
har redan blivit hem för den
kreativa byrån SPEEDWAY68
som numera bor på samma
adress.
   

Glasklart
öppnar
upp mot
Marinan
I samband med ombyggna-

Två generationer Pieplow njuter vårsolen.

Havskänning året runt
Vad passar bättre i nordisk miljö än nordisk mat. Sedan den 6 april finns Årstiderna by
the Sea i Mercedeshuset. God mat kombineras med en vacker utsikt över småbåtshamnen och allt i regi av Malmös mest kända krögarfamilj.
 Miljön andas svensk design

med Jetson fåtöljer, Kasthallmattor och Duxstolar i matsalen. Även köket känns svenskt
med härliga okonstlade klassiker på menyn.
– Vi fokuserar på svenska råvaror och lagar klassiska rätter i
modern tappning, berättar krögaren Andreas Pieplow.
Såväl Pieplow som Årstiderna är kända namn inom
Malmös restaurangliv. Andreas
är son till Wilhelm och Marie
Pieplow som äger Årstiderna.
Själv driver han Skeppsbron 2
och nu när Årstiderna firar 30
år och Skeppsbron 2 firar 15 år,

utökas familjens krogimperie
med Årstiderna by the Sea på
Dockan.
Strategiska lägen i Malmö
Vi har duktig personal och kan
få synergieffekter genom att använda resurserna rätt. Kockska
huset, Börshuset och Dockan
är tre utmärkta lägen att driva
krog på, berättar Andreas.
Han är van att arbeta långsiktigt och satsningen på Dockan
är inget undantag. Val av möbler indikerar att restaurangen är
här för att stanna. Uteservering
med de outslitliga Grythyttan
stolarna kommer att tåla väder,

vind och många after work.
Vi arbetar med en bred prisbild, du hittar rätter från 125
kronor och uppåt. Fokus är fisk
och skaldjur, men vi kommer
självklart att ha alternativ för
den som önskar kött eller vegetariskt också, lovar Andreas.
Båda stora och små
sällskap är välkomna
Restaurangen är efterlängtad
och kommer att ha ett eget bageri för att kunna servera dagsfärskt bröd till gästerna.
En trappa upp, ligger festvåningen med plats för 120 gäster.
Vill du sitta nära vattnet väljer

du bryggan under utesäsongen.
– Här ute på bryggan vill jag
att det ska vara enkelt att stanna
in om direkt efter jobbet och
ta en smörgås med handpillade
räkor och ett glas gott Rosé,
förklarar Andreas.
Stora parasoll ger skydd åt
såväl starkt solsken som sommarregn och inspirerar till att
allt fler väljer en utekväll på
Dockan. Och vill man möta
årstiderna inomhus, går det
självklart lika bra att slå sig ner
i restaurangen. Du befinner dig
hur som helst by the sea i ett av
Malmös mest intressanta områden. 		


Efter isig vinter är det äntligen segelsäsong igen.

Segelsäsongen
tar aldrig slut
3 x Pieplow
Familjen Pieplow är en familj med tradition i Malmös restaurangbransch.
ANDREAS:
Delägare i Årstiderna by the sea.
Driver idag även Skeppsbron 2.
MARIE:
Vinexpert som driver Kockska huset.
Delägare Årstiderna by the sea.
WILHELM:
Gourmand som driver Kockska huset.
Delägare Årstiderna by the sea.

Vinter var lång och isig.

Många besökare blev förskräckta när de såg att båtarna
låg kvar i Marinan.Tro inte att
båtägarna glömt ta upp sina
båtar. Lennart Ottosson, vd för
Dockan, tillhör dem som låter
båten vara kvar när isen kommer. Bara du sett om den, förtöjt den ordentligt och satt på
lite värme, så fryser den aldrig
fast, den fryser bara inne.

Flera danska båtar har sin
hemmahamn i Marinan
– Det är svårt att få tag på båtplats på andra sidan Öresund
och dessutom är det billigare
med båtplats i Sverige. Bor
man i Köpenhamn med omnejd, är det lika smidigt att ha
båten i Dockan, menar Lennart Ottosson.


den av reception och kontor i
”Sigmahuset” Dockplats 1, ska
restaurang Glasklart öppna
upp en 150 kvm stor uteservering som vetter mot Marinan.
Den nya salladsbaren kommer att heta Glasklart Lime
och ha premiär i mitten av
maj. Glasklart Lime planerar att ha lunchöppet fram
till midsommar för att sedan
växla om till After Beach och
kvällslokal. After Beachen har
öppet 16–19 när vädret tillåter. Priserna lär bli riktigt facila.
Vidare låter restaurangens
VD Bengt Hansson meddela
att sommarklubben VIP-room
att hålla öppet utvalda dagar.
Håll utkik på hemsidan.
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Från arkitektförslag
till kontorsflytt

Biltrafik utanför fönstret
på 6:e våningen
När du blickar ut från cafeterian här uppe på 6:e våningen
kan du mycket väl se en bil
komma körandes på hustaket
intill. Denna hisnande bilfärd
förklaras av att Skrovet 5 ligger
granne med det nya parkeringshuset som består av 9 plan.
För de som är bilburna och
arbetar i Skrovet 5, finns parkeringsmöjligheter under hela

