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Anders Wahrer, VD, Dockan Exploatering:

MÖTESPLATS DOCKAN

D

et är lika roligt
varje gång ett
nytt nummer av
Dockanbladet tar
form. Då blir det
så påtagligt hur
mycket som händer i området och hur
fort utvecklingen går framåt.
En tydlig röd tråd för det här numret, är den roll Dockan fått som Malmös nya mötesplats. Inte bara för dem
som bor och arbetar här. Många fler
söker sig hit, till det vackra läget vid

havet och de moderna byggnader och
samlingslokaler som finns här.
SVT valde att lägga inspelningen av
Antikrundan på Glasklart. Det blev ett
välbesökt arrangemang med ett härligt
folkvimmel. Ateas unika motionsevent
genom hela landet, Sverigestafetten,
hade också målgång här med stor folkfest.
Det sägs inte i tidningen, men när
Region Skåne nyligen hade en stor
konferensdag för 750 personer var det
Dockan som var mötesplatsen.

När du bläddrar dig in, kan det heller inte gå dig förbi att seglingsvärlden
har hittat till Dockan och det centrala
läget som gör det möjligt att dra storpublik. Vi har kunnat följa ett världsmästerskap i båtklassen X35 från kajer,
köksfönster och balkonger. Dessutom
var det här seglingens Formel 1 gjorde
upp om tätplaceringarna i M32 Cup.
Kort sagt, fler och fler har upptäckt
Dockans många fördelar. Och det är
väl en anledning så god som någon att
samlas kring. 

Nyskapande
på Dockan!
Vårt nya projekt på Dockan är Rondellhuset,
ett kontorshus med högsta möjliga miljöcertifiering. En GreenBuilding med stort G. Ladda
ner appen och se den viruella modellen, utsikten
från olika våningsplan och läs mer om huset.
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Stort intresse
för snabb segling
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SVT har spelat in
en ny säsong av
Antikrundan. Årets
skånska stopp var på
Dockan, med massor
av nyfikna besökare.

Hur är livet som
nyinflyttad? Vi
besöker ett ungt
par som bosatt sig i
Bryggan och stortrivs
med läget.
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ANTIKT

Framtiden ser ljus ut
för Magisty på Media
Evolution City

BOBUTIKEN
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En ny bobutik har
slagit upp portarna
närmare Högmasten,
för att bättre kunna
visa upp drömmen
om Dockan.

HEMMA HOS

EFTERMARKNAD

Som byggherre är det
en hel del att stå i,
även efter inflyttning.
Häng med oss till
Peabs eftermarknadskontor.
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Det är mycket som
ska på plats innan
det känns som
hemma. Tur då att
Hantverkshjälpen
finns.

Det är ett av Malmös
snabbast växande
kommersiella stråk.
Isbergs gata har mer
att erbjuda än du
kanske tror.

HANTVERKS- ISBERGS
HJÄLPEN
GATA

Hos oss bor arbetsglädjen
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DOCKANBLADET

Dockan – där Malmö möter havet

Sprakande låga
Ebba Blom
Ett ljus med unik träveke brinner längre och större än ett
traditionellt ljus. Finns i flera dofter och storlekar. När ljuset är
slut kan du diska ur och använda som dricksglas.

I örat
Telia företag
Svenska Jays headset a-Jays One+
passar de flesta telefoner och levererar
en fantastisk ljudåtergivning. Kablarna
är dessutom trasselfria!

Piggelin 1

RubRik Nordens
Rad 1 osv
samhällsbyggare
RubRik Rad 2.

LloydsApotek
Mitt Val. Vitaminer och
mineraler för hela långa livet.
Bra i höstmörkret.

Vår vision är att bygga framtidens hållbara
samhälle i Norden.
Vi lägger stor vikt vid att det vi bygger och anlägger
ska vara utformat med tanke både på miljö, ekonomi
och sociala aspekter.
Då kan vi utveckla orter så att människors vardag
fungerar bättre.
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Finnfritt

Piggelin 2

SundHud

LloydsApotek

Badda lite på morgonen och lite på
kvällen. Sedan har du en slät och
len hud – i alla fall om man får tro
användarna av Dermalogicas Skin
Refining Masque.

Blutsaft innehåller
järnglukonat, som
är en organisk och
lättabsorberad typ av järn.
Inte jättegott, men nyttigt.

Det är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

akuTEN
Malmö

Läs mer om Peab och våra
samhällsbyggarprojekt på peab.se.
kuGGEN
Göteborg

peab.se

DOCKANBLADET 2013

Profilannons_NSB_180x115.indt 1

DOCKANBLADET 2013

5

10/8/2013 11:40:31 AM

DOCKANBLADET ANTIKA NYHETER

ANTIKA NYHETER DOCKANBLADET

Antikrundan skapade
snabbt långa köer
Under augustisolens sista värmande strålar ringlade
köerna långa på Dockplatsen i Malmö när Antikrundan
var på besök för inspelning. Dörrarna slog upp tolv,
men redan åtta på morgonen kom de första och hängde
på låset. Det blev en lång dag för alla hoppfulla som
tagit sig dit med allsköns antikviteter. Och en hel del att
prata om i kön medan man väntade.

REDAN EN BRA BIT från Dockan
kunde man märka pådraget.Väl
framme vid Glasklart, där Antikrundan spelar in årets malmöprogram till den kommande
säsongen, var det hundratals
som samlats.Vi ser Knut Knutsson, en av de verkliga profilerna
för Antikrundan, promenera
omkring i kön och inspektera
vad skåningarna tagit med sig.

–Skåne är ett rikt landskap
och Köpenhamn ligger helt
intill, så jag är hoppfull för
dagen. Jag hoppas få se många
fina föremål, inte minst lite mer
lantligt rustika möbler, silverföremål och textiler.
Nog kom det möbler alltid.
Och konst, smycken, leksaker,
vapen och massor mer. Till
varje föremål hör dessutom
en historia. Inte konstigt att
det fanns en del att prata om
medan kön slingrade sig fram.
Men det alla trots allt var mest
nyfikna på var värdet.

