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Mer plats 
för konsten

Lennart Ottosson, VD Dockan Exploatering:

För varje år blir det mer liv och rörelse 
i Marinan. I år märker vi att fler och 
fler danskar har sin hemmahamn här. 
Det utmärkta läget och de bra kommu-
nikationerna gör hamnen bekvämare 
och mer tillgänglig för många köpen-
hamnsbor jämfört med de danska ham-
narna. 
 Att arbeta med att utveckla Dockan 
är alltid lika spännande. I år fick jag till 
exempel vara med på första avsnittet av 
SVT:s barnprogram Sommarlovsmor-
gon som sänds härifrån för andra året i 
rad.  

Publik plats med plats för boule 
Fler publikdragare är Allsången som även 
i år kommer att ljuda över området. 
 Vi på Dockan Exploatering har be-
slutat att bidra till den offentliga utsmyck-
ningen av Malmö genom att finansiera 
ett konstverk till Dockplatsen. 
 Det planerade konstverket har valts  
ut av kommunens konstexperter. För-
slaget är en 6 meter lång skulptur i gra-
nitsten av konstnären Claes Hake som 
är känd för sina monumentala skulptu-
rer i sten. Verket placeras på en vatten-
spegel och kommer att ge intryck av 

att flyta på vattnet. Exakt när det är på 
plats och kan avtäckas vågar jag i dags-
läget inte sia om. 
 Parken färdigställs till nästa vår och i 
samband med det anlägger vi en bou-
lebana i parken. 
 Fler bostäder är på gång. Vi väntar 
med spänning på JM´s 12 våningar 
höga punkthus i vitt tegel som kom-
mer att dra blickarna till sig. Vi ser 
också fram emot nästa kontorsprojekt 
som Wihlborgs valt att kalla Fören. 
Snart möter även den sydvästra delen 
av Dockan havet. 



Flytta in i Fören 
och se framåt.

Hos oss bor arbetsglädjen

 Fören är vårt senaste projekt på 
Dockan. Här möts du av nya syn-
sätt, nya visioner, nya idéer 
och nya möjligheter. 
 Läs mer på: wihlborgs.se/foren

I VIMLET 

Klara
TV-publik
En riktigt bra start på dagen är att se Som-

marlovsmorgon live. På programledaren 

Malin Olssons båt i Marinan kan allt hända. 

Tävlingar, aktiviteter och kändisar gör den 

unga publiken stormförtjust och Klara 3,5 

år är på ett strålande morgonhumör.
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Blommor 
Ebba Blom
Malena Dunmar köper när-

odlade blommor och ofta 

från Tygelsjöanstalten. 

Internerna där har gott om 

tid att pyssla om växterna 

och det ger praktfullt resul-

tat. Att de är restriktiva med 

besprutningsmedel gör 

blommorna ännu mer till-

talande.

Shirt folder 
Säck
Skrynkliga skjortor när du reser? Shirt foldern 

håller skjortorna på plats och levererar strykta 

skjortor även efter en tuff resa.

BeoSound 8 
Bang&Olufsen
Iögonfallande design och magnifikt ljud. Den lik-

nar ingen annan iPoddocka, men så är det också 

BeoSound 8. De två runda högtalarna går i svart, 

men det finns ett flertal andra färger att välja mel-

lan för den som känner sig lite mer uttrycksfull. 

La Roche-Posay
Doc Morris
Solskyddet att lita på. 50+ ger en bra start på en solig dag och en 

fin färg. Självklart finns det olika solskyddsfaktorer att välja mellan. 

Sea band 
Doc Morris
Bota sjösjukan med Sea-band. På insidan av åksjukearmbandet 

finns en plastkula som trycker ner akupressurpunkten ”nei kuan” 

mot illamående. Du slipper biverkningar och mediciner. 

Ett konstverk 
av Peter Johansson 
Galleri Leger
Konstnären Peter Johansson stämplade hundring är             

värd långt mer än hundra kronor när konstverket endast 

tryckts i 11 exemplar. På köpet får du en stämpel och en låda.

