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Nya tider i
Kockums
maskinhallar
s6

Stencool konst
på torget
s8
Råa rätter
s 12
Centralt
boende lockar
s 22

Lennart Ottosson, VD Dockan Exploatering:

Arch trivs på Dockan
 – Nu kan man vila ögonen på Claes

Hakes stenskulptur Arch som förgyller
Dockplatsen med sin närvaro. Den är
så självklar där den står och har fått ett
mycket positivt mottagande.
I framtiden får vi förhoppningsvis
ännu mer kultur till denna del av stan.
Visionen för kommande detaljplan är
att Arch är början på ett kulturstråk
som sträcker sig från Dockplatsen vidare mellan de stora industrihallarna
och fram till och förbi Skånes Dansteater. I väntan på fortsättningen gläds
vi åt Arch.

För varje nummer av Dockanbladet
har området tagit nya kliv framåt.Trots
att nästan hälften av området återstår
att utveckla är Dockan redan nu attraktivt för besök och arrangemang.
Vi har en unik stadsdel som lyckats
väl med att ge plats åt både bostäder
och verksamheter. Miljön är populär
och här finns resurser att bli en mötesplats för event av olika slag. Ett större
internationellt företag har valt att förlägga sitt evenemang för 3 000 medarbetare här i slutet av sommaren. Dessutom har vi återigen inspelningar av

det populära barnprogrammet Sommarlov med Malin Olsson och Kristoffer Svensson som programledare.
Vi ser förmodligen ännu fler segel i
hamnen. Malmö Seglingssällskap, MSS,
planerar för VM i segling för X-35:or
med bas i Dockan under 2013 med
förtävlingar under 2012. Väljer du att
stanna kvar på kajen finns här många
anledningar. Det är alltid nära till en
god bit mat på Dockan och du har
många restauranger att välja bland.
Smaklig spis! 

Tillsammans utvecklar
vi ett hållbart samhälle
AKUTEN
Malmö

Peab utvecklar moderna samhällen där
människor ska bo, leva och arbeta.
Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett
socialt ansvar och utmanar gamla sanningar
med nya lösningar.
Det är det som gör oss till Nordens
Samhällsbyggare.

I VIMLET

Hanne
Student

Peab.se
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Hanne Glave trivs med läget och passar
på att fånga lite eftermiddagssol i pausen
mellan lektionerna på Malmö Högskola.
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Beolit, ljudmaskin
Bang&Olufsen
Här är det portabla ljudet som spelar musiken från din
iPod, iPad, iPhone, eller vilken smartphone som helst.

Smakrika
smoothies
Bruschetta

Lurar, Form 2

Fruktansvärt goda smoothies.
Jordgubb/blåbär och mango/ananas.
Finns att köpa på Bruschetta.

Solkräm
Doc Morris
Säg hej till solen. På apotektet
Doc Morris köper du solkräm
med rabatterbjudande hela
sommaren.

Bang&Olufsen
Med dessa hörlurar kan du vrida upp volymen utan att
kompromissa med kvaliteten eller lättstörda grannar. De är
designade för att passa dina öron perfekt. Finns på B&O.

Kondomer, True feeling
Doc Morris
Like wearing nothing, säger reklamen. Nyheten som gör att du
kan möta sommaren med sensationellt tunna kondomer. De ger
optimal hudnära naturlig och skön känsla – nästan som utan.

Prylar
vi
gillar
Utbudet på Dockan ökar för
varje år. Botanisera i en härlig
mix av galleri och butiker.
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Maca, nyttig rotfrukt
Living Light
Har du hört talas om rotfrukten Maca som växer på 4 000 m
höjd i Anderna? Den innehåller en massa nyttiga vitamniner
och sägs ha en påverkande effekt på sexlusten för både män
och kvinnor. Säljs på Living Light.

Doftljus med sprak
Ebba blom
Ett ljus med mycket stämning. WoodWick ljus brinner vackert och
doftar gott. Dessutom får du ett behagligt sprak som kommer sig
av veken av trä som brinner med ett spännande knaster.