Frågor om värdet
Thomas Roos är en av de lyckliga som precis varit inne och

fått sin japanska vas värderad.
–Den är en vas jag har fått
av min mormor. Nu har jag
fått lära mig att det är en satsumasvas från omkring 1910. Jag
tror att det är någon i släkten
som varit sjöman och tagit med
den hem. Jag har den stående
i bokhyllan. Och nu visar det sig
att den är värd ett par tusen.
Trevligt.
Antikrundans stopp på Dockan
är en av många fartfyllda
dagar på en lång inspelningsturné genom Sverige. Malmö
levde upp till förväntningarna.
SVTs team på plats gladdes åt
att fler människor hade samlats
än de kunnat förvänta.
–Det är verkligen roligt.

Det bara växer för varje år. Det
känns som riktigt bra drag här i
Malmö, säger Charlie Åberg på
SVT:s produktionsledning.
Men det är inte alla som är
säkra på att medverka, trots att
de besvärat sig med att komma
hit. Agneta Serrander från Limhamn tvekar lite att gå in.
–Jag vet inte om den här
persiska miniatyren är något
speciellt. Den är köpt 1948
på Ostermans vid Stureplan i
Stockholm. Jag minns så väl,
jag var där med min far. Jag får
se om jag går in. Min son bor
här på Dockan, så det var inget
besvär. Det är bara trevligt att
komma hit ner och hälsa på
dem också. 

Några
entusiaster

Tomas
Det är en satsumasvas. Jag
gillar att den har en historia. En av mina släktingar
var sjöman och fick med sig
den här hem från Japan för
hundra år sedan.

Agneta
Sonen trivs bra här på
Dockan och jag gillar att
hälsa på. Så jag tänkte bara
titta förbi med det här lilla
persiska motivet. Jag får se
om jag går in.

Erik
Jag tycker det skulle vara
kul om man kom med på
TV. Jag har med mig en
gammal
svensk
matta som
jag ärvt
från min
farmor.
Jag har
väntat i
två timmar. Men
det är värt
det.

Här kan du hyra ”FIX DESK” i den
Ringlande
köer
utanför Glasklart.
öppna miljön
”Medieskogen”.
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DOCKANBLADET
UNGT PÅ
GALERIE LEGER
Samlingsutställningen
”Mixed Media Contemporary” med verk av
konstnärerna Stefan Otto,
Ola Kalnins och Robin
Carlsson, drog till sig en
hel del uppmärksamhet
under de tre utställningsdagarna på Galerie Leger.
–Vi bestämde oss för att
göra det som tre vernissager efter varandra och
hoppades att det skulle
dra lite extra folk, eftersom Media Evolutions
”The Conference” och
Malmö Festivalen pågår
för fullt, säger Ola Kalnins
som här syns vid sitt verk
”Funnen i Blentarp”.

Hur är det
att bo på
Dockgatan?

LÄGG TILL PÅ DOCKAN
Njut i nybyggd JM-bostad i Malmös mest havsnära cityboende

Vi ringer på dörren hos ett ungt par som flyttade till Dockan
i våras, för att höra hur livet i det nya området och den nya
lägenheten blivit. Madeleine Thuvesson och Nicklas Bengtsson
tar emot oss på den stora balkongen ut mot marinan och
berättar om hur det gick till när de hamnade just här.

På Dockan erbjuder vi vackra, väldisponerade JM-bostäder för dig som vill njuta av det goda livet på oslagbart läge vid
havet. Vid foten av Högmasten, tolvvåningshuset som vi bygger på Dockans västra sida, ligger Kvartershuset. Här finns
yteffektiv tvåa, trea, fyra eller lägenhet med generös uteplats i entréplan till penthousevåning med fantastisk utsikt.
Planerad inflyttning kvartal 2, 2015. Intresserad! Ring och boka tid för att uppleva visningsbostaden.
Kontakt Åse Ljungberg, 0739-09 08 82, ase.ljungberg@vaningen.se
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Se mer på jm.se eller mobil.jm.se
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DOCKANBLADET HEMMA HOS

-Vi

flyttade ner från
Älmhult och fick
lägenhet i Västra Hamnen. Vi
kände verkligen att vi trivdes med
vårt nya liv i Malmö. Men efter ett
tag ville vi köpa en större lägenhet
och då lockade Dockan mer.
–Att det blev just det här huset
och den här lägenheten, är lite av

en slump. Vi gick på en öppen visning, som ett spontant infall. Det
var verkligen tur, för vi föll pladask.
Allt gick väldigt fort sedan.
–Det var inget särskilt svårt
köpbeslut. Vi hör inte till dem som
bestämde sig medan huset bara var
på planeringsstadiet och sedan fick
vänta två år på att flytta in. Vi gick
på en visning när allt var färdigbyggt. Då var det lätt att säga ja.
Vi ser oss om i lägenheten.
Planlösningen är öppen, med kök,
matplats och vardagsrum i ett, och
sovrummet avskilt.
–Den förra lägenheten i Västra
Hamnen var på 51 kvadratmeter
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och det blev snabbt lite litet eftersom vi är två. Här i den nya lägenheten känns det nästan lite lyxigt
med 74 kvadrat, walk-in-closet, stort
badrum och balkongen… Kolla bara
balkongen! Jag tror vi har tillbringat
hela sommaren därute, skrattar Madeleine.
–Ja, det har varit stående frukost
på balkongen ända sedan vi flyttade
in. Vi har förmiddagssol och så fin
sommar som det har varit, så har vi
sett massor av den.
En idyll
För Nicklas och Madeleine är
Dockan en idyll, ett helt perfekt
ställe att bo på. De har upptäckt

mer och mer som området har att
erbjuda och nu känner de att de
börjar hitta överallt, vilket inte är
alldeles självklart i en stadsdel som
växer så fort.
–Det känns verkligen jättebra nu,
säger Madeleine. Jag har ändå rätt
dåligt lokalsinne och slarvar bort
mig själv ganska lätt. Men nu börjar
Dockan kännas som hemma och då
hittar man som i sin egen ficka.
–Dessutom blir det mest att vi
håller oss här nere, fyller Nicklas i.
Det blir så när man har jobb och
vardag och livet rullar på. Allt vi
behöver finns ju dessutom härnere.
Nicklas jobbar i Helsingborg och

HEMMA HOS DOCKANBLADET
Två som trivs
Madeleine är 27 och
Nicklas 25, båda kommer
från Älmhult men de är
väldigt glada för sitt nya
liv i Dockan och Malmö.
Han arbetar som säljare i
Helsingborg, medan hon
är hudterapeut och koordinator på ett företag här
i staden. Det båda gillar
bäst med sitt nya boende
är läget, alldeles vid havet
men samtidigt helt centralt.