Ray-Ban Wayfarer 
Marega optik
Världens mest populära varumärke för solglasögon fort-

sätter vinna mark. Varför gömma sig för solen, när du 

kan klä dig i Ray-Bans klassiska modell Wayfarer från 

1950-talet. Kvalitet står sig och är lika populära nu som 

då. Mineralglaset är tåligt och minskar risken för repor. 

Doftljus för män
Ebba blom
Förpackningen andas mer motorolja än doftljus. En lite mer masku-

lin doft sprider sig när du tänder ljuset. Perfekt 

present till killrummet. 

Prylar vi gillar  På Dockan hittar du en rad butiker med omsorgs    fullt valt sortiment. Du kan välja allt från solkräm till konstverk och från TV till glass. 
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Sola smart 
– gå in om apoteket

Numera ligger Doc Morris Apotek på 
Hallenborgs gata. Här kan du få all den 
service du är van vid på ett apotek och 
såklart en rad solskydd som kan komma 
väl till pass om du ska njuta av solen. 
 I varje Doc Morris Apotek hittar 
du en utbildad hudterapeut, självfallet 
i apoteket på Dockan också. Hon heter 
Sandra Sandell och henne kan du råd-
fråga om du ska sitta länge på en ute-
servering i strålande väder.

 – Har du känslig hud och lätt får 
soleksem är La Roche Posay att rekom-
mendera. Jag tycker du ska ta minst fak-
tor 50 om du har ljust nordiskt hud. Vi 
säljer också hela Eucerines sortiment som 
är populärt, berättar hon. 

Välsorterad butik
På Doc Morris kan du även göra en 
hudtest för att få reda på vilka hudpro-
dukter som passar just dig. 

 Vill du passa på och ge du dig ut på 
havet i sommar och lätt blir sjösjuk har 
Doc Morris hjälp mot det också. 
 Prova Sea-band (läs mer på sidan 4), 
som alternativ till läkemedel. Det är ett 
band som du bär på handlederna med 
en liten plastkula som trycker mot en 
akupressurpunkt på underarmens in-
sida. Hjälper inte det, kan personalen 
guida dig runt bland andra alternativ. 

När molnen skingrar sig och solen tittar fram blir vi som galna. Svältfödda 
på värme och sol efter en lång vinter kastar vi oss ut för att lapa sol. Men se 
upp! Sola med förstånd. Akta så du inte bränner dig!

Hudterapeuten Sandra Sandell visar sina favoriter bland hudprodukterna.

Lite glasögonhistoria

Ett känt glasögonmärke som 

tycks vara lika populärt år efter 

år är Ray-Ban. Det startade 

redan 1937 av Bausch & Lomb. 

Löjtnant John MacCready 

kontaktade Bausch & Lomb 

och bad dem ta fram ett par 

solglasögon som gav skydd 

åt ögonen samtidigt som de 

var eleganta. Resultatet blev 

modellen Aviator som synts 

på kända skåderspelare film-

klassiker som bland annat 

Frukost på Tiffany´s med Audrey 

Hepburn, Blues Brothers med 

Dan Aykroyd och John Belushi 

och Men In Black med Will 

Smith i huvudrollen.

Vitaminkick 
på kajen
Vi behöver D-vitamin för att må bra. Ett 
alldeles utmärkt sätt att få i sig D-vitamin 
är genom solen. D-vitamin gör att vi kan 
tillgodogöra oss ämnen som fosfor och 
kalcium. 

Från början var människan mörkare
Men i takt med att folk flyttade norrut, 
från ekvatorn, blev huden ljusare och 
ljusare. I Europa behövdes inte längre 
den mörka huden som skydd för de 
skadliga solstrålarna eftersom solen 
inte var lika stark. Den mörka huden 
hindrade omvandlingen av solstrålar 
till nyttig D-vitamin. Att vi bleknade 
var alltså en ren överlevnad. 
 Under den långa svenska vintern 
får vi i oss alldeles för lite solljus. 
Detta får vi kompensera med D-vitaminrik 
mat istället, bland annat fet fisk. Men när 
våren och ljuset kommer är det inte bara 
av fåfänga vi solar och blir bruna. I rimlig 
mängd är solen en vitaminkick. Men som 
sagt sola med förstånd. För dig som har ljus 
hy räcker det med en kvart om dagen för att 
täcka dagsbehovet. 
 Har du mörk hy kan du njuta i solen 
ännu längre, eftersom den mörka huden 
filtrerar bort mer UV-strålning än vad ljus 
hud gör. 