DOCKANBLADET #1 2012
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 Wihlborgs

äger fastigheten
och hyr ut kontoren på våningsplanen 2-4. Huset heter
Media Evolution City och på
entréplan möter du företag
som tecknat serviceavtal för
plats i Fix Office, Fix Desk och
Flex Desk.
– Enkelt, flexibelt och låga
sociala trösklar är grundtanken
med Media Evolution City,
säger Magnus Thure Nilsson, vice vd på Media Evolution som arbetar för att främja
innovation och tillväxt inom
mediabranscherna i Skåne och
Blekinge.
Det fysiska mötet öppnar
upp för nya affärsmöjligheter
och på entréplan finns många
olika rum reserverade för möten, konferenser, utställningar
och annat. Små företag möter
stora och får genom en fysisk
plats tillgång till varandra. De
lär känna varandra på plats, drar
nytta av varandras kunskap och
kreativitet.

Här kan du hyra ”FIX DESK” i den
öppna miljön ”Medieskogen”.

Fix, Flex och Office
Kontorslösningarna på entréplan
är fullservicelösningar med faciliteter såsom wi-fi, skrivare,
posthantering och städning.
Vill du teckna serviceavtal
här finns tre lösningar för att
passa olika företagsbehov och
storlekar.
Flex Desk innebär att du
köper klippkort 10 eller 20
dagar (300 kr/dag) och får
maximal flexibilitet med del i
öppen kontorsmiljö med personlig låsbar förvaring och en
egen postbox.
Fix Desk ger dig ett eget
skrivbord i fullservad öppen
kontorsmiljö med personlig
låsbar förvaring och en egen
postbox för 4 000 kr/mån exkl
moms. För Fix Desk gäller
löpande kontraktstid och en
uppsägningstid på 3 månader.
Fix Office innebär att du
har ett fullservat kontor, möblerat och låsbart med plats för
upp till 4 personer.

Även här gäller löpande
kontraktstid och en uppsägningstid på 3 månader. Hyran
är 12 000 kr/mån exkl. moms.
Mersmak för fler möten
Restaurangen på entréplan är
öppen från morgon till kväll
och har ambitionen att skapa
Malmös skönaste häng för mat,
umgänge och möten.
Här finns kaffebar med barista, luncher med ett urval av
mackor, sallader och goda dagens. Det är också ett ställe för
en kopp kaffe eller eftermiddagshäng i baren över en öl. På
fredagar är det after work och
när solen skiner är det alltid
vindstilla på restaurangens uteservering.
Som du förstår tyder allt
på att Media Evolution City
blir en självklar samlingsplats
där mycket kommer att hända
framöver. 

FAKTA
Media Evolution är
ett mediekluster
och en medlemsbaserad organisation som verkar för
att stärka innovation och tillväxt i
Sydsveriges mediesektor.
Genom Media Evolution City samlas
en rad olika medieaktörer under ett
och samma tak
och får en kreativ
samlingsplats med
många möjligheter
för spännande
möten.

Media Evolution
City – en självklar
mötesplats
I det som tidigare var Kockums gamla maskinhallar ryms nu Malmös
mest spännande kontor. I Media Evolution City på Stora Varvsgatan ska
450 personer från små och stora företag ha sin arbetsplats. Huset är
skräddarsytt utifrån de behov som finns i mediebranscherna och för att
folk ska kunna mötas och samverka.
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Ö tv: Julia Jarl från BUFF kryper upp i soffan
och jobbar vidare. Ö mitten: Gamla bjälkar
med ny färg lyser upp. Nedan: Gammalt möter nytt vid MEC Hö: Magnus Thure Nilsson,
ansvarig för Media Evolution.
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7

Lättsam konst i
tungt material.

Vänster: Filip Runesson på violin och Johan Ohlsson på dragspel bildar tillsammans gruppen Karpatski. Höger: Claes Hake, skulptören som skapat Arch.

Slå dig ner på
torget och
inspireras av Arch
Många kända ansikten syntes på Dockplatsen när den nya
skulpturen Arch av Claes Hake skulle invigas. Medan ljuva toner
framfördes av Kartpatski närmade sig fler och fler nyfikna besökare
till torget där det bjöds på kaffe och kaka.