Det slår mig
faktiskt då och då,
hur vackert det är
när man bara står
och tittar ut över
havet. Det är svårt
att komma över.

pendlar varje dag.
–Jag tycker det går väldigt bra att
bo i Dockan som pendlare. Det är
bara den korta promenaden upp till
Centralen, men för det mesta tar jag
bilen och det är också supersmidigt
– över klaffbron och Jörgen Kocksgatan rakt fram, sen är du så gott
som på påfarten till motorvägen,
förklarar Nicklas.
Hemma bäst
Båda tycker att stadsdelen har massor att erbjuda. Men på frågan om
vad som är bäst med Dockan, är de
helt överens.
–Läget! Helt klart.
DOCKANBLADET 2013

ningslägenhet och lite andra bekvämligheter, säger Madeleine. Men
vi måste erkänna att vi inte varit så
engagerade i brf:en än, så det är som
Nicklas säger, vi har inte koll på
allt. Tids nog blir det väl vår tur att
engagera oss och dra vårt strå. Det
brukar ju vara så i bostadsrättsföreningar.

Dagtid sjuder det av liv och på
kvällarna känns det verkligen lugnt
och tryggt. Och det är helt klart en
underbar känsla att bo så nära havet,
säger Madeleine. Det slår mig faktiskt då och då, hur vackert det är
när man bara står och tittar ut över
havet. Det är svårt att komma över.
Nicklas nickar och håller med.
–Varje dag efter jobbet känns det
verkligen skönt att komma hem.
Båt i bostadsrättsföreningen
Öresund och marinan utanför
fönstret är väldigt tongivande inslag
om man bor i Dockan.
–Såklart. Det ska faktiskt finnas
en båt som tillhör bostadsrättsföreningen, som man kan låna, säger
Nicklas. Men vi har inte riktigt
kommit så långt att vi har kollat upp
det där. Vi är ju ganska nya i huset.
–Ja, och så finns det övernattDOCKANBLADET 2013

BRF BRYGGAN
består av tre
sammankopplade byggnader
med 6 våningar
och 84 välplanerade bostäder.

Ser framåt
Som barn växte både Madeleine
och Nicklas upp i hus, så visst lever
drömmen om att så småningom ha
ett eget hus med trädgård och så.
–Vi stortrivs här. Men livet går
vidare, så jag tror inte vi kommer bo
här längre än fem års tid, sedan kan
man väl anta att det är andra behov
som styr, avslutar Nicklas och sneglar på Madeleine. Men fram till dess
tänker vi njuta av den här tiden och
vårt liv i Dockan. 
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BOBUTIKEN – CYKLAR DOCKANBLADET
här gör att köparna känner sig tryggare genom hela processen.

HÖGMASTEN
– 12 NYA VÅNINGAR

Stor succé
Åse Ljunggren, ansvarig
för bobutiken, pratar gärna
om det nya landmärket för
Dockan. Högmasten drar
redan till sig stor uppmärksamhet, trots att den står
färdig först 2015.

Bobutik med
rätt känsla

I slutet av maj öppnades en ny JM-bobutik i
Brygganhuset på Dockgatan. Innan låg bobutiken
på Isbergs gata 8. Men nu när det är Brf Bryggan,
Högmasten och Kvartershuset Högmasten man
säljer bostäder i, är det bättre att kunna välkomna
kunderna här uppe där det är närmare till objekt
och visningslägenheter.
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–JM OCH VÅNINGEN & VILLAN inledde

ett samarbete för att JM behövde
legitimerade fastighetsmäklare som
kunde ta hand om försäljningen av
objekten här i Dockan, förklarar Åse
Ljunggren, fastighetsmäklare på
Våningen & Villan som är ansvarig
för den nya bobutiken.
En bra bobutik i området betyder
mycket, eftersom det ger JM ett bättre
sätt att möta kunderna.
–Vi vill såklart hjälpa dem till ett
köp de är nöjda med lång tid framöver, fortsätter Åse. De får bättre
förutsättningar att välja rätt, både när
det gäller vilken lägenhet de vill ha
och vilka material som ska användas
till golv och inredning m m. Alla
lägenheter kommer ju med mer eller
mindre tillval, förklarar Åse. Och det
DOCKANBLADET 2013

Det är en mäklare från Våningen &
Villan som arbetar på uppdrag av JM
i Dockan. Och en som tar hand om
bobutiken, det är Åse. Det ger kontinuitet och betyder att kunderna möter
ett bekant ansikte från ett besök till
nästa.
–Det går jättebra, måste jag säga.
Mycket just tack vare vår tillgänglighet. Är man intresserad bokar man
bara in ett besök och kommer hit, så
går vi igenom objekten som kunden
är intresserad av, på kartor, modeller,
ritningar och i broschyrer. Allt vi
behöver för att ge en så god bild som
möjligt, finns samlat här i bobutiken.
Det är också nära till de tre visningslägenheterna som ställts iordning. Det
gör allt mycket smidigare både för oss
och köparna, säger Åse.

Allt vi behöver för
att ge en så god
bild som möjligt,
finns samlat här
i bobutiken.

Slå dig ner så får du svar på alla dina frågor om
Dockan i allmänhet – och Högmasten och Bryggan
i synnerhet.