För tre år sedan utlyste Wihlborgs en arkitekttävling där
uppdraget var att ge form åt kontorshuset till kvarteret
Skrovet på Dockan. Greger Dahlström från FOJAB
presenterade sina idéer som idag har blivit verklighet.
Det gamla varvsområdet
omvandlas till en modern och
central stadsdel i Malmö. Med
enkelt och tydligt formspråk
knyter kontorshuset an till den
omgivande bebyggelsen, förklarar Greger.
Färgställningen stämmer väl
in med de gamla röda varvsbyggnaderna på andra sidan
Stora Varvsgatan. Fasaden mot
gatan har fått rödbrunt skärmtegel medan fasaden mot gården
har klätts med vitt skärmtegel.
– Vi har haft för ögonen att
det här ska vara ett modernt
kontorshus. Det ska fungera för
olika typer av kontorslösning
oavsett om man väljer att inreda med cell eller öppet landskap. När vi började arbeta med
byggnaden hade vi ingen aning
om att vi själva skulle sitta här
tre år senare.



Två kontor blir ett
FOJAB har ritat många välkända byggnader som bidrar
till att profilera Malmö, bland
annat Shoppinggallerian Entré,
Turning Torso Gallerian och
Swedbank fotbollsstadion.
När Greger tillsammans
med sina medarbetare ritade
Skrovet 5, hade FOJAB adress
i både Lund och Malmö. Före-

Greger Dahlström FOJAB arkitekter.

taget beslöt att sammanföra alla
anställda i ett kontor. Så blev
det att FOJAB flyttade in i ett
kontor de själva ritat. I de två
översta våningsplanen sitter 80
anställda sedan årsskiftet. Härifrån har de utsikt över Malmö
i alla väderstreck. De öppna
kontorslandskapen är ljusa och
rymliga.
– Vi har valt lokaler som ger
oss möjlighet att expandera. Läget är bra för alla som pendlar
och det är inspirerande att sitta i
ett område som förändras.
Från cafeterian på
översta våningen har du
en utsikt över hela regionen och kan följa Malmös
utveckling. Flexibilitet är
nyckelord. Arbetsplatserna
kan enkelt flyttas genom
att allt står på hjul.
Trots att 80 personer
arbetar här i öppna kontorslandskap är miljön tyst

och behaglig. De
mjuka bullerdämpande textilgolven som
var populära 70-talet,
kommer åter till sin
rätt.
– Ja, heltäckningsmattan har fått renässans i öppna kontor
berättar Greger.
Här möts olika epoker.

Flytten har
inneburit ett lyft för FOJAB
– Det är bra att bryta upp då
och då. Det ger en kick, menar
Greger.
Det är de gamla anorna, den
nya mixen mellan bostäder och
företag som bidrar till områdets
charm. Även variationen bland
krogarna gör att Greger och
hans kollegor gärna förgyller
dagen med en god lunch i området.

byggnaden, med infart från phuset.
Att Skrovet blivit ett attraktivt kontorshus står klart. Företagsskyltarna på Hallenborgsgata 1 presenterar många spännande företag. På bottenplan
ligger Bjurfors nya kontor, därefter fyller ÅF tre våningsplan
och i de två översta våningarna
har FOJAB och arkitekterna
som ritade huset flyttat in. 

Senaste nytt från området Dockan i Malmö

Dockplats 2010
 DOCKPLATS 2010 är ett storslaget utomhusverk
speciellt skapat för platsen och dess historia.
Under fyra föreställningskvällar i september bjuder
Skånes Dansteater tillsammans med simhoppare,
konstsimmare, körsångare, Limhamns brassband,
klättrande, cyklande och svävande objekt och dansare
från Skolen for Moderne Dans på en dansupplevelse
som kommer att vara helt unik. Över 100
personer kommer att medverka
i föreställningen som även
kommer att ha ljusprojektioner,
videoinstallationer och
specialskriven musik.
Föreställningen spelas i Dockan,
Malmö den 9–12 september 2010.

Boka rum med utsikt

Agenda 2010:

 Just nu utarbetas detaljplanen för Malmös nya hotell. Det ha länge pratats om att
det saknas ett hotell på Dockan men nu har
alltså planerna kommit så långt att man ansökt om bygglov. Hotellet kommer att ligga
vid vattnet och är 23 våningar högt med
350 rum. Likt annat som byggs på Dockan,
kommer såklart även hotellet att bli i en
klass för sig.
Förhoppningen är att komma igång med
byggandet redan i slutet av 2010 eller i början av nästa år. Därefter räknar man att det
tar 2 år innan Malmös modernaste hotell
står klart.
Visionen för hur det nya hotellet kan te
sig är ritat av AIX Arkitekter


14 juni - 20 aug SVTs

sommarlovsmorgon.
Mån–fre direktsändnin
g kl 9–10.
Slutet juli Innebandy
.
9–12 sep Dockplats
9 sep Stadsbyggnad

sdagen.

10 sep Invigning regio
nhuset samt Dockan
s
10-års kalas.
Guidade stadsvandrin

gar. Under planering.
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