 Initiativet till någon form av

utsmyckning på Dockplatsen
kom från Dockan Exploatering
AB som under drygt 10 år svarat för utvecklingen av området.
Man kontaktade Malmö stad och
gruppen för offentlig utsmyckning som fick ansvara för val av
konstverk.
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Konstnär med stenkoll
Konstnären Claes Hake som är
känd för sina monumentala stenskulpturer fick uppdraget. Han
kom med förslaget att placera
en stor böjd sten i granit som
speglar sig i dammen. Stenen och
dammen är minst sagt spännande
att vila ögonen på och ger Dock-

platsen precis den inramning som
torget förtjänar. Lättsamt, men i
ett tungt material som sätter fart
på fantasin.
- Den ska inte föreställa något
annat än vad den gör, säger Claes
Hakes som tycker att det är upp
till var och en hur skulpturen
Arch ska tolkas. 
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Var du än bor eller arbetar i Dockan så ligger Skånes
Dansteater, Sveriges största fristående dansinstitution,
bara några kvarter från dig. En kort promenad bort väntar
vibrerande dansupplevelser i form av föreställningar, events
och workshops. Här får du några smakprov på vad som
väntar i höst.

UNEARTH spelas på Malmö Opera.
Missa inte förhandsaktiviteter i form
av öppet rep och föreläsning på Skånes
Dansteater. Foto M&E Design.

Den enda stadsdelen med
egen dansteater

10
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Company, Scottish Dance
Theatre, Marc Brew Dance
Company och Sveriges första integrerade danskompani
SPINN. Det kommer att bli
dansgästspel i världsklass!
Festivalen pågår mellan den
26-30 september.

Dansgruppen Candoco som gästar
Skånes Dansteater i samband med
DansFunk festivalen.

DansFunk
 Vad är dans för dig? Vackra

kroppar? Heta känslor? Eller rätten till en egen upplevelse?
Kan man jobba som
dansare fast man saknar ett
ben, en arm eller sitter i
rullstol? Skånes Dansteater
vill vidga perspektiven och
starta en debatt och diskussion om hur de förnyar och
utvecklar dansen som konstform så att en mångfald av
identiteter kan ta plats och
synas på scenen. Till hjälp
har de några av världens
främsta kompanier som arbetar med dansare, med och
utan funktionsnedsättningar;
bland annat Candoco Dance
DOCKANBLADET #1 2012

Afterwork
I höst startar Skånes Dansteater upp ett skönt afterwork koncept. Två torsdagar
kommer det att bjudas på ett
avslappnat möte där dansen
möter något mer. Vid första
tillfället botaniseras det i den
enorma flora av dansscener
som finns i alla möjliga filmer. Guide för kvällen är
koreografen och regissören
Hans Marklund som bland
annat står bakom alla shower på Hamburger Börs.
Afterwork torsdag den
25/10 och 29/11 kl. 18.00.
FIKA TITTA DANSA
Med Skånes Dansteaters
nya familjeaktivitet FIKA
TITTA DANSA kommer
barn inte bara att få uppleva dans utan även själva få
delta i olika aktiviteter. Och
självklart ingår fika. Först ut
blir en av Danmarks främsta dansgrupper Åben Dans
som nyligen fått pris för
sina barnföreställningar. De
bjuder in till föreställningen
Mig Dig Os där de mindre

barnen avslutningsvis bjuds
upp att vara med på scen.
Skånes Dansteater besöks
även av Memory Wax och
deras föreställning Trash för
barn från 6 år och uppåt. Temat blir återvinning och det
blir workshop, föreställnig
och disco!
FIKA TITTA DANSA
ges söndagar 7/10, 4/11 och
2/12.
Workshops
Skånes Dansteater fortsätter med sina populära
dansworkshops där du själv
får prova på att dansa med
någon av dansteaterns egna
dansare eller gästande koreografer. Håll utkik på www.
skanesdansteater.se för höstens datum.
Övrigt
Inför dansföreställning UNEARTH som spelas på Malmö Opera blir det öppen
repetition den 19 september
kl 19.00 och en föreläsning
i början av oktober på Skånes Dansteater för att du ska
kunna ta del av processen
och få lära känna personerna bakom föreställningen.
Under höstlovet, 29 okt
– 2 nov är det både workshops och föreställningar för
alla skollediga barn i lågoch mellanstadieålder. 