Bra ställe att börja på

Det är i grunden två rätt olika typer
av försäljningar man gör här. Lägenheterna i Högmasten är färdiga under
första halvåret 2015, så i det fallet
handlar det om att visualisera något
som inte finns än. Medan i Bryggan,
som står klar, är det ett mer konventionellt säljarbete.
–Det är klart att det är lättare för
kunden att köpa ett färdigt objekt. Då
kan de verkligen se vad det är de får.
Det är inte lika abstrakt som att ta ett
köpbeslut nu och planera för en inflyttning om två år.
Men det är också fart på försäljningen i Högmasten. En tredjedel av
de 39 lägenheterna har redan gått.
–Oavsett vilken typ av objekt man
är intresserad av, är bobutiken ett bra
ställe att börja på om man vill flytta till
Dockan, avslutar Åse Ljunggren. 

Nu växer Högmasten
på Dockan fram,
ett nytt landmärke
för Malmö med nya
bostadsrättslägenheter,
från 2 r o k till penthouse
om 183 kvm. Alla med
stora balkonger och
vackra utblickar. Klart
2015.

Succé för lånecyklar
En nyhet för sommaren är att besökare
i marinan kan låna cyklar för att ta sig
runt och upptäcka Malmö smidigare.
Det har varit mycket uppskattat, så
dessa huvudsakligen tyska och danska
gäster har säkerligen bara gott att
säga om Dockan. Det är totalt tio
cyklar som är väl uppskyltade, så var
våra gäster än drar fram i staden får vi
dessutom bra reklam.

DOCKANBLADET 2013
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DOCKANBLADET M32 RACE

M32 RACE DOCKANBLADET

Vid rundningsmärkena är det tätt mellan tävlingsbåtarna när M32 Cup gästar
Malmö. Det kanske är en floskel i sportsammanhang, men här är det verkligen
”små, små marginaler” som blir avgörande
när den Skandinaviska eliten gör upp.

Seglingseliten
hamnade rätt

När den skandinaviska eliten skulle göra
upp i den professionella seglingsserien M32,
var valet att arrangera en av tävlingarna
i Malmö självklart. I Västra hamnen och
Dockan kommer åskådarna på kajerna nära
båtarna. Det ger mer fartkänsla och en
roligare publikupplevelse.



Man hör besättningen
Ska man få någon till att börja gilla
segling, är det här sannerligen ett bra
ställe att börja på. Från åskådarplats
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Det är toppmoderna katamaraner
det handlar om. Och då går det fort.
M32 Cup betraktas också av många
som seglingsvärldens F1. Men det är
inte bara ombord som båtarna är en
helt speciell upplevelse. Tävlingarna
som turnerar genom Skandinavien
arrangeras mitt inne i städerna. Innan
stoppet i Malmö för två dagars tävlande, har man bland annat varit i
Oslo, Stockholm och Göteborg.
–Segling är oftast inte en så
publikvänlig sport, av naturliga skäl,
säger Peter Gustafsson, projektledare
för M32 Cup. Det är svårt för större
publikskaror att hänga med ut till
havs. Men M32 Cup är ”city racing”
och det är ett mycket medvetet
publikfrieri. Längs kajerna inne i
städerna hopas åskådare - både
kunniga seglingsentusiaster och
nyfikna förbigående - som inte kan
låta bli att fängslas av det spännande
och exotiska inslaget i stadsbilden,
förklarar Peter.

DOCKANBLADET 2013

DOCKANBLADET 2013

hör man tydligt
när besättningen
på varje båt pratar med varandra
inför manövrarna, och hur det
viner och rasslar
och smäller rig- –Dockan var ett perfekt
för tävlingarna och vår
garna när de slår val
Race Village, menar Peter
Gustafsson, projektledare
och jippar.
Att det hand- för M32 Cup.
lar om toppmoderna, ultralätta
kolfiberkatamaraner som byggts

Ska man få någon
till att börja gilla
segling, är det här
ett bra ställe att
börja på.
för riktigt fartfylld segling, gör inte
synintrycket sämre. Inom segling
är en av de avgörande faktorerna
skrovets längd. Men M32-båtarna är
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M32 RACE DOCKANBLADET
trots sina knappa 32 fot, snabbare
än enkelskroviga tävlingsbåtar på
över 40 fot. Att de är mindre och
lättare, gör dem också mycket
rörligare och snabbare i svängarna.

FAKTA

M32

Vi möts med all
säkerhet här igen
nästa år och då
kommer tävlingen
och publiken bara
vara större.

Det fullständiga
namnet för den
här katamaranmodellen är
Marstrom M32,
då den tillverkas
av företaget
Marstrom Composit i Västervik
och har designats av Göran
Marström och
Kåre Ljung.

Men också känsligare att manövrera. Det gör tävlingarna spektakulära att följa. Det kan hända
mycket när det gäller de tävlandes
placeringar under en dag.

M32 är framtagen
för att vara en verklig
prestandaseglare för
den som gillar höga
hastigheter och kittlande acceleration,
till och med i svagare
vindar. Båten är tänkt
att användas för
insjö- och kustsegling
av både fritidsseglare
och professionella
tävlingsseglare. Mest
utmärkande för M32
är att den är så lätt,
drygt 500 kg riggad
och klar, och att den
byggts av en speciell
typ av kolfiber som är
cirka 70% styvare än
normalt kolfibermaterial. Det gör att man
kan pressa båten
hårdare, med större
säkerhetsmarginal.
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Premiär för Malmö
–Det här är första gången i Malmö
för M32 Cup och vi är mycket
nöjda med utfallet, tävlingarna och
publikantalet, förklarar Peter Gustafsson.Vi lägger ganska mycket
krut på att prata med kommunen
och huvudmännen för Dockan
om hur vi kan samverka på bästa
sätt. Vi kan hjälpa dem att kommunicera kring området genom
M32 Cup. Och för oss är det både
roligare och viktigare att vara
delaktiga i Dockans vision än att
bara vara ett “hit-and-run-event”.
Vi möts med all säkerhet här igen
nästa år och då kommer tävlingen
och publiken bara vara större,
avslutar en nöjd Peter Gustafsson.

Klart för start. Alla de tävlande ligger uppradade på startlinjen när skottet går – och
sedan går det undan. Även om vindarna i
Malmö hamn inte bjuder upp till hastighetsrekord just för dagen, sägs den här båttypen
kunna komma upp i över 30 knop.