På med brillorna 
Du ska också tänka på att ha bra solglas-
ögon, eftersom ögonen, precis som huden, är 
känsliga för solljus. Solglasögon gör det lätt-
are och mindre ansträngande att se i starkt 
solljus. Att det dessutom är snyggt med rätt 
bågar på, gör det hela ännu bättre. Ett bra 
urval av bågar hittar du på Marenga Optik på 
Stora Varvsgatan 9 B. Ju mörkare glas,  desto 
behagligare mot starkt solljus. Ska du utsätta 
ögonen för starka reflektioner som det blir 
när man till exempel är till havs, är polarise-
rade glas bra att komplettera med. 

Klart för inflyttning
Direkt efter semestern är det dags för inflyttning i 
Brf Skrovet. Är du intresserad av någon av de fåtal 
lägenheter som finns kvar till försäljning, kontakta 
Andreas Svensson på Våningen & Villan som ger dig en 
visning under sommaren eller kontakta Sara Mac Donald 
på telefon 040-16 56 26 för mer info. 
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David Anell 
SÄCK
David Anell i specialbutiken SÄCK kan allt 

om ryggsäckar, sovsäckar och liggunderlag. 

I butiken hittar du allt du behöver för att 

kunna vara ute och njuta av livet. Vare sig 

du ska paddla kanot, vandra i fjällen eller 

segla iväg får du tips på bra saker som gör 

upplevelsen ännu bättre. 
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Vill du ta en stunds ledigt 
och få en härlig må-bra-
uppevelse? Vad sägs om 
att slinka ner i en havskajak 
och paddla längs kusten. 

Allt fler har upptäckt tjusningen med att 
paddla havskajak. Denna tysta och miljö-
vänliga sport som kan växla mellan att vara 
en lugn och stormig upplevelse. 
 Och Malmö är perfekt för kajak. Skulle 
havet vara allt för upproriskt finns ju alltid 
kanalen som ett lugnare alternativ. 

Färgstarka paddlare
Bli inte förvånad om du får syn på en,       
eller kanske ett helt färgglatt gäng av, kajak-
paddlare i hamnbassängen i Dockan. Da-
vid Anell från butiken SÄCK har besök av 
James Venimore från Kajaktiv som ordnar 
prova-på dag i Malmö. 
 – Vi ger kunder och alla som är intresse-
rade möjlighet att prova kajaker och SUP-
brädor (stand-up-paddling). Många är här 
bara för att testa sporten, andra för att prova 
en kajakmodell de funderar på att köpa.  

Enklare alternativ till båt
David som själv är paddlare menar att det 
är betydligt enklare att ha en kajak jämfört 
med att ha en båt. 
 Kajaken kräver inget underhåll av an-
vändaren. Det enda man behöver göra är 
att tvätta ur den efter varje tur och lägga 
den under tak över vintern. 
 För många har kajakpaddling blivit en 
livslång relation. Har du väl börjat är det 
svårt att sluta. Skillnaden mellan vanliga  
kajaker och havskajaker är att de senare lig-
ger högre i vattnet och har förvaringsmöj-
ligheter. Kringutrustning som vattentäta 
påsar för packningen och annat du behöver 
för din paddling hittar du i butiken på Is-
bergsgata 18. 

Ytspänning 
i Marinan
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Den gamla tjocktv:ns tid är förbi, trots 
sin generösa bildyta är skärmen tunn 
och blir som det vackraste konstverk på 
väggen. 
 Vill du provtitta? I de stora metro-
polerna har du chans och Malmö 

räknas så klart hit. Gör ett besök i 
butiken på Stora Varvsgatan 9 under 
sommaren och upplev den kniv-
skarpa bilden med egna ögon. Du 
kommer garanterat att bli förvånad. 
Bilden överträffar verkligheten och 

frågan är om du kommer att tro dina 
ögon. 