Från
centrallager till
teaterhus
för dans
Cirka 35 personer har
sin arbetsplats i det
som förut var Kockums
centrallager på Östra
Varvsgatan.
3 000 kvm har
byggts om för att
rymma en av Europas
mest välanpassade
teaterhus för dans.
16 dansare jobbar
heltid med att presentera dansföreställningar
i Malmö samt på turné
i Sverige och utomlands.
Salongen rymmer
250 sittande gäster i
publiken och det finns
en foajé och bar som
är öppen i samband
med föreställningarna.
Höstens program innehåller allt från en festival, afterwork, familjeaktiviteter, workshops,
öppna repetitioner,
föreläsningar och
mycket mer.
Håll dig uppdaterad
på www. skanesdansteater.se
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I butiken är Jasmina, Pernilla, Mariette,
Christian, Oliviera och Amanda sysselsatta med god mat.

NU ÄR DEN HÄR FÖR ATT STANNA

Den råa maten
Funderar du på att prova en annan matstil. Kanske testa något som är bra för
magen och ger dig mycket vitaminer? Vad sägs om rawfood?
vi kroppen att stärka sig
själv.
Vill du få experthjälp
för att komma igång,
kan du besöka landets
första rawfood och
yogacenter Living Light
på Isbergs gata 9.

I butiken Living Light hittar du utöver rawfood även
superfood, lowcarbfood, kosttillskott, köksutrustning, böcker och mycket mer. Du kan
dessutom gå in på hemsidan

Så här gör
du drycken
som ökar din
prestationsförmåga
INGREDIENSER
kokt vatten

Amanda har koll på varorna.

 Rawfood är en trend som blir

allt starkare. En av poängerna
med rawfood är att maten aldrig ska ha hettats upp till över
42 grader. Råvarorna äts som
de är eller tillreds genom att
de körs i matberedare, mixas,
syras eller torkas.
Ditt skafferi innehåller
frukt, grönsaker, rotsaker, bär,
nötter, frön, torkad frukt, alger, skott, groddar, vissa sädesslag, syrade grönsaker, kallpressade oljor och honung.
Enligt experter på rawfood innehåller råvarorna levande enzymer som har en
läkande effekt. Våra celler är
uppbyggda av enzymer och ju
fler vi äter desto mer hjälper
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Rått och gott
– Vi har välutbildad
personal inom våra olika
verksamhetsområden. De gör
det roligt och enkelt att lära
sig mer om maten, handla och
hämta upp matkassarna hos
oss, säger Michaela Mårtensson rawfoodkock.

2 skalade citroner
4 msk honung
1/3 ingefära
1 tsk Maca
•••
GÖR SÅ HÄR

Nyttigt med nötter.

rawfoodmatkasse.se och beställa matkassen med ingredienser och recept och sedan
hämta upp i butiken. Öppettiderna är 10.00-17.30.
Gör ett besök i butiken
och upptäck en ny matkultur
för kropp och själ. Gör det lätt,
gå in om Living Light. 

Koka upp vatten.
Fördela citron och
ingefära i jämna bitar.
Lägg ner alla
ingredienser i en
mixer och häll över
vatten och honung.
Mixa.
•••
Du kan eventuellt
sila vätskan om
smoothien ska vara
helt slät.

Här bakas det chokladbollar på nytt vis.
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Först ut med Kemtvätt på
Dockan. Mohammad Bandrez
utanför sin butik.

Hel och ren
Är det dags att ge kostymen eller klänningen en tvätt?
Inga problem, sedan mars har Mohammad Bandrez öppnat
Levino Kemtvätt och Skrädderi på Stora Varsgatan 9 b.

 Han upptäckte att den här typen av ser-

hjälper Mohammad dig med det också.

vice saknades i denna del av stan. Eftersom han redan hade en butik på Södra
Förstadsgatan i Malmö, tog han sin erfarenhet med sig till Dockan och har redan fått många trogna kunder.
Mohammed kom till Sverige från
Iran för 9 år sedan. Redan efter 1,5 år i
Sverige startade han egen verksamhet.
– Jag hade 12 års erfarenhet av branschen med mig i bagaget när jag kom
hit, så det var helt naturligt att fortsätta
med samma yrke här.
Lämna in kostymen på måndag och
hämta ut den 3-4 arbetsdagar senare och
den är som ny. Vill du få något omsytt

Vad händer under kemtvätten
Kemtvätt heter på engelska Dry Cleaning som ofta översätts lite missvisande
till torrtvätt.
Det handlar inte om torrtvätt, utan
kläderna är faktiskt genomvåta under
hela processen.
Kemtvätt är oftare skonsammare än
vanlig tvätt – kläderna krymper mindre
och färgerna bevaras bättre. Ofta kompletteras tvätten med att kläderna ångas
och pressas och det är alltid en härligt
fräsch känsla när du hämtar dina kläder
från kemtvätten. 
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I VIMLET

Alma
Glassätare

Matchande trådar saknas inte när du
behöver få något lagat.