DOCKANBLADET 2013
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DOCKANBLADET M32/X35 RACE

SVERIGESTAFETTEN DOCKANBLADET

SVERIGESTAFETTEN

360 mil
med
Dockan
som mål

Atea Sverigestafetten har kallats ”Årets
galnaste hälsoprojekt”. Inte konstigt.
Något liknande har
aldrig gjorts förut.
5000 motionärer var
med i uppladdningen inför genomförandet – och 2600
deltog i detta unika
lopp.
Mellan tävlingarna i M32 Cup var Race
Village i Dockan själva navet för båtarna och de tävlande. Hit drogs även
publiken för att nyfiket följa besättningarnas förberedelser och meckande. Kvällstid var det en skön plats för
mer avslappnande aktiviteter.
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Dockan även värd för X35-VM
Det är inte bara seglingens M32 Cup
som dras till Malmö och Dockan. När
VM i båtklassen X35 arrangerades för
första gången i Sverige i augusti, var
det här avgörandet stod. 20 båtar från
7 nationer gjorde upp om titeln för
dessa 35 fot långa båtar av entypsklass,
vilket betyder att alla tävlar med samma
förutsättningar.
Det här rör sig inte om en lika extrem
båtklass som M32, utan liknar mer ett
mellanting av en familjebåt och en
snabb racingbåt. Ännu är inte klassen så
stor, men det är en av de mest snabbväxande och det gör att tävlingen drar
till sig allt mer uppmärksamhet från
sponsorer och publik, vilket också
märktes under tävlingsdagarna.
Finaluppgörelsen blev mycket rafflande – och framgångsrik med svenska

De sju etapperna genom
landet var indelade i kortare delsträckor, dit alla
som tycker om att röra på
sig kunde anmäla sig. Alla
delsträckorna genomfördes i ett svep, dag som
natt, där de deltagande
fick ta sig fram på det sätt
de gillar bäst – gå, powerwalka, springa, cykla, åka
inlines eller rullskidor.
Starten gick i Luleå den
23:e augusti och efter
bara 14 dygn, när man
tillryggalagt alla de 360
milen genom Sverige, var
det dags för storstilad
målgång och folkfest på
Dockan.

Besättningarna om 6-8 medlemmar har sju Grand
Prix att segla under årets upplaga av X35 Cup.
Men bara ett av dem är ett VM – och det gick i här
i Malmö.

ögon sett. I vindar på uppåt 13 m/s var
det Team North Sails Sportswear och
deras skipper Mikael Lindqvist som lade
till i Dockan som ny världsmästare.
DOCKANBLADET 2013
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DOCKANBLADET EFTERMARKNAD

EFTERMARKNAD DOCKANBLADET
FAKTA EFTERMARKNAD

De ser till att allt
är som det ska

Med ’eftermarknad’ menas hela
ansvarsbiten som byggherre, efter
fastigheternas färdigställande och
det att inflyttning skett. Är det något
som inte står rätt till i lägenheten man
köpt, ser man till att det åtgärdas.

Vi knackar på något som liknar en garageport till en
låg byggnad i Limhamns utkant. Det här ska vara Peabs
eftermarknadskontor. Mycket riktigt. När porten går
upp kommer vi in i en stor verkstad där det står
lösa innerdörrar, fönster, gipsskivor, färgburkar, lister,
verktyg, isoleringsbalar och allt som behövs för allehanda
servicearbeten och reparationer i fastigheterna.
Här möts vi av Patrik Sjölin, ansvarig för Peabs eftermarknadssida, och Julia Grönqvist, kontorist som
samordnar verksamheten.
ockan Exploatering AB
bildades år 2000 av JM,
Peab och Wihlborgs för
att driva utvecklingen
av Dockanområdet.
År 2005 stod det första
bostadsrättshuset färdigt,
nämligen Brf Fyren.
Patrik Sjölin har varit med
från början, först som snickare och
sedan som ansvarig för Peabs eftermarknad.
Så här fungerar det. Den boende
gör en reklamation till förvaltaren
som rapporterar till både Peab och
JM. På så sätt har båda parter full
kontroll på alla anmälningar som
görs. De ärenden som ligger på Peab
att ta hand om, hamnar hos Julia.
–Härifrån äger vi uppdraget och
ansvaret, förklarar hon. Vi får in ett
reklamationskort och inom 24 timmar hör vi av oss till kunden för att
närmare ta reda på vad problemet
handlar om. Är det ett jobb som
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åligger Peab, lägger vi upp det i vårt
system med ärendenummer. Här
läggs datum för åtgärd och kontrollfunktioner in, så att inget faller mellan stolarna.

Samordnar resurserna
Varje månad går Patrik och Julia tillsammans med JM igenom aktuella
ärenden och gör avstämningar mot
de rapporter som kommit in. Man
har fyra hantverkare till sitt förfogande
när man planerar arbetsgången. Men
dessa har inte bara Dockan som
arbetsområde, utan hela Malmö.
–Det vill till att lägga upp det
effektivt, så att de får en god arbetsbeskrivning och rätt grejer för att göra
jobbet, förklarar Patrik. Det är sällan
några konstigheter. När hantverkaren har gjort jobbet, återrapporterar
han så att vi kan stänga ärendet.
Skulle arbetet av någon anledning
inte vara gjort, görs vi uppmärksamma på problemet genom kon-

Patrik Sjölin leder
Peabs eftermarknadsarbete från kontorsoch verkstadsbyggnaden på Limhamn.

DOCKANBLADET 2013

trollfunktionerna i datorsystemet.
Dessutom dokumenteras och sparas
varje ärende så att vi kan dra lärdom
inför framtiden.
Hur många ärenden som hanteras
är svårare att svara på.
–Det beror på inflyttningstakten,
säger Julia. När en ny fastighet står
klar och det är många inflyttningar,
är det mer att göra. Men sedan planar det ut i takt med att de boende
kommer på plats och allt är färdigt.
Hela eftermarknadsverksamheten är
en väloljad apparat. I Dockan är det
ett mycket gott samarbete mellan alla
inblandade parter. Det är ju samma
människor som tar hand om eftermarknadsarbetet, från ett hus till ett
annat.