FAKTA: BeoVision 4-85 finns med ett unikt  

stativ som lyfter upp och vrider TV:n genom 

en knapptryckning på fjärrkontrollen.



Bang & Olufsen har höjt ribban.
Största TV:n på Dockan!
Bang & Olufsen har höjt ribban. Som vanligt med samma eleganta design och 
en kvalitet som alltid. Denna gång är det en 85 tums plasmaskärm i Full HD 
3-D-modell som förvandlar ditt vardagsrum till rena biosalongen. 

I VIMLET 

Mats Matsson
Båtägare

Segling är avkoppling, men kräver också 

pyssel och förberedelser i hamn. 

 – Det ska bli skönt när här är färdig-

byggt så att jag slipper städa bort bygg-

damm från däck. 
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Första sommaren 
i hamn för 
Region Skåne

Region Skånes verksamhet finns på 
ett stort antal arbetsplatser över hela 
Skåne. Medan regionfullmäktige 
och den politiska administrationen 
har sitt säte i Kristianstad, samlades 

verksamheten från 16 olika ställen på Dockplatsen. 
Skåneland som redan nu kallas Regionhuset i folk-
mun har blivit en självklar del av Dockan. 

Jennika Gill är Näringslivsutvecklare på 
Näringsliv Skåne och har sedan hös-
ten sin arbetsplats på Dockplatsen 26.  

Hon tar oss med på en liten rundvand-
ring i huset och berättar att det gick åt 
352000 tegelstenar att bygga huset. 
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Inspirerande arbetsplats
Fastigheten är ett så kallat Green Buil-
ding-projekt, vilket bland annat inne-
bär att energiförbrukningen är hela 25 
procent lägre än Boverkets krav.
 Regionhuset är en u-formad bygg-
nad i sex våningar med en central 
ljusgård. Ljusgården kan liknas vid en 
transithall för både personal och be-
sökare och bjuder på mycket liv och     
rörelse. Runt 600 personer arbetar i hu-
set, men alla är inte på plats samtidigt. 
 – Vi rör oss mycket i regionen och 
i city. Läget nära Centralen gör det en-
kelt att ta sig hit.  I garaget har vi miljö-
bilar för lite längre tjänsteresor, annars 
finns här cyklar att låna. 
 Tidigare satt Jennika på Stortorget 

och var lite tveksam till att flytta 
därifrån. Men sedan flytten har 
hon bara hört positiva röster och 
hon är själv mycket nöjd. Lun-
chen äter hon på någon av Dock-
ans lunchrestauranger. 
 – Här finns så många ställen 
att vi kan välja och vraka. Nu 
när vi är så många som lunchar 
på Dockan tror jag det finns ut-
rymme för fler, lite enklare ställen 
att variera med. En falafelvagn 
eller liknande skulle vara ett bra 
komplement.

TV-inspelning fångar publiken
Fördelarna med det nya Regionhuset 
är många. Jennika tycker till exempel 
att det är lättare att ta emot externa 
gäster och alla blir positiva när de stiger 
in i huset. 
 Det geografiska läget och de snabba 
förbindelserna är också ett plus. Samver-
kan mellan de olika avdelningarna inom 
organisationen har också ökat genom att 
man sitter på samma adress. Centralise-
ringen till Dockan beräknas göra driften 
av Region Skåne flera miljoner billigare. 
 Att Dockan är en dynamisk plats 
bidrar också till att öka den goda stäm-
ningen. 

 – Idag fick jag ett besök som kom 
några minuter sent för att de inte kun-
de motstå att titta på inspelningen av 
Sommarlovsmorgon i kvarteret. Vi har 
en spännande mix av företag och orga-
nisationer här och med SVT.s närvaro 
känner man dynamiken och kreativite-
ten. Det är här man ska jobba. 
 I bottenvåningens norra flygel 
finns ett konferenscenter med ett antal     
mötes- och konferensrum för moderna 
och effektiva möten. I den södra fly-
geln finns plats för personal och gäster 
att fika och äta sin lunch. På de olika 
våningsplanen finns kontorsplatser för 
regionens anställda. 
 Under huset döljer sig garage i två 
våningar med plats för 140 bilar.  