DOCKANBLADET #1 2012

Årets nya glassmak är Magic Almond.
Den får helt godkänt av Alma Lindahl som
just handlat på ICA Time.

DOCKANBLADET #1 2012
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Vi håller oss
inte till lagen.
Det blir bättre då.

Vi har många lagar och förordningar att hålla oss
till när det gäller miljön, men vi vill gå längre än så,
det går alltid att göra mer.
De senaste åren har våra miljömål kretsat kring
förnybara källor, bättre kunskap, integration av
miljöfrågorna i vår IT-verksamhet och förbättrad
avfallshantering.
Från 2012 till 2014 står vi inför nya utmaningar och
miljömål. Om detta kan du läsa i vår hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative),
som finns på vår hemsida wihlborgs.se



Hos oss bor arbetsglädjen

Tre vassa
generationer

PÅ
DOCKAN
11/6–17/8
KL 9–10

Ingen
sommar
utan
Sommarlov
 Publiksuccén Sommarlov med kapten Malin

och styrman Kringlan är tillbaka i Barnkanalen. Temat för säsongen är vänskap. Hur är man
en bra vän? Det ska Malin, Kringlan och Joni ta
reda på tillsammans med tittarna.
Förra året reste barn från hela Sverige till
Malmö för att vara med under inspelningen
och få en glimt av alla artister och kändisar som
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besökte Sommarlov. Även i år är alla barn välkomna att gästa Sommarlovs inspelning och
platsen är precis som tidigare i Dockan.
Det bjuds på aktuella gäster, mat av kocken
Tareq Taylor, tävlingar, musik och så klart fullt
med fina program.
Programmet sänds varje dag 11 juni – 17 augusti kl 09.00-10.00 (repris 18:30-19:30). 



Vill du bli klippt av en van frisör ska du besöka
Menka på Hallenborgs gata 17. I över 30 år har
hon arbetat som frisör och intresset för yrket har
gått i arv till dottern Jasmina som också arbetar i
salongen och dessutom bor på Dockan.
Menka är nu inne på sitt femte år på Hallenborgs gata. Innan dess låg hennes salong på Amiralsgatan och flytten till de nya lokalerna har enbart varit positiv. 90 procent av de gamla kunderna följde med till nya adressen och dessutom
har det tillkommit nya.
– Jag trivs fantastiskt bra här i kvarteret och vi
har fullt upp, säger hon.
Menkas hår vänder sig till både män och kvinnor. Vill du att ett proffs ser om håret är det bara
att boka tid på 040-611 96 75 eller chansa på
drop-in!
Mor eller dotter, och ibland även dotterdotter,
finns på plats. 
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Hedvig Jansson bakom disken.

Nybakat
hela
sommaren

 Bryggans bageri & café på Isbergs gata 10a säljer

gott bröd. Här kan du köpa med dig frukostbullar, beställa smörgåsar och bakverk till fikan på
jobbet eller köpa med en ciabatta till lunchen.
Utbudet varierar från dag till dag beroende
på bagarens glada humör.
Öppettider i sommar 11 juni–12 augusti är,
måndag–fredag 07.30-17.00 och lördagar 08.0013.00, söndagar 08.30–13.00. 
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Vänster: Daniel Herstedt med familj och vänner
kör fredagsmys på krogen. Höger uppe: Daniel
Klövferskjöld får puss av dotter Andrea. Höger mitt:
Barhäng med Lias Gabriel och Alva Gruvstad. Höger
nere: Barnvagnarna är ett naturligt inslag.