Mest besiktningar
Huvuddelen av arbetet på eftermarknadskontoret är dock inte
reklamationer. Man är nämligen
ansvariga för själva garantibesiktningarna av alla fastigheter också.
Varje lägenhet gås igenom grundligt,
dels vid en 3-månaderssyn, dels vid
en större besiktning två år efter inflytt.
–Nu ska vi gå igång med fastigheten Skrovet i Dockan, berättar
Patrik. Då ser vi över allt. El, ventilation, rör, fasader, tak, garage,
källare, dörrar, fönster, balkonger…
Ja, rubbet.
–Men vi har också ett tredje
ansvarsområde, fyller Julia i. Hantverkshjälpen som alla nyinflyttade
erbjuds gratis, ligger på oss att boka
och samordna.

DOCKANBLADET 2013

Julia Grönqvist planerar dagarna och ser till att det finns bemanning till besiktningar,
åtgärder av felanmälningar, servicearbete, hantverkshjälpen och mer.

I Dockan är det ett mycket gott
samarbete mellan alla inblandade
parter. Det är ju samma människor
som tar hand om eftermarknadsarbetet, från ett hus till ett annat.
LÄS MER OM BÅDE BESIKTNING OCH HANTVERKSHJÄLPEN PÅ NÄSTA SIDA…
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HANTVERKSHJÄLP/BESIKTNING DOCKANBLADET
Peab-hantverkaren Simon Olsen ser till att tavlorna hänger rakt
hemma hos Carl Persskog och Eva Bartosiewicz i Bryggan. Men bäst
blir det om man hjälps åt lite med ögonmåttet.

lla nyinflyttade i Dockan
erbjuds en gratistjänst som
heter ”Hantverkshjälpen”.
Man får två timmar med
en yrkesskicklig snickare
som hjälper till med montering och
installationer.
–När man precis flyttat in i en
helt ny lägenhet bär det emot att
börja borra i väggar och tak på egen
hand, erkänner Carl. Det är klart vi
hade löst det själv på något sätt om
vi hade varit tvungna, men nu när
vi erbjuds den här lilla lyxen så är
det klart att vi utnyttjar den.

Hantverkshjälpen
rycker ut direkt
När vi kommer in i en av lägenheterna i fastigheten Bryggan är
hantverkaren Simon Olsen redan på plats. Han står på en trappstege
och är som bäst igång med att montera högtalare i kökstaket.
Paret som bor i lägenheten, Eva Bartosiewicz och Carl Persskog, står
nedanför med huvudena på sned och hjälper till att avgöra om allt
sitter rakt. ”Lite mer till vänster”, säger Eva. Då blir det så.
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Eva och Carl flyttade in för snart
två månader sedan. Att de tar hjälp
av hantverkare först nu är typiskt för
de flesta som flyttar in här.
–Folk vill komma på plats ordentligt först, så att de verkligen har
bestämt sig var sakerna ska vara, säger Simon uppifrån stegen. Och tur
är väl det. Har man väl satt borren i
betongen så är det jobbigt att få det
ogjort.
–Ja, vi valde att avvakta ett tag,
instämmer Eva. På så sätt fick vi lite
tid på oss att fundera också.

Alla sorters jobb
Hantverkshjälpen utnyttjas till de
mest skiftande arbeten.
–Ja, man får hänga tavlor, skruva
DOCKANBLADET 2013

BESIKTNING BORGAR FÖR TRYGGHET
Vi följer med JM och Peabs eftermarknadsansvariga ut på en 3-månaderssyn i en av Bryggans lägenheter. Leif Norén från JM och Patrik
Sjölin från Peab kliver in i hallen och börjar genast syna varenda vinkel
och vrå, dörrhandtag och list, med erfarna ögon.
–De boende har så gott
som alltid själv hittat saker
som de vill anmärka på,
då ber vi dem anteckna
detta och så tar vi allt på en
gång vid kontrolltillfället,
förklarar Leif. Men bara om
det passar och inte är något
alltför angeläget fel. I så fall
rycker vi ut snabbare.
Det dröjer dock inte
länge förrän de två besiktningsmännen hittar fler
saker att lägga till listan av

åtgärder. Saker som bara
de ser.
–Vi är angelägna om att
allt blir ordentligt gjort,
säger Patrik. Som här, balkongdörren slår i tröskeln.
Även om det är än så lite,
så ska det inte vara så här,
förklarar han och pekar.
Vi följer Leif och Patrik
genom lägenheten och till
listan läggs enstaka saker,
som kan tyckas vara smågrejer. Men rätt ska vara rätt.

upp rullgardiner och hyllor, installera lampor och högtalare. Jag gör
det mesta, berättar Simon. Man blir
faktiskt lite inredare också och får
komma med råd och förslag.
Vi kan inte låta bli att undra vilket som är det konstigaste jobbet
han stött på. Några speglar i taket?
–Nähähä, skrattar Simon. Men
en gång fick jag hjälpa en dam att
julpynta. Ibland känns det bara som
att de vill ha någon att fika med.
Fast för det mesta är det helt vanliga

–För de flesta är ett bostadsköp en av de största
affärerna man gör i livet och
för att kunderna ska ha
fortsatt förtroende för både
JM och Peab tar vi det här
på största allvar och ser till
att de få brister som finns
blir fixade, säger Leif. Det
är bäst för alla att man åtgärdar allt så snart det går,
annars blir det bara värre
med tiden.

installationer av sånt som alla har
hemma.
Det blir ett par hembesök varje
vecka. Framför allt om det nyligen
varit inflyttning i någon fastighet.
–Jag gillar verkligen att åka ut
på de här jobben. Det är väldigt
omväxlande och bara kul att kunna
hjälpa till, så att de boende kommer
på plats ordentligt och känner sig
hemma i sin nya lägenhet, avrundar
Simon. 
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Benny Torstensson från Playoteket stannade för att prata
en stund med vännerna från
South Communication. Evelina
Johansson, projektledare, och
Tommy Lampinen, kreatör.

Malmös mest välbesökta
afterwork för mediafolk
drar till sig gott om
besökare varannan fredag
på Media Evolution City.