En välkänd logga pryder fasaden.

En grön fön, en fluga som rör sig och en behållare för 
1,9 liter är några av konstverken som pryder väggarna i 
Regionhuset.

Stor arbetsplats har många mikrovågsugnar som 
går varma på lunchen. 

Näringslivsutvecklare Jennika Gill trivs på nya kontoret. Vacker utsikt, blir ännu vackrare när Dockan byggts klar.
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Menkas Hår vänder sig till 
såväl kvinnor som män.

Boka 040 - 611 96 75 eller 
chansa på drop-in!

Hallenborgs gata 17 

Whats´your style? 
Låt Roger Hår avgöra.

Boka 040-611 72 32                    
eller 040-611 96 61 

Isbergs gata 22

Energivågen Hud & Hälsa 
ger dig massage och 
hudbehandlingar.

Boka 0706-53 51 89  

Isbergs gata 22

Frisörer i början på 
karriären finns på 
H-akademin.

Boka 040-12 06 20  

Stora Varvsgatan 7

Ett lockande kvarter
Vill du piffa upp dig med en ny frisyr? Då kan 
vi ge dig tips på bästa kvarteret Hallenborgs 

gata, Isbergs gata och Stora Varvsgatan.
 På Dockan hittar du frisörerna som tar sig 

an allt från spektakulära håruppsättningar 
till att frisera dina toppar. Byt hårfärg, 

snagga luggen gör en permanent. 
Lämna över till proffsen att 

stajla din frisyr.

 Hon är känd från Wallmans Salonger där hon gjort en 
rad populära framträdande. Har du inte varit där, så 
har du kanske sett henne i tv-programmet Sikta mot 
Stjärnorna.
 Ulrika Skoglund är sångerskan, show- och live-
artisten som turnerat runt sedan början av 90-talet. 
Den 27-28 augusti har du chans att njuta hennes ljuva 
stämma när hon leder Allsången i Dockan.

 Ta med dig vänner och bekanta till en oförglöm-
lig kväll. Biljetten kostar 215 kr/person och inkluderar 
underhållning, räkor, smör & bröd och ett glas vitt vin. 
Biljetterna köper du på någon av restaurangerna Doc 
Italiano, Doc Piazza, En Nypa Salt, Glasklart, Glasklart 
Lime, Krankajen 22, Lighthouse Café, P2, Stereo, Årsti-
derna by the Sea. 

Ulrika 
Skoglund 
höjer 
rösten

PÅ 
DOCKAN

2 7 - 2 8 
A U G U S T I

lokalt  
hela vägen.
Vi på Peab är stolta över att ha en av  
Nordens största hantverkarkårer.   
Det gör att vår syn på kvalitet och vårt  
engagemang för effektivt byggande om-
vandlas till praktisk handling in i minsta 
detalj ute på projekten. 

läs mer om nordens
samhällsbyggare på peab.se

peab.se
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Lägenhets-  visning varje  söndag! 

DOCKAN  –  DÄR C ITY  MÖTER  HAVET

Ungefär så här är det att bo på Dockan.

Fast med rymligare hall, 
master-bedroom och 
arbetsvänligare kök.

Dockan är för dig som älskar att bo vid havet. Men som ändå vill ha nära till allt i city.  
Nu har vi startat försäljningen av Bryggan. 84 vackra och välplanerade bostadsrätter 
i varierande storlekar.  Välkommen till vår visningslägenhet på Dockgatan 3A varje söndag!  
Vill du veta mer, kontakta Andreas Svensson på 0700-01 90 81 eller 
andreas.svensson@vaningen.se. Besök jm.se/malmo för visningstider.

I VIMLET 

Dalia Baukyté
Mammaledig

Att vara mammaledig och bo på Dockan 

är skönt. Dalia kan njuta förmiddags-

solen på bryggan med sin 3 månaders 

baby i vagnen. 