Afterwork för hela familjen
Barnfamiljer har flyttat in på
Dockan och de gillar att gå
på krogen. På STEREO hittar
de sitt drömvardagsrum med
plats för barnvagnar. Här är
det afterwork som gäller varje

fredag – året
om.
DOCKANBLADET #1 2012

 Det är inte lätt att ta barnen med på

restaurang i vanliga fall, men det finns
undantag. Jean Benneth på STEREO
har sett till att mamma och pappa kan
ta svängen inom krogen utan att behöva fixa barnvakt. Två stora skinnsoffor är reserverade för familjerna som
gjort detta till sin favoritkrog. Här kan
de vuxna luta sig tillbaka medan barnen tar ut svängarna och springer runt.
– Vi fick ett så härligt välkomnande
DOCKANBLADET #1 2012

från första stund att vi självklart ville
komma tillbaka varje fredag, berättar
Daniel Herrstedt.
Han bor med fru Sandra och sonen
Lias i Kajhusen och tycker det är bekvämt med restaurangen i kvarteret.
Very, very happy hour!
Fredagsgänget har blivit stammisar vid
det här laget. Chips och salta pinnar
håller barnen på gott humör och de

vuxna passar på att prova spännande
ölsorter till när det är happy hour mellan kl 15-19. För bara 45 kr får du lite
plockmat också.
Allt som lämnar köket är utsökt.
Det är tillagat med den där extra twisten som får en att längta tillbaka, berättar han.
Han passar även på att ge ytterligare
beröm och menar att här serveras stans
bästa lunch. 
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dröjde de två år till inflyttning. I början åkte de hit varje vecka och de blev
många samtal med JM:s säljare som
de fick god kontakt med. Yuans och
Michaels lägenhet ligger på fjärde våningen av sju. Den rymliga balkongen
vetter åt sydväst.
– Läget är jättebra. Vi bor inåt gården som ger ett visst vindskydd och
kvällssol. Tidigare bodde vi mot öster
så det är ett stort plus, säger Michael.
De uppskattar också det fria läget
utan grannar. Husen runtom rymmer kontor och mitt över ligger parkeringshuset där de parkerar sin bil.
Särskilt glada är de för det rymliga
badrummet med både tvättmaskin och
torktumlare. Här har de låtit sätta in ett
badkar i stället för dusch.
– Ja, vi badar mycket. Brukar ta ett
bad på kvällen och prata om vad som
hänt under dagen, säger Michael.

Den vindskyddade innergården i Brf Skrovet bäddar
för balkongliv.

Lätt att trivas
närmast centrum

Nära till allt man behöver
Yuan visar stolt den stora
klädkammaren i direkt anslutning till sovrummet. En
riktig walk-in closet som alla
önskar sig.
Kaklet i köket är rött och
färgen återkommer på många
ställen. Den är inte vald av en
slump.
Michael och Yuan Axlin med Burmakatten Jesper trivs bra på
– Rött är eldens färg och den nya adressen.
viktig för god matlagning och
lycka, förklarar Yuan.
längre bort finns Ica Maxi.
Båda trivs med det centrala läget. På
Nära ligger också många restau15 minuter promenerar Yuan till Gus- ranger och caféer.
tav Adolfs torg och det tar 25 minuter
– Vi lyxade till det och firade vår
för Michael att gå till sitt arbete nära inflyttning på Årstiderna by the Sea
Stadsteatern.
och Stereo Resto & Bar har en fantas– Vi tycker att vi bor väldigt cen- tisk brunch för 199 kronor per person,
tralt, säger Michael.
avslöjar Michael. 
Mitt över gatan ligger en servicebutik för det allra enklaste och lite Text: Åsa Liliefeldt

HAVSNÄRA
VISNINGAR
VISNING PÅ DOCKAN
VARJE SÖNDAG se mer på jm.se

Under hösten 2011 flyttade Yuan och Michael Axlin in i sin trea på 80
kvadratmeter på Isbergs gata i kvarteret Skrovet. De trivs mycket bra och har
så smått börjat bekanta sig med restaurang- och caféutbudet i närområdet.