Lisen Lindstam Falck, projektledare på Idé House
of Brands, och Katarina Nelson, webbdesigner på
Unik Grafik verkade trivas med Elisabeth Lennartsdotter, marknadschef på Gleerups.

”Det store Keaton”
hade hittat till det
lokala vattenhålet
i sällskap av My
Hansson, konsult.

Gustaf Hultberger och Fredrik Byrfors, frilansande kreatörer, sjöng upp tillsammans med Magnus Thure Nilsson,
VD Media Evolution City, inför Sveriges VM-kvalmatch mot
Irland senare på kvällen.

24

DOCKANBLADET 2013

DOCKANBLADET 2013

Äntligen fredag, tyckte Lisa Ericstam, producent på
Stadsteatern, Marie Parker Shaw, regissör, Marcus
McKinley, PR-konsult, och Malmöfestivalens general,
Pella Ström.
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Punktmarkering
av Isbergs gata

SundHud
Bruschetta

Roger Hår

Malmö Stadsarkiv

How´s business?

Café la Marina

KATARINA RUPCIC PÅ SUNDHUD

RG

EWE grab and go

Ingelsta Kalkon

GA

Bryggans bageri

Time

TA

Härifrån går ingen hungrig...

– Jag har haft min verksamhet i
två år på Isbergs gata. Tidigare
jobbade jag på Davidshallstorg
i Malmö. Dockan
har en fantastisk
atmosfär. Man
hejar på varandra
på luncherna och
här är mycket tryggare än i stan.
Jag har kunder från Lomma,
Trelleborg och Bjärred och det
finns gott om parkering. Jag
trivs verkligen jättebra.

?

S

Här kan du resa kulinariskt
småentreprenörer sett som
en möjlighet att erbjuda sina från Skåne till Italien, du kan
få nybakat surdegsbröd, goda
varor och tjänster.
luncher, kalkondelikatesser,
Det mesta man kan
smidig take-away och en hel
önska
del annat.
Vad sägs om ett utbud som
Det här är ändå bara början.
innefattar konstgalleri, florist, Det lär säkert komma mer efter
servicebutik och kiosk, mäk- hand. Så ta en promenad och
lare, frisör, hudvård, tandvård, upptäck vad Isbergs gata har att
hälsovård, banker, bagare och erbjuda. 
flera olika sorters matställen?

Svensk Fastighetsförmedling

BE

I

I takt med att området
växer på andra håll, har
de gator som först stod
färdiga verkligen utvecklats. Ett talande exempel på
detta är Isbergs gata, som nu
sjuder av verksamhet varje
dag. De flesta som bor och
arbetar i området rör sig här,
åtminstone ett par gånger i
veckan. Och det har både
större företag och duktiga

Gallerie Leger

Ebba Blom

IS

Det här är det stråk i området som
ligger närmast Centrum. Därmed är
det porten till Dockan – och gatan
har mer att erbjuda än du kanske tror.

EN LEVANDE GATA DOCKANBLADET

Sparbanken Öresund
Nordea/bankomat
Våningen & villan

Café la Marina

Bryggans bageri

Bruschetta

EWE grab and go

Time

Här kan du njuta av dagens rätt eller kalla och
varma mackor, bakade på
surdeg. Goda & välfyllda
baguetter och varierande,
smakrika kaffedrycker
finns också. Dessutom
hembakade pizzor.

Här kan du beställa smörgåsar och bakverk till
företagsfikan, köpa en
lunchsmörgås eller svänga
förbi för en kaffe med
dopp på vägen.

Goda måltider lagade med
mycket kärlek av förstklassiga råvaror. Här finns
det både färdiglagade
matkassar och trerätters
helgmeny.

Som första företag i
Malmö kan man nu på
deras hemsida i detalj
bestämma vad man vill ha
i salladen och därtill välja
lämplig dryck. Allt för att
göra det fysiska besöket i
butiken snabbt och enkelt.

I butiken finns ett stort
utbud av mat som är
färdig att ätas direkt. De
har korv i olika smaker,
fräscha sallader samt
varma eller kalla smörgåsar för att nämna några
favoriter. Även sushi har
letat sig in i sortimentet.
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Telia

Thomas Lowerton
- Läkarhuset
Malmö tandvård

DOCKANBLADET 2013
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MAGISTY PÅ MEC DOCKANBLADET

Magisty
illustrerar
framtiden

På Media Evolution City i Dockan
sitter teknikföretaget Magisty som
har bestämt sig för att ta uttrycket
”seeing is believing” ett steg längre, till
”seeing is understanding”.
Med ett egenutvecklat mobilt
visualiseringsverktyg kan man hjälpa
företag att visa och demonstrera saker
som inte finns i verkligheten ännu.
För Magisty har Media Evolution City
betytt ett verkligt lyft.

irtual Reality vet de flesta vad
det är, dvs att man bygger upp
en helt digitalt visualiserad miljö
kring åskådaren. Det Magisty
jobbar med kallas Augmented
Reality. AR innebär att man

som är nytt är man nu kan lyfta
in AR i mobiler och läsplattor.
Genom att välja referenspunkter i verkligheten, antingen
med hjälp av GPS eller fasta
objekt att ”tracka” mot, kan
man lägga till precis vad som
helst i bilden man ser på sin
mobil. Stort eller smått. Och
perspektivet på objektet ändras
i realtid beroende på hur du rör
dig i förhållande till verkligheten. Upplevelsen är märkvärdigt
verklig.
–När fastighetsbolag ska
skapa intresse för lägenheter och
kontor i byggnader som inte är
uppförda än, handlar det ofta
om att sälja in planlösningen
och utsikten, inte minst på
Dockan, säger Dennis. Därför
kontaktade Wihlborgs oss inför
projektet Rondellhuset intill

–Ja, vi har hjälpt ABB att
visualisera en generator som
väger flera ton och är stor som
en minibuss. Ett sådant föremål
släpar man inte med sig så lätt
till ett säljbesök. Vi låter istället en mobiltelefon eller iPad
”tracka” mot en liten låda, som
inte är större än en skokartong.
Det gör att de kan demonstrera
alla funktioner för kunden i alla
vinklar.Vill man studera detaljer
är det bara att gå närmare.