Sommarens utmaning är att alla ska bli 
fenor i vattnet. Fenutmaningen består 
av 20 utmaningar och varje vecka släpps 
två nya utmaningar. Det kan handla om 
att doppa huvudet, flyta eller kolla upp 

om det finns livboj på badplatsen.   
 Samtliga övningar är framtagna i 
samarbete med Svenska Livräddnings-
sällskapet och Svenska Simförbundet.
 Precis som förra sommaren bjuder 

programmet på roliga aktiviteter, täv-
lingar och besök av populära artister. 

Direkt från 
hamnen 
till rutan!
För andra året i rad sänds 
Sommarlovsmorgon från båten 
M/S Hajen med  Malin Olsson som 
programledare och kapten samt 
Kristoffer ”Kringlan” Svensson som 
styrman.  En fullmatad morgonshow 
sänds direkt från Malmö.
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En lägenhet som 
uppfyller önskelistan

Lina Hanson flyttade hit med sin sam-
bo Magnus Östman för snart två år    
sedan. De bodde tidigare i en hyresrätt 
i Slottstaden och är alltså i början av sin 
bostadskarriär. Lägenheten som idag 
är en ljus och luftig tvåa fick de nys om 
genom en annons i tidningen. I februari 

2009 gick de på JM´s visning. 
 – Då var här inte mycket mer än   
ytterväggar, berättar Lina.
 Men hon och hennes sambo hade 
klart för sig vad de behövde för att 
trivas och hela deras långa lista gick i 
uppfyllelse.

 – Vi ville bo vid vattnet och ha en 
stor balkong med plats för 4–6 sittande 
gäster. Vår lägenhet skulle vara öppen 
och välplanerad med ett sovrum som låg 
privat och avskilt från umgängesytorna. 
Dessutom ville vi ha ett stort badrum 
och precis så blev det, förklarar Lina. 

Från balkongen på Dockgatan 9 är utsikten svårslagen. Du har en vy över 
Marinan och den färdigställda sidan av Dockan och blicken kan leta sig 
genom Brf Fyren och ut till vattnet på andra sidan krankajen.

Katten Wilma matchar 
den fina ekparketten i 
sin nyans.

Gattet i Brf Fyren bidrar till en utsikt med flera dimensioner.

Lovord över JM
Lägenheten har de köpt av JM och är 
mycket nöjda med bemötandet. I lä-
genheten gjorde de flera tillval som till 
exempel golvlister i ek och i badrum-
met kakel, blandare och golvvärme.
 När de flyttade ingick en timmes 
hjälp av hantverkare, vilket kommer väl 
till pass. 
 – JM har agerat snabbt och proffsigt. 
När till exempel gräsmattan på gården 
dog, åtgärdades detta omedelbart genom 
att de lade ut en ny. 

En lugn adress för cyklister
I den ljusa tvåan letar solen sig in från 
morgon till sen eftermiddag. Markisen 
på balkongen ger en skön skugga. Här 
är det lätt att trivas med både läge och 
lägenhet.  

 Vattnet, båtarna och bryggan ger en 
mysig inramning. Att området är lugnt, 
utan störande biltrafik och att det är 
bra ljudisolering mellan lägenheterna 
gör det ännu bättre. Månadsavgiften är 
förhållandevis låg, med tanke på att det 
är nybyggt, vilket också känns bra.
 Både Lina och Magnus arbetar som 
ekonomer, han på bank i Arlöv och 
hon på revisionsbyrå vid Gustav Adolfs 
Torg. I samband med flytten såldes bi-
len och numera är det cykel som gäller. 

Trivsamt kvarter
Året om blir det promenader i områ-
det och på sommaren morgondopp vid 
Djuphavsbadet. Det unga paret  trivs 
med att ha nära till ICA Maxi där de 
hittar allt de behöver. De hade gärna 
sett att bageri och systembolag låg när-

mare till hands. Men det är ju petitesser 
i sammanhanget när allt annat är per-
fekt. 