 Jag får ett par fina sidentofflor att trä

fötterna i när jag kommer hem till
Yuan och Michael. Burmakatten Jesper blänger misstänksamt på mig.
Vi sätter oss vid köksbordet och
Yuan fixar kaffe. Efter fem år på Randersvägen nära Dammfriskolan kom
tankarna på att flytta.
Huset från 1948 saknade hiss och
de började se sig om efter något mer
bekvämt. En morgon såg Yuan post-
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it lappen på Sydsvenskan om Skrovet
och ringde Michael direkt. Då hade de
tidigare tittat på ett par lägenheter på
Isbergs gata och gillade läget.
– Samma kväll gick vi in på JM:s
hemsida och fastnade direkt för den
här lägenhetens planlösning. Vi tycker
om det här öppna mellan kök och vardagsrum, säger Michael.
– Lägenheten är fyrkantig och det
ger en viktig balans. Här finns en kär-

na, säger Yuan.
Hon kommer från Kina men det
var i Tokyo som Michael och Yuan
möttes för sådär åtta år sedan.
– Det sa klick, förklarar Michael
och ler med hela ansiktet.

VÄLKOMMEN PÅ VISNING IDAG KL 12–14. ISBERGS GATA 8C
Njut i nybyggd bostad i Malmös mest havsnära cityboende. I brf. Bryggan fi nns
vackra och bekväma bostäder för dig som söker ett bekymmersfritt boende på
oslagbart läge. På köpet får du dessutom tillgång till både motorbåt, gemensamhetslokal och övernattningslägenhet.

Bokade fyra med balkong
De gjorde en reservation via e-post
och veckan efter betalade de in bokningsavgiften på 20 000 kronor. Sen
DOCKANBLADET #1 2012

Bostäderna förmedlas av Våningen & Villan, Andreas Svensson, tel 0700-01 90 81
och Fastighetsbyrån, Roger Jönsson, 0768-93 84 65

DOCKANBLADET #1 2012
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I VIMLET

Björn
Invigningstalare

Lektion
i solklipp

2012 dök han överraskande upp i Melodifestivalen och några veckor senare ser vi
honom på Dockplatsen. Ordkonstnären
Björn Ranelid, som vuxit upp i Malmö, är
på plats och håller tal när det nya konstverket Arch ska invigas.

Hårakademin på Norra Varvsgatan är
en privat frisörskola som erbjuder utbildning i ljusa luftiga lokaler. Skolan
är godkänd av Svenska Frisyrföretagarna och är CSN berättigad.
När vädret är vackert passar eleverna Mikaela Elfsberg och Natalie
Spångberg på att få lite extra ljus och
tar klippdockorna med sig ut i solen.
Vågar du vara testpilot kan du anmäla
ditt intresse på hemsidan
www.h-akademin.se

Titta in i
Bobutiken

 För att öka tillgängligheten

Andreas Svensson visar
modellen av Dockan.
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har JM öppnat en Bobutik på
Dockan.
Här möter du bland andra
Andreas Svensson som är
fastighetsmäklare på Våningen & Villan. Konceptet
fungerar som en butik som
har öppet varje dag. Det gör
det lätt för kunderna att få
tid att spontant titta in istället för att behöva parera
veckans visning.
Öppettiderna närmaste tiden är vardagar 11.30–
14.00 och söndagar 12.00–14.00.
– När vi har visningar startar vi här och sedan
går vi även över till vår visningslägenhet i Kajhusen,
berättar Andreas som tycker konceptet med Bobutik
har underlättat för kunderna. 
DOCKANBLADET #1 2012
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Kvarterskrogen
Krankajen 22

MATNYTTIGA
KVARTER Vill du äta

Krankajen 22.

gott har du hamnat i rätt del
av Malmö. Här finns krogarna för
dig som vill fria till din blivande
äkta hälft och till dig som bara
vill avsluta veckan med en
avkopplande after work.
Smaklig spis.

Njut av Fisk och skaldjur
på Årstiderna By the Sea
Dockgatan 1
Mån–tor 11.30-23.00
Fre 11.30-00.00
Lör 17.00-00.00

En Nypa Salt, café
och restaurang.
Dockplatsen 14 B
Mån–tor 09.00–15.30
Fre 09.00–15.00
Fre Standup: 09.00–01.00

Mån–fre 07.45–16.00

Stereo/Akvariet för
brunch, lunch, middag
och afterwork.
Lunch mån–fre 11.30–14.00
Afterwork fre 16.00–19.00
Brunch sön 11.00–16.00

Dockplatsen 12

Dockplatsen 1

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

Mån–fre 08.30–15.30
Lunch 11.15–13.30
Lime Salladsbar 11.30–13.30

Lunch mån–fre 11.30–13.30
Kväll tis– lör från 18.00
DOCKANBLADET #1 2012

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 Bruschetta.
Isbergs gata 26
Mån–tors 7.30–14.00
Fre 7.30–18.00
Lör 7.30–12.00

Dockplatsen 16

Stenugnsbakad pizza
från Doc Piazza.