MEC som plattform
Magisty hakade tidigt på idén
med Media Evolution City och
har suttit i huset sedan öppnandet.
–Det betyder mycket för oss
att vi sitter här. Det har gett oss

Fakta MEC
Media Evolution är
ett mediekluster
och en medlemsbaserad organisation som verkar för
att stärka innovation
och tillväxt i Sydsveriges mediesektor.

Den snabba utvecklingen för den
mobila tekniken, tar Magisty fasta
på och ger nytt perspektiv till i
stort sett vad som helst.

En flera ton tung ABB-generator
visualiseras interaktivt och i minsta
detalj, utan att den fysiskt är här.

digitalt adderar saker till verkligheten, så som betraktaren ser
den. Och det här har många
användningsområden, förklarar
Dennis Rosinder,VD på Magisty.
–Bygg- och fastighetsbranschen är bra exempel. För att få
större förståelse hos alla inblandade parter när det gäller framtidsprojekt, är det här ett perfekt
redskap. AR har funnits länge,
bland annat inom stridsflyg. Det
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Gängtappen. Vi tog fram en lösning som gör att allt redan går
att se, uppleva och förstå. Det är
bara att hålla upp sin iPad och se
sig om i lokalerna, trots att man
rent faktiskt befinner sig någon
helt annanstans.

Flera ton under armen
Ett annat applikationsområde är
demonstrationer av objekt som
är för stora för att ta med sig.

ett väldigt bra kontaktnät och
gör att vi kan föra diskussioner
med många olika typer av företag. Tekniken är fortfarande
så ny, så vi har inte sett dess
begränsningar på långa när. Då
är det viktigt med bra idéer till
nya användningssätt. I stort sett
varje gång vi presenterar det vi
gör, får vi feedback i form av
nya idéer till hur vår teknik kan
användas, avslutar Dennis. 
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KRANKAJEN 22

Mån–fre 11.30–13.30
Tis–tor 17.00–20.00
Fre 17.00–21.00

Lighthouse Café erbjuder
lunch och fika.
KRANKAJEN 2

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

Njut av Fisk och skaldjur
på Årstiderna By the Sea.

Prova frukost och
lunch på La Marina.

DOCKGATAN 1

Mån–tor 11.30-23.00
Fre 11.30-00.00
Lör 17.00-00.00

Time passar folk i farten.
ISBERGS GATA 3

Mån–fre 07.00-18.00

Stenugnsbakad pizza
från Doc Piazza.
DOCKPLATSEN 12

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

Ett stort skyltfönster för miljötänkande
D E T NYA RONDELLH U S E T som Wihlborgs uppför på Dockan,

blir ett verkligt blickfång. Inte bara för den spektakulära
utformningen och det väldigt synliga läget ut mot rondellen i
korsningen Stora Varvsgatan och Östra Varvsgatan, utan även
för ett unikt hållbarhetstänkande. Det blir ett kontorshus med
högsta tänkbara miljöklassificering.
–Vi fyller fastigheten med ett energiinnehåll som är i
absolut framkant, säger Mårten Edstrand, projektchef på Wihlborgs. De dubbla glasfasaderna innehåller solpaneler som ger
en extremt låg energiåtgång, och gör att vi fortsätter att driva
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utvecklingen framåt för moderna, energismarta lokaler.
–Fastigheten och den karaktäristiska fasaden blir sannerligen profilerande för Wihlborgs, men också för de företag som
flyttar in här. Man kan säga att Rondellhuset i sig blir ännu ett
starkt miljövarumärke i Dockan, förklarar Edstrand.
Den nya byggnaden hakar in i Gängtappen – Kockums
gamla kontorshus – och är ritad av arkitekten Lars Iwdal. När
byggnaden står klar 2015-2016 rymmer den cirka 9 000
kvadratmeter kontor.

Doc Italiano med det
italienska köket.
DOCKPLATSEN 10

Lunch mån–fre 11.30–13.30
Kväll tis– lör från 18.00

Asiatiska smaker på Zen
Thai.
DOCKPLATSEN 16

Mån–fre 11.00-20.00
Lör 12.00-20.00

DOCKANBLADET 2013

ISBERGS GATA 14

Salads and Smoothies
ligger nära och bra.
ÖSTRA VARVSGATAN 11D

Mån–fre 08.00-16.30

Stereo/Akvariet för
brunch, lunch, middag
och afterwork.
DOCKPLATSEN 16

Lunch mån–fre 11.30–14.00
Afterwork fre 16.00–19.00
Brunch sön 11.00–16.00

Glasklart, pionjären
med restaurang och
evenemeng.
DOCKPLATSEN 1

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

Ankaret är
lunchrestaurangen i
Gängtappen.
STORA VARVSGATAN 11

Mån–fre 11.30–13.30

P2 är Malmös
lunchbrasseri.
DOCKPLATSEN 26

Mån–fre 08.30–15.30
Lunch 11.15–13.30

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. Zen Thai
9. Doc Piazza
10. Doc Italiano
11. Glasklart Event
12. Bruschetta.se
13. Café la Marina
14. 15. Bryggans bageri och Café
16. Ingelsta
Kalkon
RESTAURANG/CAFÉ
17. Restaurang M.E.C.K
18. Restaurang Ankaret

DO
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där Malm

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
5. White Shark
22. 23. Thomas
- Läkarhuset
6. Lowerton
P2
24. Scandinavian Hair academy
7. Stereo
25. LloydsApotek
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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 Lime
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. 16. Ingelsta Kalkon
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25. Doc Morris

SKOLA/SVT/SKÅNES DANSTEATER
49. 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. ÅF
60. Grillplats

JM www.jm.se

Box 327 • 201 23 Malmö
Tel 040-16 56 00 • Fax 040-16 56 01

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. Thomas Lowerton - Läkarhuset
47. FOJAB23.
Arkitekter
24. Scandinavian Hair academy
48. Kockums
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Utvecklas av
JM, Peab och Wihlborgs.

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