Bardisken i köket gör att man gärna hänger 
hemma.
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Lighthouse Café bjuder  
på lunch och fika.

Krankajen 2

Mån–fre 8.00–18.00                  
Lör–sön 10.00–18.00

Prova frukost och         
lunch på La Marina.

Isbergs gata 14

Mån–fre 8.00–16.00

Take away och catering 
från Bruchetta. 

Isbergs gata 26

Mån–tors 11.00–14.30,           
fre 11.00–19.00, lör 11.00–15.00

Ankaret är 
lunchrestaurangen i 
Gängtappen.

Stora Varvsgatan 11

Mån–fre 11.30–13.30 

P2 är Malmös nya 
lunchbrasseri.

Dockplatsen 26

Mån–fre 11.15–14.00

Övriga tider efter ö k. 

White Shark i Ubåtshallen 
serverar lunch

Östra Varvsgatan 9 A

Mån–fre 11.30–13.30

Krankajen 22

Glasklart

Malmös gastronomiska 
trendkvarter varvar upp
En stor portion humor ena dagen och en 
nygrillad hummer dagen därpå.  Krog-
täta Dockan är ett av Malmös hetaste 
nöjeskvarter som håller igång från tidig 
morgon till sent på nattkröken.  Det är här 
det händer och kommer att hända ännu 
mer i framtiden.  Denna del av 
Malmö är på väg att bli ett 
mat- och nöjesmecka 
som kan mäta sig 
med många av 

världens heta restaurangkvarter. 
 Platser som genomgått förvandlingar 
till nya moderna urbana kvarter tycks dra 
till sig både bra krögare och kroggäster.
 Svenskt, italienskt, kraftfullt eller lätt. 
Det finns mycket njutbart i Malmös nya 
restaurangkvarter. Strosa runt i marinan 

och du hittar garanterat något 
som faller dig i smaken.  

Dygnet runt.

STOR
R E S T A U R A N G

G U I D E
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Njut av Fisk och skaldjur  
på Årstiderna By the Sea

Dockgatan 1

Mån–tors 11.30–23.00 
Fre 11.30–00.00
Lör 16.00–00.00

En Nypa Salt, café              
och restaurang.

Dockplatsen 14 B

Mån–fre 9.00–16.00
Ons vid Standup 09.00–01.00
Fre vid Afterwork 09.00–23.00

Stenugnsbakad pizza     
från Doc Piazza.

Dockplatsen 12

Lunch mån–fre 11.30–14.00
Middag mån–lör från 17.00

Doc Italiano med det 
italienska köket.

Dockplatsen 10

Lunch mån–fre 11.30–13.30 
Middag mån–lör från 18.00

Restaurang Krankajen 22 
är kvarterskrogen som 
serverar lunch och middag. 

Adress precis som det låter, 
Krankajen 22.

Lunch må–fre 11.30–14.00 
Middag tis–lör (köket 17–21)

En Nypa Salt

DOCKANBLADET #1 2011 DOCKANBLADET #1 2011

STOR
R E S T A U R A N G

G U I D E



DOCKANBLADET #1 2011 DOCKANBLADET #1 201128 29

Lunch och fika-
restaurangen HamnaRätt 
ligger i Kranen,            
Malmö Högskola.

Östra Varvsgatan 11a

Mån–tors 07.30–16.00                 
Fre 07.30–15.00

Stereo/Akvariet för 
brunch, lunch, middag   
och afterwork.

Dockplatsen 16

Lunch mån–fre. 11.30–14.00 
Afterwork fre 16.00–19.00 
À la carte från fre–lör 18.00 
Brunch sön 11.00–16.00  

Glasklart/Glasklart Lime 
pionjären med restaurang 
och evenemeng.

Dockplatsen 1

Ingelsta Kalkon, catering 
och lunchrestaurang.