Dockplatsen 10

DOCKANBLADET #1 2012

Östra Varvsgatan 11a

Glasklart, pionjären
med restaurang och
evenemeng.

Doc Italiano med det
italienska köket.
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Lunch och fikarestaurangen HamnaRätt
ligger i Kranen,
Malmö Högskola.

Mån–fre 11.30–13.30
Tis–tor 17.00–20.00
Fre 17.oo–21.00

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

Ingelsta Kalkon, catering
och lunchrestaurang.

White Shark i Ubåtshallen
serverar lunch

Isbergs gata 5

Östra Varvsgatan 9 A

Mån–fre 10.00–18.00

Mån–fre 11.30–13.30
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RESTAURANG/CAFÉ
1. Krankajen 22
2. Lighthouse Café
3. Årstiderna by the Sea
4. Salads and Smoothies
5. White Shark
6. P2
7. Stereo
8. En Nypa Salt
9. Doc Piazza
10. Doc Italiano
11. Glasklart Event/Glasklart Lime
12. Bruschetta.se
13. Café la Marina
14. Living Light
15. Bryggans bageri och Café
16. Ingelsta
Kalkon
RESTAURANG/CAFÉ
17. Restaurang M.E.C.K
18. Restaurang Ankaret

DO

60
35

där Ma

1. Krankajen 22

2. Lighthouse Café
FRISÖR/TANDLÄKARE/SJUKVÅRD/APOTEK
19. Menkas
3. Årstiderna by the Sea
20. Roger Hår
4. Salads and Smoothies
21. Malmö Tandvård
White Shark
22. Capio 5.
Vårdcentral
23. Thomas
- Läkarhuset
6. Lowerton
P2
24. Scandinavian Hair academy
7. Stereo
25. Doc Morris

1
49

8. En Nypa Salt
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BUTIK/GALLERI/BANK/BLOMSTERAFFÄR
9. Doc Piazza
26. Smeg
10. Doc Italiano
27. Galerie Leger
11. Glasklart Event/Glasklart Lim
28. Ebba Blom
29. Time 12. Bruschetta.se
30. Sparbanken
Öresund
13. Café
la Marina
31. Nordea och Bankomat
14.
Living
Light
32. Telia Företagscenter
33. Levino15.
Kemtvätt
Bryggans bageri och Café
34. Bang &
Olufsen
16.
Ingelsta Kalkon

51 4
2
37

5 53
52 36

3

38 11
39
26

40

41
9
7 8

6

19

58

18

42
43
14
18

15

59

48

27
10 28
12
20
13
56

16

57

25
47 46
45 34 33 24

44 32

29
30 31 21 23
22

55

54

17

25. Doc Morris

SKOLA/SVT/SKÅNES DANSTEATER
49. Kunskapsgymnasiet
50. Skånes Dansteater
51. Malmö Högskola
52. Mediegymnasiet
53. Folkuniversitetet
54. Sveriges Television
55. Media Evolution City
ÖVRIGT
56. Boulebana
57. Lekplats
58. Parkeringshuset Dockan
59. Projektet Fören
60. Grillplats

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

DOCKAN DOCKAN

Restaurang M.E.C.K
UTVALDA 17.
FÖRETAG
35. Peab 18. Restaurang Ankaret
36. Duni
37. Mercedes-Benz
38. SigmaFRISÖR/TANDLÄKARE/
39. Atea
SJUKVÅRD/APOTEK
40. Region Skåne
41. Wihlborgs
Fastigheter
19. Menkas
42. Tyréns
Roger Hår
43. Malmö20.
Stadsarkiv
44. TeliaSonera
21. Malmö Tandvård
45. Bjurfors
22. Capio Vårdcentral
46. ÅF
Thomas Lowerton - Läkarhus
47. FOJAB23.
Arkitekter
24. Scandinavian Hair academy
48. Kockums

Texter: Cissi Glave
Produktion: Lindahl media
www.lindahlmedia.se

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

Utvecklas av
JM, Peab och Wihlborgs.

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