Isbergs gata 5

Mån–fre 10.00–18.00

STOR
R E S T A U R A N G

G U I D E
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Här kan man verkligen tala om högt i tak. 
En härlig rymd gör att lokalen är perfekt för 
stora sällskap och en fest för 900 personer är 
fullt möjlig. 
 Läget är också förträffligt. Med en glas-
vägg mot hamninloppet är utsikten rena 
underhållningen. Men underhållning får du 
alltså även om du blickar inåt lokalen. Var-

dagar serveras här lunch och sista fredagen 
i varje månad är det nattklubb. Däremellan 
är detta platsen för många av Malmös stora 
event. 
 Under sommaren är det lugnt på Glas-
klart, men den 26 augusti är det 10-års       
jubileum på Vip-room och festsugna kom-
mer inte att bli besvikna.    

Talangfulla gästartister är alltid 
välkomna. 

Nattklubb gör sig bäst om natten.

Gott om plats för stora event.



     

     

Glasklart i SIGMA-huset startades för 10 år sedan av krögaren 
Bengt Hansson och Andreas Pieplow. Den äventyrslystna duon satte 
genast igång med att realisera sina planer runt den spektakulära 
salen, vars unika interiör aldrig tidigare skådats. 10 år senare är 
Glasklart ett väletablerat varumärke i Malmö.

mötesplatser för 10:e året

En av Malmös 



DOCKAN

Utvecklas av 
JM, Peab och Wihlborgs. 

Vill du veta mer om Dockan, gå in på 
www.dockan.se

JM  www.jm.se
Box 327 • 201 23 Malmö
Tel 040-16 56 00 • Fax 040-16 56 01

Peab  www.peab.se
Östra Varvsgatan 23 • 211 19 Malmö
Tel 040-35 75 00 • Fax 040-97 10 40

Wihlborgs  www.wihlborgs.se
Box 97 • 201 20 Malmö
Tel 040-690 57 00 • Fax 040-690 57 01

Texter: Cissi Glave
Produktion: Lindahl media • 

www.lindahlmedia.se

DOCKAN

Restaurang/Café
 1.  Krankajen 22
 2.  Lighthouse Café
 3.  Årstiderna by the Sea
 4.  HamnaRätt
 5.  White Shark
 6.  Stereo
 7.  En Nypa Salt
 8.  Doc Piazza
 9.  Doc Italiano
 10.  Glasklart Event, Glasklart Lime 
11.  Bruschetta.se
12.  Café la Marina
13.  Ingelsta Kalkon
14.  Restaurang Ankaret

Frisör/Friskvård/Massör & Hudvård/Sjukvård
15.  Complete Performance
16.  Roger Hår
17.  Hud & Hälsa
18.  Itrim
19.  Malmö Tandvård
20.  Capio Vårdcentral
21.  Thomas Lowerton - Läkarhuset
22.  Scandinavian Hair academy

Arkitekt-/Reklam-/Fastighetsbyrå
23.  Klingstedt & Co
24.  Villa & Våning by the Sea
25.  Tema Arkitekter
26.  FOJAB Arkitekter
27.  Bjurfors

Butik/Optiker/Galleri/Blomsteraffär/Bank
 28.  Smeg
 29.  Galerie Leger
 30.  Ebba Blom
 31.  Säck
 32.  Menkas Hår
 33.  Time
 34.  Nordea och Bankomat
 35.  Telia Företagscenter
 36.  Bang & Olufsen
 37.  Marega Optik

Övriga verksamheter
 38.  Peab
 39.  Defever Yacht Europe
 40.  Duni
 41.  Mercedes-Benz
 42.  Epsilon
 43.  Sigma
 44.  Atea
 45.  Region Skåne
 46.  Wihlborgs Fastigheter
 47.  Tyréns
 48.  Malmö Stadsarkiv
 49.  TeliaSonera
 50.  ÅF
 51.  Kockums

Skola/SVT/SkånesDansteater
 52.  Kunskapsgymnasiet
 53.  Skånes Dansteater
 54.  Malmö Högskola*
 55.  Mediegymnasiet
 56.  Folkuniversitetet
 57.  Sveriges Television

Parkeringshus
 58.  Parkeringshuset Dockan

*)Utbildningar: Konst, Kultur & Kommunikation (K3), Urbana studier, Centrum för 
Teknikstudier, Miljövetenskap samt Projektledning & Organisation.


